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Merry Christmas and Happy New Year!
Começo este editorial em Inglês, a língua que ensino e que é universal.
Nesta altura do ano, em que nos preocupamos um pouco mais com o próximo, principalmente com aqueles mais desprotegidos, é importante refletir sobre o verdadeiro
espírito do Natal. Certamente este “espírito” não abrange a loucura do consumismo,
nos centros comerciais ou hipermercados…. É claro que é difícil fugir a esta “loucura
coletiva”…. Falta comprar esta prenda, e mais aquela…. É verdade! Ainda não comprei as decorações para a mesa da consoada…. Pois! Há sempre isto e mais aquilo.
Que frenesim! Que canseira!
No meio de tudo isto, há que parar e pensar.
Pensar sobre a nossa vida e o seu sentido...
O que proponho, então, é essa reflexão a nível pessoal, familiar, também na Escola,
junto dos alunos, dos professores, dos funcionários, dos assistentes operacionais... Se
essa reflexão servir para melhorarmos o ambiente escolar, então ainda bem.
Em 2017 vamos todos ser mais fraternos e tolerantes.
Aceitam o desafio?!
Dr.ª Ana Margarida Dias

A apanha da azeitona…
A atividade tinha de se realizar e já não se
podia protelar mais. As condições atmosféricas eram boas e à turma VOCAI juntou-se o 6ºD (Direção de Turma do Dr.
Paulo Moreira) na hora destinada a
EMRC.
Embora imagens como estas sejam cada
vez mais raras, pois distante vai o tempo
em que se viam grandes ranchos na apanha da azeitona, a verdade é que os alunos
adoraram a iniciativa (tanto mais que não
foi feita por obrigação!) e tiveram muito
que contar nesse dia.
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El día de la hispanidad
No dia 12 de outubro, comemora-se em todos os
países hispânicos El día de la hispanidad.
Na nossa escola, o grupo de Espanhol em conjunto com a Biblioteca escolar organizou uma
pequena exposição temática com livros, revistas
e jogos sobre a língua de Cervantes.
Esta data assinala a descoberta do continente
americano, em 1492, razão pela qual a partir daí
os povos latino-americanos e espanhóis se unem
a favor de uma das mais influentes culturas do
mundo: a cultura hispânica.
As turmas do 7ºA e do 9ºA foram à Biblioteca
visionar um pequeno documentário sobre esse
acontecimento, acompanhadas pelas Professoras
Cláudia Silva e Sofia Gomes.

Alunos visitam o jornal “Correio do Ribatejo”
No dia 10 de novembro, os alunos do 7º A e B da Escola D. João II visitaram o Jornal “Correio do Ribatejo”.
O primeiro grupo foi acompanhado pelas Dr.ªs Sandra
Leitão e Olga Cruz e o segundo pela Dr.ª Márcia Alves e pelo Dr. José Augusto Costa, além da professora
de Português, já referida.
Os alunos do 7ºB foram acolhidos pelo Diretor do Jornal, Paulo Arruda, e os do 7ºA pela Dr.ª Teresa Lopes,
coproprietária do Jornal, os quais fizeram uma breve
resenha dos marcos históricos mais importantes do
mesmo com 125 anos de história. Os caracteres em
chumbo e as zincogravuras galvanizaram a atenção e
curiosidade dos jovens que, desta forma, ficaram com
uma noção totalmente diferente daquilo que é um jornal, do modo como se prepara uma edição e de como,
há muitos anos atrás, pacientemente, se fazia e dava a
conhecer a informação.
Registe-se, a este propósito, que a visita se deveu ao
facto de um dos conteúdos programáticos, para este
nível de ensino, na disciplina de Português, ser justamente o texto não literário (entre os quais a reportagem, a entrevista, o texto expositivo), constituindo-se a
mesma em notícia. Tratou-se de uma gentileza do
“Correio do Ribatejo” que nos cedeu, também, uma das
fotografias aqui apresentadas.
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Halloween na EB 2/3 D. João II

