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                                         DO SÃO MARTINHO… 

DO NATAL… 

                    E TANTAS OUTRAS… 

ATÉ LÁ, A EQUIPA DO JEDS  

DESEJA-LHE BOAS FESTAS 

Este ano a Árvore de Natal da 

DGRHE ficou diferente! 

Desde há alguns anos foi 

implementado o projeto ECO 

ao nível de alguns 

Departamentos do ministério 

da Educação. Com este projeto 

pretende-se promover uma 

utilização mais racional dos 

recursos materiais existentes 

tendo como parceiros as 

diferentes instituições 

escolares do nosso sistema 

educativo.  

Como experiência pioneira foi 

realizado um convite pela 

DGRHE de forma a possibilitar 

aos alunos do Curso 

Profissional de Técnico de 

Apoio à Infância uma 

resposta diferente para a 

Árvore de Natal tradicional.  
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O DIA DO SUCESSO ESCOLAR E DO DIPLOMA 

Editorial 

A equipa do jornal deseja que 

este ano letivo esteja a decor-

rer o melhor possível, apesar 

da crise. Lamentamos o facto 

de não termos podido ter já 

regressada ao nosso convívio 

habitual, mas à semelhança de 

outros anos, vários foram os 

escolhos que se interpuseram 

no  caminho da persecução 

dos nossos objetivos. Apesar 

de tudo, consideramos que 

conseguimos concluir uma boa 

edição, mas vocês caros leito-

res nos julgarão! Continuamos 

abertos a todas as vossas 

propostas de colaboração, que 

aguardamos com muita expe-

tativa! Até Janeiro e tenham  

umas Boas Festas  e uma re-

compensadora interrupção de 

atividades letivas! 

Escola Secundária 

com 3º Ciclo 

Daniel Sampaio 
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A Diretora, professora Eulália Alexandre, o Patrono da Escola, professor Daniel Sampaio 

e a subdiretora, professora Sara Moura celebraram com alunos, pais, professores e 

representantes do poder local, o Dia do Diploma, no grande auditório da FCT/UNL 

completamente cheio. 
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 Núcleo jornalístico: 

Luiz Monteiro do 12º D 

Camila Nascimento do 12.º D 
 

Colaboradores deste número:  

 Alunos 

Alicia Gil, Marta e Rita Laureano e 

André Lemos, Ana Leonor Gonçal-

ves, Raquel Viegas, Catarina Ramos, 

Gonçalo Afonso , Pedro Vaz, Joana 

Vilas Boas, Inês Marques, Rogério 

Soares, Diogo Antão, Filipa e Sara 

8.º D; Sara Quartel 8.º C  

Supervisão e edição:  
Núcleo jornalístico 
 

Paginação e impressão: Núcleo 
jornalístico e Luiz Monteiro e Camila 

Nascimento, com o apoio de Helena 

Amaro e Fernanda Peralta do Centro 

de Recursos e com equipamento da 

escola 
 

Núcleo jornalístico:  

Ana Paula Silva (coordenação) 

 

Revisão de texto:  

Helder Gomes 
 

Professores 
Dulce Godinho, Filomena Graça, 

Armanda Mendes, Eva Conde, Paula 

Teixeira, Eulália Alexandre, Leonett 

Abrantes, Rudolfo Pereira, Ana 

Guerreiro, Soledade Estribio (logo 

bola de Natal na contracapa) 

 

Pais/EEs 

Pais da aluna Ana Leonor Gonçal-

ves; Pais da aluna Raquel Viegas; 

Helena Vinhas (Presidente da 

APEDS) 

Ficha Técnica 

A professora Eulália deu início à cerimónia que 

prosseguiu conforme o programa, figura à es-

querda, desenhado pela professora Filomena 

Graça, na foto à direita.  

A apresentadora da cerimónia foi a 

professora Dulce Godinho, na foto à 

esquerda. 

E last but not 
the least,  a 

incansável 

pessoa do 

back stage, 

sem a qual 

esta cerimó-

nia não teria 

sido possível, 

a professora 

Eugénia Nunes 
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Sara Quartel 8.º C 

Sara 8.º A 
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DIÁRIO GRÁFICO 

Diogo 
Antão 
8.º D 

Filipa 8.º D 
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LEITURA DE UM POEMA—JOGRAIS 

Eu Criativo 

 

É ser livre de egoísmo? 

É saber dar quando há muito 

E partilhar quando há pouco? 

 

Mas que ser é este 

Que habita as profundas cavernas 
do meu ser? 

Por que não me revelo? 

Terei algo a temer? … 

 
Como serei eu? 
Serei alta? Serei baixa? 

Caberei dentro de uma caixa? 
 

Não desistas de amar. 
Não deixes de escolher. 

Continua a criar 

E não te esqueças de viver. 
 

Procurei, mas não me encontrei… 
Fui pela cidade… pelo mar… 

Andei por todo o lado 
Mas continuei sem me encontrar. 

 

É assim, que me vi crescer, 

Alguns sonhos morrer. 

As histórias vi florescer, 

Amizade apodrecer. 

 

Homem sem Amizade não é 

Homem. 

Não tem uma visão clara da vida, 
Nem uma mente criativa. 

 

Não desistas de amar. 

Não deixes de escolher. 
Continua a criar 
E não te esqueças de viver. 

 
Sou imperfeita, 

Para mim não há remédio! 
Morro de tudo, Até mesmo de tédio. 

 

Meus problemas resolvo 
Nada mais senão a pintar,  

Pois quando a imaginação nasce 
Não consigo parar. 

Sou humana 
E como tal, choro,  

Sofro, lastimo e amo. 

Não desistas de amar. 

Não deixes de escolher 

Continua a criar 
E não te esqueças de viver. 

 

Quando te vejo 

Sinto o meu coração a acelerar… 

Fico esquisita, 
Não me consigo controlar. 

 

Mas já não há mais nada 

Em que possa acreditar, 
Já não há amor no nosso olhar. 

 

Estou presa 
Neste ciclo vicioso 

A que todos chamam vida, 

E a que eu chamo de despedida. 

 
Não desistas de amar. 

Não deixes de escolher 

Continua a criar 
E não te esqueças de viver. 

