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Agrupamento  
de Escolas Sá da Bandeira 

Escola Básica dos 2º e 3ºCiclos D. 
João II — Santarém 

 

Huummm! Parece-lhe delicioso?! 

É uma das “Amostras grátis” da Alimenta-

ção mediterrânica tradicional saudável  

preparada pelos alunos do 9ºD e pelo Dr. 

Francisco Rodrigues. 
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O Dia Mundial da Música comemo-

ra-se a 1 de outubro. Para assinalar 

a data, os alunos dos 2º e 3º Ciclos 

da Escola D. João II realizaram traba-

lhos alusivos à efeméride que culmi-

naram numa Exposição no átrio da 

Escola. 

                          Dr.ª Maria João Farinha 

Encontro 
EMRC 
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Creative writing 
 

A primeira eliminatória da creative writing relativa  

ao terceiro ciclo, disciplina de Inglês, realizou-se 

nas Bibliotecas das duas Escolas do Agrupamento 

que incluem este nível de ensino: Escola Básica 2, 3 

D. João II e Escola Secundária Sá da Bandeira. 

Na Escola D. João inscreveram-se 48 alunos e na 

Escola Secundária Sá da Bandeira 27. 

Na sequência da mesma serão selecionados os me-

lhores textos que passarão à segunda eliminatória,  

que decorrerá no segundo trimestre. 

mados em guardiões de Neptuno, nem de outras 

disciplinas, que se voluntariassem para acompa-

nhar as crianças. O outono, de braço dado com o 

verão, também ajudou, proporcionando-nos ima-

gens de grande beleza.  

No presente ano letivo, os professores do Centro 

de Formação de Canoagem elaboraram o Projeto  

Canoagem 5ºs anos (que faz parte do Plano cur-

ricular deste nível de ensino). O mesmo visa pro-

porcionar aos alunos deste nível de ensino uma 

adaptação agradável ao meio aquático, tanto mais 

que no ano seguinte terão a modalidade  Natação. 

Foi exatamente o que aconteceu.  

Ao longo do primeiro trimestre, algumas  das 

tardes foram, assim, passadas na Ribeira de San-

tarém.  

Não faltaram professores de Educação Física,  ar-  

Canoagem no Tejo 

O 2ºCiclo 

participou 

na ativida-

de Inter-

turmas  

“Canções  

de Natal”. 

Ao observarmos bem um presépio, por  muito 

requintado ou rudimentar que seja, mesmo as 

figuras mais nobres transmitem, cada um por si, 

uma certa ideia de humildade. Ainda que não 

passem de imagens, são, estão, ficam, permane-

cem solícitas e expectantes, norteadas pela mes-

ma luz, o mesmo ideal, a mesma crença.   

Quanta gente, independentemente do seu esta-

tuto ou grau de notoriedade, influenciada pela 

pureza dos sentimentos, pela beleza das canções 

de Natal, pela magia das luzes, pelo dom da his-

tória, não revive momentos, idealiza projetos, 

formula votos, faz o seu “ato de contrição”?! 

Real ou verosímil é, faz-se ação. O que importa  

mesmo é deixarmo-nos contagiar pelo gérmen 

da Comunhão.  

-Festas Felizes! - deseja o Jornal Jovem. 
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Atividades  extraletivas 

 

Chegados à última semana de outubro, não há 

ementa que inclua sopa de puré de abóbora nas 

redondezas, com receio que não haja suficientes 

para o concurso na D. João.  

É assim todos os anos. O átrio da nossa escola 

converte-se num passo de mágica numa caverna 

da feitiçaria em que tudo ajuda a compor condig-

namente o décor: bruxas, chapéus pontiagudos, 

bicharocos peçonhentos, em especial aracnídeos, 

monstros vindos de lendas antigas, fantasmas ar-

rancados a casas assombradas, esqueletos que 

saem das tumbas, para dar fé de tudo, e abóboras, 

muitas abóboras, para todos os gostos e feitios, 

com e sem velas, artificiais ou naturais que en-

chem o ar de um cheiro queimado e doce. Este 

ano não foi exceção! 

À falta de um menu mais protocolar, a  evocar 

Vilar de Perdizes, tivemos a tradicional Scary 

soupe que, desta vez, contou com a ajuda das se-

nhoras do Refeitório, para deliciar os estômagos 

ávidos dos alunos que não receiam o colorido das 

mistelas saudáveis. 

