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Editorial

Dia da Escola

Parabéns à nossa Escola pelo XXI aniversário,
parabéns a nós que aqui estamos a saborear o já
tradicional Bolo comemorativo… menham... menham...

Ora, cá estamos nós, na
terceira edição deste ano
lectivo, atrasado por várias
razões, mas com novos
cinco elementos na equipa,
consultem a nossa ficha
técnica! Esperamos que
apreciem este Suplemento
do Dia da Escola, que dá
conta das actividades que
decorreram no dia 5 de
Março. Não deixem de participar na segunda parte das
comemorações no Dia da
Escola, no dia 21 de Maio,
das quais daremos notícias
na próxima edição. Vai ser o
máximo!

Nesta edição:
II Corrida Solidária

2

Médicos do Mundo

4

Entrevista à Directora 6
Barraquinhas Europeias 9

Depois da estafa solidária...

Almoço Europeu

10

O Mundo na Escola

11

Jogos Matemáticos

14

Página 2

JE Daniel Sampaio

II Corrida Solidária

Esta corrida,
além de um
carácter
solidário, tem
uma vertente
desportiva e
sócio-afectiva,
promovendo
tanto a saúde
mental, como
física.

No passado dia 5 de Março de
2010, comemorou-se o Dia da
Escola.
Realizaram-se várias actividades, entre elas, a II Corrida
Solidária, que contou com a
participação de alunos, professores, funcionários. Contámos também com a participação do Lar da 3ª Idade de Vale
Figueira e do Infantário Koala.
Para participar na corrida,
todos os interessados deveriam fazer um donativo míniInfantário Koala, seguindo-se
mo de 1 euro. Do dinheiro
os alunos do Ensino Básico,
conseguido, 50% revertia
começando nos sétimos anos,
depois para a ONG, Médicos
e posteriormente os do Ensino
do Mundo.
Secundário. Depois do Lar da
A Corrida Solidária decorreu
entres as 11 e as 12 horas, uma 3ª Idade de Vale Figueira,
participaram, ainda, a comunihora mais tarde do que o
previsto, devido ao mau tem- dade docente e os auxiliares
po, pelo que decorreu no pavi- de educação.
Esta corrida, além de um
lhão Gimno-Desportivo da
carácter solidário, tem uma
Escola.
vertente desportiva e sócioOs primeiros a participar na
afectiva, promovendo tanto a
corrida foram os “nossos
saúde mental, como física.
pequenos visitantes” do

Filipa Bule, 10.º D
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Receita da Corrida Solidária
Corrida Solidária
7

7A
7B
7C
7D

8

8A
8B
8C

9

10

11

12

€ 66
€6
€2
€ 25
Sub-Total
€ 63,7
€ 19,4
€ 11
Sub-Total
€7
€ 18
€6
Sub-Total
€ 11
€ 27
€8
€ 22,4
€ 28
€ 60,5
€ 13
Sub-Total
€ 31
€ 22,3
€ 17
€6
€ 26,5
€2
€ 10
€5
Sub-Total
€ 10
€ 15
€ 7,5
€ 20
Sub-Total
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL

9A
9B
9C
10A
10B
10C
10D
10E
10F
10I
11A
11B
11C
11D
11F
11G
11H
11I
12B
12C
12D
12E

Alunos
Professores
Aux A. Educativa
S.Admin.
Instituições
TOTAL

€ 99,0

€ 94,1

€ 31,0

€ 169,9

€ 119,8

€ 52,5
€ 566,3
€ 494,3
€ 24,0
€ 103,0
€ 324,0
€ 1511,6
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Entrevista aos Médicos do Mundo.

“Já é a
segunda vez
que a Daniel
Sampaio nos
ajuda com a
corrida
solidária, é
extremamente
importante
para nós, que
as escolas
adiram ...”