 
Marta e Rita Laureano e  

André Lemos 
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RECONHECIMENTO DO MÉRITO E EXCELÊNCIA  

Entrega do prémio melhor aluno do Ensino Básico 

A aluna agracia-

da com este 
prémio foi Ana 

Leonor Gonçal-
ves, a aluna com 

o aproveitamen-

to mais elevado 
no 9.º do Ensino 

Básico no ano 
lectivo 2010-2011 

da Escola Se-
cundária com 

3.º Ciclo Daniel 
Sampaio. Este prémio é atribuído pela 

Associação de Pais e foi entregue pela 
sua Presidente, Helena Vinhas. Questi-

onada sobre a razão de ser deste 
prémio, escreveu-nos “A Associação 

de Pais da Escola Daniel Sampaio, 

desde o ano lectivo 2008/2009, tem 
vindo a atribuir um prémio monetário, 

no valor de 250 Euros, ao melhor aluno
(a) do 9º ano da nossa escola. O pré-

mio é atribuído ao aluno sob proposta 
apresentada pela Direção da escola. 

Entende a Associação de Pais que a 
atribuição desde prémio deve ser 

encarada como uma forma simbólica 
de compensar o mérito, a excelência e 

o bom desempe-

nho escolar dos 
alunos do 9º ano 

da Escola Daniel 
Sampaio. 

A cerimónia de 

entrega dos Pré-
mios de Mérito e 

dos diplomas aos 
finalistas do ensi-

no secundário 
representa, não só 

o reconhecimento 
público do esforço 

dos alunos, mas 
também um mo-

mento de grande 
orgulho para os 

pais. 

São marcos im-
portantes das nossas vidas e nunca é demais selá-

los com cerimónias especiais. Por outro lado, estas  
acções contribuem para o reconhecimento da Esco-

la, e de todos os que nela trabalham, enquanto insti-
tuição de referência.  Muito importante também, 

contribui para o “sentido de pertença”  de todos. 
Aproveito para felicitar todos os que se empenharam 

para levar a cabo, com sucesso, esta cerimónia..’ 

 

A propósito do 

significado da 

atribuição do 

prémio 

recebido, a 

aluna disse: 

“Para  mim, 
mais do que o 

prémio, foi a 

concretização 
de um objectivo 

e o 
reconhecimento 

do trabalho e do 

esforço 
realizado 

durante os três 
anos do ensino 

básico.“ 
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Ricardo Soares, 

Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal 
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Livros são papéis pintados com tinta  

O mostrengo que está no fim do mar, 
na noite de breu ergueu-se a voar 

Inês Marques  Página 5 Ano 13, N.º 56 

(…) a Direcção da escola tem 

desenvolvido várias iniciativas  para 

se aproximar da comunidade 

educativa e, em particular dos 

encarregados de educação, visíveis 

nas reuniões de início do ano letivo, 

na comemoração do Dia da Escola ou 

na colaboração com a Associação de 

Pais; Também  tem sido clara na 

comunicação dos objetivos do 

Projeto Educativo e tem congregado 

os  meios adequados para os 

alcançar. 

RECONHECIMENTO DO MÉRITO E EXCELÊNCIA  

Entrega do prémio melhores alunos do Ensino Básico 

superar as nossas expetati-

vas relativamente ao seu 
papel na formação dos nossos 

filhos, pelo tipo de oferta 
educativa, pela variedade de 

clubes e projetos e pelos 

critérios de exigência promo-
tores dos bons resultados.  

Penso que a Direção da escola 

tem desenvolvido várias inici-

ativas  para se aproximar da 

comunidade educativa e, em 

particular dos encarregados 

de educação, visíveis nas 

reuniões de início do ano 

letivo, na comemoração do 

Dia da Escola ou na colabora-

ção com a Associação de Pais; 

Também  tem sido clara na 

comunicação dos objetivos do 

Projeto Educativo e tem con-

gregado os  meios adequados 

para os alcançar. 

Ao ser entrevistada pelo 

JEDS, Ana Leonor Gonçalves 

respondeu. 

 

JEDS: Qual o papel da esco-

la no seu sucesso escolar? 

ALG: A escola representa um 

papel muito importante na 

obtenção do meu sucesso, 

pelo ambiente de estudo que 

proporciona, pelo empenho 

dos professores, pelos recur-

sos e diversidade de activida-

des propostas. O reconheci-

mento do mérito e da excelên-

cia dos alunos funciona tam-

bém como um incentivo ao 

sucesso para os alunos em 

geral. 

Os pais da aluna foram tam-

bém entrevistados pelo JESD 

e responderam. 

JEDS: Que pensam da exis-

tência deste pré-

mio?  

Pais da aluna: Consi-

dero que este prémio 

funciona como o re-

conhecimento do 

esforço dos alunos, 

cria-lhes objetivos e 

incentiva-os a obter 

cada vez melhores 

resultados. 

JEDS: Qual a impor-

tância desta escola 

na formação dos 

seus filhos? 

Pais da aluna: Esta 

escola  tem vindo a 
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RECONHECIMENTO DO MÉRITO E EXCELÊNCIA  

Entrega do prémio melhor aluno do ensino secundário 

Gabriel Conceição do ensino 

profissional, pelo patrono da 

escola Professor Daniel Sam-

paio, que sublinhou no seu 

discurso a vantagem de reco-

nhecer e valorizar desta for-

ma o trabalho dos alunos. 

Os alunos agradeceram os 

prémios, o serviço educativo 

e a oportunidade de desenvol-

vimento humano que a escola 

lhes tinha proporcionado, 

tendo a aluna Patrícia Pires 

alguma dificuldade em contar 

as lágrimas, provocadas pela 

profunda emoção sentida e 

patente nas suas palavras e 

postura. Nas suas palavras  

de reacção ao recebimento do 

prémio, o Gabriel proferiu 

palavras de idêntico teor. 

O prémio de melhor aluno do 

ensino secundário foi entre-

gue à aluna Patrícia Pires do 

ensino regular e ao aluno 
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Joana Vilas Boas  
Mas eu fico triste como um pôr do sol, Alberto Caeiro 
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PESSOA (S) em IMAGENS 

‘Pessoa (s) em Ima-

gens’ foi um projeto de 

trabalho realizado em 

conjunto pelas profes-

soras Eva Conde e Ana 

Guerreiro, no ano leti-

vo 2010-2011, cujo 

objetivo era a ilustra-

ção de alguns versos 

escritos por Fernando 

Pessoa. 

