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Agrupamento  
de Escolas Sá da Bandeira 

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

Elegância e 

Bom gosto no 

Baile de Fina-

listas da D. 

João.  

Parabéns a 

você(s) e ao 

organizador! 
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MEGA SPRINTER   

e  outras modalidades: excelente 

prestação de alunos e encarregados 

de educação.  
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Diogo Rodrigues do 7ºA, 

3º lugar no Pangea  
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Homens grandes arrastam multi-

dões. Será da visibilidade?! 

Páginas 6, 7 e  

Suplemento 
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No decurso do ano civil de 2016, aposentaram-se duas 

Assistentes operacionais : a Sr.ª D.ª Lurdes  Carvalho e 

a Sr.ª D.ª Rosalina Almeida. A primeira saiu de forma 

tão rápida que quando demos pela sua ausência já não 

estava. A D.ª Rosalina preferiu amadurecer a ideia, e 

voluntariou-se para ficar mais um mês na Escola, que 

contou com o seu trabalho, dedicação e simpatia ao 

longo de quase duas décadas.  

A despedida, mesmo no fim de maio, ficou registada 

nesta foto, em que um grupo de colegas e a Coordena-

ção a presentearam com  uma singela e carinhosa lem-

brança. 

Que goze em pleno o seu regime de aposentação! Não 

imagina quanta inveja desperta em muitos de nós!... 

Bem-haja! 

Aposentação de D.ª Rosalina 

 

Impossível é não aspirar a frescura das manhãs, enfeitada de gorjeios, trinados e 

quantas melodias espontâneas da passarada, transbordante de vida, a par de parce-

las de verde e de cor que tremeluzem levemente aromas, enquanto o sol demasiado 

forte não lhes esparge a quietude da calmaria. 

Chegados ao dia mais longo do ano, como não nos surpreendermos perante esta 

qualidade ímpar de renovação e inovação, que semeia em nós os sinais do tempo,  

ao atravessar as nossas vidas.   

Absorvidos pela azáfama diária, quantas vezes não nos esquecemos de contem-

plar! Talvez por isso nas salas vazias consigamos melhor compreender a agitação: 

o rumor das vozes que lá estiveram, o arrastar das cadeiras, os atrasos, as pressas, 

as asneiras, as pilhérias, o empenho, a desatenção, os risos, os sorrisos; também os 

momentos menos bons e o franco convívio a temperar os sobressaltos, as presen-

ças, as ausências… com a única certeza de permanecerem ad eterno no nosso cora-

ção. 

Estamo-vos gratos, não pelo que são, antes pelo que significam. Quem disse que 

“existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis.”  

estava rigorosamente certo. 

- Boas Férias! - deseja o Jornal Jovem.  

 

http://kdfrases.com/frase/141739
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Dia da Europa 
 

No dia 9 de maio os alunos e professores da Escola participaram 

nas comemorações do Dia da Europa. 

O evento decorreu em Santarém, organizado pelo Centro Europe 

Direct, com a participação de dez escolas do Distrito de Santa-

rém. 

As atividades iniciaram-se com uma palestra em que participa-

ram diversas entidades públicas a que se seguiu uma prova – 

Peddy Paper . As diversas equipas constituídas tiveram de per-

correr toda a cida-

de, cumprindo um 

itinerário pré-definido, do qual constavam doze pontos de paragem, em 

que os participantes tinham de responder a perguntas sobre a Europa ou 

efetuar jogos sobre a mesma temática. 

Participaram os seguintes professores: António Pina, Cláudia Silva, 

Sílvia Salavisa, Susana Stoffel e Helena Lourenço, assim como os se-

guintes alunos: Marta Velez - 7C; Adriana Gomes - 8D; João Vieira - 

8D; Beatriz Almeida - 8D; Marta Gouveia - 8D; Bernardo Ribeiro - 

8E; Francisco Santana- 8E; Susana Montez - 9C; Inês Esteves - 9D; 

Maria Gonçalves- 9D; Sofia Vieira - 9D. 

Dr. António Pina 

PANGEA é um concurso matemático, completamente gratuito, cujo lema é "Matemática para Todos" e tem como 

objetivo unificar os alunos em volta da linguagem e do conhecimento matemático, dado que a matemática é uma lin-

guagem universal.  

Estas são imagens da Cerimónia Final de Entrega de Prémios  que de-

correu no passado domingo, dia 29 de maio, na Aula Magna da Reito-

ria da Universidade de Lisboa.  