Halloween na nossa Escola 

 

Este ano, houve lugar a convidados especiais: 

os alunos do Centro  Escolar Salgueiro Maia, 

os mais velhinhos, que participaram também 

no concurso “Jack O’Lantern”. Sim! Para se 

irem habituando. 

Quem sabe se para o próximo ano, se houver 

muito juízo, e não fizerem disparates por aí,  

não teremos, também, a queimada esconjurada 

pelo Padre Fontes?! 

As teachers todas felizes 
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O nome Dieta mediterrânica, certamente, diz-lhe 

alguma coisa, visto que tem aparecido com algu-

ma regularidade nos órgãos de comunicação. Teve 

a sua origem nas regiões banhadas e/ ou influenci-

adas pelo Mar Mediterrâneo.  

Desengane-se o leitor se pensa que a palavra 

“dieta” está diretamente associada a restrição, a 

ficar a salivar qual cão de Pavlov chegada a hora 

da refeição; antes corresponde a um estilo de vida 

equilibrado. Preconiza um regresso a uma cozinha 

tradicional, simples, sem grandes requintes nem 

excessos, a evocar os tempos em que a abundân-

cia não era muita e as pessoas, talvez mais por 

necessidade do que por vontade, confecionavam 

sopas, cozidos, caldeiradas, ensopados… sem se 

darem conta que, deste modo, preservavam todos 

os nutrientes dos alimentos, evitavam muitas das 

doenças que hoje nos atormentam e asseguravam 

uma maior longevidade. 

O consumo de vegetais, nomeadamente de produ-

tos hortícolas, fruta, pão de qualidade e cereais 

pouco refinados, leguminosas secas e frescas, fru-

tos secos e oleaginosos, de lacticínios com mode-

ração, de ervas aromáticas e de azeite para tempe-

rar, de produtos sazonais, de pescado, de carnes 

vermelhas de forma muito ocasional, proporciona-

va e proporciona não só a redução do custo da re-

feição (No poupar é que está o ganho!), como 

 

 

 

também a manutenção de um bem-estar físico, 

psicológico e mental que corresponde à noção de 

saúde.  

Por outro lado, a água (da fonte ou da rede públi-

ca), digam o que disserem, sempre foi e é a me-

lhor de todas as bebidas, ainda que uma pequena 

quantidade de vinho às refeições tenha as suas vir-

tudes e benefícios. Falta acrescentar as passeatas, 

o andar a pé (tão comuns de tempos idos) e o fran-

co convívio em família ou entre amigos. Hoje cha-

mamos-lhes Caminhada, Marcha, para os mais 

acelerados e outros nomes associados a outras per-

formances.  

Conclusão: que tal deixar “a cultura do sofá”, 

exercitar-se, e ir aos velhos baús em busca das re-

ceitas das avós, como aquelas que os alunos do 9ª 

D, com a ajuda do professor de Ciências, recupe-

raram para 

nos presentear 

com um re-

pasto saudá-

vel (“Amos-

tras grátis”) 

no dia 20 de 

novembro, no intervalo da manhã, no átrio do Blo-

co A.  

Foi pena ter-se esgotado tudo tão rapidamente, 

não foi?!  
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Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 

 

                                                                                                               
                                                                                                           Grupo de Educação Especial                                                  

No dia 3 de dezembro comemorou-se o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Assim, e de for-

ma a assinalar o mesmo, o grupo de Educação Especial da Escola Básica D. João II elaborou cartazes 

com fotografias de pessoas conhecidas pelos seus feitos em várias áreas (Ciências, Cinema, Teatro, 

entre outras) e que revelaram e revelam determinadas características que afetaram o seu percurso aca-

démico e pessoal. Um exemplo bem notório é o de Einstein, disléxico, ao qual diziam, na escola, que 

nunca iria ser ninguém na vida. Ora, provou-se exatamente o contrário, tendo sido Einstein um génio 

da ciência, autor de teorias incontornáveis e ainda hoje importantes para o avanço da investigação ci-

entífica. 

A mensagem que se pretende passar é que a Diferença não é de forma alguma negativa ou impeditiva. 

Pode até ser uma forma de capacitação, de superação e de resiliência.  