Os alunos do 12º ano 

das turmas A, B, D e E 

selecionaram os ver-

sos e os alunos do 7º 

ano das turmas A, B e 

C interpretaram-nos e 

produziram alguns 

trabalhos como os que 

se apresentam. 

 

Ana Guerreiro 

Sara  Quartel, 
Ó sino da minha aldeia 
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As condições, a 

aceitabilidade e a 

oferta escolar 

contribui 

positivamente  

para o sucesso 

escolar de 

qualquer aluno que 

se dispõe a utilizar 

os recursos 

oferecidos.  

RECONHECIMENTO DO MÉRITO E EXCELÊNCIA  

Entrega do prémio cidadania   

actividades de diversas ma-

neiras. 

As condições, a aceitabilidade 

e a oferta escolar contribui 
positivamente  para o sucesso 

escolar de qualquer aluno que 
se dispõe a utilizar os recur-

sos oferecidos. A escola tem 

um papel muito importante na 
vida do aluno e o seu apoio 

nas iniciativas tomadas por 
mim e pelo meu grupo/turma 

favoreceu a criação de ativi-
dades bastante importantes 

para a formação de valores 
morais e de indivíduos com 

carácter de um verdadeiro 
cidadão. 

 

Os pais da aluna foram tam-

bém entrevistados pelo JESD 

e responderam. 

JEDS: Que pensam da exis-

tência deste prémio?  

O prémio cidadania foi en-

tregue à aluna Raquel Vie-

gas pela Presidente da Câ-

mara Municipal, após o que 

ambas discursaram. Poste-

riormente ao ser contacta-

da pelo JEDS, a aluna res-

pondeu a uma entrevista. 

 

JEDS: Qual o papel da esco-

la no seu sucesso escolar? 

 

RV: Para mim o prémio serviu 

de estimulo para continuar a 

realizar atividades de volunta-

riado e ajudar no apoio as 

pessoas necessitadas. Tam-

bém ajudou a valorizar todo o 

meu esforço ao longo do meu 

percurso escolar a nível da 

cidadania e todo o trabalho 

que tive contribui para apren-

der a realizar determinadas 

A existência destes prémios é 

uma boa iniciativa pois reco-
nhece o valor 

e o trabalho 
dos alunos. 

Esta escola 

deu uma boa 

formação aos 

meus filhos a 

nível académi-

co e social.   
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RECONHECIMENTO DO MÉRITO E EXCELÊNCIA  

O testemunho dos Professores 

 

...acompanhei o 

percurso de 

alguns dos jovens 

desde o 9º ano do 

Curso de Educação 

e Formação, mas 

consciente que, 

futuramente, 

serão uns 

excelentes 

profissionais. 

por todo o trabalho desenvol-

vido nos últimos dois anos! 

Todas as suas palavras foram 

por mim sentidas.   

 

Apesar de, na entrega dos 

diplomas, não estarem pre-

sentes todos os alunos que 

concluíram com sucesso o 

curso profissional Técnico de 

Apoio à Infância, senti uma 

profunda emoção, traduzida 

num sentimento de alegria, 

aquando da entrega dalguns 

diplomas do curso, especial-

mente porque acompanhei o 

percurso de alguns dos jovens 

desde o 9º ano do Curso de 

Educação e Formação, mas 

consciente que, futuramente, 

Uma cerimónia simples, mas 

muito agradável bonita. O 

momento por mim esperado, 

traduziu-se no presenciar o 

reconhecimento à aluna Ra-

quel Viegas com a atribuição, 

pela Escola Secundária Daniel 

Sampaio, do Prémio Cidada-

nia, entregue pela presidente 

da Camara Municipal de Alma-

da.  

 

A premiada, fez um breve 

discurso, agradecendo de 

forma sentida não só a cola-

boração prestada, que por 

mim própria, quer pela pro-

fessoras Fátima Oliveira e 

Soledade Estribio, bem como a 

dos seus colegas de turma, 

serão uns excelentes profis-

sionais. 

 

Diretora de curso 

 Mª Armanda Mendes 
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EVOLUÇÃO DO QUADRO DE EXCELÊNCIA 

Como se pode ver no Gráfico em baixo, o primeiro ano em que se implementou o Quadro de 

Excelência foi no ano lectivo de 2007-2008, à semelhança do que se verifica com o Quadro de 

Mérito. Se compararmos os dois gráficos, constatamos que as curvas não se revelam idênticas, 

à excepção do facto de em cada um dos anos lectivos, ser no 3.º período que ocorre o pico da 

curva de cada ano e com a exceção também dos 12.º e 10 anos que em 2008-2009 revelam um 

mesmo desempenho no 2.º para o 3.º período. Por outro lado, deve salientar-se que os anos de 

escolaridade que se destacaram no ano lectivo anterior são o 8.º e o 7.º, registando-se uma 

descida do 12.º ano para o terceiro lugar e o 11.º passou para o último lugar. Que nos permitirão 

estas curvas esperar? Uma excelente “fornada” de Secundário nos próximos anos?... 

Gráfico 2 Número de alunos do Quadro de Excelência, nos anos 2007-2008 a 2010-2011. 
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HISTÓRIAS DE VIAGENS 

… o Pêndulo 

de Foucault! 

Concebido 

para 

demonstrar o 

Movimento de 

Rotação da 

Terra... 

Com o olhar vítreo no Pêndu-

lo de Foucault…  
Tantas emoções, nesta tarde 

quente de Bolonha… 

 

Surge-me à memória um livro 

majestoso do grande escritor 
italiano Umberto Eco, um dos 

meus preferidos - “O Pêndulo 
de Foucault”! Não é por acaso 

que Umberto Eco é titular da 

Cátedra de Semiótica na Uni-
versità di Bologna. 
 

