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As atividades comemorativas do 50º Centenário da inauguração do Edifício da Escola Industrial e Comercial de Caldas da Rai-

nha/Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro partiram de uma iniciativa da Diretora e do Conselho Pedagógico do Agrupamento 

de Escolas Rafael Bordalo Pinheiro, que nomeou, para o efeito, uma Comissão com a missão de comemorar a efeméride com exal-

tação, dignidade e respeito, tendo em conta o seu contributo no desenvolvimento da cidade, da região e na formação de diversas 

gerações de jovens.   

Inauguração  do Edifício da Escola Industrial e Comercial  

EVENTOS  

       AQUI  ACONTECE ...  todos os dias 
 
O Agrupamento de Escolas Rafael Bordalo Pinheiro é uma instituição a acontecer todos os dias, a construir e a consolidar o 

seu projeto, não só nas suas rotinas internas, mas também em eventos que envolvem e requerem a participação de toda a 

comunidade escolar. 

Há no nosso Agrupamento energias que o transcendem, dinâmicas que vão para além das escolas que o constituem, profes-

sores, alunos e famílias identificados com um projeto comum onde se reveem e do qual se orgulham. 

Este espaço nasceu para registo e divulgação de iniciativas que no futuro hão de fazer parte da nossa história, permitindo à 

comunidade escolar o reconhecimento e o apreço pelo esforço daqueles que nelas se empenham. 

Nele serão divulgados trimestralmente as ações e eventos que irão acontecendo no processo de construção e de aprofunda-

mento de um Agrupamento de Escolas que recusa o isolamento de cada um dos estabelecimentos de ensino que o com-

põem, e que se assume como uma unidade no respeito pela diversidade. 

Temos pela frente desafios que reclamam a iniciativa e o empenhamento de todos. Que este espaço seja um estímulo para 

que aconteçam coisas que elevem e prestigiem o nome do nosso Agrupamento. 

Bom ano de 2015 

A diretora │ Maria do Céu Santos 

Boletim Informativo  
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Delineado o programa comemorativo, que decorrerá ao longo do ano leti-

vo de 2014/2015, a Comissão constituída por Élia Parreira, Manuel Nunes, 

José Pereira da Silva e Carlos Marques, focou-se em torno da celebração 

dos cinquenta anos de vida do edifício, com empenho, apesar da limitação 

de tempo, no sentido de concretizar os três momentos definidos, para as 

celebrações, no mês de outubro, mês em que o atual edifício teve a sua 

abertura e inauguração, corria o ano de 1964.  

Os momentos referidos foram:  

Comemoração da Abertura do Edifício da Escola Industrial e Comer-

cial, em 7 de outubro, de 2014 – Partilha de textos alusivos à abertura da 

escola, à figura e à época de Rafael Bordalo Pinheiro; bem como ativida-

des ligadas à dança, desenho e música, com a colaboração das professo-

ras Cândida Almeida, Urbina Santos e Cristina Meneses, e a colaboração 

dos alunos do Projeto Ler+ Jovem da Biblioteca Escolar Rafael Bordalo 

Pinheiro; do Grupo Disciplinar de Educação Física, com a colaboração 

das professoras Catarina Vieira Lino, Ana Paula Domingues e alunas do 

Curso Técnico de Apoio à Infância; Grupo Disciplinar de Artes, com a par-

ticipação da professora Ana Veloso e alunos do 11.º AV1; do professor 

Paulo Vasques e a colaboração de alunos do 1.º TAV; e ainda, com o con-

tributo musical, do aluno Ivo Rocha, do 1.º de Mecatrónica. 

Publicação de Suplemento na Gazeta das Caldas, em 24 de outubro de 

2014, com o testemunho da Diretora; Ex-diretores; Professores; e Antigos 

Professores, Funcionários e Alunos, tendo contado com a dedicação e 

mestria dos professores Ilda Flor e João Paulo, na Composição e Design 

Gráfico do Suplemento, em colaboração com o Jornal Gazeta das Caldas. 

Suplemento publicado no jornal a “Gazeta das Caldas”. 

Cerimónia de Homenagem a antigos professores, funcionários e alunos, em 27 de outubro de 2014  

 
A cerimónia que homenageou os professores António Realinho, Ermelinda Jesus Santos, Ethel Mary Telles Grilo, Fernanda Oliveira, 

Herculano Elias, João Silva Bastos, João Correia, Jorge Amaro, Lígia Realinho, Maria do Céu Mendonça, Maria Natália Pavão Bar-

reto; Marilde Nunes, Rosa Henriques, Raúl Siva e Vaz Fontes; os funcionários Maria Fernanda Norberto Simão e Henrique Pronto; e 

todos os antigos alunos, na pessoa de José Ventura. Esta cerimónia que registou a participação de cerca duzentos e cinquenta par-

ticipantes, contou também com participação de representantes de 

várias entidades, tendo alguns convidados apresentado comunica-

ções elogiosas. A sessão comemorativa encerrou com a participação 

do Grupo Coral de Caldas da Rainha.  

Merecem, ainda referência, pela sua colaboração, nas diferentes 

atividades comemorativas, para além dos referidos, Idalina Lameiras, 

Urbina Santos, Higina Bernardino, Celeste Tornada, Luísa Vidigal, 

Anabela Esteves, Fátima Vilamoura, Dulce Soure, Maria José Rocha 

e Paulo Vasques.                                                                                    

O Coordenador da Comissão Organizadora│Carlos Marques 

Os protagonistas da História passados 50 anos. 
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Celebrado este ano no dia 19 de setembro de 2014, o dia do diploma da 