Qual o vosso trabalho e o que
fazem?
Somos uma Organização Não
Governamental em que o nosso
trabalho, independentemente de
ser de âmbito nacional ou internacional, é essencialmente prestação de cuidados básicos de
saúde. A nível nacional temos
projectos que vão desde a prestação de cuidados básicos de
saúde, prevenção do VHI/ SIDA,
até ao apoio domiciliário. Estamos neste momento a trabalhar
em Lisboa, Porto e Évora. Em
Évora é recente, no Porto e em
Lisboa temos situações semelhantes, temos alguns projectos
um pouco mais lúdicos, que é o
caso de alguns Centros Sociais
que vão do Ateliê à terceira
idade. Temos um na Picheleira,
que é um dos bairros sociais
mais problemáticos de Lisboa,
temos também projectos na
Quinta da Fonte e na Quinta do
Ferro.
A nível internacional, o trabalho
já possui um leque mais vasto, ou
seja, temos situações de emergência, que é o caso agora do
Haiti, e também da Madeira. Na
Madeira estamos a fazer um
trabalho um pouco mais a nível
psicológico, especialmente no
apoio pós-traumático. Nos
PALOP, nomeadamente na Guiné,
estamos a trabalhar essencialmente nas redes de distribuição
de água e saneamento e em
Moçambique estamos mais
empenhados na área da educação.
Hoje estamos aqui a divulgar
projectos em território nacional
e em Timor Leste.
Qual a importância da ajuda da
Escola Daniel Sampaio para os
Médicos do Mundo?
Já é a segunda vez que a Daniel
Sampaio nos ajuda com a corrida solidária, é extremamente
importante para nós, que as
escolas adiram, não só pela
angariação de fundos, mas por-

que nós temos um trabalho de
educação para o desenvolvimento. A sensibilização à camada
mais jovem da população deve
ser feita a longo prazo. Temos
vindo a conseguir uma série de
colaborações, daí ser fantástico
a escola manter a sua entusiástica adesão.
Quais são os projectos que
vocês vieram divulgar?
São dois. Cinquenta por cento do
dinheiro vai para Timor, que é o
Projecto Comunidade Saudável.
Este projecto é na área da nutrição. Neste momento precisamos
de duas unidades móveis, um
pouco diferente das que nós
estamos acostumados a usar em
Portugal. É uma unidade móvel
totalmente equipada para poder
ajudar as populações mais isoladas. Timor é um país que está
praticamente destruído por
causa da guerra que terminou há
alguns anos, mas ainda não
houve reconstrução. O nosso
trabalho enfrenta muitas dificuldades para chegar às populações
isoladas e poder fazer um trabalho na área da nutrição, principalmente junto de mães adolescentes e subnutridas.
Em Portugal, também estamos a
trabalhar com este objectivo,
indo às escolas onde é importante combater a obesidade infantil.
Quais são as maiores dificuldades que têm encontrado em
Portugal e no Mundo?
As dificuldades variam. Um projecto de desenvolvimento tem
que vencer dificuldades, que vão
desde conseguir fazer chegar
matérias ao país até conseguir
fazer uma boa intervenção no
terreno. Se for um situação de
emergência há essa dificuldade,
como no caso do Haiti, em que
tem sido muito difícil enviar
matérias, nomeadamente devido
à falta de parcerias com companhias aéreas que as transportem
sem qualquer custo. É também

