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Lutar pela Sustentabilidade do Mar 

Lutar por uma melhor Escola pública!  

Lutar para sermos dos melhores no Desporto 

Performance ‘Lutar pelo Mar’ pelo Clube Happening e pelo Clube Música e Dança, a 27 janeiro 2023, na Escola D. Maria II. 

O Mar enrola na areia / Ninguém sabe o que ele diz / Bate na areia e desmaia / Porque se sente FELIZ! 



O 
 Agrupamento de 
Escolas de Vila 
Nova da Barqui-
nha, através do 
seu Diretor, Paulo 

Tavares, acaba de ser convidado 
a participar num importante 
evento internacional da área da 
pedagogia, a realizar na Universi-
dade de Coimbra, entre os próxi-
mos dias 9 a 11 de janeiro 2023. 
     O convite para  a “Iniciativa 
Estratégica para a Inovação Pe-
dagógica” inclui a presença, a 
parceria e a participação nos 
workshops e mesas redondas 
com a participação de cinco es-
colas PPIP e vários estabeleci-
mentos de ensino superior de 
vários países, incluindo a Univer-
sidade de Coimbra como dinami-
zadora do evento. 
     Assim, o Professor Paulo Tava-
res irá apresentar o caso de su-
cesso educativo de Vila Nova da 
Barquinha, descrevendo os pon-
tos fortes e fragilidades do pro-
jeto piloto PPIP, narrando a his-
tória da aposta pedagógica do 
agrupamento e da autarquia e, 
por fim, identificando as marcas 
da inovação na comunidade, 
desde logo pela crescente procu-
ra dos nossos estabelecimentos 
de ensino pelas famílias dos con-
celhos limítrofes.   
     Para além da Barquinha, uma 
das cinco escolas PPIP presentes, 
também usarão da palavra do-
centes da Universidade de Coim-
bra, assim como os convidados 
Instituto Tecnológico de Monter-
rey e Arizona State University, 
duas universidades líderes a nível 
mundial no campo da inovação 
pedagógica, que vão igualmente 
celebrar protocolos de colabora-
ção pedagógica com a universi-
dade conimbricense.  
     Paulo Tavares vai assinar o 
protocolo no dia 9 de janeiro, a 
partir das 10h45, com Jorge Blan-
do (Monterrey, México), Dale 
Johnson (Arizona, USA), Rodrigo 
Capelato (SEMESP — Univerdade 
Corporativa, S. Paulo, Brasil)), 
Fábio Reis (STHEM Brasil), Nuno 
Mantas (Agr. Águas Belas), Mário 
Rocha (Agr. Cristelo), Paulo Al-

meida (Agr. Fernando da Silva), 
Cesário Silva (Agr. Marinha Gran-
de Poente) e Amílcar Falcão 
(Univ. Coimbra). 
     O grande objetivo, que inclui 
as escolas da Barquinha, é o de 
“dar o primeiro passo na cons-
trução de um ecossistema inter-
nacional de formação de docen-
tes em inovação pedagógica nu-
ma perspetiva de construção da 
escola do futuro.” 
     Assim, o nosso Agrupamento 
da Barquinha está incluído no 
grupo restrito de escolas Projeto-
Piloto de Inovação Pedagógica 
(PPIP) que irá  firmar um proto-
colo de colaboração para a cria-
ção de um ecossistema que en-
globe as comunidades escolar e 
académica.  
     Segundo a missiva enviada 
por José Dias, coordenador do 
Student Hub da Reitoria da Uni-
versidade de Coimbra , a colabo-
ração prevista  abrange  
“oportunidades de formação 
para professores e lideranças das 
escolas, a permuta internacional 
de professores e estudantes, a 
promoção de ‘Laboratórios de 
Imersão Pedagógica’, a prepara-
ção de propostas para a condu-
ção de projetos de investigação 
conjuntos no campo da inovação 
pedagógica e atividades de ino-
vação e transferências do saber.”  
     Segundo o site da Universida-
de de Coimbra, “a ‘Iniciativa Es-
tratégica de Inovação Pedagógi-
ca’ enquadra-se no ‘Living the 
Future Academy’”, liderado pela 
Universidade de Coimbra e finan-
ciado pelo PRR—Plano de Recu-
peração e Resiliência. Este pro-
jeto “pretende contribuir para 
uma aliança estrutural, com insti-
tuições internacionais e de dife-
rentes níveis de ensino, capaz de 
ponderar e adequar (de forma 
consistente e refletida) modelos 
de ensino-aprendizagem aos 
desafios das sociedades atuais e 
de um novo perfil de estudantes. 
Para tal, comportará uma agenda 
de trabalho anual, integrando 
formação, mobilidade, investiga-
ção e construção conjunta de 
referenciais.”  

Diretor Paulo Tavares defende o PPIP da Barquinha 
 
 

Iniciativa Estratégica  
para a  

Inovação Pedagógica 
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São 105 as crianças de Pem-
ba, Moçambique, que vão ser 
ajudadas ao longo do ano 
com a oferta de 5040 euros 
recolhidos, através de rifas, 
pelos nossos alunos da comu-
nidade do agrupamento de 
Vila Nova da Barquinha.  
     A nossa ajuda irá ser en-

tregue à Missão dos Francis-
canos, dirigida pelo parceiro 
Padre Ricardo, natural de 
Cardal, Barquinha. 
     No dia 6 de janeiro 2023, 
procedeu-se ao sorteio do 
Cabaz Solidário com a sele-
ção de uma das rifas distribu-
ídas pela comunidade barqui-

nhense e arredores, tendo o 
Cabaz Solidário, por curiosi-
dade, ido para uma família 
dos Riachos, Torres Novas. 
     Que o montante consegui-
do pela Barquinha seja útil 
para que as crianças moçam-
bicanas sejam um bocadinho 
mais felizes. (SamSeb) 

6 de janeiro 2023 
 

Cabaz Solidário por Pemba 

Análise do Vídeo do Dado da Paz 

Um grupo de alunos do 10.ºB, 
em parceria com o CLDS 4G, 
organizou, no dia 25 2023, uma 
Tarde Ativa, com aula de zum-
ba, pintura e lanche coletivo 
partilhado entre gerações. 

P articiparam neste 
vídeo: Eva, 7 

anos, da Barquinha, 
3ºA; Maria Inês, 8 anos, 
do Cardal, 3ºC; Eliana, 7 
anos, das Fontaínhas, 
3ºB; Lara, 9 anos, da 
Barquinha, 4ºC; Sara, 9 
anos, 4ºB, do Entronca-
mento; João, 9 anos, de 
Tancos, 4ºA. 
      
O diálogo entre profes-
sora e alunos foi o se-
guinte: —Estamos aqui 

para falar da atividade 
que fizemos na quinta-
feira. Qual foi essa ati-
vidade? Fizemos uma 
Caminhada Pela Paz. —
E essa Caminhada co-
meçou como? Come-
çou com a inauguração 
do Dado da Paz. —Mas 
o que é o Dado da Paz? 
O Dado da Paz é um 
símbolo da Paz, que 
nos faz lembrar a nossa 
missão de criar uma 
cultura de Paz. —Então 

e esse Dado da Paz é o 
primeiro que existe? 
Não. —Onde surgiu o 
primeiro? Na Itália. —
Então, desta atividade, 
de que gostaram mais? 
Eu gostei mais da dan-
ça hip-hop. / E eu gos-
tei mais da Caminhada.  
      
—Então, agora que 
temos um Dado da Paz 
na nossa escola, vamos 
falar das mensagens 
que ele nos transmite: 

ESCUTAR O OUTRO: 
devemos escutar o que 
as outras pessoas nos 
dizem  porque pode-
mos aprender com elas; 
AMAR O PRÓXIMO: nós 
temos de gostar de 
todas as pessoas: PER-
DOAR UNS AOS OU-
TROS: devemos sempre 
perdoar as pessoas; 
VIVER PELA PAZ: temos 
de viver todos em sin-
tonia e pensar no futu-
ro; CUIDAR DO MEIO 

AMBIENTE: temos de 
cuidar da Paz e de res-
peitar a natureza; RES-
PEITAR A DIFERENÇA: 
não importa a cor ou o 
que as pessoas gostam, 
temos sempre de as 
respeitar, porque so-
mos todos iguais.  
 

VIVA A PAZ! VIVA!  
 