ESRBP é uma forma de homenagear todos os alunos que concluíram o 

ensino secundário no ano transato. Por isso, apesar de não ser oficialmen-

te obrigatório, a escola decidiu manter a sua comemoração. Nesta cerimó-

nia, que ocorreu no auditório, à noite, foram também convidados os alunos 

que se destacaram pelo seu mérito académico e que, portanto, integram o 

Quadro de Excelência da escola. A condição para integrar o Quadro de 

Excelência, no 3.º ciclo, é a obtenção de média de 4,5 no conjunto das 

disciplinas, ponderada pela carga horária semanal, e, no secundário, a 

obtenção da média de, pelo menos 16 valores, no conjunto das discipli-

nas. 38 foram os alunos da escola nestas circunstâncias (três, do ensino 

básico; vinte e cinco do ensino secundário regular; e dez alunos do ensino 

profissional. Para além destas homenagens, a escola destacou duplamen-

te a aluna Maria Raquel Silva Pereira Marques (na foto),  apontando-a 

também para o Quadro de Valor, uma vez que, como é dito no texto aprovado em Conselho Pedagógico, “ao longo dos 3 anos 

letivos em que frequentou a escola, colaborou de forma sistemática, empenhada e criativa com a Biblioteca Escolar, na realização 

e dinamização de iniciativas de carácter pedagógico e/ou de benefício social e comunitário, dentro e fora da escola. Em todas elas 

a aluna destacou-se pela forma dedicada e rigorosa como se entregou aos projetos, pelo seu espírito de entreajuda, companheiris-

mo e altruísmo totais.”. 

Esta foi uma festa bonita, que começou brilhantemente com o Coral das Caldas da Rainha, e que contou igualmente, como convi-

dados, para além dos pais e encarregados de educação, com a autarquia e a Associação de Pais. 

 Subdiretora │Noémia Machado  

Concurso de ideias 

“Comemoração do 50º aniversário  

do edifício da ESRBP” 

 

No ano em que se comemora o 50º aniversário do edifício da Escola Secun-
dária Rafael Bordalo Pinheiro, está aberto um concurso de ideias para o de-
senho de uma placa/peça cerâmica evocativa desta data. A peça comemora-
tiva destina-se a ser colocada numa das paredes da ESRBP.  
 O concurso é aberto a todos os alunos que nele queiram participar, individu-
almente ou em grupo, e vai decorrer de 4 de dezembro a 27 de fevereiro.  
 
Ideias criativas precisam-se!  
 
Não é necessário saber desenhar… 
 

Queremos IDEIAS! 

Dia do Diploma 

A Professora │Celeste Tornada 
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No dia 3 de dezembro comemorámos o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência na EB de Santa Catarina. 

As crianças do pré-escolar e os alunos do 1º Ciclo assistiram à curta-metragem do filme “Cuerdas”. O filme conta a história de uma 

criança que vive num orfanato e que criou uma ligação muito especial com um novo colega que tem paralisia cerebral. Após a 

visualização do filme refletiram sobre as nossas caraterísticas individuais (físicas e psicológicas) concluindo que apesar de 

diferentes todos temos os mesmos direitos. 

Nos 2º e 3º Ciclos, ao longo da semana de 1 a 5 de dezembro, o grupo de Educação Especial dinamizou a atividade, que foi concre-

tizada nas aulas de Oferta Complementar pelos diretores de turma, que passaram a mesma curta-metragem. Após a visualizarem e 

refletirem sobre a mesma, os alunos elaboraram pequenas frases, que posteriormente foram afixadas no átrio da escola. 

Os alunos sentiram-se sensibilizados com a história e mostraram-se bastante interessados por todas as atividades realizadas. Foi 

com entusiasmo que os alunos se envolveram, demonstrando-se solidários com esta causa.  

Texto produzido com base nos artigos enviados pelos professores: 

Professores de Educ. Especial│Vânia Bernardino, Ana Couto e Ricardo Paulo  

 

Logotipo do Agrupamento  

de Escolas Rafael Bordalo Pinheiro  

 

Com o segundo momento da auscultação sobre a identi-

dade visual do Agrupamento de Escolas Rafael Bordalo 

Pinheiro, culminou uma fase de trabalho que foi desenvolvida ao longo dos dois últimos anos letivos. Agora que o Conselho Geral 

procedeu à sua homologação, segue-se uma nova fase - o manual de identidade gráfica, que explicará a construção do logotipo e 

utilização, bem como a sua aplicação em diferentes suportes de comunicação. 

 

O resultado da votação das duas propostas gráficas para a identidade visual do Agrupamento, com base em 114 respostas, foi o 

seguinte: 

A equipa de Design de Comunicação │ Celeste Tornada e Artur Ribeiro  

Solução Vencedora 

Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 
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O nosso  

Natal  
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Alvorninha 

Santa Catarina 
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Jantar de  
Natal 

Projeto Ler + Jovem 
Partilha de Textos 
Biblioteca RBP com os nossos parceiros: Centro Social e Paroquial de C Rainha e Lar e Centro de Dia do Montepio e  os nossos 

convidados do Jardim de Infância e EB de São Gregório.  
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No âmbito do Programa Leonardo da Vinci, alunos e professores do Agrupamento de Escolas Rafael Bordalo Pinheiro (AERBP) des-

locaram-se a Toulouse, França, para participar durante quatro dias no meeting que reuniu representantes de escolas de seis países 

-Alemanha, Bulgária, Espanha, França, Grécia e Portugal - envolvidos no Projeto Jobs For Youth, Skills For Companies. O programa 

dirigido a alunos dos cursos profissionais tem como objetivo o desenvolvimento de competências ligadas à vida laboral. 

O projeto consiste na criação e implementação de uma empresa, a Bluebot, em que cada escola é responsável por um sector. O 

AERBP assume o sector de Comunicação e Marketing, tendo ficado responsável pela campanha publicitária que promove o produto 

produzido – um robô que faz a separação de resíduos.  

No decorrer do encontro apresentou-se o trabalho realizado pela “empresa” até ao momento e delinearam-se as etapas e tarefas 

específicas a desenvolver pelos alunos nas respetivas escolas e países. 

Em Toulouse, os quatro alunos provenientes dos cursos profissionais de Técnico de Sistemas Informáticos, Técnico de Audiovisuais 

e Técnico de Turismo cumpriram, conjuntamente com os alunos estrangeiros das escolas envolvidas, um programa que incluiu vá-

rias comunicações que decorreram no Lycée Issec Pigier, escola anfitriã. Destacou-se ainda a visita à Airbus, e ao Palácio do Capi-

tolium, sede da autarquia. Um dos dias foi dedicado à realização de uma feira onde as delegações dos vários países divulgaram as 

respetivas escolas e produtos tradicionais.  