difícil entrar num país, pois,
existem muitas questões políticas envolvidas. Em Portugal
felizmente nós não temos este
problema, mas temos problemas
em angariar fundos.
Vocês são voluntários dos
Médicos do Mundo?
Não, eu sou funcionária dos
Médicos do Mundo, e temos o
Francesco, que é italiano, e está
a fazer um intercâmbio e a
conhecer o nosso trabalho. Trouxemo-lo para conhecer como
funcionam as corridas. Temos
funcionários contratados e
voluntários.
No final das corridas nós publicamos um relatório, que é uma
questão de transparência, ou
seja, todas as escolas vão saber
qual o valor angariado, quantas
inscrições, e o que vai ser feito.
Quando o projecto é finalizado, e
quando conseguirmos comprar
as duas unidades móveis é que
podemos voltar a fazer outra
angariação de fundos com uma
Corrida Solidária. Nós só realizamos esta corrida no ano lectivo
de 2009/2010 por que em 2007
angariámos dinheiro para construir duas escolas em Moçambique. Se este processo já é muito
demorado aqui, imagina em
Moçambique... Precisamos de
matérias, autorizações, lidar com
todos os governadores regionais.
Lá a organização politica é diferente. Só depois de acabar este
projecto é que começaremos
outro.
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Entrevista aos Médicos do Mundo
A senhora já participou em
algum intercâmbio em África?
Não, é muito difícil largar/sair do
nosso posto, para ir numa missão
ou projecto de desenvolvimento. A
pessoa que participa neste tipo
de trabalho tem que ter um perfil
muito específico, quer para trabalhar num determinado projecto
quer para o coordenar.
Os Médicos de Mundo contam
com alguns patrocinadores?
Sim, mas não são muitos. Não
tem sido fácil neste último ano de
crise. Aliás, tem sido extremamente difícil angariar fundos, o
que nos obrigou a fechar alguns
projectos. É a angariação de
fundos que nos permite mandar
as pessoas para o terreno e
servir os beneficiários. Mas o
culminar da crise levou a que
algumas empresas nos fechassem as portas.

Os Médicos do Mundo, ao contrário de outras organizações,
têm muita sorte, porque a maior
parte das doações são particulares. Pessoas que, como qualquer
um de vocês, contribuem com
dez ou quinze euros, o que constitui uma “fatia simpática” do
nosso orçamento.
Os Médicos do Mundo têm
alguma parceria com alguma
ONG, como a Cruz Vermelha?
Com a Cruz Vermelha não, porque são muito grandes e é muito
difícil fazer parcerias. Nós
somos uma organização sem fins
lucrativos, enquanto a Cruz
Vermelha tem fins lucrativos. De
facto, temos parcerias, mas com
pequenas ONGs locais. Nestas
parcerias, nós prestamos cuidados básicos de saúde e os nossos parceiros fazem geralmente
algum trabalho no âmbito da
educação.

Com a colaboração de Soraia
Francisco 10º D.

Da esquerda para a direita: Luiz Monteiro 10º E, os
Representantes dos Médicos do Mundo e Barbara Rafael, 10º D.

Luiz Felipe Monteiro, 10º E

Página 6

JE Daniel Sampaio

Entrevista à Directora da Escola

“O Dia da Escola
foi criado no
sentido de criar
esta ideia de
“pertença”,
portanto estamos
todos juntos no Dia
da Escola, sem ser
em ambiente de
sala de aula.
Mostramos o que
fazemos bem,
entregamos
prémios aos
alunos e
entregamos
dinheiro a
Instituições de
carácter social...”

Os alunos participaram
mais este ano do que em
2007?
Nós este ano tivemos um
problema grave que foi a
chuva. Em 2007 a Corrida foi
lá fora e as turmas estavam
todas concentradas no espaço do campo de jogos, tendo
sido mais fácil chamar todas
as turmas a envolverem-se
mais na Corrida. Este ano com
a chuva, tivemos que ir para o
pavilhão por razões de segurança. Considerando que o
pavilhão não suporta a totalidade dos alunos, só pudemos
contar com alguns grupos de
alunos na Corrida Solidária.
Penso, de qualquer forma, que
a participação dos alunos foi
bastante boa, mas lamentavelmente houve turmas em
que ninguém pôde participar.
Como é que o dinheiro da
Corrida vai chegar a Timor
e como vai ser aplicado?
Este ano o dinheiro vai ser
dividido, 50% do dinheiro vai
ser para um projecto em
Timor e 50% vai ser aplicado
num projecto em Portugal. O
dinheiro vai ser depositado,
via internet, pela Prof. Zaida,
na conta dos Médicos do Mundo, com a indicação da Escola.
Os Médicos do Mundo é que
fazem chegar esta ajuda a
quem dela precisa.
Quem tomou a iniciativa da
Escola participar na Corrida Solidária nestes dois
anos?
A organização foi igualmente
conduzida pelo Gabinete de
Apoio à Saúde e Sexualidade.
A primeira Corrida foi organizada pela Prof. Paula Veloso
de Ed. Física e agora foi organizada pela Prof. Zaida, que é
a nova Coordenadora do Gabi-