Na primeira fase  deste concurso,  dia 2  de março, na Escola EB 2,3 

D. João II e  na Escola Secundária Sá da Bandeira (3º ciclo) participa-

ram, respetivamente 123  e 20 alunos. Destes, foram apurados para a 

2ª fase, por se encontrarem entre os 100 melhores, 16 e 5 alunos. Esta 

2ª fase decorreu na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universi-

dade de Lisboa e os alunos foram acompanhados pelos respetivos en-

carregados de educação. 

O processo culminou com a Cerimónia Final destinada à entrega de prémios para a qual foram convidados os alunos 

apurados para a 2ª fase bem como professores, acompanhantes e escolas participantes. Nela marcaram presença, en-

tre várias individualidades, o senhor Secretário de Estado da Educação. Da nossa parte estiveram presentes na mesma 

a maioria dos alunos convidados acompanhados dos familiares, as professoras Conceição Durão, Lucinda Pião, Tere-

sa Viras, Sandra Carvalho e também  a Coordenadora da Escola EB 2,3 D. João II, Ana Margarida Dias. 

Foi com grande agrado que descobrimos que tivemos 5 alunos medalhados por se encontrarem entre os 20 melhores, 

nomeadamente Nelson Cunha, do 5º ano, Laura Barreto e Pedro Oliveira, do 6º ano, João Oliveira e João Vieira, do 

8º ano, todos da Escola EB 2,3 D. João II. Para além destes, o aluno Diogo Rodrigues, do 7ºA, da Escola  EB 2,3 D. 

João II conseguiu um brilhante 3º lugar depois de ter obtido a nota máxima na prova da 2ª fase, e a aluna Sara Carva-

lho, do 8º C, da Escola Secundária Sá  da Bandeira, conseguiu um fantástico 2º lugar. Estes alunos receberam ainda, 

respetivamente, 50 e 75 euros como prémio monetário.  

Vimo-los participar nesta atividade com muito gosto e contamos incentivá-los a aderir no próximo ano.  

                                                                                                                                                Dr.ª Sandra Carvalho 
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Campeonato SuperTmatik de Geografia 

 

 

 

 

 

 

No passado  dia 6  de  abril, durante a manhã, decorreu  

o Campeonato SuperTmatik de Geografia - Fase Nacio-

nal na biblioteca escolar . 

Nesta  fase  final  consagraram-se  os  seguintes alunos, 

da nossa escola, pelos seguintes escalões: 

7º ano 

Campeão : Pedro Peres (7ºD) 

Vice-Campeão: Duarte Fontes (7ºA) 

8º ano 

Campeão: Manuel Inêz (8ºA) 

Vice-Campeão: João Azevedo (8ºC) 

9º ano 

Campeão: Miguel Crua (9ºB) 

Vice-Campeão: Tiago Graça (9ºA) 

        

                                    Dr. António Carmo 

Maratona da Palavra  

 
No dia 22 de abril realizou-se a Apresentação Pública da 

atividade colabora-

tiva entre as escolas 

do concelho de 

Santarém - Marato-

na da Palavra   - 

dinamizada através 

das Bibliotecas Es-

colares, com a cola-

boração da Biblio-

teca Municipal de 

Santarém.  

Esta atividade consistia na construção de uma história, 

partindo de uma personagem principal  - o Campino - e 

de todo um conjunto de referências à nossa região, cos-

tumes, monumentos e gastronomia. 

Fez-se, então, a apresentação pública de um livro com a 

história e as ilustrações criadas pelos alunos das  várias 

escolas, que esteve repleta de alunos, pais, encarregados 

de educação e outros familiares.    

Parabéns aos nossos autores, escritores e ilustradores! 

Concurso Nacional de Leitura 

Prova Distrital 
 

A fase distrital do Concurso Nacional de Leitura 2016 realizou-se no dia 29 de 

abril em Tomar, na Biblioteca Municipal. As alunas selecionadas na fase de es-

cola foram Joana Limeiro (7ºE), Ana Canaverde (7ºC) e Vanessa Louro (9ºA). 

Estas alunas prestaram uma prova escrita eliminatória e, de seguida,  assistiram à 

peça de teatro “Auto da Barca do Inferno” pela Oficina de Teatro da Canto Fir-

me. Foram depois divulgados os 

seis finalistas de cada ciclo de ensi-

no (3º ciclo e secundário) e, posteri-

ormente,  tiveram início as Provas 

Orais: de Argumentação, de Leitura 

Expressiva e de Dramatização. 

Apesar de não terem sido apuradas, 

as nossas alunas seguiram as provas 

dos seus colegas com muito interes-

se e atenção. 