Filmagem: José Lopes  
Montagem: Joel Martins.  

 
(Transcrição: Newsletter) 

Tarde Ativa 
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N o dia 21 de 
dezembro, realizou-se a 
festa de Natal do Jardim 
de Infância de Atalaia. 
Houve lanche, histórias 
de Natal contadas pelo 
Bruno Moita, insuflável, 
pinturas faciais e até um 
Pai Natal carregadinho 
de prendas.  
     As nossas crianças 
cantaram duas canções 
de Natal para os presen-
tes. E mais uma vez a 
magia do Natal fez mui-
tas crianças felizes.  
     Fica o nosso agradeci-
mento à Associação de 
Pais, que tornou possível 
este momento, e à Junta 
de Freguesia, que ofere-
ceu os presentes a todas 
as crianças.  
Equipa de Educadoras do 

JI de Atalaia 

Os alunos do 1⁰C da Escola Ciência Viva  
ouviram duas histórias lidas pelos seus pais: 

'O Peixe Arco-íris' e 'Flocos de Neve'. 

21 dezembro 2022 
 

Festa de Natal do JI de Atalaia 
PAIS LEEM 
PARA ALUNOS 

Barqu(L)INHA explica as Vitaminas 
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Desta vez, a nossa nutricionista Marisa Geraldes escolheu o tema das ‘Vitaminas e Minerais’ para a edição nº36 da sua publicação regular 
Barqu(L)INHA. As vitaminas são compostos orgânicos indispensáveis à saúde humana. Sem elas, terias graves problemas de saúde. 

Das 14 vitaminas ne-
cessárias, o teu corpo 

pode produzir três 
delas, mas não em 

quantidade suficiente. 
Há vitaminas hidrosso-
lúveis, facilmente ab-

sorvidas, mas por pou-
co tempo. E há as ou-
tras, as lipossolúveis, 
que se dissolvem em 

gorduras e óleos e que 
o nosso corpo pode 

armazenar. Os mine-
rais estão envolvidas 

em funções estruturais  
e regulatórias. 



Hugo Costa, deputado na 
Assembleia da República, 
esteve na Escola D. Ma-
ria II do Agrupamento de 
Escolas de Vila Nova da 
Barquinha para falar aos 
alunos dos 11⁰ e 12⁰ 
anos sobre dois temas 
ligados: AR e Saúde 
Mental nos Jovens.  

D ecorreu no dia 04 
de janeiro uma sessão 
de sensibilização sobre 
a "Saúde Mental nos 
Jovens: Que desafios? 
Que respostas!", com 
a dinamização da Drª 
Sofia Ferreira, psicólo-
ga, e com a presença 
ativa dos nossos alu-
nos dos 11.º e 12.º 
anos. 
     A Professora Ana 
Santos introduziu a 
palestra, salientando a 
importância e a atuali-
dade do tema. Referiu 
ainda a empatia da 
convidada com os alu-
nos e sua disponibili-
dade para colaborar 
sempre com o agrupa-
mento. 
     'Saúde Mental', 
segundo a Organização 

Mundial de Saúde, 'é 
um estado de bem 
estar, no qual o indiví-
duo é capaz de utilizar 
as suas habilidades, 
recuperar-se do stress 
rotineiro, ser produti-
vo e contribuir para a 
sua comunidade.' 
     Questão Física: 5 
em cada 15 jovens têm 
excesso de peso; há 
três fontes de energia: 
sono, alimentação e 
exercício físico. 
     'Procurar o Especial 
é ótimo, mas aprovei-
tem o bom que têm.' 
     Sugestões: mudem 
o foco, coloquem obje-
tivos, usem a criativi-
dade e desenvolvam-
nos. 
     Ah, e lembrem-se: 
cada um tem a sua 
própria receita.  

09 de janeiro 2023 — Parlamento dos Jovens 
 

Deputado Hugo Costa da  
Assembleia da República em  
debate na Escola D. Maria II 

04 janeiro 2023 
 

Saúde Mental nos Jovens 

Que Desafios? 
Que Respostas! 

A Associação EPIS – Empre-
sários Pela Inclusão Social, 
em parceria com a DOVE e 
a Faculdade de Psicologia e 
Ciências da Educação da 
Universidade do Porto 
(FPCEUP), está, pelo 4.º 
ano consecutivo,  a propor-
cionar a implementação do 
Programa “DOVE – Eu Con-

fiante!” em escolas de todo 
o País, públicas e privadas, 
com o objetivo de melho-
rar, a curto e a longo pra-
zos, a autoestima dos jo-
vens portugueses. 
     Trata-se da ação de for-
mação Desenvolvimento da 
Autoestima Corporal em 
Contexto Escolar, para pro-

fessores dos 2.º e  3.º ciclos 
do ensino básico, totalmen-
te gratuita, para o início de 
2023 e no formato online. 
     Informação de Diogo  
Pereira e Andreia Jaqueta 
Ferreira,  Diretor-geral da 
Associação EPIS e  Diretora 
de Programas de Promoção 
do Sucesso Escolar EPIS. 

“Dove — Eu Confiante!” 
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BENJAMINS Femininos 
30 inscritos, 28 terminaram. 
 
1ª (dorsal 36) Sofia Maia 2ºA;   
2ª (37) Maria Marques, 2ºA;  
3ª (33) Maria Pereira, 2ºA;  
4ª (38) 1º Ciclo Leonor Pires, 2ºA;  
5ª (13) Maria Lawrence, 1ºB.  
 
BENJAMINS - Masculinos  
33 inscritos, 29 terminaram. 
 
1º lugar (dorsal Matias Rodrigues, 2ºA;  
2ª (24) João Rodrigues, 2ºA;  
3º (50) Francisco Cláudio, 2ºC;  
4º (27) Lourenço Pedrosa, 2ºA;  
5º (41) Tiago de Sousa, 2ºB.  
 
INFANTIS A - Femininos  
64 inscritos, 50 compareceram. 
 
1ª (dorsal 139) Sara Saraiva, 4ºB;  
2ª (174) Anita Prata, 5ºA;  
3ª (182) Núria Fiens, 5ºB;  
4ª (166) Mariana Rodrigues, 5ºB;  
5ª (415) Sofia Rafael, 6º.  
 
INFANTIS A - Masculinos 
73 inscritos, 58 terminaram. 
 
1º (dorsal 188) Vasco Santos, 5ºC;  
2º (124) Martim Morgado, 4ºA;  

3º (184) Francisco Bento, 5ºB;  
4º (167) Rodrigo Courinha, 5ºC;  
5º (78) Simão Fonseca, 3ºB.  
 
INFANTIS B - Femininos  
24 inscritos, 17 terminaram. 
 
1ª (dorsal 223) Ana Marques; 7ºB;  
2ª (201) Vânia Crispim,  6ºB;  
3ª (215) Carolina Xavier, 7ºC;  
4ª (197) Alice Pereira, 6ºA;  
5ª (315) Mafalda Margarido, 7ºA.  
 
INFANTIS B - Masculinos 
30 inscritos, 27 terminaram. 
 
1º (dorsal 222) Salvador Fonseca, 7ºB;  
2º (229) João Lima 7º;  
3º (236) Francisco Alves, 7ºB;  
4º (226) Sebastião Cura, 7ºB;  
5º (209) João Lavado, 6ºB;   
 
INICIADOS - Femininos  
14 inscritos, 10 compareceram. 
 
1ª (dorsal 244) Lara Saraiva, 8ºD;  
2ª (261) Íris Martins, 9ºC;  
3ª (250) Sara Correia, 8ºD;  
4ª (259) Lara Coelho, 8ºB;   
5ª (255) Bianca Pinto 8ºA;  
 
INICIADOS - Masculinos  

26 inscritos, 16 terminaram. 
 
1º (dorsal 264) Rafael Correia, 9ºB;  
2º (258) Afonso Pinto, 8ºA;  
3º (271) Miguel Amaral, 9ºD;  
4º (260) Miguel Braz, 8ºC;  
5º (270) Tiago Fonseca, 9ºD.  
 
JUVENIS - Femininos  
14 inscritos, 8 terminaram. 
 
1ª (dorsal 282) Ana Marques, 10ºB;  
2ª (288) Inês Pires 10ºB;  
3ª (326) Beatriz Marques, 10ºB;  
4ª (287) Karen Martins, 10ªB;  
5º (293) Leonor Heitor, 10ºA.  
 