Os professores │Alexandra Sampaio , Luís Militão e Vera Marques  

Programa Leonardo da Vinci  
leva alunos e professores da Bordalo Pinheiro a Toulouse 

Entre os dias 1 e 5 de dezembro de 2014 alunos e professores deslocaram-se a 

Nordhorn, Alemanha, para participar, num encontro que reuniu representantes de escolas 

de 7 países – Alemanha, Bulgária, Espanha, França, Grécia, Itália e Portugal. Este é já o 

5º encontro, realizado no âmbito do projeto Leonardo “Jobs for youth, skills for compa-

nies”. Este projeto destina-se a alunos do Ensino Profissional e procura desenvolver nos 

estudantes a capacidade de cooperar e organizar em grupo numa empresa virtual. 

Os quatro alunos das turmas do 3ºTAI, Ana Rodrigues e Diana Fragoso, e do 3ºTSI Rui 

Neves e Valter António, bem como os professores, Luís Militão e Carla Lopes, que os 

acompanharam, participaram em workshops, apresentações de trabalhos e visitas que 

tornaram o encontro extremamente interessante e culturalmente muito enriquecedor. Des-

tacaram-se os workshops onde os alunos apresentaram os trabalhos desenvolvidos e a 

desenvolver pela “empresa” e as visitas à cidade de Bad Bentheim, visita de barco pela 

cidade de Nordhorn e à fábrica de reciclagem de Wilsum. Houve também diversas oportu-

nidades para provar a gastronomia local, nomeadamente no jantar oferecido pelas famí-

lias de acolhimento aos alunos e professores estrangeiros. 

Alunos e professores da escola anfitriã e as famílias de acolhimento tornaram estes dias 

memoráveis, tanto para os alunos como para os professores participantes. 

Coordenador do Projeto │ Luís Militão 

Encontro na Alemanha 

PROJETOS 
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Agrupamento de Escolas Rafael Bordalo Pinheiro na Grécia 

Alunos e professores deslocaram-se a Kos, Grécia, para participar num encontro que reuniu representantes de escolas de 11 países 

– Espanha, França, Itália, Alemanha, Polónia, Eslováquia, Hungria, Letónia, Turquia e, claro, Grécia e Portugal. Este é já o 5º en-

contro, realizado no âmbito do projecto Comenius “Through Small Steps to Giant Leaps”, tendo o Agrupamento participado em todos 

os anteriores. O programa destina-se a alunos do Ensino Regular e procura desenvolver nos estudantes valores de cidadania, res-

ponsabilidade e cooperação para a construção de uma Europa melhor e mais unida.  

Os dois alunos do 9º ano e a aluna do 11º ano, bem como, as duas professoras que os acompanharam, participaram em encontros, 

palestras, workshops, apresentações de trabalhos e visitas que tornaram o encontro extremamente interessante e culturalmente 

muito enriquecedor. Destacaram-se as palestras sobre “Segurança Rodoviária” e “Hábitos de Alimentação Saudáveis”, tendo esta 

última tido como tema principal a Dieta Mediterrânica. Os workshops de “Técnicas de Defesa Pessoal” e as “Propriedades Químicas 

do Azeite e a sua aplicação na gastronomia e na cosmética”, dinamizados por especialistas locais, foram também muito participa-

dos. Constituíram momentos altos do encontro as várias visitas realizadas a diversos locais como à Fundação Internacional de Hipó-

crates, a um vulcão ativo na ilha de Nisyros, à Câmara Municipal e às ruinas do Complexo Asclepeion, onde foi apresentada uma 

reconstituição do juramento de Hipócrates pelo grupo de Teatro da Escola anfitriã. Houve também diversas oportunidades para pro-

var a gastronomia local, nomeadamente no jantar oferecido pelas famílias de acolhimento aos alunos e professores estrangeiros e 

ainda na festa de encerramento do encontro. 

Como já é habitual, alunos e professores da escola anfitriã (2ª escola Secundária de Kos) e as famílias de acolhimento não se escu-

saram a esforços para tornar aqueles cinco dias fantásticos e inesquecíveis. 

 

As professoras │Rosa Venâncio e Conceição Vidigal 

Uma palavrinha sobre o PES… 

O PES (Promoção e Educação em Saúde) é um projeto de caráter obrigatório que  visa 

dotar as crianças e jovens de uma informação adequada que os conduza em termos de 

autonomia e de liberdade de escolha, à estruturação de atitudes responsáveis, contribuindo 

para a tomada de decisões saudáveis nas vertentes da educação sexual, alimentação e 

atividade física, consumos nocivos e violência em meio escolar. Para a implementação des-

te projeto no agrupamento, foi criada a equipe PES, constituída pelas professoras Alexandra Reis, Paula Ramos, Vera Sousa e Sílvia 

Sousa, que em conjunto coordenam todas as atividades do mesmo. 

 Sendo a educação sexual o único tema que também é da responsabilidade do conselho de turma, dos titulares de turma ou educa-

dores, foi feita uma planificação que distribui os conteúdos por cada nível de ensino, tentando evitar a sua repetição no mesmo ciclo 

e que inclui em cada nível de ensino, a intervenção de especialistas convidados. Desta forma já se realizaram duas sessões para o 

12º ano - “Ética e sexualidade humana” e “Infeções sexualmente transmissíveis”, uma para o 10º ano “Identidade de género e orien-

tação sexual” e uma para o 8º ano -“Infeções sexualmente transmissíveis”.  

Os outros temas serão abordadas pelo menos um em cada nível de ensino, de acordo com a idade dos alunos e a sua pertinência. 

Para o efeito, a equipe PES convida especialistas em cada uma das áreas e/ou dinamiza atividades junto de professores e alunos. 

Durante o 1º período, já se efetuaram neste âmbito, um Concurso de Receitas, a comemoração dos Dias Mundiais do Não Fumador 

e da Sida, uma palestra sobre “Alimentação Saudável” para o 6º ano e uma palestra sobre “Tabagismo” para o 7º ano da BP. 