nete. De qualquer forma,
todos os elementos do Gabinete “desafiaram” o grupo de
Educação Física da Escola a
colaborar, passando a organização a ser conjunta.
Qual a importância que
atribui à participação dos
alunos numa acção como a
Corrida Solidária?
A nossa Escola tem um Projecto Educativo que vai terminar, mas que ainda está em
vigor, cujo lema é “Melhor
Conhecimento e Mais Cidadania” e, por mais que a Escola
mude, há sempre estas duas
vertentes na aprendizagem, a
primeira é: “Mais Conhecimento”, os alunos têm que
saber mais, ter melhores
competências para o mercado
de trabalho, para a faculdade,
isto é, os alunos têm que ter
melhores resultados, cada vez
mais próximos da excelência,
mas nunca esquecendo a sua
condição de cidadãos. Daí que
o desenvolvimento da cidadania dos alunos seja também
uma das grandes finalidades
da Escola, a qual será alcançada através do envolvimento
dos alunos em iniciativas,
como esta, que promovam a
solidariedade. Devemos começar muito cedo a ser solidários e a perceber que há gente em situações piores do que
a nossa, e que nos ensinam
que dar, nos pode tornar
mais felizes porque enquanto
cidadãos somos também responsáveis pelos outros seres
humanos e pela natureza.
Nesta vertente de cidadania,
esta iniciativa é muito importante para promover a participação dos alunos, como
cidadãos ,ou seja, como parte
integrante da sociedade em

que vivemos. Os alunos têm
que perceber que há uma
festa da Solidariedade que
nos une e que também há
momentos de grande alegria e
prazer, que é o que eu acho
que foi a Corrida Solidária.
Mesmo através de pequenas
contribuições, juntos somos
muitos e podemos fazer a
diferença. E isto é um valor
que também se aprende na
Escola.
Qual a origem do Dia da
Escola?
Quando mudámos o nome de
Escola Secundária da Sobreda
para Escola Secundária Daniel
Sampaio, achámos que era
importante toda a comunidade
juntar-se um dia no ano para
comemorar a Escola, os
êxitos dos alunos e mostrar à
comunidade o que a Escola
faz . É importante explicar aos
pais que os alunos são todos
bons na nossa Escola, que
somos solidários, que não nos
limitamos só a trabalhar no
ambiente da sala de aula, que
esta, não é só uma Instituição
de Ensino e de Aprendizagem,
mas sim, uma Instituição que
ensina, recebe e partilha. O
Dia da Escola foi criado no
sentido de criar esta ideia de
“pertença”, portanto, estamos
todos juntos no Dia da Escola,
sem ser em ambiente de sala
de aula, Mostramos o que
fazemos de bem, entregamos
prémios aos alunos, entregamos dinheiro a Instituições de
carácter social e almoçamos
juntos. No ano passado fizemos um jantar que envolveu
toda a comunidade educativa,
e este ano, está prevista para
o dia 21 de Maio uma iniciativa
semelhante.
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Entrevista à Directora da Escola
E é muito importante que as
pessoas não lamentem só as
derrotas, mas que também
comemorem as vitórias,
porque numa sociedade que
está muito pessimista, é
importante que se diga, que
na nossa Escola, há alunos
com muito bom desempenho,
e é um orgulho muito grande
ser Directora de uma Escola
onde não só os alunos como
os funcionários e professo- Aqui está Francesco, que estava a fazer intercâmbio em Portugal pelos
res. têm este nível de exceMédicos do Mundo, a correr com a bandeira de Timor.
lência, Os alunos são bons
porque têm bons professores
e bons funcionários e deixo
também aqui uma palavra de
“grande louvor” para os pais.
Outra ideia que presidiu ao
Dia da Escola foi a junção com
toda a comunidade. Este ano
tivemos a colaboração da
Junta de Freguesia da Sobreda, da Câmara Municipal de
Almada, dos Bombeiros e da
Escola Segura. Fomos ainda
patrocinados pelo Jumbo, pelo
Almada Forum e pela pastelaria Preto Rego. As pessoas só
se unem se tiverem um motivo para comemorar. E esta
Escola é um motivo para
comemorar, é um orgulho!
Enquanto tivermos uma Escola
com tão bons alunos, professores, funcionários, pais e
uma comunidade com pessoas
tão boas, teremos motivos
para comemorar o Dia da
Escola.
Luiz Felipe Monteiro, 10º E