JUVENIS - Masculinos  
19 inscritos, 13 participaram. 
 
1º (dorsal 290) Simão Patrício, 9ºD;  
2º (299) Simão Pacheco, 10ºA;  
3º (289) Daniel Oliveira 10ºB;  
4º (285) Tomás Mourão, 10ºB;  
5º (280) Francisco Figueiredo, 10ºB.  
 
JUNIORES - Femininos  
3 inscritos, 1 terminou. 
 
1º (dorsal 277) Mariana Rodrigues, 12ºB.  
Não compareceram  Daniela Silva  
e Bruna Santos, do 12ºB.  

21 dezembro 2023 — Vila Nova da Barquinha — Classificações do corta-mato a nível concelhio 
 

Corta-mato do agrupamento 
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Parabéns, 
grandes 

Campeões! 



P elas 15 horas do 
dia 6 de janeiro 2023, o 
Centro Integrado de 
Educação em Ciências 
de Vila Nova da Barqui-
nha reuniu o conjunto 
de personalidades que 
imaginou, criou e de-
senvolveu o que é hoje 
uma referência de ino-
vação pedagógica, em 
que as crianças são 
habituadas a meter as 
mãos na massa desde 
tenra idade, proporcio-
nando experiências 
científicas bem defini-
das, com kits de materi-
ais apelativos, tornando 
o Agrupamento de Es-
colas de Vila Nova da 
Barquinha um polo 
educativo de referên-
cia, já que 40% dos 
seus alunos provêm 
dos concelhos limítro-
fes. 
     Estiveram presentes 
representantes da 
CIMT, da Universidade 
de Aveiro, da coorde-
nação dos CIEC, dos 

órgãos autárquicos 
barquinhenses, do 
agrupamento de Esco-
las local, para além das 
técnicas que dinami-
zam as atividades do 
Centro. 
     Usaram da palavra 
vários convidados, sob 
a moderação da senho-
ra vereadora da Educa-
ção, Paula Pontes. Mi-
guel Pombeiro (CIMT) 
lembrou a dificuldade 
em arrancar com o pro-
jeto, o professor Paulo 
Tavares frisou a impor-
tância do CIEC no âmbi-
to do agrupamento, 
outros lembraram a 
estreita ligação que os 
ligam à Barquinha e 
Fernando Freire citou a 
perspetiva do poeta 
António Gedeão sobre 
Educação. 
     Partiu-se o bolo co-
memorativo e bebeu-se 
café ou chá. E, em bre-
ves momentos, teste-
munhou-se a prática 
numa aula com uma 
turma em laboratório. 

 

10 anos Ciec 
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21 dezembro 2023 — Corta-mato do agrupamento da Barquinha 

Orgulhosos dos nossos jovens 

Mens sana  
in corpore sano   
 
Mens sana in corpore sano ("uma 
mente sã num corpo são") é uma 
citação latina, derivada da Sátira X do 
poeta romano Juvenal.  
     No contexto, a frase é parte da 
resposta do autor à questão sobre o 
que as pessoas deveriam desejar na 
vida (tradução livre):  
 
     “Deve-se pedir em oração que a 
mente seja sã num corpo são. / Peça 
uma alma corajosa que careça do 
temor da morte, / que ponha a lon-
gevidade em último lugar entre as 
bênçãos da natureza, / que suporte 
qualquer tipo de labores, / desco-
nheça a ira, nada cobice e creia 
mais / nos labores selvagens de Hér-
cules do que / nas satisfações, nos 
banquetes e camas de plumas de 
um rei oriental. / Revelarei aquilo 
que podes dar a ti próprio; / Certa-
mente, o único caminho de uma 
vida tranquila passa pela virtude.” 
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Limpar Portugal 
 
Maria Rodrigues, do COD—Comité Organizador 
Diocesano de Santarém para a JMJ—Jornada 
Mundial da Juventude, divulgou  o projeto "Limpar 
Portugal", que “consiste na recolha de resí-
duos nos vários locais de cada diocese, por parte 
das escolas e os respetivos alunos. “ 
     “A ideia deste projeto surge não só numa ótica 
sustentável, mas de promoção da Jornada Mundi-
al da Juventude Lisboa 2023, tentando alcançar e 
mobilizar o maior número de jovens possível.”  
      Os organizadores do evento, a decorrer no mês 
de fevereiro, pede a colaboração das autarquias e 
das escolas para recolher e pesar os resíduos.  
     Segundo a iniciativa, “com os resíduos que fo-
rem recolhidos, planeamos realizar uma grande 
obra de arte que será exposta durante as Jornadas 
e/ou lançar a hipótese de as escolas desenvolve-
rem por si, de forma descentralizada, expressões 
de arte alusivas à JMJ com o apoio das disciplinas 
aplicadas à Arte.”  

Dezembro 2022 — JI/EB1Praia do Ribatejo 
 

O Natal na Praia do Ribatejo  
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Futlove do 10ºB 

Diretor Paulo Tavares  
reúne com  

Ministro da Educação  
 

Eis o feedback da reunião do Diretor com 
o Ministro da Educação: 
 

- O desempenho dos alunos indicia uma 
recuperação das aprendizagens; 
- No âmbito do Plano 21/23, foi atribuído 
a cada agrupamento um reforço do crédi-
to horário (mais uma hora/turma); 
- No âmbito do Plano de Desenvolvimento 
Social e Comunitário poderá ser atribuído 
mais um recurso humano a cada agrupa-
mento. 
- Criação futura de um Laboratório para a 
Saúde e Bem Estar; 
- Criação futura de 1300 Laboratórios Di-
gitais para a Educação; 
- Está a ser desenvolvida uma Biblioteca 
Digital, onde serão disponibilizados recur-
sos digitais para as diferentes disciplinas 
do currículo; 
- Reforço da importância dos Clubes Ciên-
cia Viva nas escolas; 
- Modernização futura da rede de internet 
nas escolas; 
- Os computadores que foram entregues 
aos alunos devem ser utilizados em sala 
de aula.  
- Exames e provas de aferição online exe-
cutadas com o computador dos alunos. 

(da ata do Conselho Pedagógico  
de 14 dezembro 2022) 

A turma 10.º B dinamiza uma atividade desportiva no Dia dos Namora-
dos no dia 14 de fevereiro, com o objetivo de angariar fundos para um 
passeio de final de ano. A Atividade será de Futsal, a que chamaram 
"Futlove", que decorre das 9h às 17h, com interrupção das 13h às 14h. A 
inscrição por aluno tem um custo de 1€. 



21 dezembro 2023 — Vila Nova da Barquinha — Corta-mato do agrupamento da Barquinha 
 

As melhores imagens das corridas 
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N o dia 16 de janeiro 2023 realizou-
se uma palestra sobre Prevenção dos 
Comportamentos Aditivos no auditório 
da Escola D. Maria II do Agrupamento de 
Escolas de Vila Nova da Barquinha . 
     O evento contou com a dinamização 
de Eurico Martins, enfermeiro, e Sofia 
Nunes, psicóloga clínica, ambos do CRI- 
Centro de Respostas Integradas do Riba-
tejo, para além de dois agentes da GNR 
da secção da Prevenção Criminal e Polici-
amento Comunitário da GNR de Torres 
Novas. 
      Esteve também presente Ana Paula 
Gonçalves, da ACES do Médio Tejo, que 
disponibilizou informação importante 
em folhetos e também alguns preservati-
vos. 
     Assistiram à palestra os alunos das 

turmas do 12⁰ ano, que participaram e 
interagiram com os palestrantes, tendo 
no final dado o seu feedback num im-
presso distribuído. 
     Ao longo de quase duas horas, foram 
dados vários exemplos práticos para 
contextualizar os temas e foram debati-
dos vários temas, como:  
     "Todos os comportamentos aditivos 
podem levar à dependência? Sim, se for 
consumo regular para alterar as condi-
ções em busca do prazer. 
     "Os malefícios do álcool podem ser 
reduzidos? Sim, se não misturar com 
outras substâncias, intercalar com água, 
beber depois de comer. 
     "O consumo de canabinóides, como o 
haxixe, apesar de serem produzidos com 
produtos naturais, e de aparentemente 
facilitar as relações interpessoais (com 

perda de autocontrole), provoca depen-
dência física e psicológica. 
     "Foi descriminalizado o consumo de 
substâncias psicoativas, mas a partir de 
16 anos e mais do que a lei permite para 
consumo pessoal podem ter contraorde-
nação, com conhecimento dos pais.” 
     Os nossos alunos têm à sua disposição 
a Consulta de Adolescentes e Jovens, no 
número 1414, da Linha Vida SOS Droga. 
     Nas viagens de finalistas, conheçam as 
leis do local visitado. Deixem fotocópias 
dos vossos documentos em Portugal. 
Não deixem ninguém para trás, com pro-
blemas de documentação ou de baga-
gem perdida.  
     Nunca andem sozinhos. Tenham os 
contactos da família e de amigos. Levem 
a vossa medicação de Portugal. Sigam os 
conselhos dos vossos pais. 