Agradecemos a disponibilidade demonstrada pelos professores e estejam atentos: vai haver mais para o próximo período! 

 

A Coordenadora do PES│Sílvia Sousa 
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Bibliotecas 
 Escolares 

Rafael Bordalo Pinheiro 

“Porque eu sou do tamanho do que vejo 

E não do tamanho da minha altura…” 

Alberto Caeiro, Poema VII, Guardador de rebanhos  

Está a decorrer o Concurso Nacional de Leitura. Nesta 1.ª fase, a nível de escola, os alunos leem 

uma das duas obras propostas e inscrevem-se até 17 de dezembro, na Biblioteca Escolar RBP, ou 

junto dos professores de Português., Na Bordalo Pinheiro, as obras a concurso para o Básico são: 

Os livros que devoraram o meu pai, de Afonso Cruz ou Fernão Capelo Gaivota, de Richard Bach. 

Para o Secundário, os alunos estão a ler A viagem do elefante, de José Saramago, ou As velas 

ardem até ao fim, de Sándor Márai. As provas, escrita e oral, serão dias 19 (Biblioteca) e 21 de 

janeiro (Auditório), respetivamente.  

Concurso Nacional de Leitura 

A Biblioteca Escolar Rafael Bordalo Pinheiro começou o ano 

com votos de boas vindas e bom ano escolar que mantém 

sempre ao longo do ano, desejando… 

Que a Escola contribua para a dimensão daquilo que 

vês… 

A BE presta um serviço de empréstimo anual de manuais 

escolares pertencentes à ESRBP, aos alunos dos cursos 

profissionais. Desde o início do ano letivo, já foram empres-

tados cerca de 450 manuais escolares.  

O fundo documental da BE foi reforçado pela aquisição e 

oferta de 316 exemplares (essencialmente livros de temas 

diversos e dois DVD). Consulte as nossas novidades! 

Outubro é o mês Internacional das Bibliotecas Escolares e nesse âmbito, os alunos vieram 

À descoberta da biblioteca. As visitas à Biblioteca estenderam-se por novembro. A Biblio-

teca deu a conhecer o seu espaço e serviços, bem como procurou colaborar na articulação 

curricular. Sendo este, um local de aprendizagem, conhecimento e de lazer, há necessida-

de de formar os nossos utilizadores, mostrando serviços e recursos disponíveis. Destinada 

às turmas dos anos iniciais de ciclo/curso (7.º ano do ensino básico regular, 1.º ano dos 

cursos vocacionais e 10.º ano do secundário regular e profissionais), esta atividade pressupõe o acompanhamento pelo respetivo 

professor de Português durante um bloco de 90 min.  

As visitas são organizadas na modalidade de jogo de descoberta, com atividades variadas de modo a contemplarem a divulgação de 

livros possíveis de utilizar em leitura recreativa quer nas Bibliotecas de Turma, no ensino básico, quer nos Contratos de Leitura, no 

ensino secundário. Recebemos 370 alunos, de 15 turmas (7.º A, 8.º B, 8.º VEM, 9.º VCV,  10.º AV1, 10.º CT1, 10.º CT2, 10.º LH1, 

10.ºLH2/SE1, 11.º VOC,  1.º TAV, 1.º TC, 1.º TDM, 1.º TGD, 1.º TMA, 1.º TSI e 1.º TUR), acompanhados pelos professores: Fátima 

Ferreira; Isabel Santos; Marisa Rosa; Almendra; Fátima Gonçalves; São Jesus; Aldina e Zélia Silva. 

À Descoberta da Biblioteca 
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Caçadores de Livros 

O grupo de leitores “Caçadores de livros” reúne à 

terça-feira, e após ter lido Missão impossível, está 

a preparar uma atividade lúdica de promoção da-

quela história para a turma do 8.º A. Com esta ativi-

dade pretende-se: motivar os alunos para a leitura 

recreativa; tornar a leitura uma atividade de carác-

ter social e comunicacional para os adolescentes; 

divulgar obras e dar a conhecer o fundo documen-

tal da biblioteca aos adolescentes. 

O Clube de cinema dinamizado pelos 

alunos Madalena Ferreira, do 12.º 

TAV e Sebastião Barata, do 12.º SE 

iniciou a sua atividade com a proje-

ção do filme A rosa púrpura do cairo 

de Woody Allen, um filme sobre o 

amor aos filmes, nas palavras do 

responsável pela programação, Se-

bastião Barata.  

Clube de Cinema 

No passado dia 27 de novembro, alunos do 12.º 

CT1 e 12.º LH2, da professora Cândida Almeida, 

assistiram à peça “Quem quer ser Saramago” pela 

Companhia Andante, na Biblioteca Municipal. Foi 

uma viagem que prendeu alunos e professores ao 

longo dos textos de José Saramago. Segundo a 

atriz Cristina Paiva, alunos e professores “foram 

concorrentes à altura”.  

“Quem Quer Ser Saramago” 

As turmas do 7.º A da BP e de SC, estão 

a responder aos Desafios SeguraNet, 

com os professores Anabela Camões e 

Paulo Leonardo. Mensalmente, os alunos 

respondem online aos desafios propostos 

por aquele projeto que visam a promoção 

na comunidade educativa, da navegação 

esclarecida, crítica e segura da Internet. 

Desafios SeguraNet 

Coordenadora da Biblioteca Escolar da ESRBP│Cristina Meneses 

 
Top Leitor │Top Livro  

O Top Leitor e o Top Livro editado em set/out e novembro. 

Mensalmente recolhemos os dados dos leitores que fizeram maior número de re-

quisições domiciliárias e ainda queremos saber quais os títulos que mais vezes são 

requisitados. Foram Top Leitor os alunos Madalena Ferreira, do 12.º TAV e Sofia 

Piedade, do 8.º VEM. Mas, muitos outros requisitam os livros da Biblioteca. A todos 

pedimos que preencham o Livro de Honra do Leitor online, de onde recolhemos 

opinião sobre os livros lidos e sugestões para novas aquisições. Foram Top Livro: 

A rapariga que roubava livros, de Markus Zusac;  

O recruta, de Robert Muchamore; Missão impossível, de Ana Maria Magalhães e 

Isabel Alçada; A viagem do elefante, de José Saramago; As velas ardem até ao 

fim, de Sándor Marái. 