“Refugio-me” no interior da 

imponente Basilica di San 

Petronio, cujo silêncio convi-

da à meditação. É, na verdade, 

um lugar mágico! No pavimen-

to da nave central podemos 

observar um friso de símbo-

los “misteriosos”… É o Zodía-

co, aqui representado! E, ao 

fundo, numa capela do lado 

direito do altar, reconheço um 

objeto ímpar– o Pêndulo de 

Foucault! Concebido para 

demonstrar o Movimento de 

Rotação da Terra em relação 

a um referencial, bem como a 

existência da Força de Corio-

lis (que faz girar os ventos 

para a direita no Hemisfério 

Norte e para a esquerda no 

Hemisfério Sul), o Pêndulo de 

Foucault foi utilizado pela 1ª 

vez, em Paris (1851), quando 

se fixou um pêndulo ao teto no 

Panteão desta cidade. A sua 

oscilação em qualquer dire-

ção é devida à Rotação da 

Terra, provando que, efetiva-

mente, a Terra gira em torno 

do seu eixo. A direção e a 

velocidade de oscilação do 

plano pendular permitem 

também determinar a latitude 

do local da experiência, sem 

necessidade de nenhuma 

observação astronómica 

exterior a esse local. 

E aqui estou, no interior da 

Basilica di San Petronio… 

Leonett Abrantes  

Bolonha – Basilica di San Petronio 

A Linha do Meridiano na Basilica de San 
Petronio!  Uma abertura no teto 

projeta a luz do sol no pavimento da 

Catedral, gravado com os meses e 

signos do Zodíaco.                              

Um verdadeiro Calendário Solar! 

O Pêndulo de Foucault 

(Basilica di San Petronio) 

Bolonha, como eu a vi…    

Visitar a Itália é sentir o encanto das viagens felizes! 
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ENTREGA DOS DIPLOMAS DO 12.º ANO 

O testemunho dos Professores 

...legitimada pelos inúmeros di-

plomas entregues, este momento 

revestiu-se de renovados con-

tornos de  afeto, de partilha e de 

pertença que engrandeceram a 

cerimónia, enchendo-a de senti-

do(s) para todos os que nela se 

envolveram e participaram... 

cante, enquanto território de 

ensino e aprendizagem, espa-
ço de conhecimento. Mas é 

também um desafio que 
todos os anos a Escola tem de 

enfrentar, pois o sucesso de 

um ano não garante o 
êxito do ano seguinte. Refiro-

me ao que fundamenta a ceri-
mónia em si: a entrega de 

diplomas. 
Apropriando-me de uma me-

táfora do nosso patrono, Pro-
fessor Daniel 

Sampaio, diria que a ESDS 
revelou, durante esta cerimó-

nia, ser uma “Árvore com 
Voz”*. Uma comunidade esco-

lar em diálogo com o espaço 

social e cultural em que se 
insere e com o seu tempo. 

 
Dulce G. Sousa 

 (Grupo 300 – ESDS) 
13 out .2011 

 

 

A cerimónia de entrega do 

Diploma da ESDS realizada, no 
dia 29 de setembro, 

no Grande Auditório da Facul-
dade de Ciências e Tecnologia, 

Monte da Caparica, foi 

um ato único e original. 
Apesar da sua História já 

construída, ao longo do tem-
po, legitimada pelos 

inúmeros diplomas entregues, 
este momento revestiu-se de 

renovados contornos de 
afeto, de partilha e de perten-

ça que engrandeceram a 
cerimónia, enchendo-a de 

sentido(s) para todos os que 
nela se envolveram e partici-

param – Direção, Docentes, 

Alunos, Funcionários, Encarre-
gados de Educação, Convida-

dos. 
O poeta, Alberto Caeiro, disse 

“Compreendo que as coisas 
são reais e todas 

diferentes umas das outras”. 
Pois é neste primado do ins-

tante como manifestação de 
realidade única e una que 

enquadro o ambiente criado 

na cerimónia. Enquanto “guia” 
do público na apresentação 

desta viagem simbólica de 
circum-navegação em torno 

da 
conclusão de ciclos de estu-

dos e do reconhecimento da 
aquisição de competências, 

reconheci em muitos rostos o 
prazer de estar, o prazer de 

fazer e o prazer de ser. 
Este tipo de acontecimento na 

vida de uma escola é, na mi-

nha perspetiva, um 
fator de coesão de grupo 

dentro e fora da comunidade 
e uma prova de solidez no 

desempenho dos indivíduos 
que tornam a Escola signifi-
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ENTREGA DOS DIPLOMAS DO 12.º ANO 

O testemunho dos Professores 

 

Os arquitetos 

deixam edifícios, 

os engenheiros 

projetam pontes, 

obras de que se 

podem orgulhar e 

que lhes trazem 

reconhecimento 

público, (…). No 

caso dos 

professores, estes 

ajudam a 

“construir” 

pessoas e o seu 

trabalho termina 

no final de cada 

ano letivo,  

 

cânon 2427). 

Os arquitetos deixam edifí-

cios, os engenheiros projetam 

pontes, obras de que se po-

dem orgulhar e que lhes tra-

zem reconhecimento público, 

sendo o seu nome recordado 

durante décadas. No caso dos 

professores, estes ajudam a 

“construir” pessoas e o seu 

trabalho termina no final de 

cada ano letivo, não perduran-

do o reconhecimento do mes-

mo para lá deste momento. 

Assim, momentos como aque-

le em que se entregam os 

diplomas aos alunos quando 

terminam o 12ºano constituem 

para nós, professores, o mo-

mento mais importante das 

Os professores, como qual-

quer trabalhador, devem rea-

lizar seu trabalho com consci-

ência, competência e dedica-

ção. Quando nos lamentamos 

em relação ao nosso trabalho 

em si, ao valor do salário, em 

relação às tarefas espinhosas 

que nos são impostas, não 

esquecemos que o nosso 

trabalho é justamente uma 

forma de servirmos e de cola-

borarmos para o aprimora-

mento da sociedade em que 

vivemos. Em último caso, e 

dadas as circunstâncias, o 

professor pode sempre pen-

sar que “ O trabalho pode ser 

um meio de santificação”. 

(Catecismo da Igreja Católica, 

nossas carreiras. Momento 

que se repete ao longo dos 

anos, mas que não deixa de 

ser um momento porque a 

nossa obra termina aí. São 

efémeros estes momentos na 

memória coletiva, mas vão 

perdurar na nossa memória 

através do brilho dos olhos 

dos alunos que agora partem 

e levam um pouco de nós. E 

que esse pouco de cada um de 

nós os ajude a construírem 

um futuro brilhante! 

