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EDITORIAL
Caros leitores, sejam bemvindos a mais uma edição do
ECOS, a última deste ano letivo.
Neste número damos destaque à aprendizagem que
acontece nas atividades realizadas ao ar livre, em contacto com
o meio e a natureza que nos
rodeia, pelos diferentes níveis e
escolas que constituem este
agrupamento, com muitas notícias que refletem a diversidade
do trabalho realizado durante o
(curto) terceiro período. Esperamos que continuem a ser do
vosso agrado. Desejamos a
todos os nossos leitores e leitoras umas ótimas férias de verão
e… BOAS leituras!

O Clube dos Media

Na quarta-feira, dia sete de maio, tivemos o triatlo de
Saboia.
A atividade foi constituída por 3
provas: ciclismo, tiro ao alvo e canoagem.
Saímos da escola em equipas de
4; 2 iam de bicicleta e dois seguiam a
pé até à prova de canoagem. Chegados à barragem, apanhávamos a canoa e atravessávamos a barragem até ao outro
lado, onde depositávamos um garrafão de plástico que
depois seria trazido de volta pela equipa seguinte. Terminada a prova da

barragem, continuáva-

mos a pé, com

auxílio de um mapa

com

pontos

vários

Tínhamos

FICHA TÉCNICA

assinalados.

de

os encontrar e respon-

der aos pro-

blemas que nos eram

postos. Entre-

tanto, os nossos colegas

Responsáveis pela Edição:

de equipa continuavam em prova a pedalar até ao nosso

- Clube dos Media

encontro. Havia um local para desmontarem e trocarem de

- Departamentos de Líng., Exp., CSH,

posição connosco. Nós seguíamos de bicicleta e procuráva-

MCE, 1.º Ciclo e Pré-escolar

mos “balizas” de cor laranja e branca com números que

- Equipa PTE

tínhamos de apontar e entregar no final da prova.

Impressão:
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Nunca tivemos fome nem

Colaboradores:

sede, porque no início da prova nos

- Turmas: 5ºA, 6ºA, 7ºA, 8ºA, 9ºA e

foi dada uma ração constituída por

9.º B, Brigada da Saúde

uma sande de queijo ou fiambre,

- Diretor José Ribeiro
- Professores(as) Fátima Fernandes,

uma barra de cereais e uma garrafa

Rosália Ribeiro, Patrícia Pais, Vanda

de água. A meio do percurso, havia reabastecimento de

Ribeiro, Amélia Pais, Manuela Men-

líquidos. Estava um dia de muito calor, por isso, ao passar

donça, Natália Pinela, Luís Amaral,

numa ribeira e vendo aquela água tão apetecível….atirámo-

Sónia

nos. Que maravilha!

Encarnação,

Sónia

Pinto,

Gabriela Souto.
Tiragem:

Ganhar a prova deixou de ser a nossa preocupação...

- 100 exemplares / junho de 2014
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1.º ciclo
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O circo veio à escola

O “Circus Vagabunt” veio à escola e
apresentaram um espetáculo com malabarismo, acrobacias, magia e muitas coisas
mais.

No final fizemos muitos jogos e
aprendemos a fazer malabarismo.
Foi um dia fabuloso!

EB de Luzianes-Gare
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Visita ao Monte
do Afonso…

Aprendemos nomes como: cardo, soro,
Depois da ordenha que nos propor- almece, coalhada, cincho, ...e todo o
cionou momentos muito divertidos, a processo de fabrico do queijo de cabra.
avó do Afonso ensinou-nos a fazer queijos.

Jardim de Infância de Luzianes-Gare
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Pré-escolar
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Visita ao Oceanário e
Dinossauros
- Que fizemos…

Alguns trabalhinhos realizados no
Jardim de Infância de Saboia, após a visita ao Oceanário e Planeta dos Dinossauros!
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escrever.
Jornal: Quando era pequeno o seu sonho era ser

Entrevista a Fernando Évora

escritor e professor de historia?
Fenando Évora: Não quando era mais novito

Fernando Évora nasceu em Faro a 8 de Agos-

sonhava ser uma estrela de rock n roll.

to de 1965. Nesta cidade passou toda a sua infância

Jornal: Gosta mais de escrever ou dar aulas?

e adolescência. Na juventude participou ativamente no Círculo Cultural do Algarve, dirigindo o núcleo

Fernando Évora: escrever

de xadrez e colaborando nas múltiplas atividades

Jornal: Então se tivesse de escolher entre os dois

daquela instituição. Em 1986 mudou-se para Évora

escolheria a escrita?

onde se licenciou em ensino de História. Lecionou

Fernando Évora: Sim, mas não conseguia viver só

em Évora, Vila Real de Santo António, Odemira,

viver da escrita, porque não ganhava muito dinhei-

Colos e Aljezur, que também são cenários de mui-

ro.

tas das suas ficções.

Jornal: No que se inspira quando escreve?