“As pessoas só
se unem se
tiverem um
motivos para
comemorar e
esta Escola é um
motivo para
comemorar, é um
orgulho!”

A corrida da Directora com a bandeira de Timor.
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Confraternização com o Bolo do “Dia da Escola”
Logo após a Corrida Solidária, a Directora, alunos,
funcionários, professores e
os representantes dos
Médicos do Mundo celebraram o aniversário da nossa
Escola, cantando os parabéns e aplaudindo.
O enorme bolo comemorativo foi patrocinado pela
pastelaria Emílio Preto
Rego e foi cortado pela
Directora e pelos representantes dos Médicos do Mundo, Posteriormente o bolo
foi dividido pelos alunos e
por todos os presentes,

para que o pudessem saborear.
Pensamos
que
este
momento agradou a todos
e ficámos verdadeiramente
felizes por comemorar
mais uma vez o aniversário
da nossa Escola. XXI anos
já cá cantam, aguardamos
ansiosamente por mais
celebrações e anos felizes
para esta Instituição à qual
nos orgulhamos de pertencer.

Barbara Rafael, 10º D
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Barraquinhas Europeias
Para além das variadíssimas actividades que decorreram no Dia da Escola,
estiveram também expostas ao longo do dia diversas
barraquinhas, todas elas
diferentes, cada uma
representando uma língua e
cultura diferente.
Estavam ali presentes as
quatro línguas ensinadas na
nossa escola: o Português,
o Inglês, o Francês e o Alemão.
Em cada uma delas estavam presentes sabores e
parte da cultura de cada
um dos quatro países, dando assim a oportunidade a
alunos, professores e funcionários de saborear iguarias de diferentes locais,
começando pelas Gaufres e
Panquecas providenciadas
pelo grupo representante
da língua francesa, passan-

do pelos Scones oriundos
de Inglaterra, pela doçaria
alemã, barraquinha na qual
existiram momentos de
animação por parte da
turma do 11º ano de Alemão
e como não poderia deixar
de ser, “o que é nacional é
bom!”, as delicias portuguesas estiveram igualmente bem representadas.
Com tanta cultura, gastronomia estrangeira e não só,
temos a certeza de que a
variedade de sabores satisfez quem tinha um estômago curioso.

Turma de Alemão do 10º ano.

Turma do 3º Ciclo de Inglês.

O Prof. Carlos Amaral e a Prof. Fernanda Serra degustando a comida
alemã do 11º ano.
Barbara Rafael, 10º D

Turma do 7º ano de Português.
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Almoço Europeu
No refeitório às 13:00 horas
realizou-se o “Almoço Europeu”, com o apoio dos professores Lurdes Jesus,
Eugénia Nunes e Sara Moura e D. Helena Amaro.
O refeitório foi decorado
com imagens e frases dos
diferentes países. Enquanto
os alunos almoçavam, o
retroprojector reproduzia
belas paisagens destes
países (Portugal, Inglaterra,
França e Alemanha), o que
proporcionava uma óptima
harmonia.

O cardápio foi : “Kleine
Wurstbrötchen”(Alemão);
“Velouté
de
Poireaux”(Francês); “Cottage
Pie” (Inglês) e Arroz Doce
(Português). O almoço teve
o apoio de toda a comunidade escolar e contou com
cerca de 200 pessoas.