César Pereira 

 

 

del Nettuno, 

construída pelo 

Papa Pio IV, a 

fonte dedicada a 

Neptuno desperta 

a atenção de 

crianças e adul-

tos… 

Bolonha possui a 

mais antiga Uni-
versidade do Mun-

do Ocidental, fun-
dada em 1088!  

 
É aqui, junto aos velhos edifí-

cios da Università di Bologna 

– onde as palavras escritas 
nas fachadas principais de-

nunciam as diversas Faculda-
des – que me “perco”!  

Procuro a Faculdade de Geo-
grafia… Caminho longos minu-

tos, por calçadas de pedra… A 

tarde quente do Verão italiano 
“implora” uma sombra, um 

alpendre, um abrigo… Cami-
nho sempre, não vacilo, não 

olho para trás. As Faculdades 
sucedem-se, umas após ou-

tras… E encontro o edifício. É 
aqui que se ensina e se apren-

de Geografia!  

Entro no edifício. É semelhan-

te aos outros, não fosse a 

placa identificativa denunciar 

a existência da Biblioteca de 

Estudos Geográficos. O Ensino 

da Geografia, em simbiose 

com o de Ciências Económi-

cas, constitui uma referência 

no conjunto dos Saberes Uni-

versitários da cidade de Bolo-

Chego a Bolonha.  

 
Localizada no centro / norte 

de Itália, a sua área metropo-
litana estende-se por cerca 

de 140 km2 e apresenta uma 

densidade demográfica de 
2.643 hab/km². 

A cidade dos estudantes – não 
fosse Bolonha, por excelência, 

uma grande cidade universitá-
ria – desperta-me os sentidos 

e faz-me experimentar, de 
novo, a vida académica. 

Nesta manhã quente de Agos-

to, passear por Bolonha é 

reviver um pouco o meu pró-

prio percurso estudantil, que 

o tempo não apagou… Vagueio 

pelo centro histórico. Demoro

-me na Piazza Maggiore. 

Aprecio demoradamente a sua 

riqueza histórica e a arquite-

tura dos edifícios: a Basilica 

di San Petronio (a igreja 

matriz, o Duomo), o Palazzo 

dei Banchi, o Palazzo del 

Podestà e o Museo Morandi, 

dedicado ao pintor bolonhês 

Giorgio Morandi. Na Piazza 

nha. Aqui estudaram Dante, 

Petrarca, Rossini, Cavalieri…  

Durante o séc. XVII, o prestí-

gio da Università di Bologna 

atraiu nomes como Nicolau 
Copérnico, que aqui estudou 

Direito e Astronomia. Com a 
Revolução Industrial no século 

XVIII, a Universidade promove 
o desenvolvimento da Ciência 

e da Tecnologia - Alessandro 
Volta e Benjamim Franklin 

também estudaram em Bolo-
nha.  

“Transporto-me” no tempo… 

Imagino-me em 1888, cele-
brando os 800 anos da Uni-

versidade, num magnífico 
evento para honrar a Alma 
Mater Studiorum, (como era e 

é designada)   e no qual esti-
veram presentes altos repre-

sentantes de outras prestigia-
das universidades, em reco-

nhecimento do seu valor cul-
tural.   

(continua) 
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HISTÓRIAS DE VIAGENS 

Bolonha, como eu a vi…    

Visitar a Itália é sentir o encanto das viagens felizes! 

Piazza Maggiore – Historicamente, é o resultado  

          da arte e do pensamento medievais  

Pizza del Nettuno – Construída no Séc XIV,         

é  adjacente à Piazza Maggiore 

Faculdade de Geografia – Università di Bologna    

Sede e Biblioteca de Geografia (Bolonha)   
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CLUBE DO AMBIENTE  

O “CLUBE DO 

AMBIENTE” é um 

espaço de 

ocupação dos 

tempos livres 

dos alunos e de 

aquisição de 

conhecimentos e 

de valores 

ecológicos. 

É um espaço 

onde os alunos 

se podem dirigir, 

no horário 

abaixo indicado, 

sempre que não 

tenham aulas. 

 

HORÁRIO: 2ª 

FEIRA  -  16:15 h -

17:00h            

LOCAIS: Espaços 

verdes da Escola, 

Sala do Clube 

(Pavilhão A) ou 

Sala de 

Audiovisuais                           

O que é o 

“ENO 
PLANTING 
DAY”?  
O “ENO PLANTING DAY” é um 

evento aberto a todas as 

escolas e grupos interessa-

dos em aderir ao projecto, em 

prol da Natureza, do Ambiente 

e da Paz! 

Eno Tree Planting 

Day  (21 Set. 2011)- 

Adubação do solo 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

Em pleno trabalho! 
                                                            

O Gabriel, junto à 

pereira 

 

 

A alegria do grupo 

Olá, a todos! 

 
Neste novo ano letivo, desejo 

saudar todos os elementos da 
Comunidade Educativa, que 

muito têm contribuído para a 

concretização das atividades 
do Clube do Ambiente. A aqui-

sição de conhecimentos e 
competências pelos alunos 

nos diversos Clubes/Projetos 
tem contribuído para elevar o 

seu sucesso escolar e tornar 
a nossa Escola mais viva e 

dinâmica. Muito obrigada a 
todos! 

E para quem chegou à Esco-

la… quem somos nós? 

Registámos a nossa Escola no 

PROGRAMA “ENO - ENVI-

RONMENT On-line” e partici-

pamos nas suas atividades 

desde 2009/10.        

O que é este Programa?               
 É uma rede virtual global de 

escolas para o desenvolvi-
mento sustentável! Iniciou-se 

com 50 escolas numa vila 

rural da Finlândia, denomi-
nada Eno e rapidamente teve 

‘eco’ em milhares de alunos 
de escolas em todo o mundo, 

envolvidos com os seus pro-
fessores e com a comunidade. 

Existe desde o ano 2000 e 
nele intervêm milhares de 

escolas em 150 países dos 5 

continentes! Até agora o 

“ENO” já plantou cerca de 4 
milhões de árvores e o objec-

tivo é plantar 100 milhões até 
2017!  

Vejam a plantação da árvo-

re (uma pereira) na nossa 

Escola no âmbito das ativi-

dades do “ENO PROGRAM-

ME” ! 
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ENTREGA DOS DIPLOMAS DO 12.º ANO 

O testemunho dos Professores 

 

Na entrega dos diplomas, há 

uma mistura de sentimen-

tos:satisfação e alegria pelo 

facto dos alunos terem venci-

do uma etapa da sua vida, a 

conclusão do  12º ano  e inici-

arem outra, com a  entrada 

na faculdade  ou na vida ativa.  