Conhece  a nossa Cidade?! 
Soluções das edições 55 e 56: 
1. b); 2. c); 3. c); 4. a); 5. a); 6. c); 7. b); 8. c); 9. a); 10. a)  

Comentários: 

De 0 a 3 respostas certas – aproveita as férias para passeares pela 

cidade e alargares os teus conhecimentos de história local. De 4 a 7 

respostas certas – os teus conhecimentos são bons mas podes co-

nhecer melhor a cidade onde vives. De 8 a 10 respostas certas – ex-

celentes conhecimentos. Parabéns! 

http://bedjoao2.blogspot.pt/2016/04/campeonato-super-t-matik-geografia.html
http://bedjoao2.blogspot.pt/2016/05/concurso-nacional-de-leitura-prova.html
http://bedjoao2.blogspot.pt/2016/05/concurso-nacional-de-leitura-prova.html
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Visita EMRC a Aveiro 

 

Teve lugar nos dias 3 e 4 de junho a visita de estudo a Aveiro para os 

mais de 70 alunos, do 6.º ano, inscritos na disciplina de EMRC, da 

escola D. João II. 

O primeiro dia começou com a visita ao Museu de Aveiro (Santa Joa-

na Princesa) que está instalado no antigo Convento de Jesus da Ordem 

Dominicana feminina. Este convento, um dos mais antigos de Aveiro, 

remonta à segunda metade do séc. XV, apresenta um circuito de visita 

com duas partes distintas, mas complementares: o percurso monu-

mental e a exposição permanente. No piso térreo do convento pode-

mos ver o coro baixo, com o túmulo de Santa Joana Princesa, a Igreja 

de Jesus, o claustro… No espaço da exposição permanente, surgem ainda dois vestígios do antigo convento: a Sala 

de Lavor e a Capela do Senhor dos Passos. 

Pela hora de almoço, na Oficina do Doce, em pleno centro da cidade de 

Aveiro, pudemos ficar a conhecer melhor a história, confecionar e pro-

var os tradicionais ovos moles com revestimento de hóstia, imitando 

formas marinhas, que são um dos símbolos de Aveiro.  

Após o almoço decorreu a visita ao Lugar dos Afetos. Trata-se de um 

parque temático dedicado às emoções,  fruto do projeto de vida e dos 

livros infanto-juvenis e jogos didáticos da médica e escritora Graça 

Gonçalves, inspirada na Natureza e nos sentimentos humanos. Entre os 

pontos de interesse destacam-se: Casa "Prenda de Amor", o "Jardim de 

Aromas" e a casa "Flor do Sentir", nas traseiras da qual há o jardim do 

"Jogo de Afetos Gostarzinho". Existem ainda a casa "Estações da Ternura", a casa "Romance", a Casa "Guarida da 

Esperança, a Casa "Gostar", a "Ponte da Solidariedade"...  

Pelo fim do dia e antes da "animada e movimentada" noite no ginásio da escola 

José Estevão, que muito simpaticamente nos abriu as portas e acolheu, ainda 

houve tempo para um percurso a pé de modo a podermos observar as ruas, os 

monumentos e as gentes desta bela cidade. 

Na manhã do segundo dia, dia dedicado aos oceanos, visitamos o Museu Maríti-

mo de Ílhavo. Este espaço foi e é testemunho da forte ligação dos ílhavos ao mar 

e à Ria de Aveiro. A "faina maior" (a pesca do bacalhau à linha com dóris de um 

só homem) nos mares da Terra Nova e da Gronelândia e as fainas agro-

marítimas da Ria.  

Após o almoço, na praia da Barra, visitámos o Navio Santo André, que ao longo de quase 50 anos foi arrastão salga-

dor, congelador, pesca com redes de emalhar, operando nos mares da Terra Nova, Angola e Gronelândia. 

Para terminar a nossa aventura, e antes do regresso à escola, não pudemos deixar de passar e tirar as já típicas 

fotos junto às casas tradicionais da 

Costa Nova.  

A aventura deste ano chegou ao fim e 

muito haveria ainda para ver. Em 

meu nome pessoal, e em nome de 

todos os alunos, os maiores agradeci-

mentos a todos os professores e en-

carregados de educação que se dispo-

nibilizaram e tornaram possível esta 

viagem. Bem hajam! 

                            Dr. José Augusto Costa 
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TAG RUGBY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ávidos de coisas novas, os alunos da Escola Básica 2, 3 D. João II , no dia 13 de abril, participaram massivamente, 

com 10 equipas, em Rio Maior, na Fase Regional do Tag Rugby: 3 infantis A; 3 infantis B; 3 Iniciadas; 1 juvenil. 

Todos os alunos tiveram um comportamento exemplar e, a nível desportivo, obtivemos as seguintes classificações: 

Infantis A: 1º; 2º e 5º 

Infantis B: 2º; 3º e 4º 

Iniciados: 2º; 3º e 7º 

Juvenis: 1º 

Participaram cerca de 70 alunos acompanhados por 3 professores e um assistente operacional. Ficaram apuradas  

para o nacional duas equipas por escalão, com exceção dos juvenis.  