Luiz Felipe Monteiro, 10º E
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“O Mundo na Escola”
A actividade realizou-se na sala
de Audio-Visuais, às 15:00 horas,
no âmbito da diversidade que é o
tema do “Dia da Escola”,com a
participação dos alunos oriundos
de diversas nacionalidades, sendo, na maioria, oriundos dos
PALOP, Existem também muitos
alunos que vêm do Leste europeu,
que têm uma cultura e língua
totalmente diferentes da nossa.
Na nossa escola há alunos oriundos de todo o mundo. Esta experiência foi maravilhosa, com isso
nós apreendemos a respeitar
todo o tipo de pessoas, com as
suas crenças; convicções, etc.
Desta vez não eram os professores que estavam à frente, eram
os alunos estrangeiros que partilhavam as suas histórias de vida
e as suas experiências; não foi
um Workshop monótono, mas as
coisas fluíram naturalmente.
Esta actividade foi também uma
forma da Escola reconhecer
estes alunos, porque é um esforço muito grande, principalmente
para os alunos que não têm o
português como língua materna ,
porque eles falam português na
Escola e a sua língua materna em
casa.
Está actividade foi uma oportunidade para os alunos compreenderem outras culturas e aprenderem com estas pessoas, sem
sair da escola e mesmo depois do
“Dia da Escola”, os alunos podem
partilhar estas informações. Que
pena que o tempo tenha sido tão
curto e que nem todos os alunos
tenham partilhado as suas experiências! Ficamos a aguardar
pela próxima sessão, no dia 21 de
Maio (Dia Mundial da Diversidade
Cultural) ,“Dia da Escola”.
As coordenadoras desta sessão
foram as professoras Cristina
Teixeira e Fátima Campos, com o
apoio dos departamentos de
História e Geografia. Nesta
reportagem contámos com a
história e experiência de alguns
alunos:

“Foi o reconhecimento do grande

esforço de integração que se
pretendeu revelar nas apresentações deste workshop. Somos
uma escola que acolhe várias
culturas mas, muitas vezes,
estas ficam apenas remetidas à
memória dos seus portadores. A
pluralidade deve ser conhecida e
valorizada. Pretendeu-se dar
visibilidade a esse encontro de
culturas, torná-lo uma experiência de partilha, propiciadora da
integração, da tolerância e do
enriquecimento. Simultaneamente, foi uma experiência mobilizadora de competências para os
alunos que nela participaram,
pela pesquisa que exigiu a exposição das suas experiências, pela
selecção e composição da realidade que apresentaram, como se
reviram nelas, e pelas representações que têm das suas próprias comunidades. Foi também,
e sobretudo, um momento grato
para estes alunos, por serem
poucas as oportunidades que têm
de partilharem que é mais significativo e o que os identifica no
meio da comunidade escolar.”
Profª Cristina Teixeira.

Brasil, Petrópolis – Rio de
Janeiro
Petrópolis localiza-se na serra do
estado do Rio de Janeiro, no topo
da Serra da Estrela, a 823
metros acima do nível do mar, a
cidade tem um clima ameno.
Além disso, a cidade possui um
movimentado comércio e serviços, além da produção agropecuária (com destaque para a
fruticultura e industria). A cidade possui alguns monumentos
imponentes como: o Museu Imperial; a Catedral neo-gótica; o
Palácio de Cristal ; o Museu de
Santos Dumont e o Hotel Quitandinha que já recebeu personalidades mundiais.
História:
Em 1822, D. Pedro II, a caminho
de Minas Gerais pelo “caminho do
ouro” hospedou-se na fazenda do
Padre Correia e fiou encantado