16 de janeiro 2023 — Palestra com alunos do 12ºano 

Comportamentos aditivos 

N o dia 19 de janeiro 2023 realiza-
ram-se as ‘Olimpíadas CriAtivida-

de & Inovação em modalidade webinar 
pComo promover o desenvolvimento de 
competências de criatividade e pensa-
mento critico, através do Creative Pro-
blem Solving? 
     Esta metodologia ajuda a transformar 
os problemas em oportunidades porque 
permite reconfigurar os problemas em 
desafios, identificar soluções novas e 
inovadoras, orientando a ação construti-

va. As ferramentas e técnicas utilizadas 
tornam todo o processo em momentos 
divertidos, envolventes e colaborativos. 
     As Olimpíadas CriAtividade® & Inova-
ção são uma oportunidade para que jo-
vens, do Pré-Escolar ao Ensino Superi-
or, possam aprender, praticar e celebrar 
as suas competências como Creative 
Problem Solvers, enquanto desenvolvem 
os seus projetos, em particular na área 
da cidadania. 
     Na Modalidade #EuSNouCriativo, os 

jovens são desafiados a apresentar uma 
solução criativa e com impacto positivo, 
para a resolução de um dos problemas 
patentes nos Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável, à sua escolha. 
     Convidamos todos a saberem mais 
acerca desta oportunidade de aquisição 
e desenvolvimento de competências, 
através desta metodologia ativa, diferen-
ciadora e de alto impacto, com utilidade 
prática para a vida pessoal, académica e 
profissional de todos os envolvidos. 

‘Eu sou criAtivo’ — Webinar Problem Solving  
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N o passado dia 6 de janeiro, a empresa 
Ponto Aventura foi à EB1 de Praia do Ribatejo 
do Agrupamento de Escolas de Vila Nova da 
Barquinha entregar um conjunto de jogos tra-
dicionais oferecidos pela AIR LIQUID.  
     Estes jogos foram construídos por funcioná-
rios da AIR LIQUID, no decorrer de uma sessão 
de Team-building, com um propósito solidário.  
     A atividade foi desenvolvida e organizada 
pela Ponto Aventura. Um grande obrigado às 
duas empresas. 

Informação: profª Dalila Mateus  

OFERTA DE JOGOS TRADICIONAIS  

A nossa festa de Natal da EB1/JI 
de Praia do Ribatejo realizou-se 
no dia 21 de dezembro.  
     Foi um final de tarde mágico e 
recheado de surpresas, até o Pai 
Natal chegou, de bicicleta, carre-
gado de prendinhas. 
     E, para terminar, houve um 
lanche partilhado e um excelente 
momento de convívio. 
     Um grande obrigado à Associ-
ação de Pais pela participação e 
pelos presentes que trouxe para 
todas crianças, docentes e assis-
tentes operacionais. 
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EB1/JI de Praia do Ribatejo — Associação de Pais 

Natal mágico com surpresas 



Os alunos investigaram sobre as tradições das 
Festas do Rio e Das Aldeias (Tancos e Arrepiado), 
Festa/Procissão de Santo António, Festa de S. 
João Batista (Limeiras), Procissão de Nossa Se-
nhora dos Remédios (Moita do Norte), Festas 
Religiosas (Praia do Ribatejo), Festas de S. Marcos 
(Arrepiado), As Fogaceiras (Feira e América Lati-
na), entre outros santos e edifícios religiosos.  

O s alunos das turmas 9ºA e 
9ºB realizaram, no 1º semes-
tre,  trabalhos relativos às 
tradições religiosas do conce-
lho de Vila Nova da Barqui-

nha. Esta iniciativa foi coorde-
nada pelas professora de His-
tória e de Cidadania e Desen-
volvimento, Maria do Céu 
Marques, em colaboração 
com a equipa da Biblioteca 

Escolar, nomeadamente com 
a professora de História, Ma-
ria Antónia Coelho. Os traba-
lhos serão posteriormente 
expostos no espaço Memória 
de Payo de Pelle no contexto 

de uma exposição temporária 
e mais abrangente sobre 
aquelas tradições divulgando-
se o trabalho realizado pelos 
alunos e preservando a nossa 
memória coletiva. 

Janeiro 2023 — Exposição na Biblioteca Escolar — Cidadania e Desenvolvimento 
 

Tradições Religiosas do Concelho 
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Aula de TIC no 3ºC — Programação Scratch 

Mais uma aula de TIC com 
programação Scratch, esta na 
turma 3⁰C, da Escola Ciência 
Viva do Agrupamento de Es-
colas de Vila Nova da Barqui-
nha. No dia 16 janeiro 2023. 
     "Scratch é uma linguagem 

de programação criada em 
2007 pelo Media Lab do MIT. 
Desde 2019 o Scratch 3 está 
disponível on-line e como 
uma aplicação para Windows, 
OS X, e Linux.  
     O Scratch é considerado 

mais acessível que linguagens 
de programação textuais, por 
se utilizar de uma interface 
gráfica que permite que pro-
gramas sejam construídos 
com blocos encaixados, lem-
brando o brinquedo Lego.  

     Cada bloco da linguagem 
contém um comando em se-
parado, que podem ser agru-
pados livremente caso se en-
caixem. E os comandos po-
dem ser modificados através 
de menus barra." 



O agrupamento de Vila Nova da Barqui-
nha recebeu o convite do nosso parceiro 
Living Peace (International) para partici-
par no Dia Escolar da Paz e Não Violên-
cia. E como nós temos o lema de Educar 
para a Paz, o convite ainda veio mais a 
propósito. O evento realizou-se no dia 30 
de janeiro 2023. Aqui fica a missiva rece-
bida: 
 
Bom dia companheiros e parceiros, 
 
O dia 30 de Janeiro, Dia Escolar da Paz e 
Não-Violência, é uma excelente oportu-

nidade para renovar o compromisso 
pessoal assumido em favor da paz, para 
refletir sobre o seu significado. Existem 
várias atividades de sensibilização e/ou 
ações concretas que se podem realizar 
para demonstrar esse empenho pessoal 
e/ou de grupo. Por este motivo, em ane-
xo encontrará algumas propostas de 
atividades. A criatividade de cada um/a 
pode adaptá-la à realidade em que está 
inserido/a ou pode mesmo projetar ou-
tras ações. 
     Queremos convidar, portanto, a si e a 
sua turma/grupo a participar nesta co-

memoração. Envie-nos fotografias ou 
pequenos vídeos para circularem na 
rede Living Peace, continuando assim a 
divulgar a nossa contribuição para a 
cultura da Paz e da Não-violência, en-
volvendo muitos outros! 
     Com os melhores votos para o ano 
que se inicia, Team Living Peace Inter-
national  
     AMU, Azione per un Mondo Unito – 
Onlus, Settore Educazione alla Cittadi-
nanza Attiva e Globale 
     Via dei Cavalieri di Vittorio Veneto, 
11, 00046 Grottaferrata, Roma, Itália 

O Peddy-paper do dia 19 de dezembro foi organi-
zado pelos alunos Paulo Vitória, Francisca Rodri-
gues e Daniel Ferreira, todos do 12°B, e contou 
com a colaboração fundamental dos alunos do 2°
C Profissional, no âmbito da disciplina de PPT-CD.  
     O tema escolhido foi a Segurança Rodoviária, 
que, aliás, vem sendo usado nos últimos anos 
pelos organizadores nas regulares publicações 
detalhadas nesta mesma Newsletter. 
     Participaram 10 equipas, mas a equipa vence-
dora foi a "Macacos Raivosos", do 7°D, composta 
pelos alunos Laura Oliveira, Leonor Lopes, Maria-
na Rodrigues, Sofia Ventura e Vasco Prata  
     Colaboração de Paulo Vitória, 12ºB. 
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30 de janeiro 2023 — Iniciativa da Living Peace International 
 

