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No rescaldo do Mundial de Futebol, com todas as seleções que nos enchiam os olhos, que nos
eram mais próximas, a regressar a casa, e, depois de tudo o que tem contribuído para descredibilizar o pequeno mundo do futebol, dentro de portas, não admira que o Anticiclone dos Açores
ensaie mal umas “tribelas” que arrepiam a indumentária dos veraneantes a braços com o vento, o
céu nublado e a chuva.
Os muitos casos de peculato, fraude, extorsão, com nomes de código sui generis, a assaltar os
blocos noticiosos, quase nos fazem preterir a realidade dos outros à nossa, e até a mini Cimeira
do Clima com um convidado especial com o dom de “Yes, you Can” ficou na penumbra da nossa ansiedade, porque queremos é saber mais daqueles miúdos e daquele treinador e da gente,
muita gente, que se uniu e coordenou para que o mau presságio do 13 virasse a senha do milagre
pela ação da sua determinação e entrega.
Longe destas competições, mesmo sabendo que teimam em nos sonegar tempo ao longo dos escalões e da dança das reconduções, não incendiamos multidões, não ambicionamos títulos, nem
frações. Também, não temos ilusões!
Tivéssemos nós o dom daquele líder e o respeito e consideração dos jovens, comungássemos todos da lucidez e sabedoria daquela cultura, e certamente o nosso tão certo Anticiclone não quereria mudar de ares e seria bem mais gratificante a nossa profissão a que António Gedeão chamou
DEDICAÇÃO.
Boas Férias! - deseja o Jornal Jovem.

Ações de Sensibilização da Escola Segura

Ação sobre Bullying

Terminou apenas no terceiro período um conjunto

No dia 19 de abril, a Professora Dr.ª Sónia Seixas fez a

de Ações de sensibilização promovidas pelo Pro-

gentileza de se deslocar à nossa Escola para dinamizar

grama Escola Segura (PSP) sobre Comportamentos

uma ação sobre Bullying: aquilo que muitos sofreram

de Risco (para os quintos anos) e Álcool e Drogas

e não disseram.

(para o 3ºCiclo).

A turma selecionada foi o 7ºA que , desta forma, ficou

As mesmas enquadraram-se no âmbito dos conteú-

não só a saber muito mais sobre o tema, como também

dos das sessões de Educação Para a Cidadania ten-

a saber prevenir, agir e reagir a situações deste teor.

do tido essencialmente uma função preventiva.
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aile de Finalistas

Sexta.feira, 13 de abril, decorreu na Escola D. João II o Baile de Final de Ciclo para os alunos do 9º Ano da Agrupamento.
Ao evento acorreram muitos professores, alunos, a senhora Diretora do Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira, o
senhor Presidente do Conselho Geral e também a senhora Vereadora de Educação da Câmara Municipal de Santarém.

A organização do evento ficou a dever-se aos Direto-

Como a diversão por si própria carece de alimento, os

res de Turma do 9º Ano, em especial ao Dr. Luís Sil-

Encarregados de educação trouxeram muitas iguarias

va, à Dr.ª Ana Paula Franco, que se incumbiu da de-

que transformaram o mini-bufete numa área muito ape-

coração (tendo tido o auxílio de alguns colegas e dos

lativa e frequentada, com prejuízo para a “linha” das

alunos do 9º Ano), a alguns Encarregados de educa-

senhoras.

ção que contaram também com a colaboração da As-

Para que tudo corresse bem, em harmonia, foram des-

sociação de Pais e Encarregados de Educação da Es-

tacados nove Assistentes operacionais, entre os quais o

cola D. João II.