O dia de Halloween foi, mais uma vez, assinalado por alunos e
professores da Escola D. João II – Santarém. Abóboras, fantasmas, bruxas e monstros assombraram o dia e encheram a escola
de cor e magia.
Para abrilhantar, ainda mais, a exposição de trabalhos, a escola
foi invadida por abóboras em que os alunos deram asas à sua
imaginação e produziram trabalhos repletos de originalidade.
Todos os alunos da escola foram contagiados pelo espírito do
Halloween e criaram uma atmosfera fantasmagórica na entrada
da nossa escola, à qual ninguém conseguiu ficar indiferente.
As professoras de Inglês

Dia de Los Muertos
À semelhança de anos anteriores, algumas turmas do sexto ano de escolaridade realizaram, na disciplina de Educação Visual, trabalhos alusivos ao
“Dia de Los Muertos”.
No México, o Dia dos Mortos é uma celebração de origem
indígena, que honra os defuntos no dia 2 de novembro. Começa no dia 31 de outubro e coincide com as tradições católicas do Dia dos Fiéis Defuntos e o Dia de Todos os Santos.
Além do México, também é celebrada em outros países da
América Central e em algumas regiões dos Estados Unidos, onde a população mexicana
é grande. A UNESCO declarou-a como Património da Humanidade.
Dr.ª Esmeralda Maçarico
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Chegado o mês de
novembro, e mais
propriamente dia
11, o Senhor Carlos, um habitué
destas andanças,
até
estranharia
que não se lembrassem dele para assinalar a data na Escola D. João
II .
Mal o dia desponta, lá se muda ele bem provido de
carvão e assadores para que não faltem castanhas
quentinhas aos jovens, a lembrar a necessidade de preservar as árvores de grande porte que abundam no
norte e centro
de Portugal.
Desta vez, os
raios de sol associaram-se à
fumarada grátis
que
inebriou
todos e … ninguém foi castigado. Só a carteira! Mas, como diz a sabedoria popular, “uma vez não são vezes!”.

Dia Mundial da Bondade
Os
alunos
CEI
(Currículo Especifico
Individual) com a ajuda
dos professores das disciplinas Atelier de Arte
e Conhecimento do
Mundo celebraram no
dia 14 de novembro o “Dia Mundial da Bondade”.
Estes alunos elaboraram e distribuíram cartões, com pensamentos e flores recicladas, à
nossa comunidade escolar. A
iniciativa proporcionou momentos de afeto entre todos.
Dr.ª Dulce Monteiro

HISTÓRIAS DA AJUDARIS ‘2016
Mais uma vez, professoras da Escola Básica D. João II,
juntaram-se à Rede de Afetos da Ajudaris e com elas levaram os seus alunos que, com entusiasmo, colaboraram
solidariamente com as suas histórias. No ano de 2016, o
tema das histórias a Concurso foi a Alimentação e dois
alunos do 6º ano tiveram a honra de ver selecionada e
publicada a sua história no Livro Histórias da Ajudaris’2016, Volume IV, “Alimentolândia – a ajuda inesperada”.
A AJUDARIS é uma associação particular de carácter
social e humanitária de âmbito nacional (IPSS), sem fins
lucrativos, que luta diariamente contra a fome, pobreza e
a exclusão social que, entre os vários projetos que desenvolve, o ““Crescer Com Histórias” foi o que escolhemos
para colaborar. Assim, os nossos alunos podem desenvolver o gosto pela leitura
e a partir das histórias
lidas podem apreender
conteúdos de cidadania
e de caráter curricular.
Importa ainda salientar
que esta Instituição se
encontra entre os 10
Finalistas da quinta edição do prémio Os Nossos Heróis, promovido
pela VISÃO Solidária e
pela Associação Mutualista Montepio.
Por isso, seja solidário e
Foto: [Professoras Conceiçao
adquira um livro das Durao, Sílvia Salavisa e Susana
Histórias da Ajudaris’16 Stoffel e autores da Historia
no site desta Organiza- publicada, Madalena Silva e
Afonso Bento]
ção ou numa loja do
Pingo Doce.
Consultado através do site http://visao.sapo.pt/iniciativas/visaosolidaria/201611-23-Conheca-os-dez-finalistas-do-premio-Os-Nossos-Herois