com a região. Tentou comprar as
terras sem sucesso, e adquiriu a
vizinha fazenda do Córrego Seco,
onde pretendia construir o Palácio de Verão., Foi D. Pedro II que
concluiu os planos do seu pai em
1847. A partir de então, durante
todo o Verão, a cidade tornou-se
capital do estado do Rio de Janeiro, entre 1894 a 1903, pelo seu
clima mais ameno em oposição
ao forte calor do Rio de Janeiro,
que aliado à falta de higiene
originava o alastramento de mais
doenças.
D. Pedro II governou durante 49
anos, e em pelo menos 4 Verões
terá permanecido em Petrópolis.
A importância política da cidade
perdurou por décadas, mesmo
depois do fim do Império. Quase
todos os Presidentes da República, passaram pelo menos alguns
dias na cidade. Mais tarde e em
consequência da mudança da
capital do Brasil para Brasília,
Petrópolis perdeu consideravelmente, a sua importância política.
Esta cidade foi colonizada por
ingleses, holandeses, alemães e
franceses.
Já estou há nove meses em
Portugal e estou a adorar esta
experiência extraordinária. No
Brasil já tinha tido contacto com
muitos portugueses. Fui muito
bem recebido pelos portugueses
e Portugal é como se fosse a
minha segunda casa. Agradeço a
todas as pessoas que me receberam neste belo país.

Luiz Felipe Monteiro, 10º E

“Pretendeu-se dar

visibilidade a esse
encontro de
culturas, torná-lo
uma experiência de
partilha,
propiciadora da
integração, da
tolerância e do
enriquecimento..”
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Teatro: “Galileu o contador de Histórias”
Às 14:35 o grupo de teatro
da escola levou à cena

“Galileu Gallilei, o contador de estrelas”.
Os actores, além de tratarem de levar a peça à cena,
não dispensaram a boa
disposição e o
“profissionalismo” bem
presentes ao longo da
representação.
Os actores tiveram oportunidade de vestir personagens como o Sol, a Terra e
o grande astrónomo italiano Galileu Gallilei.
“Gostei de vestir esta personagem, porque foi diferente de todas as outras,
caracterizando-se pelo
poder e tendo um grande
impacto na peça. No entanto, não viveria sem a sua
amiga Terra”, afirma Rafael
Oliveira, aluno que interpretou a personagem do
Sol.

Durante a apresentação do teatro
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Exposição Comemorativa do Centenário da
República
Durante o Dia da Escola
e os dias que se seguiram, pudemos desfrutar
da exposição do Centená rio da República, no
pav ilhão A. Esta iniciativa foi promov ida pe los
professores de História
da nossa escola .
“Os pa inéis que estiveram expostos foram
empresta dos pe la Fundação Mário Soares.
Esta instituição foi
constituída a 12 de
Se tembro de 1991. A
Fundação Mário Soares
é uma instituição de
dire ito privado e utilida de pública sem fins
lucra tivos, ligada à
pessoa
do
exPresidente da República
Portuguesa, Mário Soares.

Também por inicia tiva
dos mesmos professores foi cria do no
“ Bibliblog” uma rubrica
designa da, “Da coroa
pa ra o barrete”, onde
se a presentam os factos que conduziram ao
fim da Monarquia e à
impla ntação
da
1º
Re pública. Assim, seria
dese jáve l que todos
pa rticipem, escrevendo
biografias de figuras
republica nas,
factos
sobre a história loca l,
etc.
Esta rubrica e stará a
funcionar a té o fim das
Comemorações do Cente nário da Re pública
que será em Outubro
de 2010 e eu estou disposta a colaborar com
os alunos que queiram
participar.”

Iniciativa
promovida
pelos
professores de
História

Profa. Cr istin a Teixe ira

JE Daniel Sampaio
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Contribuição da Matemática para o Dia da Escola

A exposição realizou-se com a coordenação da prof.ª Dina Veigas, no pavilhão D e tinha como objectivo divulgar a arte japonesa. Os alunos divertiram-se construindo caixas, animais, figuras da arte japonesa, etc.