Por outro lado, em alguns 

casos, uma certa sauda-

de ...este sentimento é recí-

proco, uma vez que são os 

próprios alunos a manifestá-

lo (de forma sincera). 

 Eva Conde 
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ENTREGA DOS DIPLOMAS DO 12.º ANO 

O testemunho dos Professores 

A entrega dos diplomas é sempre um momento único para qualquer Diretor de Turma. É o recordar instantâneo do percurso 

realizado das alegrias e das vitórias, dos desânimos e das tristezas… Mas, o que é verdadeiramente importante, é que o apoio, o 

conselho, a ajuda da “Linha SOS Diretora de Turma”, dê lugar, no futuro, a uma recordação feliz … Este ano, mais uma vez, 

naquele momento mágico, senti que o sonho se transformou em realidade. 

Profª Paula Teixeira DT 12º F 

A exclusividade dos produtos 

mediterrânicos é um ponto 
forte de que Portugal dispõe e 

que alguns produtores agríco-
las não aproveitam. Por vezes, 

cultivam-se produtos agríco-

las inadequados a certos tipos 
de solos e de clima, logo faz-

se um investimento que acaba 
por ser desperdiçado. 

                                                                                      
João Santos, nº13, 11ºE. 

 

Na agricultura portuguesa 
predomina a mão-de-obra, em 

vez da mecanização. Os agri-

cultores são idosos e pouco 
instruídos, o que torna mais 

difícil o assimilar de novas 
técnicas /métodos de cultivo 

Eis algumas causas das difi-
culdades estruturais do Setor 

Agrícola em Portugal: 

    - O predomínio de explo-
rações agrícolas de peque-
na dimensão e o baixo nível 
de instrução/qualificação 
dos agricultores dificulta a 
prática da agricultura moder-
na 
    - A falta de uma visão 
empreendedora por parte 
dos agricultores mais ido-
sos contribui para o fraco 
dinamismo das regiões agrá-
rias 
    - A falta de competitivida-
de externa faz com que al-
guns produtos com capacida-
de exportadora tenham mais 
dificuldades na comercializa-
ção. Alguns produtos nacio-
nais não têm projeção, fazen-
do assim com que não lhes 
seja atribuída ajuda por parte 
de entidades exteriores 
    - A dificuldade na obten-
ção do crédito contribui para 

 (continuação) 
 

Seria vantajoso estimular o 

uso de tecnologia, de inova-

ção e modernização de 

técnicas agrícolas na popu-

lação agrícola idosa e in-

centivar os jovens a seguir 

uma carreira que envolva, 

de alguma forma, o Setor 

Primário.  
                                                                                             

Catarina Ramos nº2 11ºE 
 

Devido à sua localização geo-
gráfica, Portugal tem algumas 

vantagens em termos climáti-

cos, pois pode cultivar produ-
tos específicos do Clima Tem-

perado Mediterrânico, tais 
como, a vinha, a oliveira e o 

cereal. O facto de a popula-

ção ser envelhecida é nega-

tivo, sendo que apenas 1% 

dos agricultores portugue-

ses tem uma formação pro-

fissional completa e 92% 

tem um “…Saber de experi-
ências feito…”, isto é, 

aprendeu por métodos que 

passam de geração em 

geração. Isto faz com que a 

agricultura praticada seja 

normalmente de subsistência 
e não para venda, o que faz 

com que Portugal apresente 
uma falta de competitividade 

externa, o que conduz a uma 
fraca imagem dos produtos 

portugueses no estrangeiro. É 
necessário apostar nas Cultu-

ras Industriais – aquelas que 
fornecem produtos (matérias

-primas) que se destinam à 
transformação industrial.   

                                                                                                      

Gonçalo Afonso nº 8 11ºE 

 

a escassez de capacidade 
produtiva dos nossos agricul-
tores  
    - O êxodo rural provoca a 
saída da população dos cam-
pos e, deste modo, explora-
ções agrícolas com potencia-
lidades encontram-se, assim, 
ao abandono. 
 
A agricultura portuguesa 

tem um grande caminho 

pela frente!  

 

Precisamos de estruturas 
agrárias sólidas e mais efici-

entes! Uma reestruturação 

profunda, com reformas a 
nível interno! Uma maior 

aposta na formação/
qualificação dos jovens/

adultos, de modo não só a 
desenvolver o Setor Primário, 

mas também o Secundário e o 
Terciário, como motores de 

dinamismo dos espaços ru-
rais! 

         

Pedro Vaz - nº 18 11ºE 

 

Professora responsável 

Leonett Abrantes 
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OLHAR O MUNDO 

Atualidade Geográfica 

CULTURAS INDUSTRIAIS 

Beterraba sacarina 
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OLHAR O MUNDO 

Atualidade Geográfica 

sustentabilidade social e eco-

nómica dessas áreas. 

Existe, ainda, uma fraca liga-

ção entre a produção agrícola 

e florestal à indústria. 

Na estrutura etária, verifica

-se que apenas 30% dos 

produtores agrícolas portu-

gueses têm menos de 35 

anos. São estes que aumen-
tam a especialização das 

explorações, a vocação expor-
tadora de alguns produtos, 

como o vinho do Porto, prati-
cam a pluriatividade (prática, 

em simultâneo, do trabalho na 
agricultura e noutras ativida-

des, como o comércio) e utili-
zam modos de produção 

“amigos do ambien-
te” (agricultura biológica).  

 

As condições naturais tam-

 “Os principais problemas 
estruturais da agricultura 
portuguesa dificultam o 
aproveitamento de muitos 
pontos fortes que podem 
favorecer o seu desenvolvi-
mento.”        
                                                                                                               

Geografia 11º, Ainda Rodri-
gues 
 

A afirmação acima apresenta-
da permite constatar que, 

devido à baixa densidade po-
pulacional das áreas rurais, 

ao envelhecimento demográfi-
co e ao fraco nível de instru-

ção dos agricultores, não é 
aproveitado o potencial de 

produzir com qualidade e 
diferenciação.  