Senhor António Fonseca da Escola Secundária Sá da

Havai foi o tema escolhido, em antevisão do clima de

Bandeira, que orientaram e vigiaram os alunos. A Es-

férias e descontração, das paisagens que convidam ao

cola Segura também assinalou a sua presença.

sonho e evasão e do vestuário leve, desportivo, com

A nossa gratidão ao Dr. José Augusto que, incansavel-

cores vivas, padrões estampados, motivos florais que

mente, tem vindo a registar para a posterioridade estes

ajudam a imprimir um ar de festa.

instantes e a todos os que contribuíram para a realiza-

Cumpriu-se a tradição e elegeram-se os Reis da Fes-

ção deste evento!

ta. De certeza que os conhece.
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Atividades extraletivas
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SuperTmatik de Geogradia
Realizaram-se nos dias 11 e 18 de abril os campeonatos inter-turmas de
SuperTmatik de Geografia dos 7º, 8º e 9º anos. Ficaram apurados para
participar no Campeonato Nacional os três primeiros alunos de cada ano.
7º ano
Campeão: Nelson Cunha, 7º B
Vice-campeão: José Pedro Cabral, 7º E
3º classificado: Michele Martins, 7º B
8º ano

9º ano

Campeã: Leonor Mendes, 8º D

Campeão: Manuel Sasstti, 9º B

Vice-campeão: Francisco Almeida, 8º D

Vice-campeã: Helena Albergaria, 9º B

3º classificado: Pedro Oliveira, 8º B

3º classificado: Duarte Fontes, 9º A
Dr. António Carmo

Um cravo para Abril
Assim se designou esta atividade que decorreu no dia 24
de abril, no intervalo da manhã.
O objetivo era festejar o aniversário da Revolução e a
mudança de regime que levou ao fim da ditadura do Estado Novo e à implementação da Democracia, temáticas
estas abordadas em subdomínios dos grandes temas leci-

onados no 6.º ano de escolaridade.
A atividade englobou todos os alunos de 6.º ano, os grupos de História e Geografia de Portugal e de Educação
Musical. Este último preparou algumas canções de "música de intervenção". Os alunos fizeram cravos
vermelhos, símbolo da revolução, que estiveram em exposição no átrio.
Assim se registou um grande momento que envolveu todos os presentes numa onda de Liberdade, cantando em
uníssono canções que sabemos de cor, tanto nos dizem, e
ainda nos emocionam.
Dr.ª Teresa Lopes
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Creative Writing
A 3ªeliminatória da atividade de Inglês, do 3ºCiclo,
realizou-se na Biblioteca da escola EB D.João II, no
dia 5 de junho, para os alunos de nono ano, e, posteriormente, no dia 11, para os alunos de 7º e 8ºAnos.
Mais uma vez foi solicitado aos alunos apurados nas
eliminatórias anteriores que redigissem um texto em
língua inglesa, com correção linguística e criatividade, com recurso a dicionários bilingues e ao som de
música clássica... O tema?! In English, of course!

No dia 26 de abril 22 alunas do 9º ano da nossa Esco-

MILLIONS OF FOOTPRINTS

la, acompanhadas pela docente Maria João Farinha

I was walking in the woods when suddenly I saw something

deslocaram-se ao Auditório da Escola Superior de

strange on the path ahead.There were millions of tiny

Educação para participarem num evento na área das

footprints coming out of the bushes, crossing the path, and

Tecnologias de informação e comunicação. O objeti-

disappearing into the bushes on the other side. I had some

vo do mesmo era tomar consciência da importância

free time so I decided to follow the footprints...

Então os vencedores foram os seguintes alunos:
7ºAno - Maria Teresa Caria Fernandes F. Nunes (7ºE)

8ºAno - João Lourenço Vieira Vargas (8ºB)
9ºAno - Marta Pinto Bento (9ºB)

do papel das mulheres nesta área , assim como das
perspetivas de carreira (que tem sido maioritariamente masculina).
As jovens manifestaram-se agradadas com a ideia.

Parabéns aos vencedores!
Dr.ª Ana Margarida Vieira Dias

Descobrimentos portugueses
Nas últimas semanas de aulas, no átrio da Escola, realizou-se uma Exposição de trabalhos acerca do Tema
“Descobrimentos Portugueses”, enquadrada pelos conteúdos ministrados no quinto ano de escolaridade, no âmbito
da disciplina de História e Geografia de Portugal.