Tem-se envolvido, ao longo dos anos, em
diversas iniciativas culturais. Neste momento cola-

Fernando Évora: Inspiro-me no dia-a-dia e nas coi-

bora com o "Clube dos poetas vivos" em São Teotó-

sas que me rodeiam, como o Alentejo.

nio, participando na organização de "Tertúlias lite-

Jornal: Sendo um professor de história, porque

rárias", e com o grupo de teatro "Os Pés Descal-

escrever ficção e contos imaginários?

ços".

Fernando Évora: Porque como eu disse inspiro-me

Fernando Évora visitou a nossa escola dia 12
de Junho de 2014, no âmbito da semana da leitura,

no meu dia-a-dia

dando a conhecer um pouco dos seus livros, e

Jornal: Qual foi o livro que mais o marcou e gostou

falando um pouco sobre ele:

de escrever?
Fernando Évora: O livro que mais me deu gozo a
escrever foi “O diabo dos políticos” que saíu em
dezembro do ano passado, mas o livro que mais me
marcou, deixando-me orgulhoso foi “No pais das
porcas saras”
Jornal: Sente-se orgulhoso, e satisfeito, quando vê
concluído o seu trabalho?
Fernando Évora : Sim fico sempre orgulhoso do
meu trabalho.

Jornal: Desde pequeno que gosta de escrever?
Fenando Évora: Sim desde pequenino, mais ou
menos a partir dos 10 anos, que gosto muito de

Mara Silva n.º 11, 7.º A
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GNR disse, mas falta um aspeto. o que dizem os
donos do macaco, de nome Chiko?

O macaco Chiko

Chiko tem 35 anos e vive há mais de 34 anos
com os seus donos, ao contrário de o que a GNR diz
não era cativo, tinha antes uma corda com mais de

Dia 4 de Junho, quarta-feira, foi recolhido um

5 metros para se mover livremente da casa, mas

macaco-aranha macho pela GNR de Odemira, esta

não podendo fugir, este animal nunca esteve numa

apreensão foi efetuada em cumprimento de um

gaiola. E outro aspeto é que Chiko é propriedade

mandato judicial por elementos do Núcleo de Pro-

de Brandenburg, Alemanha.

teção Ambiental da GNR de Odemira, em colabora-

Chiko tinha todos os papéis necessários para

ção com responsáveis do Instituto de Conservação

poder estar neste país mas em 2009 pouco tempo

da Natureza e das Florestas (ICNF) e o veterinário

depois de os donos obterem todos os papeis neces-

municipal, por motivos de não cumprimento dos

sários foi mudada a lei, coisa que os donos desco-

requisitos previstos na Convenção sobre o Comér-

nheciam até ao momento

cio Internacional das Espécies Ameaçadas da Fauna
e da Flora (CITES). Até agora só se sabe o que a

Informalmente, também soube que o ICNF,
duas semanas antes desta apreensão, ligou ao Jardim Zoológico de Lagos e este, pensando que fosse
um macaco que os donos não mais queriam ou que
não tivesse os documentos necessários, informou o
ICNF de que recolhia o macaco.

O ICNF ligou

depois de ver na casa um macaco, sem se informar
se este animal tinha os documentos necessários.

Mesmo sabendo que como jornalista não
deveria dar a minha opinião, com este artigo estou
a dá-la pois este casal e o seu animal são amigos de
família e nunca trataram mal o macaco.

Jule E. Ferl, 9.º A
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O 4º ano em Sabóia, na quinta Feira da Ascensão (entenda-se de Jesus) aprofundou a tradição do Dia da Espiga e o significado bíblico do
grão de trigo.

A EMRC NAS ESCOLAS
DO AGRUPAMENTO

Em Luzianes a turma fez um belo caminho de
crescimento na amizade e alegria!
O 7º ano participou no Encontro
Inter-diocesano de EMRC no Zmar com centenas de adolescentes vindos de todas as Escolas
donde vieram mais unidos e confiantes.

Em Santa Clara a amizade, o empenho e a participação foram o máximo!

Em Maio a figura de Maria guiou as visitas à
Igreja e inspirou bonitas dezenas da Amizade!
Jesus é o amigo que descobrimos sempre mais
e nos ensina a viver como amigos sempre!
Boas férias.
Ascensão Lourenço
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1.º ciclo

Visita ao Oceanário
No dia 23 de maio, os alunos do 1.º ciclo
das escolas de Luzianes-Gare e Santa Clara-aVelha foram a Lisboa e visitaram o Oceanário e
a exposição “Planeta dos Dinossauros”. Os

Depois almoçámos e fomos para o Ocea-

bilhetes de entrada foram oferecidos pelas jun-

nário e aí fomos divididos em dois grupos.

tas de freguesia.

Cada grupo ficou com uma animadora, a nossa
chamava-se Jéssica. Durante a visita a Jéssica
ensinou-nos muitas coisas, como por exemplo
que o bacalhau está em perigo de extinção
porque é capturado ainda pequeno e são poucos os que chegam à idade adulta para procriarem. Também vimos tubarões, raias, mantas e
o peixe lua.

A visita começou com a exposição de
dinossauros onde pudemos ver dinossauros
articulados e em tamanho real.