Luiz Felipe Monteiro, 10º E

Jogos Matemáticos
No dia 5 de Março,
realizaram-se duas actividades
dinamizadas por alguns professores do grupo de Matemática:
o”O Campeonato Escolar de
Jogos Matemáticos “ e “A oOicina
de Origami” .
Como Ori significa
papel e kami significa dobrar,
Origami é a arte de dobrar papel.
Arte vem de artus que significa
fazer bem feito, com perfeição e
excelência. É um acto de organização estética e de domínio do
conhecimento que cria impacto
de excelência e de inovação
criativa.

japonesa, país responsável pela
sua difusão a nível mundial.
Aprende-se muito com o tacto, a
sua coordenação com a visão e
os outros sentidos, estimulam a
estética, a habilidade social, a
criatividade e, é por isso, uma
actividade rica em possibilidades
inovadoras.
Os alunos de várias turmas
foram incentivados a executar a
difícil construção de figuras só
com dobragens de um quadrado
de papel.
Enquanto uns construíram, com
sucesso, várias figuras utilizando a arte do Origami, cerca de
80 alunos participavam no Tor-

O Origami é, pois, uma arte milenar iniciada há mais de 2000
anos na China, sendo que as
principais dobras são de origem

neio Escolar de Jogos Matemáticos: “Ouri”, “Rastros”, “Hex “ e
“Avanço”.

Escola Secundária com 3.º
Ciclo Daniel Sampaio
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Jogos Matemáticos
Este Torneio foi realizado com o
objectivo de seleccionar três alunos
de cada nível de ensino, um aluno
por jogo, para representarem a
Escola no 6º Campeonato Nacional
de Jogos Matemáticos que se iria
realizar em Santarém, no dia 12 de
Março. Os nossos vencedores
foram:
Gonçalo Ribeiro – 7º A – Hex
Miriam Colaço – 7º A – Rastros
Leandro Filipe – 7º B – Ouri
Joana Falcão – 10º C – Avanço
Rafael Oliveira – 10º C – Rastros
André Rafael – 10º C - Hex
E assim, no dia 12 de Março, estes
6 alunos e duas professoras de
Matemática rumaram a Santarém, a
fim de participarem na Final do 6º
Campeonato Nacional de Jogos
Matemáticos que decorreu no Instituto Politécnico de Santarém, numa
organização conjunta dos seguintes
organismos:
Associação Ludus
Museu de Ciência da Universidade de
Lisboa
Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM)
Associação de Professores de Matemática (APM)
Instituto Politécnico de Santarém
Agradecemos à Junta de Freguesia
da Charneca de Caparica a gentil
colaboração, proporcionando-nos o
transporte para Santarém.

Profº Luisa Marcelo e Teresa Gomes

A jogar Hex.

O Campeonato em Santarém.

Da esquerda para a direita:,Gonçalo Ribeiro- 7ºA Miriam Colaço– 7ºA; Prof. Cristina
Santos; Rafael Oliveira-10º C ; Joana Falcão –10º C; Prof. Teresa Gomes e Leandro
Filipe 7ºB.

Escola Secundária com 3.º
Ciclo Daniel Sampaio

Comentários Sobre o Dia da Escola
“O dia foi extraordinário, porque foi uma união com a
comunidade escolar e nem sempre tenho contacto
com todos os alunos e funcionários e neste dia, podemo-nos reunir, porque eu acho que isso também faz
parte da educação”

Melhor Conhecimento,
Mais Cidadania

Cecília Valente.
“Foi a comemoração da Escola, e adorei
todas as actividades.”
Sr. Teixeira

Rua Dr. Alberto Araújo
Vale Figueira
2815-811 Sobreda
Telefone: 212 945 650
Fax: 212 945 651
jornalescoladanielsampaio@gmail.com

“Um dia diferente, porque houve uma
diversidade entre culturas, houve uma
junção entre as pessoas de todas as
gerações”
Diana Caçador, 12º E

“Foi um dia maravilhoso, principalmente a Corrida Solidária”
“O dia foi muito interessante principalmente pela Corrida Solidária, salientando-se o interesse manifestado pelos alunos e funcionários”

Helena Amaro
“O Dia da Escola foi maravilhoso. Estou ansioso por repetir esta
óptima experiência, no dia próximo 21 de Maio”

Rute Ramalho

Luiz Felipe Monteiro, 10º E
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