Numa Escola que se pretende inclusiva, onde deverá haver lugar para todos na concretização do poten-

cial de aprendizagem e desenvolvimento de cada aluno, é fulcral que se continue a lutar pela inclusão e 

pela liberdade de fazer/ SER diferente, pois só assim a escola poderá ser um espaço de partilha, de co-

laboração, de valorização e de promoção da equidade. 
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Na manhã do passado dia 13 de dezembro, 

na Escola D. João II, realizou-se mais uma 

edição daquela que é uma das atividades 

mais participadas pelos alunos no ano leti-

vo: o Corta-Mato Escolar. 

Ao longo da manhã, entre as 10 e as 12:30 

horas, 219 alunos (148 da Escola D. João 

II e 71 da Escola Sá da Bandeira) disputa-

ram o título de campeão do Agrupamento 

no seu escalão/género, correndo com em-

penho e dando o seu melhor, com os cole-

gas e amigos sempre a “puxar” para o me-

lhor desempenho possível. 

Sendo uma organização do Grupo de Edu-

cação Física do Agrupamento, é de desta-

car a presença de quase todos os professo-

res do grupo nesta atividade, bem como a 

grande ajuda dada pelos alunos do 1º ano 

do Curso Profissional Técnico de Despor-

to da Escola Sá da Bandeira. Muito obri-

gado a todos e parabéns a todos os cam-

peões, que se passam a indicar: 

Escalão Infantil A Feminino:  

1º - Lara Lopes (5º C) 

2º - Beatriz Eira (5º A) 

3º - Cleópatra Gutu (5ºF) 

 

Escalão Infantil B Feminino: 

1º - Maria Prudêncio (7º F) 

2º - Marta Melão (7º E) 

3º - Maria Margarida (7º H) 

 

Escalão Infantil A Masculino: 

1º - Diogo Pombo (5º D) 

2º - Martim Mendes (5º A) 

3º - Eduardo Triães (5º D) 

 

Escalão Infantil B Masculino: 

1º - Martim Ferreira (6º A) 

2º - Rodrigo Ferreira (6º B) 

3º - Pedro Rabuge (7º H) 

 

Escalão Iniciados Femininos: 

1º - Catarina Jesus (9º D) 

2º - Maria Clemente (9º E) 

3º - Carolina Mihuta (8º B) 

 

Escalão Iniciados Masculinos: 

1º - Tiago Rodrigues (9º C) 

2º - André Oliveira (7º B) 

3º - Duarte Mendes (9º B) 



 

7 Jornal Jovem 

Escalão Juvenis Femininos: 

1º - Leonor Marques (10ºH/I) 

2º - Mariana Lourenço (11º G) 

3º - Carolina Santos (12º C) 

As soluções de todos os  
passatempos serão publicadas na  

próxima edição deste  jornal. 

Escalão Juvenis Masculinos: 

1º - Diogo Mendes (11º C) 

2º - Miguel Rodrigues (11º E) 

3º - Filipe Rodrigues (11º E) 

Reportagem  - Dr. Luís Silva 
Fotografia  - Dr.ª Bernardete Pinto 

Feira dos Minerais 
 

Decorreu, mais uma vez, na 

Escola D. João II a Feira dos 

Minerais entre os dias 13 e 15 

de dezembro.  

A iniciativa deveu-se aos do-

centes de Ciências Naturais e 

em particular, na nossa Escola,  

à Dr.ª Daniela Temudo,  que, 

através deste evento, pretende-

ram proporcionar aos alunos 

um contacto direto com um 

dos pontos do programa Ro-

chas e Minerais . Constituiu, 

também, uma forma de nos dar 

a conhecer maravilhas do nos-

so mundo.  

A ocasião foi aproveitada por 

muitos para presentear amigos 

ou familiares com uma peque-

na lembrança. 
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Decorreu na última semana de aulas do primeiro 

período, no Pavilhão Municipal do Entroncamento, 

o Encontro Anual para os alunos do 3.º ciclo ins-

critos na disciplina de EMRC da Diocese de Santa-

rém. 

Ao longo deste dia “primaveril” os mais de 1000 

alunos puderam encontrar-se com os colegas das 

diferentes escolas e desenvolver as suas competên-

cias socias, convivendo e desenvolvendo atividades 

de cariz lúdico e desportivo no período da manhã. 

No período da tarde, desfrutaram da música do Dj 

Tiago M, da Hiper FM. 