Dr.ª Conceição Durão

Troque 5€ por um
livro repleto de contos, imaginação e criatividade. Seja solidário!
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Projeto gera limpeza da Escola
Independentemente das boas intenções de cada um, e
da informação que é do domínio público, a verdade é
que as escolas continuam a debater-se com uma aflitiva falta de Assistentes operacionais e a nossa escola
não é exceção, ainda que, recentemente, tenha contado com um reforço de pessoas do CEI, para um ou
outro setor mais sensível.
Certo é que, decorridos dois meses de atividades letivas, o desleixo e descuido dos mais novos, aliados a
esta conjuntura e às graças de um outono quase estival, transformaram o recreio, espaços de lazer e zonas
ajardinadas num espetáculo pouco dignificante.
A Turma Vocacional, tendo em mente a criação de
um campo de minigolfe, resolveu “meter mãos à
obra”, sob a orientação do Dr. Paulo Moreira, mentor
de este e de outros projetos, ao qual se associou posteriormente o Dr. Luís Silva. Assim, nas horas destinadas a Tutoria, estes jovens, com os dois docentes já
referidos (que acumulam as suas funções com a de
professor-tutor) cortaram, arranjaram, varreram, limparam toda a área exterior dos edifícios, ainda que
com prejuízo para alguns materiais um pouco obsoletos, cuja utilização não resistiu aos ímpetos da investida.
O resultado ficou à vista e muito enalteceu esta turma,
demonstrando a todos, e em especial aos colegas, que
as boas práticas aproveitam a todos, e o exercício da
cidadania pode começar pela observância das normas
conducentes à higienização e manutenção dos espaços
em que passamos a maior parte do dia.
Um Bem-haja aos alunos, ao seu mentor e a todos os
que, de algum modo, contribuíram para este excelente
resultado! Pena é que, com o passar do tempo, se torne pouco visível!
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Se estivéssemos em presença de um livro de ilustrações, numeraríamos as imagens, e elas seriam mais
do que suficientes para contar a história da última
semana de aulas que começou por despovoar algumas escolas do Agrupamento em benefício de outra
- a Escola D. João II.
Terça-feira, dia 13, foi a vez do Corta-mato, fase escolar, razão pela qual, logo pela manhã, começámos
a ver chegar os alunos em escada: os do Centro Escolar Salgueiro Maia, os do 2º Ciclo, depois o 3º Ciclo
e por último o Secundário.
A ocasião era festiva e a autarquia fez-se representar
pela senhora Vereadora da Educação, Dr.ª Inês Barroso e pelo Senhor Chefe de Divisão de Educação e
Juventude, Dr. Alfredo Amante, na cerimónia de entrega dos prémios.
Como, certamente, reparará, a Escola D. João está
bem provida de atletas, razão pela qual muito nos
orgulha que partilhem o pódio.
Quarta-feira, dia 14, foi difícil ter alunos nas salas,
visto que as turmas ficaram muito reduzidas com a
realização do Torneio de Voleibol: uns porque estavam a jogar e outros porque queriam assistir.
Quinta-feira, dia 15, foi a vez do Torneio de Basquetebol.
Por último, os professores de Educação Física, vestidos de Pais e Mães Natal “entregaram as prendas” e
houve ainda direito a cantoria. Sim, porque estes são
mais dados ao Canto do que à escrita.
Ai que saudades de quem nos escrevia também os
textos!
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Um dia ao jeito de Taizé…
Na segunda-feira, dia 12 de dezembro, os alunos do
9º ano e do ensino secundário, da cidade de Santarém, cujo currículo de estudos inclui Educação Moral
e Religiosa Católica, procederam a uma reconstituição dos encontros ecuménicos que têm vindo a realizar todos os anos em Taizé, no cenário do Convento
de S. Francisco.
Estes foram acolhidos no
espaço
exterior
pela docente Alzira Santos e por
um grupo de alunos que recebeu as escolas ao som de
acordes musicais e se disponibilizou para os acompanhar e encaminhar para este dia. Dentro do espaço,
Convento de S. Francisco, o professor José Augusto,
encarregue do sistema multimédia, projetou imagens
e música de fundo alusivas a Taizé. Os alunos do
professor Carlos Reis procederam à distribuição dos
cartões para a formação de grupos, enquanto o professor António Cordeiro, com os seus alunos, circulou pelo espaço exterior e interior do encontro com
placas (semelhantes às usadas em Taizé) a dizer bem-vindos e no verso silêncio (em diferentes línguas).
No final do encontro, os alunos da profrssora Alzira
Santos procederam a uma última higienização do espaço, visto que, tal como lá, são os jovens que realizam todas as tarefas quotidianas.