No dia 21 de maio de 2016 participámos no Nacional em Aveiro com 43 alunos sendo mesmo a escola com maior 

representatividade. Foi uma excelente participação de todos os escalões nesta prova convívio, que não tinha classifi-

cação. Caso existisse as nossas equipas ficariam todas entre os 3 primeiros classificados, tendo sido mesmo convida-

dos pela Federação de Rugby para que no próximo ano letivo a escola abra um grupo equipa de Tag Rugby.                       

 

 

Já ouviu falar do Tag Rugby?! Não?! Então, registe esta informação que deve ser suficiente pa-

ra qualquer leigo no assunto. 

O Tag Rugby é um Projeto de Iniciação ao Rugby, fácil de Jogar e divertido. Pode ser praticado 

por equipas mistas, mesmo em espaços reduzidos e com pisos duros. No Tag Rugby estão pre-

sentes as ações fundamentais do jogo de Rugby como a corrida com bola, finta, passe e ensaio.  

Por razões de segurança e de progressão de aprendizagem do Rugby, o gesto técnico da placa-

gem é substituído pelo “TAG”, ação de retirar a fita do portador da bola. 

Dr. Paulo Moreira 
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TÉNIS DE MESA 
No âmbito da atividade externa, no 

projeto do desporto escolar de Ténis 

de Mesa, os alunos Joana Limeiro 

do 7ºE e Sebastião Stilwell do 5ºB 

representaram a nossa escola na fase 

de apuramento para o Campeonato 

Distrital de Ténis de Mesa - Fase 

Final ADEs SUL - na competição 

individual, no dia 16 de março na 

Escola Básica Febo Moniz-

Almeirim. Os alunos evidenciaram 

um grande entusiasmo, espírito e 

desempenho desportivo, tendo sido 

apurados para a fase Final Distrital 

de Ténis de Mesa que se realizou no 

dia 13 de Abril em Alpiarça.  

Na Final Distrital de Ténis de Mesa, os alunos voltaram a de-

monstrar uma atitude exemplar e um desempenho desportivo 

que lhes permitiu obter as seguintes classificações, entre os me-

lhores atletas do distrito : 1º lugar para a aluna Joana Limeiro, 

no escalão de infantis B femininos e 4º lugar para o aluno Se-

bastião Stiwell, no escalão de Infantis A masculinos. Parabéns 

pelo vosso empenho, motivação e por representarem de forma 

tão exemplar a nossa escola!  

 MEGA SPRINTER  
No âmbito do “Projeto Mega Sprinter”, realizou-se no dia 17 de março em Abrantes, a 2ª 

fase de apuramento-fase local. Esta atividade contou com a participação de um total de  

22 alunos nos diferentes escalões/géneros. Os alunos demonstraram um grande interesse 

e empenho nas várias provas dinamizadas. De reforçar as excelentes classificações obti-

das pelas alunas Maria Prudêncio do 5ºC com um 1º lugar na prova de mega sprinter e 

um 2º lugar na prova de mega salto no escalão de infantis A femininos; Marta Gonçalves 

do 7ºD com um 1º lugar na prova do mega sprinter no escalão 

de infantis B femininos, Catarina Stoffel Jesus do 7ºD  com um 

1º lugar na prova de mega salto e um 3º lugar na prova de mega 

sprinter no escalão de infantis B femininos; Madalena Silva do 

9ºB com um 1º lugar na prova de mega sprinter no escalão de 

iniciadas femininas. 

 

As alunas Maria Prudêncio, Marta Gonçalves, Catarina Stoffel e Madalena Silva, foram 

apuradas para a fase Nacional e representaram nos passados dias 15 e 16 de abril em La-

goa, a nossa escola e ao CLDE da leziria e Médio Tejo.  De salientar que entre os melhores 

atletas do país as alunas demonstraram um grande empenho e espirito desportivo, havendo 

a destacar os excelentes resultados alcançados pelas alunas Marta Gonçalves com um 5ª 

lugar no mega sprinter e Catarina Stoffel Jesus com um 5º lugar na prova de mega salto. Esta atividade contou tam-

bém com a participação de alguns dos encarregados de educação das nossas alunas que participaram no âmbito dos 

jogos para os pais, os quais obtiveram também um excelente resultado. Parabéns a todos!                                                    

                                                                                                                                    Dr.ª Ana Patrícia Pires 

TORNEIO DE FUTSAL 
No passado dia 18 de março dinamizou-se na 

nossa escola o Torneio de Futsal do 2º ciclo. 