Dia Escolar da Paz e Não Violência 

19 dezembro 2022 — Organização de 12ºB 
 

Peddy-paper sobre Segurança Rodoviária 



19 de janeiro 2023 — Auditório D. Maria II — Um Sorriso para Pemba (Moçambique) 
 

Barquinha em Solidariedade com Pemba 
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P aulo Tavares, Diretor do 
Agrupamento de Escolas de 

Vila Nova da Barquinha , iniciou a 
sessão da entrega do montante 
angariado pela Barquinha fazendo 
um breve histórico da ideia de 
ajudar as crianças do norte de 
Moçambique. 
     A princípio, o Padre Ricardo 
referiu ao Diretor que apenas 
1000 euros podiam ajudar bastan-
te. Com estes mais de 5000 euros, 
a ajuda já será mais significativa e 
irá decerto reforçar várias ativida-
des de solidariedade locais. 
     O Diretor quis agradecer a toda 
a comunidade barquinhense, às 
instituições católicas e especial-
mente à subdiretora Dora Oliveira, 
que dinamizou as atividades de 
angariação de fundos. 
     Paulo Tavares reforçou que 
somos um agrupamento solidário, 
com famílias também solidárias. O 
professor prometeu que no futuro 
será outro o projeto apoiado pelo 
agrupamento e confessou a sua 
admiração o trabalho dos envolvi-
dos no projeto altruísta. 
     Fernando Freire, presidente da 
Câmara Municipal de Vila Nova da 
Barquinha, reconheceu o caráter 
solidário do nosso agrupamento 
de Escolas e confessou a sua hon-
ra e prazer por fazer parte desta 
missão. 
     O Padre Albino Anjo, em repre-
sentação do Padre Ricardo Mar-
ques, esteve 11 anos no mesmo 
local. Afirmou que o sonho da 
Congregação Missionária da Boa 
Nova foi sempre o de ajudar os 
outros, servir o povo, servir Pem-
ba, e nem só os cristãos. Fazem 
atualmente a gestão de 3 escoli-
nhas, com 700 crianças, providen-
ciando-lhes formação e alimenta-
ção. 
     Outra preocupação da institui-
ção é ajudar as mulheres. A mis-

são tem conseguido capacitar 
mais moçambicanas relativamente 
à economia doméstica, entre ou-
tras.  
     O dinheiro agora recebido vai 
reforçar diretamente as verbas 
dedicadas a apoiar famílias, distri-
buindo cabazes alimentares e na 
ajuda ao tratamento da SIDA, ma-
lária e tuberculose. 
O padre Albino Anjos classificou a 
experiência de Pemba como uma 
referência na região e no país, 
especialmente depois da recente 
tempestade, que dizimou a região 
e concentrou um milhão de deslo-
cados e fugidos das ações de ter-
rorismo. 
     Por fim, o senhor Padre Albino 
agradeceu a ação solidária de to-
dos os envolvidos nesta missão. 
     O professor Henrique Alexan-
dre, Presidente do Conselho Geral, 
frisou a importância destas inicia-
tivas concretas de Caridade. Cari-
dade em dois sentidos: se é certo 
que o agrupamento se mobilizou 
no combate às desigualdade em 
Pemba, as nossas escolas recebe-
ram em volta a tomada de consci-
ência das desigualdade, e agiram 
em conformidade. 
     O mesmo professor afirmou 
que a esta missão solidária se vai 
refletir na projeção das pequenas 
ações pontuais em iniciativas com 
reflexos estruturais. O docente 
sublinhou a urgência de mudar a 
nossa forma de pensar, já que há 
outros que precisam da nossa aju-
da, para diminuir as desigualda-
des. 
     Antes das fotos finais, a Profes-
sora Ana Santos, adjunta do Dire-
tor, tinha uma última surpresa: 
uma contribuição adicional de 
última hora de mais uma cidadã 
solidária. Muito obrigado! 

Notas do Projeto Newsletter  
Samuel Sebastião 



Educadores e Professores do Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha 
 

Jornada(s) de Luta  
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D epois do almo-
ço deste dia 19 de 
dezembro de 2022, as 
senhoras e senhores 
utentes da Santa Casa 
da Misericórdia de 
Vila Nova da Barqui-
nha tiveram uma bo-
nita surpresa prepa-
rada pelos alunos do 
6ºB: uma peça e tea-
tro totalmente execu-
tada e representada 
pelos alunos, com 
expressivos cenários, 
prendas dedicadas e 
guião com alguma 
complexidade, tudo 
feito entre eles, os 
jovens atores e artis-
tas. Uma obra de 
muito carinho e dedi-
cação.  
     Os três professores 
que os acompanha-
ram nesta tarefa tes-
temunharam e admi-
raram o poder de 
organização e auto-
nomia que os alunos 
demonstraram du-
rante os últimos me-
ses de verdadeiro 
trabalho de equipa. 
     Depois da peça de 
teatro, que provou 
que todos merecem 
um miminho, nem 

que seja da "Mãe 
Natala", os idosos 
rejuvenesceram com 
as prendinhas dadas 
por cada aluno (ou 
pares de alunos) a 
cada velhinho, tendo 
ficado a conversar um 
pouco entre as duas 
gerações.  
     Alguns ficaram 
admirados com o seu 
par e, mesmo que a 
memória já não aju-
dasse muito, lembra-
ram-se aos poucos do 
que tinham escrito 
nas cartinhas entre 
novos e menos jo-
vens. 
     Houve emoção e 
alegria, que era um 
dos objetivos da inici-
ativa AMIGOS IM-
PROVÁVEIS. Estar 
num Lar não significa 
estar fechado aos 
outros, e ser aluno 
não significa esquecer 
a comunidade extra-
escola. 
     Mais uma bela 
iniciativa do Agrupa-
mento de Escolas da 
Barquinha, com ori-
entação dos professo-
res Inês Mendes, Ho-
rácio Duarte e Catari-
na Pereira. (SamSeb) 

19 dezembro 2022 6ºB — SCMVNB 

Amigos  
Improváveis 
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Mudar Provérbios 
— Vamos dar a volta ao texto 

 
Isabel Marques Lopes, Professora requisitada na Direção-
Geral de Educação, divulgou a iniciativa “Provérbios — va-
mos dar a volta ao texto. No âmbito de dos projetos Educa-
ção para a Igualdade de Género e Educação para a Sexuali-
dade da DGE, propõe-se que os alunos transformem alguns 
provérbios de modo a expurgar a discriminação de género, 
entre outras. Exemplo: “A mulher honrada dsempre deve 
ser calada”, que pode ser mudado para “A mulher tem 
opinião em qualquer situação”, da autoria da turma 3 RM 
(3º ano) da Escola Básica do Ramalhal, agrupamento de 
escolas Henriques Nogueira, Torres Vedras. 

A Drª Teresa Pisco, psicóloga 
do agrupamento de Vila Nova 
da Barquinha, dinamizou 
uma palestra no âmbito do 
projeto Parlamento dos Jo-
vens, sobre a Saúde Mental 
no auditório da Escola D. Ma-
ria II do Agrupamento de Es-
colas de Vila Nova da Barqui-
nha, no dia 17 de janeiro 
2023. 
     Com a sala cheia, já que 
estiveram presentes todo o 
ensino secundário, a oradora 
baseou o seu discurso num 
texto 'A Importância do Bem-
estar e do Autocuidado', pu-
blicado na página oficial do 
agrupamento. 
     Realçamos agora algumas 
notas do muito que foi dito:  
     Os jovens devem cuidar 

também do físico, da sua apa-
rência física, com passeios e 
com a prática desportiva.  
     Não devem estar isolados, 
o que aumenta a ansiedade, 
como aconteceu com o covid. 
     Só quando a nossa autoes-
tima está em baixo é que os 
outros nos conseguem atingir. 
Portanto, devem tratar da sua 
autoestima, desenvolvendo as 
competências sociais.  
     Cuidado com as dependên-
cias dos jogos. Atenção a 
quando os jovens aumentam 
o tempo a jogar e se têm ansi-
edade quando não jogam. 
     Os próprios professores 
estão agora mais alerta e têm 
formação para detetar os ca-
sos mentais na escola. Devem 
também reportar os casos 