Projeto Geração Saudável

Realizou-se nos dias 15 e 16 de dezembro, no âmbito da
Educação para a Saúde, uma atividade, destinada aos alunos das turmas do 6º ano, da nossa Escola. Esta atividade,
denominada Projeto Geração Saudável, foi dinamizada
pela Ordem dos Farmacêuticos, no âmbito da prevenção e
promoção da Saúde Pública. Constituem prioridades estratégicas do Plano Nacional de Saúde abordar temáticas variadas, tais como: Diabetes, uso Responsável do Medicamento e Dependências e Comportamentos Aditivos. Foi
justamente o que ocorreu dentro do autocarro adaptado,
estacionado no pátio da Escola, que docentes e discentes
tiveram oportunidade de visitar.
A Dr.ª Teresa Santos foi a responsável por esta atividade,
proposta pela autarquia.

Feira
dos
Minerais
Na última semana de aulas
realizou-se, mais uma vez,
na Escola D. João II, a Feira
dos Minerais.
A comunidade educativa em
geral e muito particularmente os alunos que estudam as
rochas nas aulas de Ciências
tiveram oportunidade de se deliciar com estas maravilhas
da natureza.

Dr. José Augusto Costa
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O HUMOR NO ENSINO DA MATEMÁTICA
O Humor não se explica mas a sua presença pode favorecer muito a comunicação e as relações interpessoais.
Tal como o jogo desempenha um papel muito importante
na construção do pensamento matemático, “ao permitir a
manifestação do imaginário infantil, por meio de objetos
simbólicos dispostos intencionalmente, a função pedagógica subsidia o desenvolvimento integral da criança” (Kishimoto, 2008), também o humor pode fomentar a
criatividade, ao estimular o imaginário dos alunos, necessário no raciocínio matemático.
No desenvolvimento infantil, o lúdico torna-se importante
na medida em que permite fazer com que as crianças gostem da matemática, despertando-lhes interesses, sendo o
[Imagem retirada do site
jogo e/ou o humor um recurso para a aprendizagem.
https://pt.pinterest.com/pin/116952921547073571/, em 05-12-2016.]
O brincar estimula o sentido de humor na criança e, além
de favorecer a comunicação, melhora a aquisição da linguagem.
Para Piaget, o brinquedo ou jogo deve ser utilizado com conclusões
pedagógicas e em situações matemática-cognitivas, para oferecer à
criança o desenvolvimento da capacidade de raciocínio lógico e a
noção de número. O desenvolvimento da criança antes dos 6 anos de
idade pode ser estimulado através de jogos/brincadeiras, pois ao jogar
a criança está a construir conhecimentos e a crescer cognitivamente.
Ainda relativamente à importância do jogo, Ponte e Sousa (2010)
referem que “é percebível que as brincadeiras e jogos matemáticos
não constituem a aprendizagem em si, mas um excelente meio que
permite o diagnóstico, a intervenção e até mesmo a transmissão de
conteúdos conceptuais, procedimentos e atitudes sem que o educando
perceba tal inferência”.
É importante educar as crianças para que sejam capazes de criticar e
autocriticar, capazes de pensamentos criativos e que defendam o seu
ponto de vista, garantindo o desenvolvimento das estruturas logico-matemáticas.
Tanto a matemática como o humor são formas de jogo intelectual, sendo a ênfase na matemática mais sobre o intelectual e no humor mais
sobre o jogo.
O Humor na matemática torna-a mais motivante, permite estabelecer
relações lógicas sobre a realidade que interage e garante a memorização de conceitos e regras.