Esta atividade contou com a participação de um 

total de 116 alunos, distribuídos por cinco equi-

pas do 5º anos (turmas B, C, D, F e H) sete dos 

6º anos (turmas A, B, C, D, E, F e G) de escola-

ridade e de quatro alunos que assumiram a fun-

ção árbitros.  

Esta competição desportiva teve uma grande 

adesão e todos os alunos demonstraram um ele-

vado interesse e empenho desportivo. A equipa 

vencedora do Torneio dos 5º anos de escolarida-

de foi o 5ºB e no 6º ano de escolaridade o 6ºA.  

Os docentes de Educação Física vêm ainda por 

este meio agradecer a disponibilidade dos alu-

nos Edgar Oliveira, Nuno Menino, Francisco 

Paulo e Joana Limeiro na organização da mes-

ma.  
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 BADMINTON 
 

Decorreu, no passado dia 15 de abril, em Torres Novas, o 1º torneio referente à fase regional com intuito de apurar os 

representantes da Lezíria e Médio Tejo para os campeonatos regionais de Badminton no âmbito do Desporto Escolar, 

destinado aos escalões de iniciados e juvenis. Neste torneio marcaram presença os alunos apurados nas fases escola. 

Todos os nossos alunos evidenciaram, mais uma vez, um excelente comportamento dentro e fora do campo. Salienta-

mos a vitória do Filipe Rodrigues no escalão de Iniciados masculinos (praticantes nascidos em 2001 e 2002) qualifi-

cando-se para o campeonato regional. Na vertente pares masculinos, no escalão de Iniciados, os alunos Filipe Rodri-

gues e Guilherme Fontes garantiram também a qualificação para o torneio das Caldas da Rainha. 

Nos dias 29 e 30 de abril, nas Caldas da Rainha, realizou-se o Torneio Regional de Badminton, no âmbito do Des-

porto Escolar, onde se evidenciou a honrosa entrada no Top 8 de Filipe Rodrigues no escalão de iniciados. 

Parabéns !!! 

 

TORNEIO DE RAQUETAS 

 
No dia 1 de junho realizou-se, na Escola D. João II, o Torneio de Raque-

tas (Ténis de Mesa, Ténis e Badminton).  

O grupo de Educação Física associou um caráter solidário ao evento. Os 

alunos participantes, voluntariamente, contribuíram com um produto de 

higiene ou alimentar no ato da inscrição, com o intuito de oferecer a duas 

instituições de Santarém (Fundação Madre Luísa Andaluz e Lar dos Ra-

pazes da Santa Casa da Misericordiosa de Santarém). 

Esta atividade contou com a participação de 72 alunos, nas diferentes mo-

dalidades nos diferentes escalões/géneros. Esta competição desportiva 

teve uma grande adesão e todos os alunos demonstraram um elevado inte-

resse e empenho desportivo havendo a destacar os seguintes resultados 

alcançados:  

 

 

   MODALIDADE—TÉNIS DE MESA   
 

 

 

 

 

 

 

 

   MODALIDADE – BADMINTON 

 

  

     

 

 

 

 

    MODALIDADE – TÉNIS 

 

 

 

 

 

 

 

  
Infantis A Infantis B Iniciados 

1º Marta Melão Martim Ribeiro Bernardo Garcia 

2º José Mendes Rodrigo Jesus António Dias 

3º Tomás Colaço Rafael Pereira Rúben Oliveira 

  Infantis A 
Infantis B femi- Infantis B masculi- Iniciados e juvenis femini- Iniciados e juvenis mascu-

1º Martim Sassetti Ana Batista Diogo Rodrigues Maria Raquel Filipe Rodrigues 

2º Alexandre Domingos Rafaela Silva Duarte Fontes Iraj Imtiaz Pedro Inês 

3º Carlota Pinheiro Diana Braga Tiago Santos Maria Pelarigo Diogo Mendeiros 

  Infantis masculinos Infantis B e iniciados femininos 

1º Xavier Carreira Ana Marta 

2º Francisco Lucas Maria Cabanita 

3º Pedro Almeida Tatiana Pereira 

     Dr. Pedro Mendonça 
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Creative Writing 

 

No final do terceiro período decorreu, na Biblioteca da Escola Básica 

2,3 D.João II, a terceira eliminatória da atividade da disciplina de Inglês 

(3ºCiclo) - "Creative Writing". Os alunos apurados para esta eliminató-

ria redigiram textos em Inglês sobre as "Summer Holidays" ao som de 

música clássica (fonte de inspiração....), com recurso a dicionários uni-

lingues e bilingues e todos souberam ser criativos e competentes. Mas... 

claro que só um aluno de cada ano poderia ser vence-

dor - era essa a ideia! - e, assim sendo, destacaram-se 

os alunos Marta Bento, 7ºB, Pedro Pereira, 8ºB e Ana 

Mafalda Morão, 9ºC.  