para o diretor de turma e para 
os pais, talvez para um especi-
alista, porque na escola não 
se faz psicologia clínica. 
     O medo faz parte genética 
do nosso crescimento e de-
senvolvimento, mas quando 
nos bloqueia a ação devemos 
estar alerta e agir a tempo. 
     Devemos focar o presente, 
porque o passado e o futuro 
dão-nos stress. Devemos 
igualmente ser menos auto-
críticos, gratificarmo-nos mais 
e culpabilizarmo-nos menos 
pelas pequenas coisas que 
fazemos durante cada dia. 
     Temos de descobrir em 
cada um de nós o que melhor 
sabemos fazer. Está é a Força 
de Assinatura. 
     As estratégias incluem pra-

ticar a meditação, com aten-
ção à própria respiração. Ao 
final de cada dia, registar três 
coisas positivas que nos acon-
teceram durante o dia. E se-
rem mais amigos de vós pró-
prios, perdoarem-se mais a 
vós próprios. 
     Deve-se valorizar o currícu-
lo paralelo, referindo o que 
fazem para além da escola. O 
desporto, o voluntariado, a 
música e dança, a escrita e o 
desenho devem fazer parte da 
avaliação e educação. 
     No final, os alunos propu-
seram exercícios de relaxa-
mento no início das aulas, 
aulas de yoga, e formalizar 
uma parceria com o Ministé-
rio da Saúde. 

(apontamentos de SamSeb) 

17 de janeiro 2023 — Palestra sobre Saúde Mental — Parlamento dos Jovens 
 

A Importância do Bem-estar e do Autocuidado 
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Empreendedorismo em 
Economia Circular 

 

Andreia Rodrigues, gestora do projeto STARTUP ZERO, divulgou 
a iniciativa Empreendedorismo em Economia Circular. Há 
237.000 euros em prémios e apoios. Mas, para isso, tens de te 
candidatar ao Concurso de Ideias Circulares e ao Programa de 
Aceleração até 15 fevereiro 2023. Consulta o site startupzero.pt. 



N o dia 18 janeiro 2023, na ECV do 
Agrupamento de Escolas de Vila No-

va da Barquinha , no âmbito do Ensino Expe-
rimental das Ciências, as turmas do 4° ano 
realizaram uma atividade de Kahoot.  
     A atividade foi dinamizada pela professo-
ra Ana Neves (CIEC), em coadjuvação com as 

respetivas professoras titulares de turma.  
     O objetivo é fazer a revisão dos conteú-
dos abordados em laboratório durante este 
primeiro semestre.  
     Muito obrigada à professora Ana. Adora-
mos estas experiências!!! 

Colaboração da Professora Maria Donzília 

Kahoot na ECV com 4ºs anos 

A nossa nutricionista Marisa Geral-
des divulgou a sua mais recente 
edição, desta vez dedicada a Sopas. 
     “Portugal é, provavelmente, o 
país que possui a maior variedade 
de sopas do mundo e a sua presen-
ça à mesa dos portugueses é obriga-
tória. 
     Nesta edição, a nº 37 de janeiro 
2023, falamos da importância em 
consumir sopa às refeições princi-
pais (almoço e jantar). Bem sabe-
mos que o seu consumo está associ-
ado a uma série de benefícios devi-
do à sua composição, essencialmen-
te, em água e hortícolas. 
 
     Mas será que conhecemos todas 
as boas razões para a sua ingestão? 
Confirme nesta edição da Barq(L)
INHA NUTRICIONAL! 
     A sopa é uma boa fonte de vita-
minas e minerais, fornece substân-
cias protetoras do nosso organis-
mo, tem baixo valor calórico, ajuda 
à hidratação, é de fácil preservação 
e conservação, é de baixo custo e 
fonte de fibras, é de fácil digestão, 
regula o apetite se tomada no iní-
cio da refeição e é ideal para todas 
as idades. 

DESAFIO INTERNACIONAL de PENSAMENTO COMPUTACIONAL 
 

CASTOR Informático BEBRAS SOPAS 
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Entre 11 e 16 de novembro 
realizou-se, na Escola D. Ma-
ria II, o Desafio Internacional 
de Pensamento Computacio-
nal – Castor Informático Be-
bras – edição de 2022. 
     O Bebras é uma iniciativa 
internacional que visa pro-
mover o pensamento com-
putacional para alunos de 
todas as idades. Inclui diver-
tidos problemas, com habili-
dades e conceitos como a 
capacidade de decompor um 

problema complexo em pro-
blemas mais simples, o dese-
nho de algoritmos, o reco-
nhecimento de padrões ou a 
capacidade de generalizar e 
abstrair.  
     Pretende-se incentivar os 
alunos a definirem estraté-
gias de resolução de proble-
mas, com o intuito de me-
lhorarem as suas constru-
ções, desenvolvendo a per-
severança no trabalho em 
Matemática e promovendo 

progressivamente a constru-
ção da autoconfiança. 
     Participaram 132 alunos 
do 7º e 8º anos de escolari-
dade. Foi a primeira vez que 
esta prova se realizou na 
categoria cadetes, na nossa 
escola, numa articulação 
conjunta das disciplinas de 
Matemática, TIC e PPT.  
     Uma experiência a repe-
tir! Parabéns a todos os par-
ticipantes!  
Colaboração de Carla Santos 



A  nossa nutricionista do 
Agrupamento de Esco-

las de Vila Nova da Barqui-
nha , Drª Marisa Geraldes, 
realizou duas palestras no 
dia 18 de janeiro 2023 so-
bre a relação entre a Ali-
mentação e a Saúde Men-
tal, que é o tema adotado 
pelo projeto Parlamento 
dos Jovens neste ano. 
     A oradora interagiu com 
os alunos do ensino secun-
dário através de algumas 
questões que foram vota-
das de braço no ar com 
pares de cartões verde e 
vermelho.  
     A primeira pergunta foi 
exatamente a do título da 
ação: Existirá alguma rela-
ção entre a Saúde Mental e 
a Alimentação? Sim, porque 
a boa alimentação previne 
as doenças crónicas, a de-
pressão, a ansiedade e as-
petos cognitivos. Para além 
disso, a perceção da nossa 
imagem corporal tem dife-
rentes efeitos: se és pouco 
saudável, terás tendência 

para começar a ter senti-
mentos de infelicidade. 
      Outra pergunta focou as 
redes sociais. Terão elas 
simultaneamente vanta-
gens e desvantagens? 
     Sim, têm vantagens, por-
que permitem a comunica-
ção com pessoas em todo o 
mundo, disponibilizam mui-
ta informação, são um en-
tretenimento e uma fonte 
de aprendizagem. 
     Mas também têm des-
vantagens, porque em ex-
cesso nos privam do sono, 
facilitam o bullying e a pres-
são dos pares. Para além 
disso, os jovens podem 
comparar a sua vida com o 
que vem na internet e levar 
a uma falsa percepção ne-
gativa do seu modo de vida. 
     Outra pergunta focou a 
hipótese da obsessão com 
perda de peso poder afetar 
a nossa mente. 
     Há sinais a que devemos 
estar atentos: criticar o pró-
prio corpo, não sair de casa, 
não participar em ativida-

des, desportivas ou outras, 
ou culpabilizar-se. 
     O problema da autoesti-
ma é que leva ao mau hu-
mor, a distúrbios alimenta-
res e por consequência a 
perturbações mentais. 
     Lembrem-se que as re-
des sociais não espelham o 
real e que somos mais do 
que a nossa aparência físi-
ca. Valorizem mais os feitos 
e conquistas e menos a 
vossa aparência. 
     Há alguns hábitos que 
podem ajudar a ter uma 
imagem corporal positiva: 
boa alimentação, prática 
desportiva, evitar dietas 
radicais, valorizar o que 
consegues, sentir orgulho 
de ti próprio, aceitar e valo-
rizar as pessoas.  
      No final, a palestrante 
lembrou a sua disponibili-
dade para receber os alu-
nos com dúvidas sobre a 
Saúde Mental. 
 

Apontamentos do 
Projeto Newsletter,  
Samuel Sebastião 

A nossa psicóloga Teresa 
Pisco escreve sobre se os 
pais devem ajudar ou não 
os seus filhos nos TPC. 
 