Vale a pena experimentar.
Imagem retirada do site
https://pt.pinterest.com/pin/204280533072172493/,
em 05-12-2016.
1

Dr.ª Conceição Durão

In https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/4717/1/AnaSilva.pdf, consultado em 05-12-2016
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Passando o Natal na Antártida
O Pai Natal talvez viva no Polo Norte, mas
também há muita gente a passar o Natal no
ponto mais ao sul do planeta.
A Estação de pesquisa Rothera é uma base
britânica na Antártida, próxima do litoral e em funcionamento desde 1975.
Como é passar o Natal num continente bem diferente de casa?
Os preparativos para o Natal não são muito diferentes dos praticados pelos britânicos em geral. “No fim de semana
um grupo reuniu-se e decorou o salão e o refeitório”, disse Mairi Simms, comandante da base.
Atualmente são cerca de 70 pessoas na estação, localizada na Ilha de Adelaide, na costa oeste da Antártida. Entre os
seus habitantes temos cientistas, engenheiros e diversas outras pessoas envolvidas na operação da base e na coordenação do transporte, das entregas e das comunicações. Outros pesquisadores estão no campo, acampando em grupos
de dois ou quatro até 1600 km de distância da base para conduzirem diversas pesquisas.
No geral, as festividades têm que se encaixar na operação da base. Agora é verão na Antártida e há muito a ser feito
enquanto o tempo está bom. Se o tempo cooperar, aeronaves sairão rumo aos diversos grupos espalhados pelo local,
mesmo na noite de Natal, o que se traduz em muito trabalho para alguns dos membros da equipa. O trabalho científico também seguirá como exigido.
Simms deu a sua última previsão do tempo: nublado mas ainda assim iluminado, com temperaturas por volta dos -2°
C e um ventinho gelado. Brian, um dos cientistas, comentou que, sendo este o verão antártico, não existem horas de
escuridão. “De facto, a última vez em que o sol se pôs foi a 28 de novembro,” - afirmou. “E a última vez que escureceu mesmo foi no começo de outubro. Ficou escuro por uns 10 minutos às 2 da manhã”.
Mas como é que eles comemoram o grande dia? Com peru, é claro. O chef da base terá um dia movimentado à sua
frente, preparando uma refeição completa, e os pesquisadores confirmaram que couve-de-bruxelas, molho de cranberry e pudim de natal mergulhado em brandy farão parte da ementa.
[Victoria Turk, Editor, U.K., texto adaptado]
Gentilmente cedido pelo Dr. António Carmo

Mesas de Natal

Não se sente inspirado(a)?! Não
sabe como decorar a sua mesa
de natal?! O jantar não está
grande coisa e precisa de caprichar na mesa?! Julga que tem de
gastar muito dinheiro para fazer
brilhar o seu serviço de pratos?!
A turma VOCAI deixa-lhe aqui
duas sugestões requintadas, elaboradas na disciplina de Serviço
de Mesa e Bar em articulação
com as disciplinas de Artes Plásticas e Aplicações informáticas.