A agricultura portuguesa é 

constituída, maioritaria-

mente, por agricultores 

idosos, acima dos 65 anos 

de idade. A adesão às novas 

tecnologias e a capacidade de 

inovação e modernização são 

baixas. Está pouco divulgada a 

imagem dos produtos agríco-

las portugueses no mercado 

externo, pois o nível de com-

petitividade externa é fraca, o 

que pode ser explicado pelo 

défice de gestão empresarial 

e de organização voltada para 

o mercado e pelo facto de 

grande parte dos produtores 

praticar agricultura tradicio-

nal, em explorações de peque-

na dimensão. Verifica-se um 

difícil acesso ao crédito, o que 

leva ao abandono dos espaços 

rurais (êxodo rural) e à fraca 

bém condicionam a agricultu-

ra, como os solos com fraca 
aptidão agrícola, que correm 

o risco de desertificação em 
vários territórios rurais. As 

que beneficiam a agricultura 

são as condições climáticas 
propícias ao cultivo de certos 

produtos, especialmente os 
mediterrânicos, a disponibili-

dade de água (existência de 
Bacias Hidrográficas e de 

barragens), o potencial de 
produção com qualidade dife-

renciada para o azeite, as 
horto-frutícolas, o vinho e os 

produtos da floresta e a exis-
tência de um número signifi-

cativo de produtos de Deno-

minação de Origem Protegida 
(DOP) – Produtos Genuínos de 

Alta Qualidade. 

 
(continua) 
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Como se pode ver no Gráfico em baixo, o primeiro ano em que se implementou o Quadro de 

Mérito foi no ano letivo de 2007-2008, assim como se verifica que o número de alunos a obterem 

o direito de figurarem no Quadro de Mérito tem vindo a aumentar de ano para ano. De um modo 

geral, esta evolução também se verifica em cada um dos anos lectivos, sendo no 3.º período que 

ocorre o pico da curva de cada ano. Por outro lado, deve salientar-se que os anos que se 

destacam são o 11.º e o 12.º, anos de exame no Ensino Secundário. Já o 9.º ano mostra uma curva 

que nos obriga a pensar!... 

Gráfico 1. Número de aluno do Quadro de Mérito, nos anos 2007-2008 a 2010-2011. 
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O DIA DO SUCESSO ESCOLAR E DO DIPLOMA 

O testemunho dos Alunos 

...as 

potencialidades 

expressivas do 

corpo […] as 

dificuldades e 

obstáculos que 

os alunos, […] 

tiveram de 

ultrapassar 

[…] para 

atingirem os 

seus 

objetivos ... 

ensaios, o tempo não nos deu 
tréguas e o dia 30 de Setem-

bro chegou quase inadvertida-

mente. 
Por volta das 15h, juntámo-

nos no auditório da FCT para 
um último ensaio com todos 

os intervenientes e com a 
professora Dulce Godinho, 

também ela a fazer o seu 
ensaio como apresentadora 

da comemoração. Após uma 
última verificação de todos os 

pormenores, aproximou-se a 
hora do espetáculo e no caso 

do Escola D’Actores, demos os 

últimos retoques na caracte-
rização e na maquilhagem, 

prontos para entrar em palco.  
Quando o público começou a 

entrar, alunos, professores, 
encarregados de educação, 

No passado dia 30 de Setem-
bro, entre as 18:00h e as 

20:30h, a nossa escola orga-

nizou no auditório da Faculda-
de de Ciências e Tecnologia do 

Monte de Caparica, o Dia do 
Sucesso Escolar. A minha 

participação nesta comemo-
ração, não se deveu apenas à 

minha presença no quadro de 
mérito da escola, mas tam-

bém como aluna do clube de 
teatro Escola D’Actores. 

Quando a Direção da escola 

propôs ao Escola D’Actores 
a realização de um sketch 

teatral de homenagem ao 
sucesso escolar, organizámo-

nos de forma a criar uma 
performance dinâmica e cati-

vante para a plateia. Apesar 
da limitação do tempo para 

funcionários e outros convi-
dados, a professora Eulália 

Alexandre deu início à cerimó-

nia, seguida da leitura do 
poema “Jograis” interpretado 

por três ex-alunos da nossa 
escola. Foi dado seguimento à 

cerimónia com uma apresen-
tação vídeo enumerando to-

dos os alunos do quadro de 
mérito e excelência, e ainda a 

entrega dos prémios de me-
lhor aluno do ensino básico e 

secundário (regular e profis-
sional). Estes prémios, assim 

como o de cidadania foram 

entregues pela diretora da 
escola, Eulália Alexandre, pelo 

nosso patrono, prof. Daniel 
Sampaio e, pela Presidente da 

Câmara de Almada, Maria 
Emília de Sousa. Após a  entre 

Nacional de Matemática? 
A Escola tem feito um investi-

mento muito importante na 
disciplina de Matemática. No 

3º Ciclo a oferta de escola até 
ao ano passado era na área 

de matemática. Com o apoio 
do Plano da Matemática, as 

turmas tinham uma assesso-
ria nesta disciplina e o pró-

prio Estudo Acompanhado era 
lecionado em par pedagógico 

por um professor de Matemá-

tica e um Professor de Portu-
guês.  

Por outro lado, no ensino 
secundário, foi sempre uma 

prioridade a atribuição de 
horas para apoio a esta disci-

plina na componente não leti-
va nos horários dos docentes. 

Estas opções, associadas à  
qualidade dos docentes e ao 

empenho dos alunos, permiti-
ram a melhoria dos resulta-

dos. 

No caso da nossa escola, um 

dos Prémio foi patrocinado 
por empresas de Almada e o 

outro foi patrocinado pela 
Escola através do seu orça-

mento privativo. 

 

JEDS: A seu ver, o que faz 

do aluno um bom estudan-

te? 
Um jovem é um bom estudan-

te quando cumpre os seus 
deveres de aluno, quando se 

respeita a si próprio e por 
isso se relaciona com os ou-

tros respeitando a hierarquia 

social, se empenha na cons-
trução das suas aprendiza-

gens e, sobretudo, quando é 
curioso e aproveita essa curi-

osidade para aprender e 
crescer. 

 

JEDS: Qual o segredo da 

nossa escolha ter tão bons 

resultados no último Exame 

No entanto, não podemos 

esquecer que muitos alunos 
anulam a disciplina ao longo 

dos três anos do ensino se-
cundário e esse ainda é um 

fator muito preocupante que a 

escola terá de resolver.  
 