É com satisfação que descobrimos o 

gosto de alguns alunos pelo Xadrez. É 

uma boa alternativa aos jogos online e 

ainda por cima, desenvolve o raciocínio. 

As horas de almoço e final de tarde, são 

os momentos em que os nossos alunos 

mais solicitam o tabuleiro para uma parti-

da. Para uns é uma descoberta, para 

outros é desenvolver estratégia. Para 

todos é uma forma útil de passar algum 

tempo livre.  
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Serões Culturais 

Este é o quarto ano de realização de Serões Culturais. Pretendemos despoletar eventos culturais que potenciem os recur-

sos/eventos disponibilizados por entidades institucionais de grande relevância cultural; empreender boas práticas de formação base-

adas em recursos e eventos culturais e fomentar o convívio e a partilha de momentos lúdicos. 

Aconteceu no dia 18 de outubro com a peça de teatro ”Três Dedos Abai-

xo do Joelho”, vencedora dos Globos de Ouro e Prémio SPA Melhor Es-

petáculo 2012. Dedicada ao tema - a censura exercida sobre o teatro 

durante o regime fascista sob a forma de cortes ou proibições de textos 

ou encenações. O texto e a encenação são de Tiago Rodrigues a partir 

da obra de Diversos Censores do SNI, a interpretação é de Isabel Abreu 

e Gonçalo Waddington e a produção é do Mundo Perfeito. 

 

O espetáculo decorreu no Teatro Sá da Bandeira em Santarém. Antes do 

espetáculo jantámos na Taberna Sebastião, restaurante típico. Pudemos 

contar com a participação no evento de 36 professores e 6 estudantes. O 

evento relevou-se de grande interesse. 

Jantar Teatro  
1º Serão Cultural 

2º Serão Cultural 

O 2.º Serão Cultural decorreu no dia 22 de novembro. Desta vez fomos a Torres Vedras assistir ao espetáculo musical de Júlio Re-

sende “Amália”. O título do projeto a solo do pianista está relacionado com a revisitação de alguns dos temas do repertório de Amália 

Rodrigues. Tratou-se de uma execução original, ousada e arriscada, já que Resende pretendeu recriar ao piano as músicas de Amá-

lia. Vimos assim temas como Casa Portuguesa, Barco Negro, ou Vou Dar de Beber à Dor (Casa da Mariquinhas) transfigurados, 

permitindo ao espetador simultaneamente a identificação com o já conhecido e o deslumbramento pela descoberta do novo. 

Antes do espetáculo jantámos no restaurante Mementvm. Contámos com a presença de 19 pessoas. 

Professora │Helena Rodrigues 

31 de outubro 2014.  

Último dia do mês em que se celebram as bibliotecas escolares. 

Dia de Halloween. 

Dia de mais uma atividade na biblioteca escolar de Santa Catarina. 

Foi dia de formar os nossos utilizadores do 1º e 2º ano, da Escola Básica de Santa Catarina. 

FORMAR UTILIZADORES EM DIA DE BRUXAS 

Outubro, mês  Internacional das Bibliotecas Escolares 

 Santa Catarin
a 

http://jornalaesantacatarina.blogspot.pt/2014/10/formar-utilizadores-em-dia-de-bruxas.html
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A professora Helena Mendes trajou-se a rigor em dia de bruxas e de uma forma muito divertida falou sobre as regras da biblioteca. 

Depois de conhecidas as regras, a professora Helena, aproveitando o contexto, apresentou a história “Desculpa… por acaso és uma 

bruxa?”. Foram dois momentos distintos e de grande interação com o público! 

Terminada a atividade, todos os presentes foram brindados com um marcador de livro e uma abóbora fantasma surpresa! 

Professora │Helena Mendes 

Encontro em Lisboa 

Todos Juntos Podemos Ler 

TODOS JUNTOS PODEMOS LER é um projeto da Rede de Bibliotecas Escolares, do 

Plano Nacional de Leitura e da Direção dos Serviços de Educação Especial e Apoios 

Socioeducativos que tem como principal objetivo “criar bibliotecas escolares inclusivas, 

que assegurem reais oportunidades de leitura para todos os alunos (…). Bibliotecas, “que 

se devem assumir como espaço de excelência para o desenvolvimento da literacia e 

como garante da igualdade de oportunidades quer em contexto sóciocultural, quer em situação de aprendizagem”. No ano letivo 

anterior a biblioteca da Escola Básica de Santa Catarina foi desafiada a candidatar-se ao projeto, uma vez que já havia evidências 

de um trabalho conjunto da biblioteca escolar de Santa Catarina com o grupo de Educação Especial no desenvolvimento de ativida-

des no âmbito da leitura e das literacias com os alunos com Necessidades Educativas Especiais que se reviam neste projeto. Aceita-

mos o desafio e o projeto apresentado foi aceite, constituindo por isso, uma mais valia para a nossa escola, no sentido em que com 

a verba disponibilizada foi possível adquirir algum equipamento, software específico e fundo documental que permitiu de algum mo-

do, melhorar as condições de trabalho com estes alunos e dar-lhe visibilidade.  

As atividades desenvolvidas no âmbito deste projeto relativas ao ano letivo anterior contribuíram sem dúvida para o aumento das 

situações de trabalho cooperativo entre pares na sala de aula e na biblioteca escolar. Em situação de aula verificou-se uma grande 

curiosidade relativamente às problemáticas dos colegas com Necessidades Educativas Especiais e interesse em aprofundá-las infor-

malmente em contexto de grupo e através de pesquisas. Notou-se maior sensibilidade dos colegas da turma face às limitações ma-

nifestadas por estes colegas. A participação dos professores do ensino regular e das turmas de referência dos alunos com Necessi-

dades Educativas Especiais também se traduziu na colaboração ativa nas atividades propostas pela equipa do projeto. 