Jornal Jovem

11

Sugestões de leitura
Creative writing
Este livro conta as aventuras de João e Joana, que são amigos desde a infância.
Pela primeira vez, passam as férias grandes
em locais diferentes e decidem manter a
conversa em dia através de cartas.
Entre os vários relatos de João, há dois que
são verdadeiras aventuras. O primeiro refere
-se a um desastre que presenciou entre um
carro e uma camioneta. O segundo relato
tem a ver com dois homicídios que levaram
um homem inocente, de nome Jerónimo, a
ficar preso muitos anos.
Outras cartas de João para a sua amiga referem-se a momentos felizes
das férias quando conhece Domingos e outros jovens. Fala também da
amizade que travou com uma antiga cantora lírica (Amélia) que tinha
vivido em Itália. As cartas de Joana são pouco diferentes. Está muito
triste e desabafa com o amigo porque o casamento dos pais está em crise. Estão interessados por outras pessoas. No final do livro, João aconselha a amiga a aceitar as novas escolhas dos pais e a acreditar que eles
continuam a amá-la. Ele está muito feliz porque vai ter um irmão. Ao
ver uma estrela cadente no céu, João acredita que os seus sonhos de Verão e os de Joana irão ter um final feliz.
Conclusão
A apresentação deste livro em forma de diário é um modo muito interessante de correspondência entre amigos e, principalmente, entre adolescentes. Estes dois jovens foram muito importantes na ajuda que prestaram um ao outro tendo, assim, conseguido superar momentos difíceis.
A relação deles é muito profunda pois contam tudo um ao outro como
acontece com os verdadeiros amigos.
Inês Monteiro, 8ºA

PASSATEMPOS
NAVIDAD * Encuentra las palabras

Quarenta e três alunos do 3ºciclo, disciplina de Inglês, participaram na primeira eliminatória da Escrita Criativa
em Inglês. Esta atividade decorreu na
Biblioteca, na segunda-feira, dia 12 de
dezembro, para os alunos de 7º e de
8ºanos, e na terça-feira, dia 13, para os
alunos de nono ano. Os alunos redigiram textos criativos em Inglês ao som
de música clássica.... Aqueles que obtiverem Bom ou Muito Bom nos trabalhos serão apurados para a segunda
eliminatória a decorrer na última semana do segundo período.
Dr.ª Ana Margarida Dias

12

Jornal Jovem

PASSATEMPOS

Nous sommes en décembre et le juge du tribunal correctionnel est de bonne
humeur. Il demande au prisonnier:
- Quelles sont les faits qui vous sont reprochés?
- On me reproche d'avoir fait mes achats de Noël trop tôt!
- Mais ce n'est pas un crime ça. Et comment ça, trop tôt? !
- Ben, avant que le magasin n'ouvre…
www.mortderire.info/blagues/11-19-1-blagues-sur-noel.htm
Fin décembre. Dans son appartement minable, l'acteur Poupkine est couché
sur son canapé défoncé. Sa femme l'a quitté, il n'a ni de travail ni d'argent...
Soudain, le téléphone sonne:
- Allô, monsieur Poupkine? On a une proposition pour vous: le tournage dans
un film de Spielberg à Hollywood. Vous n'avez pas le rôle principal (c'est
Schwarzenegger qui l'a décroché), mais il est pas mal. Vous serez payé 10000
dollars par jour. Qu'en dites-vous?
- Et c'est quand le tournage?
- Du 25 décembre au 15 janvier.
- Oh non, je ne peux pas! C'est en plein pendant les fêtes de fin d'année!..
www.russievirtuelle.com/blagues/blaguesnoel.htm

Feliz
Natal !
Joyeux Noël !
Feliz Navidad!
Merry Christmas!

As soluções de todos os
passatempos serão publicadas na
próxima edição deste jornal.

Ficha Técnica
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