Agradece-se a participação de todos os alunos ao longo 

dos três períodos e saúdam-se especialmente os alunos vencedores. 

Congratulations!                                                Dr.ª Ana Margarida Dias 

Luz, cor e muita diversão, para os finalistas da D. João! 

 
No passado dia 27 de maio, os alunos do 9º ano da Escola D. João II 

viveram momentos inesquecíveis, que ficarão na memória do seu 

percurso escolar: o jantar e baile de finalistas 2016. 

Muito bem vestidos e perfumados, lá foram chegando para o jantar 

(primorosamente acompanhado por alguns alunos do VOCAI), pri-

meiro momento de convívio, que contou com cerca de 50 finalistas, 

e no qual estiveram presentes alguns professores, sendo de destacar 

a presença da Representante da Vereadora do Pelouro da Educação 

da Câmara Municipal de Santarém, Dr.ª Isabel Paixão, do Presidente 

do Conselho Geral, Sr. Júlio Rodrigues, da Sr.ª Diretora do Agrupa-

mento de Escolas Sá da Bandeira, Dr.ª Adélia Esteves e da Coorde-

nadora de Estabelecimento, Dr.ª Ana Margarida Dias. 

Depois foram chegando mais finalistas, familiares, amigos e outros, 

que se quiseram juntar à festa. E foram muitos! O baile abriu com 

algumas exibições de dança, primeiro com os Energy Kids, classe de 

dança do ginásio Energy day and SPA, depois com danças de salão 

protagonizadas pela Kiki Patrícia e Ricardo, do New Star Dance 

Clube e, finalmente, com uma valsa, superiormente dançada por re-

presentantes das 4 turmas do nosso ano. 

E seguiu-se a festa: glow party! Muita cor, brilho e luz, com "boa 

música do DJ Júnior a acompanhar, que a todos alegrou e divertiu 

até à uma hora da madrugada. 

Perto do fim, foram eleitos a rainha e o rei do baile, título que foi 

concedido aos alunos Susana Montez, do 9ºC e Tomás Silva, do 9º 

B, muito aplaudidos por todos. Terminou, assim, em  clima de festa 

e alegria este momento, que marcou a passagem pela escola D. João 

II destes alunos que, durante 5 anos, estudaram, trabalharam, sociali-

zaram e viveram momentos que levam para a vida e os fizeram cres-

cer.  

Parabéns a todos, por esta etapa cumprida, e boa sorte e vigor para a que se aproxima: o ensino secundário. 

Boas férias!                                                                                                                                                       Dr. Luís Silva                        

Alunas premiadas 

 
Mais uma vez temos alunas premiadas 

no concurso “Um conto que contas” de 

2015-2016:  Ana Marta Rodrigues do 

8ºC, com o título Montanhas de imagi-

nação, que obteve o 2.º lugar  na cate-

goria A3, e Laura Barreto do 6ºE que 

obteve o 3.º lugar com o título As me-

lhores piores férias" na categoria A2. 

 
http://www.spmsul.uevora.pt/

resultados_categoria_A2_concurso201516.pdf e 
http://www.spmsul.uevora.pt/
resultados_categoria_A3_concurso201516.pdf.  

 

                                            Dr.ª Conceição Durão 
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Campo Milaventuras 
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Dia 9 de junho  foi o dia de encerramento do ano letivo 

para muitos alunos do ensino básico. 

Na nossa escola, o docente de Educação Física, Dr. Pau-

lo Moreira, resolveu adicionar mais diversão à festa e 

organizou um dia no Campo Milaventuras, em Montar-

gil para a Comunidade escolar,  e  como lá de cima do 

seu 1,90m vê tudo em grande, vá de levar 188 pessoas 

(vários fotógrafos incluídos) . 

Quem pôde ir, ao longo de um dia inteiro (sim, porque o 

regresso ocorreu pelas vinte horas!), desfrutou de múlti-

plas atividades, tendo por enquadramento uma paisagem 

natural, a albufeira da Barragem de Montargil e os cam-

pos de  sobreiros   e algumas azinheiras  de largas som-

bras. 

Não faltou vitalidade ao grupo, e como não houve tem-

po para a costumeira sesta alentejana, a noite deve ter 

sido um sossego, não é verdade, papás?! 

 

NINFAS E 
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Seria eu mais feliz se te tivesse  

Do meu lado? 

Seria eu mais feliz se fosse 

Teu namorado? 