O número de alunos do nosso agrupamento ultrapas-

sou os 300. 

Atividades: 

HIP-HOP 

Hip – Hop - B-Boy´s – B-Girl´s / Música 

INSUFLÁVEIS   

Pista de Obstáculos 

Zorb Ball 

Matraquilhos Humanos 

PAINTBALL 

TIRO A OBJETOS / ESTAÇÃO SNIPER 

JOGOS TRADICIONAIS / DINÂMICAS DE 

GRUPO  

FESTA com Dj Tiago M da HIPER FM 

                                Dr. José Costa 
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Curiosidades 

O banho nas águas do mar 
 
 

Em Portugal existe a tradição de celebrar a passagem de 

ano começando a noite com um jantar entre amigos e fami-

liares, com comidas típicas e doces da época, até à chegada 

da meia noite, momento em que se comem 12 passas ao 

mesmo tempo que se pedem 12 desejos.  

No entanto, esta tradição é diferente de país para país e po-

de até ser diferente no próprio país, ou seja, pode ser dife-

rente em função da família, da religião ou da cultura, mas 

sempre com o objetivo de formular desejos para o ano se-

guinte. 

Uma das tradições, igual em todo o mundo, é o mergulho 

nas águas dos mares ou oceanos. 

Deixamos, hoje, dois exemplos de banhos no mar como 

forma de celebrar a passagem de ano, um no hemisfério 

norte e outro no hemisfério sul: 

- Irlanda (hemisfério nor-

te) 

Uma das tradições mais 

célebres é o mergulho nas 

águas geladas do Atlânti-

co na manhã do dia 1 de 

janeiro. Um ritual cumprido apenas pelos mais corajosos. 

- Brasil (hemisfério sul) 

No Brasil a 

passagem de 

ano é por nor-

ma celebrada 

na praia, até 

porque é verão 

e o tempo está quente. O destino mais conhecido é o Rio de 

Janeiro e a praia de Copacabana (águas quentes do Atlân-

tico), que se enche de milhares de pessoas que assistem aos 

espetáculos, concertos e o famoso fogo de artificio. 

                                                                  Dr. António Carmo 

O primeiro feriado 
 

Historiadores acreditam que o primeiro 

feriado comemorado pelo povo antigo 

foi "O dia de Ano Novo", realizado na 

Babilónia no ano de 2000 A.C. 

Apesar de eles não terem um calendário 

legítimo escrito naquela época, os babi-

lónios iniciavam a comemoração do seu 

novo ciclo anual, que em dias de hoje 

seria por volta da data de 23 de março. 

Essa comemoração babilónica tinha a 

duração de 11 dias. 

www.sitedecuriosidades.com 

As cataratas do Niágara como nun-

ca as viu 
 

Uma onda de frio do Ártico está a fazer 

descer as temperaturas do norte dos Es-

tados Unidos e em algumas zonas do 

Canadá para graus negativos, o que fez 

com que as cataratas do Niágara, no Ca-

nadá ficassem congeladas. 

A queda de água famosa, com mais de 

60 metros, ficou com a paisagem altera-

da, mas nem por isso menos bonita. 

 www.noticiasaominuto.com 
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 “O lago assassino”  
 

O ser humano é capaz de qualquer coisa, até mesmo 

de atirar pedras ao seu próprio telhado. Nesta frase 

pode-se definir a 

história do "lago 

assassino" de Hu-

elva, uma enorme 

lagoa localizada 

na cidade de Pue-

bla de Guzman, 

em Espanha, que 

faz parte de uma antiga mina abandonada. Até agora, 

tudo parece normal, mas este lago não é apelidado de 

"assassino" por acaso. 

Normalmente, os lagos são definidos como formações 

naturais espetaculares em que a fauna e a flora se 

unem para formar um ambiente único. Um lugar onde  

podemos desfrutar da natureza na sua forma mais pu-

ra e esquecer o stress da cidade. Todo o lago em con-

dições normais pode ser definido por meio dessas pa-

lavras, algo que não acontece com o "lago assassino" 

de Huelva - uma formação artificial pertencente a 

uma antiga mina de ferro que poderá explodir a qual-

quer momento, causando sérias perdas, tanto materi-

ais como humanas. 