E sta é uma questão 
que os pais se colo-

cam muitas vezes. Devo, ou 
não ajudar o meu filho a 
fazer os trabalhos de casa 
ou a estudar? 
     Sendo a escola uma par-
te significativa da vida e da 
educação dos filhos, é, sem 
dúvida, importante envolver
-se nestas atividades, em-
bora, com contenção e sem 
excessos.  
     Cada criança é diferente 
e tem as suas característi-
cas, logo, cada uma poderá 
ter necessidades diferentes. 
     É muito importante que 
os pais se sentem com os 
filhos e procurem ver quais 
as dificuldades que estes 
podem ter e prestarem-lhes 

ajuda na superação dessas 
áreas. 
     A ajuda excessiva ou o 
excesso de controlo podem 
trazer problemas de depen-
dência face aos pais. É im-
portante dosear a ajuda em 
função da necessidade: há 
crianças mais autónomas e 
independentes, que apenas 
necessitam de uma supervi-
são para realizar as suas 
atividades, enquanto outras 
necessitam de um apoio 
mais concreto para compre-
ensão e concretização de 
tarefas. 
     A necessidade de uma 
ajuda mais extensa faz-se 
sentir em crianças ou jovens 
que têm algum tipo de difi-
culdade de aprendizagem 
ou de atenção e de planea-
mento ou organização. Esta 
ajuda pretende auxiliar no 
desenvolvimento destas 
competências e na orienta-

ção das atividades, procu-
rando potenciar as aptidões 
e promover a autonomia. 
 Vantagens de ajudar nas 
tarefas escolares: conhecer 
melhor as aptidões e as 
dificuldades dos filhos; au-
mentar o vínculo entre pais 
e filhos; aumentar a moti-
vação dos filhos face ao 
estudo, uma vez que se sen-
tem mais acompanhados. 
     No caso dos pais se exce-
derem na intensidade da 
ajuda e na pressão sobre os 
filhos, a ajuda deixa de ser 
positiva e passa ter desvan-
tagens, nomeadamente: a 
criança ou o jovem torna-
rem-se pouco autónomos e 
muito dependentes da aju-
da externa, não se esfor-
çarem, procurando que 
sejam os pais a fazer, 
achando que não são capa-
zes de fazer por si próprios. 

Teresa Pisco, SPO 

18 janeiro 2023 — Palestra sobre Saúde Mental e Alimentação 

Nutrição ajuda a Mente 

Dia dos Reis na 
Praia do Ribatejo 
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Ajudar os filhos nos estudos? 



Os alunos de Espanhol elaboraram bonitas representações do Dia 
dos Reis, uma data muito importante na cultura hispânica em 
todo o mundo. Parabéns aos alunos e ao professor Carlos Mar-
tins pela excelente exposição no átrio de entrada da Escola D. 
Maria II do Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha. 

 Janeiro 2023 — Atividade da disciplina de Espanhol 

Feliz Día de Reyes 
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As frutas cristalizadas e secas são a mirra, a côdea 
é o ouro e o aroma é o incenso dos três Reis Magos. 

Tradição do 
Bolo Rei 

Hoje celebramos o Dia 
de Reis! Como forma 
de assinalarmos este 
dia, a Nutricionista do 
Agrupamento de Esco-
las de Vila Nova da 
Barquinha relembra, 
através de infografia, 
as tradições deste dia 
no nosso país e relem-
bra quais os simbolis-
mos e história do fa-
moso BOLO REI!  

Marisa Geraldes 

O Dia dos Reis também foi celebrado a 6 de janeiro 2023 no Jar-
dim de Infância de Atalaia do Agrupamento de Escolas de Vila No-
va da Barquinha. Mais um momento de educação informal, de 
alegria e convívio, tão importantes como o currículo formal. 

Dia de Reis na Atalaia 
No dia 6 de Fevereiro celebrou-se o Dia dos Reis com os 
alunos do 1⁰ ano da Escola Ciência Viva do Agrupamento 
de Escolas de Vila Nova da Barquinha, orientados pelas 
professoras Anabela, Conceição e Luísa.  

Dia dos Reis na ECV 
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Senta-te nos Sofás Erasmus+ 
A nossa Escola D. Maria II beneficiou mais uma vez da 
parceria com o projeto europeu Erasmus+. Desta vez, o 
Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha re-
cebeu um conjunto de sofás para maior conforto de to-
dos os utentes do bar do estabelecimento de ensino. 

 Informação do 
coordenador do 
projeto Erasmus, 
Vasco Lourenço. 

O grupo Barquinha Saudosa veio cantar as Janeiras e 
desejar um bom ano a todos nós. A nossa Associação de 
Pais foi a promotora da atividade e ofereceu- nos um 
delicioso bolo rei para o lanche. Bom Ano para todos! 

As Mães Natal na ECV 
 

As Mães Natal trouxeram alegria e felicidade aos meninos e 
meninas da turma 3ºA da ECV do Agrupamento de Escolas 

da Barquinha O melhor do Mundo são as Crianças!  

Dia de Reis no JI  
da Moita do Norte 



Estrelas para todos os gostos 
Algumas das belas estrelas elaboradas pelos alunos da Escola Ciência Viva, expostas na sa-
la de entrada no mês de dezembro 2022. Os pais, as mães e os pais, ou encarregados de 
educação das crianças, estão de parabéns, porque abraçaram a ideia de criar Estrelas Na-
talícias com imaginação e saber, na utilização dos materiais e na imagem estética final. O 
Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha desejou Boas Festas a todos!  
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Um Bom Natal e um Bom Ano  
Novo para todos da ECV! 
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1ºano 

2ºano 

3ºano 

4º 
a 
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O dia 19 de dezembro 2022 foi dia de cinema 
para as crianças do pré-escolar do Agrupamento 
de Escolas de Vila Nova da Barquinha. Os meni-
nos foram de autocarro de aluguer ao Torreshop-
ping ver o filme Yakari, um filme que apela à ami-
zade e à bondade, nunca esquecendo as palavras 
mágicas "se faz favor", "obrigado", "desculpa". 
As crianças adoraram e portaram-se lindamente.  

Aprender com  
as Histórias 

 

O Alto Comissariado para as Mi-
grações dispõe na sua oferta for-
mativa o módulo “Aprender com 
as Histórias: Primeiros passos 
para a interculturalidade”.  Alvo: 
Todos os trabalhadores do 1º ciclo. O Natal veio à Escola 

ECV e fez as delícias 
da turma 3⁰C.  

Estes são os traba-
lhos do 1º e 2° ano 
elaborados no âm-
bito da Comemora-
ção do Dia Interna-
cional da Pessoa 
com Deficiência. 
     Os alunos, como 
forma de sensibili-
zação, visualizam 
vídeos alusivos ao 
tema antes da rea-
lização das tarefas. 
  

Colaboração das 
professoras de  

Educação Especial. 

Amigo Yakari As Pinhas também 
podem ter Vida 

Militar por um Dia 
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Reações à atividade de 
sensibilização no Face-
book do Agrupamento: 
 
Grata por esta oportu-
nidade aos alunos, 
uma experiência que 
jamais será esquecida!  
Que orgulho, Matilde 
Soares!!! 
Vânia Soares  
 
Uma aprendizagem 
que jamais irão esque-

cer ao longo da vossa 
formação enquanto 
seres humanos. Assim 
seja possível a verda-
deira transmissão dos 
valores castrenses. 
Força Tita demonstra 
as tuas qualidades.  
Carlos Pinheiro 
 
Sem dúvida que, será 
uma experiência mar-
cante no percurso de 
aprendizagem e de 

formação pessoal e 
interpessoal. 
Orgulho em ti, minha 
filha  Beatriz 
Orgulho em ti, Tiago 
Macedo!  
Carmo Pinhão  
 
Brutal! A maioria meni-
nas! Aqui se vê quem é 
destemido  de certeza 
que será uma experiên-
cia a não esquecer!  
Catarina Cortesão  

O filme é uma adapta-
ção de Yakari, a série 

animada belga, escrita 
e ilustrada de origem  

pelos suíços Job e Derib. 



No âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento 
foram trabalhados alguns temas com a turma do 5.º A e B 
como: "O Desenvolvimento Sustentável", a "Saúde" e os 
"Direitos humanos". Deste modo, para trabalhar estes 
temas foram visualizados alguns vídeos e curtas-
metragem que deram origem aos trabalhos expostos. O 
tema "Desenvolvimento Sustentável" foi trabalhado atra-
vés da construção de um Puzzle Sustentável, a "Saúde" foi 
trabalhada através da visualização de um vídeo "Os escra-
vos da tecnologia" e através da elaboração de um jogo da 
memória relacionado com o vídeo mencionado, e, para o 
tema dos "Direitos Humanos", foi realizado um estendal 
dos direitos humanos. Professora Milene Garcia 

Completar Puzzles Sustentáveis 

Respeitar Os Direitos Humanos 

Mais uma atividade do CLDS4G de Vila Nova da Barquinha, com 
a colaboração de um grupo dinâmico de alunos do 10⁰ ano, nu-
ma atividade de PPT. Houve pinturas livre em tela, sessão de 
dança zumba dinamizada pelos alunos, um convívio descontraí-
do entre gerações e contaram-se e ouviram-se boas histórias.  

Pinturas e Danças Os Escravos da Tecnologia 
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Pais Leem Para alunos 
N o dia 26 de janeiro 2023, 

a turma do 4ºC foi con-
templada com uma atividade 
diferente, no âmbito do projeto 
Pais leem para alunos. 
     Assim, os pais do nosso  
Francisco, que recentemente 
veio do Brasil, contaram a his-
tória A origem do dia e da noi-
te e do povo de Karajá. 

     E, fora da sala de aula, na 
Natureza, aprendemos palavras 
de uma maravilhosa terra lon-
gínqua e ouvimos, deliciados, 
uma história que nos encantou 
e fascinou!  
     Adorámos e queremos 
aprender mais!!!  
     Obrigada, Daniele e Lucas!!! 
Profª Maria Donzília Lourenço 

Projeto ESCOLA A LER 
— Equipas de Leitura 

 
Duas alunas da Escola D. Maria II, Rita Louro e Francisca 
Belo, ambas do 8⁰D, foram convidadas pela equipa da Bi-
blioteca Escolar a falar sobre as suas melhores leituras e, 
já preparadas, estão a apresentar a várias turmas os livros 
de que mais gostaram.  
     No evento observado, no dia 24 de janeiro 2023, a Rita 
Louro (8ºD) falou com sobre “A Distância entre Nós”, da 
autoria coletiva de Rachel Lippincott, Mikki Daughtry e 
Tobias Iaconis, da Editorial Presença.  
     A Rita divulgou com eloquência factos suficientes para 
o público da turma 7ºA ficar curioso para uma futura leitu-
ra da obra. De facto, a fibrose quística é uma terrível do-
ença, que afeta as relações humanas, mas também as po-
de fortalecer. 
     Rita Louro informa: a irmã já tinha morrido, mas Stella 
tem de agora de informar os pais que tem aquela doença, 
o que ela sabe que vai ser horrível. Por outro lado, Will 
tem uma bactéria mortal. Anda de análise em análise, a 
tentar descobrir a mal. Só quer sair do hospital e viajar. 
Mas, a paixão é mais forte e vai unir Stella e Will. Apesar 
da distância segura, imposta pelos médicos, de 1,80m 
     E a Francisca Belo escolheu “Eldest”, de Christopher 
Paolini, da editora Gailiveo. Francisca, também da turma 
8ºD, apoiou a sua expressiva apresentação com um po-
werpoint pleno de informação relevante e organizada. 
Sem querer ser ‘spoiler’, ainda assim nos deixou uma dicas 
interessantes e até, no final, um conselho: não vejam o 
filme. Leiam antes o livro! 
     O encontro com uma pedra azul, que afinal é um ovo 
de dragão, leva o leitor a entrar num mundo de magia e 
poder. A aluna avaliou um 4 no máximo de 5: “o livro é 
esplêndido para quem gosta de livros de fantasia”. Como 
pontos positivos, salienta: o personagem principal não 
tem um poder oculto, muita descrição, é uma história en-
volvente, mostra outros pontos de vista, usa novas lingua-
gens e mostra novas culturas.  
     Na introdução, Francisca divulga: “Eldest é o segundo 
livro de uma série que relata as aventuras de Eragon, um 
miúdo que ao ir caçar para um lugar que todos da sua al-
deia detestavam, encontra uma pedra brilhante em forma 
de ovo. Eragon leva a pedra misteriosa consigo. Algum 
tempo após ele ter em sua posse a pedra, esta eclode, 
mostrando que a pedra misteriosa era um ovo que conti-
nha um dragão”. 
     Nas fotos, o 7ºA esteva orientado pelas professoras 
Rosalina Correia e Maria do Céu Lino. O Professor Victor 
Governo, da equipa da Biblioteca Escolar, coordena o 
evento esta atividade.  

Conversas com Investigadores 

Erasmus+ seleciona 
alunos da Barquinha 

 
Estes são os nossos alunos para as 
experiências Erasmus+ na Itália, na 

Chéquia e na Roménia: 
 

Para a Itália, foram escolhidos  
Francisco Casa Nova (12⁰A), João 

Regato (9⁰C), Leonor Dias (11⁰A) e 
Maria Lua Pinto (11⁰B). 

 

Para a Chéquia, foram selecionados  
Afonso Ribeiro (9⁰D), Joana Cordeiro 

(8⁰D), Martim Amaral (8⁰D) e  
Rita Louro (8⁰D). 

 

Para a Roménia, foram selecionados 
os seguintes alunos: Matilde Silva 

(11⁰B), Simão Pacheco (10⁰A),  
Soraia Arrabaça (11⁰B) e  

Ruben Horta (9⁰D).  
 

Coordenação de Vasco Lourenço  

No dia 15 de fevereiro 2023, pelas 

10h40, o Dr. Rui Miguel Frazão Jorge 

realizará na Escola Superior Agrária 

de Santarém mais uma ‘Conversa’, 

desta vez sobre Suplementos alimen-

tares na prática desportiva. 
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Associação de Estudantes 
organiza Torneio de Futsal 

Body Concept na sala EMA a 30 e 31 jan. 
Fisioterapeuta no Gabinete Médico 01 fev. 

 

Depois de identificada a importância de estarmos bem connosco e 
de cuidarmos mais e melhor de nós próprios, chegou o momento: o 
Diretor irá presentear-nos com a presença de dois técnicos da em-
presa Body Concept. Assim, nos dias 30 e 31 de janeiro, entre as 
11:00 e as 13:00, bem como entre as 15:00 e as 17:00, estão ao 
nosso inteiro dispor, na Sala EMA. Quem quiser e puder...é só apa-
recer! Mas há mais: no dia 01 de fevereiro, entre as 10:00 e as 
12:00, contaremos com a presença do Fisioterapeuta da Clínica 
Jardim Terapêutico, na Sala da Nossa Nutricionista (Gabinete Mé-
dico). O Nosso Sentido Obrigado às Clínicas! Estamos muito gratos! 

Para terminar o 1º semestre em beleza, nada melhor 
que esta visita de estudo, no dia 27 de janeiro 2023, ao 
CCV do Alviela com o 11ºA, no âmbito das disciplinas de 
Biologia e Geologia e de Física e Química A.  
     Os alunos deixaram uma tão boa impressão pelo in-
teresse demonstrado que a monitora que nos acompa-
nhou desabafou: "Este grupo é extraordinário!"  
     Orgulho! Esta visita foi financiada pelo PEDIME. 
     Orientação das professoras Ana Salas e Ana Brito. 

25 janeiro 2023 — Auditório da Escola D. Maria II 
 

Sessão Escolar do  
Parlamento dos Jovens 

27 janeiro 2023 — Auditório da Escola D. Maria II 
 

Visita ao Carsoscópio  
e Percurso Interpretativo  

dos Olhos d'Água. 

O Torneio de Futsal realizado no dia 27 de janeiro 2023, 
no Pavilhão Desportivo Municipal da autarquia barqui-
nhense, foi organizado pela Associação de Estudantes 
do Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha 
e contou com o apoio do grupo disciplinar de Educação 
Física. Participaram 26 equipas, distribuídas por três 
escalões, e cada equipa foi composta por seis jovens, a 
uma 'bola' por inscrito. Houve bom futsal e respeito 
entre todos. No próximo número iremos ao detalhe. 
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