Seria possível, depois do namoro 

Mantermos a amizade? 

Seria possível ligarmos mais 

Ao nosso amor do que à idade? 

 

Será que dois anos fazem 

Assim tanta diferença? 

Será que toda a gente trata 

O amor como uma doença? 

Serei eu atrasado por não desistir? 

Serei o único que faz de Tudo para te fazer sorrir? 

 

Seria o meu amor suficiente  

Para te contentar? 

Seríamos nós maduros  

o Suficiente para namorar? 

                                                Artur Cordeiro, 9ºD 

Este é um livro autobiográfico de José Fanha. O autor escreve este diário onde relata algumas 

lembranças da sua infância, com acontecimentos verdadeiros e também inventados, daí o título 

do livro Diário inventado de um menino já crescido. 

Vou destacar, de seguida, os capítulos que considerei mais interessantes. 

No que diz respeito à escola, o autor gostava muito de a frequentar. Fala com entusiasmo dos  

livros e das contas de somar. Sobre os colegas, fala de uma, Isabel, que não gostava de nada. 

Por esta razão, devia ter um nome feio, como Xaropina. Na opinião do autor, ela nunca apren-

deu a gostar. Fala também de um colega, o Rolando, que lhe ensinou muita coisa. Um dia, num elétrico, chamaram-

lhe preto. O autor conta-nos que nunca tinha reparado nisso, talvez porque esse pormenor não era importante. Fala 

também de uma professora que o marcou, Mariazinha, porque o ensinou a gostar de coisas simples como uma con-

chinha e o piar de um mocho. Na sua opinião, são estas pequeninas coisas que ficam toda a vida no coração. 

Compara o xarope de cenoura (que ele adorava tomar quando tinha tosse), confecionado pela avó, com a palavra 

“ternuras”, usada pela madrinha, da qual também gostava muito.  

Sobre a avó, a pessoa mais bonita e doce que conheceu, recorda as noites passadas na sua casa e o passeio que dava 

com ela por Lisboa quando ia receber a sua pensão. Achei este capítulo, “O dia de receber a pensão”, muito engraça-

do. Ele e a avó comiam um bolo na pastelaria Mexicana, que não era mexicana, era uma pastelaria portuguesa na 

Praça de Londres, que não era em Londres, era perto da avenida de Paris, que não era em Paris. Era onde a avó rece-

bia a pensão, que não era em nenhuma pensão nem hotel. Iam à caixa, que não era nenhuma caixa, nem de lápis de 

cor, nem de bolachas. Era um banco que não era um banco de jardim ,nem de cozinha. Era onde estava guardado o 

dinheiro. Enfim só a avó é que era a avó. 

O último capítulo também é muito interessante. Fala do futuro que chegava no dia 1 de janeiro, segundo os familia-

res. Ele não via nada de diferente em relação ao ano anterior. 

O capítulo termina com o autor a dizer que o futuro há de chegar e que gostaria que acontecessem coisas boas, tais 

como: muitas cores e música, as pessoas serem boas e simpáticas, ninguém precisar de pedir esmola. 

O autor conclui que não vai desistir e tem a certeza que o futuro irá chegar! 

Inês Monteiro, 7º A 

Cada época tem os seus códigos … 
 

No século XIX havia uma linguagem secreta, feita de 

sinais, para exprimir os sentimentos, que passava forço-

samente pelos acessórios de moda. Eram, então indispen-

sáveis o chapéu, o lenço e a espada.  Para saudar a sua 

apaixonada, o rapaz beijava a aba do chapéu, o que fazia 

a menina corar como se tivesse recebido o beijo! Quando 

levava o lenço à boca queria dizer “Qu’elle est belle!”. 

Se o dobrava significava que estava a agendar um novo 

encontro para o dia seguinte. Se punha a espada a meia 

altura queria dizer “gosto de ti”.  

O clã feminino servia-se do leque para manifestar os 

seus sentimentos. Havia tantas maneiras de o abrir, fe-

char ou abanar quantas as letras do alfabeto. Assim se 

compunham palavras que o amado do outro lado da sala, 

da igreja ou do jardim decifrava com muita paciência e 

ansiedade.  

Para as mais desajeitadas, devia ser um suplício! E o que 

não entenderiam eles!...  

[Texto adaptado] Gentilmente cedido pela Dr.ª Isabel Silva 



 

13 Jornal Jovem 

Magia, mitos e animais  
 

Uma das divindades mais estranhas dos egípcios era 

Tuéris, uma deusa hipopótamo, com um grande cauda 

de crocodilo pendendo sobre o dorso. Ela protegia as 

mulheres grávidas e a maternidade. 