Foi um dia em cheio, com muitas descobertas e aprendizagens!

EB Luzianes-Gare
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Visita dos Alunos do 9º ano
à “Futurália”

Doce de Morango
No dia 20 de maio os alunos do Jardim de
Infância e da EB de Luzianes visitaram o Centro de
Transformação e Embalamento de Produtos Hortícolas da TAIPA, em Luzianes-Gare e aprenderam a
fazer doce de morango.
Fica aqui a receita para 10 Kg de morangos.

Ingredientes:
10 Kg de morangos
4,300 Kg de açúcar
4 limões

Preparação:
Primeiro lavamos muito bem os morangos. Depois
cortamos os morangos aos pedaços e colocamo-los
numa panela. A seguir adicionamos o açúcar e o
sumo dos limões e levamos tudo ao lume brando
durante 5 horas.

EB Luzianes-Gare
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Não faltaram motivos de interesse e diversão
na Feira “Futurália”. Recolhemos informação sobre
áreas de estudo e respetivas saídas profissionais.
Vimos a prática de algumas profissões, fizemos
atividades radicais … enfim, foi FIXE!

Agrupamento de Escolas de Saboia

acontece

Visita de Estudo
às Minas do Lousal

POESIA VIVA

Aqui fica um registo da atividade em que

Na Semana da Leitura 2014 realizou-se a

participaram os alunos do 6º,7º e 8º anos, no pas-

atividade Poesia Viva, este ano dedicada à lín-

sado dia 23 de abril. Visitámos o Centro de Ciência

gua portuguesa. Desenvolvida pelo departa-

Viva do Lousal e gostámos bastante! Ainda vimos o

mento de línguas, contou com os ilustres auto-

exterior da mina e os efeitos da atividade mineira

res Camões e Shakespeare e a não menos ilus-

no meio ambiente.

tre personagem Julieta (de Romeu e Julieta). A

Aprendemos conteúdos de Ciências Naturais,

poesia está na rua e desceu à rua principal da

Físico Química, Geografia e História.

aldeia...

No regresso fizemos trabalhos e vão ter
oportunidade dever os nossos carros e casas solares!
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De uma mão para a outra…

Se passar da mão esquerda para a mão direita 4 das moedas que lá estão, fico com o mesmo
número de moedas em ambas as mãos.

Quantas moedas a mão esquerda tem a mais do que
a direita?

Circunferências Mágicas

1, 2, 3, 4, 5 e 6
Coloca os números
dentro dos quadrados, de forma que os números de
cada circunferência conduzam à mesma soma.

O Grupo de Matemática
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Thales de Mileto

Thales, um dos grandes sábios da Antiguidade, nasceu na Grécia em 624 a.C., na cidade
de Mileto. Foi contemporâneo de Pitágoras e, tal como este, viajou muito pelo Egito.
Pensa-se ter sido ele quem introduziu na Grécia os conhecimentos matemáticos dos
egípcios.
Para além de matemático também foi físico, astrónomo, filósofo e comerciante.
Conta a lenda que, a pedido do Faraó, mediu a altura de uma das três grandes pirâmides
do Egito, Kéops, aplicando conhecimentos matemáticos relativos à semelhança de triângulos. Espetou verticalmente uma vara no chão e esperou que o comprimento da sombra
da vara fosse igual ao comprimento da vara. Quando tal sucedeu, declarou que a altura da
pirâmide era precisamente igual ao comprimento da sombra da pirâmide, e, assim, resolveu um enigma que na altura parecia ser impossível de desvendar.

O que vês?
Uma jovem ou uma velha?

Por vezes, dependendo do ponto onde se foca uma imagem, a interpretação desta é totalmente diferente.
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No dia 29 de abril realizou-se a PROVA
DE ORIENTAÇÃO dirigida aos alunos do
pré escolar, do 1.º ciclo e do 2.º ciclo, intitulada “PELOS LABIRINTOS DA CASTANHA”.
Com a colaboração de todos, os nossos alunos conseguiram executar todas
as provas e, acima de tudo, divertiramse imenso. E a escola também é isto…
momentos de descontração onde reina a
boa disposição.

O trilho escolhido era muito belo e os
nossos alunos puderam desfrutar de
uma manhã ao ar livre em perfeita comunhão com a natureza.
No final regressaram todos à escola
para almoçar e… descansar!
Todos receberam diplomas de participação.

EQUIPA K
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EQUIPA A

EQUIPA F

EQUIPA B

EQUIPA G

EQUIPA H

EQUIPA C

EQUIPA I

EQUIPA D

EQUIPA J

EQUIPA E
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"Piquenique Linguístico"
Pré-Escolar de Luzianes, Pereiras, Saboia
e Santa Clara e 1º Ciclo de Luzianes e Santa
Clara no espaço da Fonte das Heras em Luzianes: meninos, natureza, livros, conjugação perfeita para uma atividade que resultou muito
positiva, realizada no decorrer da Semana da
Leitura 2014, no dia 11 de junho.
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