No passado dia 24 de novembro, a Escola Básica de Santa Catarina foi convidada pela Rede de Bibliotecas Escolares a estar pre-

sente na reunião do PROJETO TODOS JUNTOS PODEMOS LER, que se realizou em Lisboa na Escola Secundária Eça de Quei-

rós, para integrar um painel de apresentação de boas práticas que ilustrassem a promoção da leitura/inclusão dos alunos com Ne-

cessidades Educativas Especiais, evidenciando a colaboração da biblioteca escolar com a Educação Especial e outros professores 

assim como as turmas de referência dos alunos integrados no projeto. 

Aceitamos o convite e estamos em crer que cumprimos para já a nossa missão. As palavras que a seguir se transcrevem da coorde-

nadora interconcelhia Rute Nunes, que acompanha de perto o trabalho desenvolvido por toda uma equipa constituída por professo-

res, técnicos e assistentes operacionais enviadas via email à Diretora do Agrupamento são o reconhecimento do nosso trabalho e a 

melhor das distinções!  

 “Venho, pela presente, informar e dar os PARABÉNS em meu nome, em nome da RBE/DGE e PNL, pelo excelente trabalho que a 

equipa, desenvolveu (…). Uma comunicação que deixou transparecer o alto nível do trabalho, profissional e emocional (…) através 

de uma (…) exposição (…) clara, simples e incisiva (…) recheada de emoção (…). Foram abordados os aspetos mais importantes 

relativos à colaboração BE/Ensino Especial, as estratégias utilizadas na promoção da leitura, os materiais produzidos e os sucessos 

conseguidos. (…) A mesa onde foi exposto o conjunto, amostra, de recursos produzidos, foi alvo de visita curiosa e interessada por 

parte da maioria dos presentes no auditório.(…) Foi unânime o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido. Os responsáveis pelo 

projeto a nível nacional e a equipa coordenadora, ficou encantada com o nível alcançado pelo trabalho. Não deixou ninguém indife-

rente. Até arrepiou!!” 

Continuaremos, então, a nossa caminhada em prol destes alunos tão especiais, colaborando com empenho, dedicação, emoção e 

afeto. Acreditem que eles merecem! 

Coordenadora das Bibliotecas Escolares│Eudora Pereira 
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EB Santa Catarina 

Através da Rede de Bibliotecas Escolares recebemos um convite muito especial. Entrar na ONDA PINA!  
 
A ONDA PINA foi uma iniciativa do Museu Nacional da Imprensa para comemorar o 71.º aniversário do nascimento do jornalista e 

escritor Manuel António Pina, Prémio Camões 2011. 
 
Abraçamos a proposta e no dia 18 de novembro, a Escola Básica de Santa Catarina foi invadida pela ONDA PINA! 
 
Desafiamos a Ana Almeida, a Catarina Simões, a Cátia Maçãs, a Francisca Sousa, a Raquel Costa e a Sofia Rocha, alunas do 8º A, 

a entrarem na ONDA com uma participação especial. A proposta consistiu na dramatização do texto “Têpluquê” e na interpretação 

da canção “A Ana Quer”. O desafio foi aceite e a entrega foi total! O “Têpluquê” e a “Ana Quer” inundaram o espaço do polivalente, 

as salas de multideficiência, do pré escolar e do 1º ciclo da escola básica de Santa Catarina.  
Nesse dia a Onda Pina também invadiu o refeitório ao oferecer uma ementa recheada de poesia e à qual ninguém ficou indiferente! 
Não quisemos deixar passar em vão a enorme paixão que Manuel António Pina tinha por gatos. Por isso, os gatos também se junta-

ram para homenageá-lo, instalando-se em todas as portas das salas e no espaço da biblioteca. 
E foi assim que se leu, se dramatizou, se cantou, se degustou e se espalhou POESIA de Manuel António Pina, por todos os recantos 

da escola. 
Um enorme obrigado a todos os que entraram na ONDA e pelo entusiasmo demonstrado! 
A biblioteca escolar de Santa Catarina agradece. 
 
Uma imagem vale mais que mil palavras! 
 
Poderá também ver o filme no nosso blogue Olh@ojornal ou no facebook do Museu Nacional da Imprensa em: 
 

facebook.com/pages/Museu-Nacional-da-Imprensa/172067609484874 

 
jornalaesantacatarina.blogspot.pt 

 

Onda Pina 

A Poesia em Movimento 

 

 

Bruno Viana, tem 27 anos, é portador do síndrome de asperger (perturbação do espectro de autismo) e 

juntamente com Mina Viana, sua mãe, desenvolvem o projeto de voluntariado  ASPERGER ÀS CLA-

RAS cujo principal objetivo é ajudar a desmistificar a doença. Estiveram ontem, dia 27 de outubro, no 

auditório da escola básica de Santa Catarina, numa iniciativa da biblioteca escolar para comemorar o 

Dia Internacional da Biblioteca Escolar. O Bruno teatralizou uma peça de Mozart. A mãe Mina apresen-

tou-nos o João da história “Um Mundo Só Meu”, de Alice Vieira, também ele autista. O público alvo 

foram os alunos do projeto “Todos Juntos Podemos Ler”, os alunos do pré escolar e os alunos do 1º 

ciclo. Viveram-se bons momentos  de interação com o público e provou-se mais uma vez que todos 

JUNTOS PODEMOS LER! 

jornalaesantacatarina.blogspot.pt 
 

Asperger às Claras   

Projeto de Voluntariado  

https://www.facebook.com/pages/Museu-Nacional-da-Imprensa/172067609484874
http://jornalaesantacatarina.blogspot.pt/
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Alvorninha 

O Café dos Poetas 
 
Aconteceu na Biblioteca Escolar de Alvorninha o primeiro - “O 

Café dos Poetas” - deste ano letivo. A avaliar pela adesão dos 

alunos à iniciativa, augura-se que muitos virão por aí. A iniciativa 

estreou na nossa escola no ano passado e, rapidamente, gran-

jeou a simpatia e entusiasmo de muitos alunos.  

Para quem ainda não assistiu a um momentos destes, podemos 

apresentá-lo como espaço privilegiado de interação social, associ-

ado à ideia do espaço comercial de um tradicional “café”, aliado à promoção da leitura de poesia. 