O motivo pelo qual este lago é tão perigoso baseia-se 

na acumulação de grandes quantidades de dióxido de 

carbono ao longo de vários anos. Uma situação pro-

duzida principalmente pela ação de seres humanos 

que encerra nas suas profundezas mais de 80 mil me-

tros cúbicos desse gás prejudicial. Sem dúvida, um 

risco intolerável que poderá vir à superfície a qual-

quer momento por meio de uma nuvem letal que ter-

minará com tudo o que encontrar no seu caminho.                  

    

   www.sitedecuriosidades.com 

                                                (adaptado) 

O maracujá  é uma trepadeira de aspeto vigo-

roso podendo atingir até 10 metros de com-

primento. É usada no paisagismo para reves-

tir muros, cercas ou estruturas sob a ação in-

tensa do sol. Também  

é muito conhecido pe-

los seus frutos que 

apresentam um aspeto 

esférico, com diferentes 

tonalidades, ainda que as mais vulgares sejam 

o acobreado e o castanho escuro avermelha-

do. Abre-se ao meio, e come-se com uma co-

lher depois de se ter adicionado um pouco de 

açúcar. Muitos de nós conhecemo-lo dos ró-

tulos dos hipermercados, pois o seu sumo é 

muito apreciado e, em especial, o mais con-

centrado. Também pode ser usado em infu-

sões e tudo é aprovei-

tado: flores, folhas, 

frutos, com muitos 

benefícios para a saú-

de. 

Dizem não tolerar ge-

adas e ventos frios, 

visto que é uma planta 

tropical, mas, curiosamente, já vai aparecen-

do em território europeu, e embora seja culti-

vado em estufas, existem algumas plantações, 

a céu aberto, no nosso país, em especial no 

Baixo Alentejo em terrenos solheiros. Deve 

ser cultivada em solo fértil e regada com fre-

quência. Propaga-se normalmente através de 

sementes. 

 

                                          Dr.ª Helena Silva 

Já ouviu falar do Maracujá?! 
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PASSATEMPOS 

C'est Toto qui a encore une conversation sérieuse avec sa mère : 

- Maman, c'est bien le Bon Dieu qui nous donne notre pain quotididien ? 

- Oui mon chéri 

- Et c'est bien le Père-Noël qui apporte des cadeaux à Noël ? 

- Oui mon chéri 

- Et c'est la cigogne qui apporte les bébés ? 

- Oui oui, c'est tout à fait ça. 

- Alors maman, à quoi il sert papa ?       

                           ****                                  

Le professeur demande à Julien : 

- Albert, voudrais-tu aller au tableau, nous montrer sur 

la carte géographique, où se situe l'Amérique. 

Albert va, et pointe du doigt l'Amérique. 

- Maintenant que vous savez tous où se trouve l'Améri-

que, pourriez-vous me dire qui l'a découverte ? 

Toute la classe en cœur : 

- C'est Julien ! 

                                   www.mortderire.info/blagues 
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Jornal  

Jovem 

   
  
 
Ficha Técnica     
                    
 
Publicação Trimestral  
Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira    
Escola Básica 2, 3 D. João II 
Rua  Cidade D’Agen, Jardim de Baixo 
2005 - 503  Santarém  
Telef: 243 307 120  
 
 
 
 
Direção, Redação e Revisão: 
Dr.ª Olga Cruz - Grupo 300 
 
Impressão:  D.ª Cristina  Horta 

 

Separe 12 meses inteiros.  
 

Limpe-os bem tirando toda a amargura, ódio e inveja. 
Deixe-os tão limpos quanto possível.  
 

Agora corte cada mês em 28, 30 ou 31 partes diferen-
tes mas não pegue tudo de uma só vez. 
 

Prepare-as pouco a pouco, atento aos ingredientes.  
 

Misture bem em cada dia uma porção de fé, uma por-
ção de paciência, uma porção de coragem e uma por-
ção de trabalho.  
 

Adicione  uma parte de esperança, lealdade, generosi-
dade, meditação e boa vontade.  
 

Tempere tudo com pitadas de espiritualidade, de diver-
são, um borrifo de brincadeira e um copo cheio de bom 
humor. 
  
Coloque tudo numa tigela de amor.  
 

Cozinhe bem com muita alegria, e enfeite com um sor-
riso.  
 

Sirva com tranquilidade, desinteresse e carinho. 

 

Assim você terá, certamente, muitas Felicidades! 
 
 

blogcrescimentocristao.blogspot.pt/2013/12/ 
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