JEDS: Os alunos podem 

gastar/investir o dinheiro 

do prémio no que eles qui-

serem ou este dinheiro 

deve ser revestido na edu-

cação do aluno, como a 

faculdade, por exemplo? 

Os alunos são livres de utili-
zar a verba do prémio como 

entenderem. É óbvio que com 
as qualidades que já demons-

traram, estamos seguros de 

que o dinheiro será utilizado 
de forma adequada. 

 
 

Eulália Alexandre 
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ENTREVISTA À DIRETORA 

Estas 

opções, 

associadas 

à  

qualidade 

dos 

docentes e 

ao 

empenho 

dos alunos, 

permitiram 

a melhoria 

dos 

resultados. 
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...os prémios 

de Mérito 

para os 

alunos 

finalistas do 

Ensino 

Secundário 

estão 

definidos por 

lei [e] ...este 

é um prémio 

merecido e 

que deve ter 

o 

reconhecimen

to público que 

os alunos 

merecem. 

considerou que este é um 

prémio merecido e que deve 
ter o reconhecimento público 

que os alunos merecem. Por 
essas razões, a direção con-

tactou alguns patrocinadores, 
que colaboram com a escola, 

e conseguiu o valor a atribuir. 
  

JEDS: Que significado tem a 

atribuição deste prémio 

para a escola?  
A nossa Escola definiu no 

Projeto Educativo objetivos 
que consideramos fundamen-

tais enquanto instituição de 
ensino e que são, por exem-

plo, a promoção do sucesso 
escolar. Uma das medidas 

para a consecução desta 

meta é premiar o mérito, a 
excelência e a cidadania, en-

tregando aos alunos os seus 
diplomas. Estes prémios re-

presentam o reconhecimento 
da Escola para com os alunos 

que cumprem a sua missão de 
estudantes e se destacam 

pelos bons resultados a todos 

Já depois de iniciado o ano 

lectivo e no decorrer da ela-
boração da edição deste nú-

mero, o JEDS entrevistou a 
Diretora da Escola , Professo-

ra Eulália Alexandre, que gen-
tilmente nos respondeu. 

 

JEDS: Apesar de o Estado 

ter decidido acabar com os 

prémios aos melhores, a 

nossa escola manteve-os. 

Porque motivo tomou esta 

decisão? 

EA:A Escola manteve a entre-

ga dos prémios, por um lado, 
porque os prémios de Mérito 

para os alunos finalistas do 
Ensino Secundário estão defi-

nidos por lei e até à véspera 
do dia da entrega não havia 

indicações em contrário por 
parte do Ministério, tendo a 

Escola procedido à planifica-

ção da cerimónia de entrega, 
nomeadamente ao convite e 

informação do prémio mone-
tário aos alunos e famílias. 

Por outro lado, porque se 

os níveis. A Escola não pre-

meia apenas os resultados 
académicos, uma vez que 

também se distinguem alunos 
pela sua forma de estar e ser 

cidadãos quer na escola, quer 

no exterior. 

 

JEDS: Na sua opinião, a 

crise económica e os cor-

tes na educação podem 

atrapalhar o desempenho e 

motivação dos alunos e dos 

professores? 
A crise económica é sempre 

um fator de desmotivação 
para qualquer setor de ativi-

dade e as escolas não são 
exceção. O mau estar que se 

instalou na sociedade traduz-

se nas famílias e nos profes-
sores que, são também eles, 

funcionários públicos. Contu-
do, enquanto instituição de 

ensino temos um papel fulcral 
a desempenhar, pois um dos 

setores mais promissores e 
que nos pode ajudar a sair da 

crise é a educação e a boa 
formação para fazer face às 

adversidades. 

Estamos no momento de tra-
balhar e sermos cada vez 

mais competentes. 
 

JEDS: Este prémio é pago 

pelo Ministério da Educação 

ou há algum patrocinador 

privado? 

A verba para atribuição do 
Prémio de Mérito dos alunos 

Finalistas, no valor de 500 
euros, é dada pelo Ministério 

da Educação. Este ano, o Mi-
nistério decidiu que os alunos 

doavam esse valor a projetos 
de solidariedade e não o rece-

beriam.  

(continua) 

Página 15 Ano 13, N.º 56 

O DIA DO SUCESSO ESCOLAR E DO DIPLOMA 

O testemunho dos Alunos 

ga dos prémios do quadro de 

mérito, foi a vez do clube de 
expressão dramática apre-

sentar o seu sketch sobre o 
diploma e a sua importância 

no futuro profissional dos 

alunos, do momento musical 
de violino e flauta transversal 

de dois irmãos, Rute e Manuel 
Pinto, e a entrega dos diplo-

mas de todas as turmas de 
12º ano por parte dos respeti-

vos directores de turma. 
Finalmente, surgiu a nossa 

atuação onde apresentámos 
um espetáculo centrado nas 

potencialidades expressivas 
do corpo e a sua interação 

com a música. Pretendemos 

assim, sublinhar as dificulda-
des e obstáculos que os alu-

nos, em especial os finalistas, 
tiveram de ultrapassar ao 

longo do seu percurso escolar 
para atingirem os seus objeti-

vos de futuro, tendo sido bas-
tante aplaudidos pois conse-

guimos emocionar a plateia 
com a nossa mensagem. 

Pessoalmente, considero que 

esta cerimónia decorreu 
bastante bem e aplaudo este 

tipo de iniciativas escolares. É 
sempre importante que as 

escolas homenageiem os seus 
melhores alunos e os seus 

finalistas, mostrando a impor-
tância das aprendizagens 

escolares, dos professores na 
vida dos estudantes e, do 

quanto é fundamental para a 
nossa vida lutar pelos nossos 

sonhos, pelos nossos objeti-

vos. Espero que a próxima 
cerimónia, em que conto par-

ticipar como finalista, seja tão 
boa ou melhor que a deste 

ano! 

 

O novo ano letivo já começou 

e o futuro é já amanhã.  
 

Alícia Gil 
Nº1 12ºD 
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Os nossos muito 

estimados e 

talentosos 

atores... 

...que nos fizeram 

largar algumas 

gargalhadas!!! 