O íbis, mais elegante, era o animal 

sagrado do deus dos escribas, Thot. 

Eram criados íbis num lago perto de 

Saqqara para serem embalsamados e 

vendidos a peregrinos. Quatro mi-

lhões de íbis embalsamados (um ver-

dadeiro atentado ambiental) foram 

descobertos num cemitério em Saqqa-

ra, cada um num pote individual.  

Os egípcios tinham animais de esti-

mação, como cães, macacos e gatos. 

O historiador grego Heródoto ficou 

espantado com a obsessão dos egíp-

cios por gatos. Eles sentiam tanto a 

morte dos seus gatos que rapavam as 

sobrancelhas. Quando havia um in-

cêndio numa casa, preocupavam-se 

mais com  a salvação dos gatos do 

que em apagar o fogo. Os persas 

exploraram esta adoração dos egíp-

cios por gatos, usando-os num ata-

que. Cada soldado persa segurava um gato, enquanto 

centenas de outros corriam à frente. Os egípcios rende-

ram-se com medo de ferirem os gatos.  

                                                             Dr.ª Clara Cruz                                                           

Solstício de verão 

O solstício de verão de 2016 ocorre a 20 de junho (2ª feira), mais precisamente às 22h34 em Portugal. Este momento 

marca oficialmente o início do verão. 

O solstício de verão é o momento em que o Sol atinge a maior declinação em latitude, medida a partir da linha do 

Equador, em junho no hemisfério norte, e em dezembro no hemisfério sul. 

O termo "solstício" vem do Latim sendo composto pelas palavras sol e 

sistere (que não se mexe). Visto da Terra, o sol parece parado, manten-

do uma posição fixa ao nascer e ao se pôr, durante algum tempo. 

Os solstícios acontecem duas vezes por ano, uma vez em junho e outra 

em dezembro, o que define as mudanças de estação do ano juntamente 

com os dois equinócios.  

Assim, no mês de junho, observa-se ao mesmo tempo, o solstício de 

verão, no hemisfér io norte, e o solstício de inverno, no hemisfér io 

sul.  

                                                                                                                             

Dr. António Carmo                  

Conhece a nossa Cidade?! 

Hum?! Vamos lá a testar esses conhecimentos! 

 

1. A casa do Conde de Monsanto situava-se no local da esco-

la… 

a) – Sá da Bandeira 

b) – Alexandre Herculano 

c) – D. João II 

 

2. As freiras do Convento de Santa Clara dedicavam-se à 

doçaria e vendiam… 

a) – trouxas de ovos 

b) – ar repiados 

c) – celestes 

 

3. Alexandre Herculano tem um busto junto ao... 

a) – Jardim das Portas do Sol 

b) – Mercado Municipal 

c) – Cemitério 

 

4. O teatro Sá da Bandeira foi construído no antigo edifício 

do… 

a) – Mercado 

b) – Matadouro 

c) – Hospital  

 

5. A Obra do Ovo ajudava os doentes de  

a) – Tuberculose 

b) – Lepra 

c) – Cirrose  

 

6. O monumento evocativo da Porta de Atamarma foi inaugu-

rado em…  

a) – 1920 

b) – 1910 

c) – 1870  
 
                                                                Dr.ª Teresa Lopes 
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PASSATEMPOS 

As soluções de todos os  

passatempos serão publicadas na  

próxima edição deste  jornal. 

 Au restaurant, le garçon demande au client :  

- Comment avez-vous trouvé le beefsteak ?  

- Tout à fait par hasard, en soulevant une frite !   

*** 

Un mec demande à son pote: 

- Tu préfères avoir la maladie d'alzheimer ou de par-

kinson? 

Son pot lui répond: 

- Je sais pas, tu préfères quoi toi ? 

Et il lui dit : 

- Moi je préfère parkinson, parce qu’il vaut mieux 

renverser une goutte de Ricardi que d'oublier de le 

boire...   

http://www.blague.info/blagues/histoires_drole 

1. Easier said than done a) Longe da vista, longe do coração 

2. Walls have ears b) Não vale a pena chorar sobre o leite 

derramado 

3. Out of sight, out of mind c) Duas cabeças pensam melhor do que 

uma. 

4. Two heads are better than one d) As paredes têm ouvidos. 

5. An apple a day keeps the doctor 

away 

e) É mais fácil dizer do que fazer. 

6. It’s no use crying over spilt milk f) Uma maça por dia, não sabes o bem que 

te fazia. 

1  2  3  4   5  6  

Gentilmente cedido pela Dr.ª Ana Lúcia Bento 

Good Holidays! 

 

Bonnes Vacances! 

 

Buenas vacaciones! 

 

Boas Férias! 
 

 

HAVE 
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