 Feche os olhos e imagine uma sala de biblioteca que se metamorfoseia num café, onde as cores quentes e mornas das velas ace-

sas em cada uma das mesas se misturam com o aroma exótico do café que um aluno caprichosamente coa e, enquanto degusta o 

café de saco numa chávena de porcelana fina da China e belisca um biscoito de chocolate, ouve crianças, em pose mais ao menos 

estudada, dizerem poemas. 

 Sim, este “café” é, por excelência, um espaço das criaças. Por elas e para elas passa toda a organização da iniciativa. Depois de 

selecionarem um livro de poesia, depois da revoada de ideias que normalmente têm para transformar a apresentação do poema num 

momento mágico, os alunos treinam empenhadamente a sua leitura e memorização. Seguem-se dias a dizer e ouvir poesia, são mo-

mentos de alegria e salutar descontração, onde discutem o sentido e a forças das palavras e onde opinam sobre o impacto que a 

música, luzes e imagens podem emprestar aos poemas. 

 Nesta azáfama inebriante, descobrem o gosto genuíno pelas palavras das quais às vezes só relevam a musicalidade que os emoci-

ona, não fazendo, inicialmente, qualquer ideia do seu significado. Paulatinamente vão encadeando significados, desbravando metá-

foras, estabelecendo associações e paralelismos e, sem dar em conta, já a poesia lhes está na voz, na mente e lhes sai por todo o 

corpo. 

Se receber um convite não deixe de vir!  Até porque pode ter a surpresa que alguém lhe dedique um poema, tal como aconteceu à 

diretora do nosso agrupamento, quando esteve connosco no passado dia 6 de novembro. 

 
Professora │Tânia Silva 
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Departamentos 

Yarn Bombing 

Alunas da Rafael Bordalo Pinheiro deixam a sua marca. 

No passado sábado, dia 29 de novembro, as alunas do 11º ano do Curso Técnico de Apoio à In-

fância do Agrupamento de Escolas Rafael Bordalo Pinheiro, inspiradas na artista plástica portu-

guesa, Joana Vasconcelos, elaboraram duas instalações -um dos pinheiros mais contemplados 

pela comunidade escolar e ainda um banco de madeira que se encontrava próximo, relacionadas 

com um projeto internacional “Yarn Bombing”. 

Este projeto consiste em dar vida e cor a espaços públicos, redecorando bancos de jardim, troncos 

de árvores, marcos do correio, postes de iluminação ou até mesmo parquímetros, através do cro-

chet/tricot e a sua filosofia traduz a ideia de que “enquanto se está a tricotar, não se tem uma arma 

na mão.” 

Através deste projeto, toda a turma pretendeu deixar a sua marca na Escola, contribuindo assim 

para a sua identidade e para mais tarde ser recordada com admiração; esperam também incentivar os restante alunos a deixar tam-

bém uma marca permanente no espaço público que é a Escola, tornando assim o estabelecimento que agora frequentam num espa-

ço-tempo de afeto, onde se sentem concretizados e orgulhosos do trabalho que todos têm vindo a realizar ao longo do tempo. 

 

As Alunas │Bárbara Pereira, Bruna Conde, Débora Leandro e Paula Pereira. 

Hour of  Code  
 

Decorreu no passado dia 11 de dezembro, na Escola Básica de Santa Catarina, a 

atividade Hour of Code dinamizada pelas professoras Carla Valentim e Isabel 

Matias no âmbito do Clube Cientistas Somos Nós, que contou com a participação 

de 40 alunos do 5º ao 8º ano. A hora de código é um movimento global, que atin-

ge dezenas de milhões de alunos em mais de 180 países, não sendo necessária 

nenhuma experiência e/ou conhecimento prévio de programação. Este evento 

integrado na Computer Science Education Week (Semana de Educação em Ciên-

cias da Computação), decorreu de 8 a 14 de dezembro e foi promovido pela Co-

de.org, uma entidade sem fins lucrativos que se dedica à divulgação das ciências 

da computação. Este ano teve como principal objetivo da campanha atingir 10 

milhões de alunos em todo o mundo. 

Os alunos utilizaram o computador, os próprios smartphones e alguns tablets potenciando a metodologia do BYOD (Bring Your On 

Device). O entusiasmo, o empenho e o interesse dos alunos foram visíveis durante toda a atividade. Alguns alunos conseguiram 

atingir níveis avançados, havendo alguns alunos que atingiram as 60 linhas de código obtendo o certificado de participação. Esta 

atividade no âmbito da Ciência da Computação permite promover o desenvolvimento de competências-chave requeridas para o 

século XXI, conforme descritas pelo Quadro de Referência Europeu: ‘comunicação em línguas estrangeiras’, ‘competência mate-

mática e competências básicas em ciências e tecnologia’, ‘competência digital’, (Partnership for 21st Century Skills, 2010).  

 

As Professoras │Carla Valentim e Isabel Matias 
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Dia Nacional do Pijama 2014 
Uma Criança tem Direito a Crescer numa Família! 

 

A Missão Pijama pretende dar visibilidade a esta causa, sensibilizando a sociedade 

e cada um de nós para a necessidade de tornar real este direito fundamental das 

crianças. 

O Núcleo de Alvorninha aderiu, tendo desenvolvido variadas atividades para assina-

lar o Dia Nacional do Pijama.  

A reflexão feita com os alunos foi muito profícua, discutindo-se os Direitos das Cri-

anças. A recolha de donativos na casinha mealheiro foi um êxito! 

O entusiasmo por parte de toda a comunidade escolar foi grande… afinal, vir de pijama para a Escola não acontece todos os dias!  

 

Núcleo Pedagógico de Alvorninha │Alexandra Reis 

Dia da Castanha  

no Centro Paroquial e Social de Caldas da Rainha 

 

No dia 11 de novembro um grupo de alunas do 2º ano do Curso Técnico de Apoio à Infância, do Agrupamento de Escolas Rafael 

Bordalo Pinheiro celebrou o Magusto no Centro Paroquial e Social de Caldas da Rainha, na companhia de crianças, educadores, 

professores e auxiliares.  

Esta atividade realizou-se durante uma manhã, com apresentação de uma peça de teatro infantil intitulada “A Maria Castanha”, um 

momento musical e de dança partilhado por todos e uma sessão de expressão plástica, que foi muito criativa e animada.  

As atividades foram desenvolvidas com crianças de várias faixas etárias para que participassem de forma mais orientada. Cada gru-

po de alunas tinha como objetivo proporcionar um dia especial e diferente às crianças daquela instituição, obter maior experiência 

junto do público-alvo e igualmente para se prepararem para o mercado de trabalho de forma competente e organizada. 

As alunas │ 2º TAI 

Visita de Estudo  
ao Centro de Artes de Caldas da Rainha  

 

O grupo de crianças do jardim-de-Infância de São Gregório efetuou 

uma visita de estudo ao Centro de Artes de Caldas da Rainha, partici-

pando na atividade “Monotipias de Natal”. As crianças contactaram 

com uma nova técnica de expressão plástica em contexto diferencia-

do, alargando as suas experiências. Com recurso a folhas de acetato 

utilizando um mecanismo de prensa muito antiga, foram produzidas 

pinturas de Natal. Foi ainda possível uma pequena visita ao Museu 

António Duarte, onde observaram diversas esculturas, assim como o 

atelier de trabalho. O contacto com novas formas de expressão artís-

tica faz parte do Plano de Trabalho deste Grupo de jardim-de-infância 

e espera-se realizar futuras visitas de estudo a este espaço. 

 

A Educadora │Dorabela Filipe 
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Visita à ESE 

No dia 22 de outubro, fomos visitar a Escola de Sargentos do 

Exército (ESE), nas Caldas da Rainha. 

Assistimos à Parada, a um desfile de bandeiras, desde a bandei-

ra da fundação do país até à atual, e ouvimos o hino nacional.  

Depois fomos lanchar e para terminar vimos uma demonstração 

de várias atividades militares num campo. 

Foi uma visita interessante e muito gira. 

 

 Visita de Estudo 

ao Autódromo do Estoril 

 

Nós, alunos do curso profissional de 10º ano - Técnico de Mecatrónica Automó-

vel -fomos a uma visita de estudo ao autódromo do Estoril no passado dia 29 de 

novembro e aqui relembramos momentos inesquecíveis, guardados na memória 

de cada um, através dos seguintes comentários: 

“ Assistimos às corridas de Super Seven by KIA, dos clássicos e tivemos a expe-

riência de contactar com as equipas nas boxes!” (Luís, Marcelo, Octavian e João 

Augusto). 

“Gostámos muito do ambiente das corridas, em especial, o barulho dos motores a trabalhar e o esforço das equipas para conse-

guirem o melhor tempo.” (Diogo, Nélio, Pedro Gama e Miguel Freitas). 

“Ainda não tínhamos visto nada parecido!” (André, Rodrigo e Dinis) 

“Foi uma experiência muito positiva e apreciámos a forma como os pilotos e todos os outros nos receberam.” (Frederico, João 

Adam e Pedro Pereira). 

“A visita foi muito interessante, pois pudemos observar os mecânicos e os pilotos de perto a trabalharem nos carros de alta perfor-

mance, o que não se vê todos os dias.” (Hugo, Micael, Mário, Rafael e Pedro Miranda). 

“Pela primeira vez fomos ao autódromo ver a prova do Estoril Racing Festival e achámos excelente o trabalho de todas as equipas! 

Também tivemos a oportunidade de tirar algumas dúvidas sobre os carros.” (André Costa, Daniel, João Martins e Telmo). 

“Esta visita de estudo permitiu-nos ter uma perspetiva diferente acerca do “mundo automóvel” e, sem dúvida, ampliou os nossos 

conhecimentos sobre o assunto.” (Carolina, João Gonçalves, Miguel Almeida e Diogo Campaniço). 

 Através destes comentários conseguimos transmitir o que, na verdade, foi uma experiência única e inesquecível! 

 

A Turma │1º TMA 

O entusiasmo e a animação enchem o Auditório da 

Escola nas tardes de 4.a- feira: são os alunos da Ofici-

na de Teatro “Os Bordalos” que, entre o riso e a como-

ção, o real e o imaginário, desvendam o seu talento 

artístico nunca antes revelado. 

E, como o Natal está a chegar, estão a preparar, chei-

os de boa vontade e dedicação, um pequeno sketch 

intitulado “Libertem o Pai Natal!”.  

Atenção, que o espetáculo está quase, quase a come-

çar! 

As Professoras dinamizadoras │ Marisa Rosa e Ana Guerra  

Clubes 

Texto coletivo - turma A (1º/2º anos)│EB Carvalhal Benfeito  
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Desporto Escolar 

O 1º período letivo marca, como sempre, o arranque dos treinos das modalidades do Desporto Escolar e também as primeiras 

competições! 

Do Andebol, ao Badminton, do Rygby ao Xadrez, do Voleibol ao Futsal, do Boccia à Dança... tivemos lugar para todos! 

Apenas o Ténis ficou, por agora, em "modo pausa" devido às más condições atmosféricas. 

E o 2º período vem já aí! Continua connosco! 

BOM ANO NOVO!  
Coordenador do Desporto Escolar  │Rui Fernandes 

Badminton 

Futsal Juvenis Masculinos 

1ª Concentração— Escola Secundária Raúl Proença 

19 de novembro 

 

1º encontro de Rugby 

Interturmas de Basquetebol  3x3  

12 de novembro  
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Interturmas de Basquetebol  3x3  
12 de novembro  

I Encontro de  

Badminton 
  

 Desporto Escolar do Oeste  

20 de novembro 

I Encontro de Boccia das  

Escolas do Oeste 

13 de novembro 

Atividades Rítmicas e Expressivas  

1ª Concentração Coordenação Local do Desporto  

Escolar do Oeste  

14 de novembro 

Coordenação │Celeste Tornada 

Design Gráfico │ Sara Flor 

Revisão de Texto │ Marina Ximenes 
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