A atestar muita pesquisa, os trabalhos incluíam embarcações, instrumentos náuticos, biografias de navegadores,
especiarias a preços quase proibitivos na época.
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CRIATIVIDADE EM ANDAMENTO...
No âmbito da disciplina de Língua Portuguesa a turma do 5º B, perante o estudo da poesia, realizou diversos poemas ilustrados com o tema dos animais. Os poemas ficaram muito bem estruturados e criativos.
Houve vários animais representados, como poe exemplo: o esquilo, o cão, o macaco, o tucano…
Os poemas foram muito bem declamados e tiveram muito sucesso entre a turma!!!
“A poesia é o sentimento que sobra ao coração e sai pela mão.” (Carmen Conde)

Os alunos do 5ºE trabalharam a poesia nas aulas de Português e
a professora propôs uma atividade diferente e engraçada em
que misturavam dois animais e, de seguida, escreviam um poema. Vimos o exemplo da “Tubarixa”, metade tubarão, metade
lagartixa.
O trabalho foi tão interessante que alguns alunos até fizeram
três poemas com animais totalmente diferentes. O resultado foi
fantástico e a turma criou seres vivos que estão prontos para

revolucionar o mundo animal. Queres conhecê-los?! Aqui fi-

Lá no pantanal
Mora o tucano colorido

cam dois exemplos.
Tomé Rodrigues, 5ºE

Não lê as desgraças do jornal
Vive muito divertido.
Tem um grande bico
Que lhe serve de radiador
Por isso nunca fica aflito
Quando aperta o calor.
A ámiga é um pequeno animal

Que estranho é ser assim
Mas tudo tem uma razão
Se fizesse Atchim
Seria uma grande confusão.
Pode até ser exótico
Que mal tem
Não vive no mundo caótico
Da maioria das pessoas de bem!
Guilherme Almeida, 5ºB

Á
M
I
G
A

Come carne e ervas
E nada lhe faz mal.
Não vive no mar
Vive na terra
Mas sabe voar.

É trabalhadora
E sabe caçar
As suas amigas
É que não vai devorar.
Bruna Henoch, 5ºE

Jornal Jovem
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O sexto ano enveredou por um caminho mais genérico, por isso aqui fica

Girafante

A Natureza
O girafante é uma mistura

O que será, o que será?

De girafa e elefante

Tem frio e calor,

Por ser o maior animal do

Contém a sua pureza e beleza

mundo

E ganha o amor

Ele acha-se importante.

Será a Natureza?
Com certeza

O girafante tem um ar majestoso
É confiante e corajoso

No mais belo verão,

Mas também muito vaidoso.

Ouço os pássaros a chilrear
Mais tarde vou-me sentar à beira mar,

O girafante é vaidoso e convencido

Onde vejo os peixes a nadar,

Mas também tem bom coração

E as ondas do mar a ondular!

Todos os dias diz “olá!” a quem passa

E então?

Todos os dias sem razão.

É a natureza!
Ana Raquel, 5ºE

Respondo eu ao João,
Com toda a certeza!
E no inverno?
Temos que usar luva,
Mas não é um inferno,
É só ouvir cair chuva!
Já na primavera,
Eu gostava de ser uma flor,
Quem me dera!

Prendas para a Mãe

Que bonita seria a minha cor!
E em sonhos do meu sono,

Este ano as mães dos alunos das turmas A e E do sexto

Sono esse amarelo,

ano, receberam uma prenda muito especial no Dia da

Eu sonho com as folhas,

Mãe. Na disciplina de Educação Tecnológica, todos

Folhas essas de outono.

"fizeram o gosto ao dedo" e costuraram umas lindas al-

mofadinhas em feltro que cada um personalizou ao seu

Mas, o que seria feito destas estações sem mãe?

gosto. Rapazes e raparigas aderiram com muito entusias-

Quem será?

mo a esta atividade e ficaram muito orgulhosos do seu

Só poderia ser a mãe natureza,

trabalho.

Que em todo o mundo está!
Drª Esmeralda Maçarico

Sara Marques, 6ºG
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Na última semana de aulas, nos dias 11 e 12,
segunda e terça-feira que ideia melhor do que
fazer gazeta com o consentimento dos Encarregados de educação?! Não! Não se ponha já a
congeminar. A ideia partiu do docente de Educação Moral e Religiosa Católica e ,desta vez, a

sorte bateu à porta dos alunos do segundo ciclo.
“EMRC—Montargil radical“ foi o nome da
atividade que levou até ao Campo da Orbitur de
Montargil 108 crianças e 11 adultos, com o intuito de desenvolver nos alunos as tão desejadas
competências sociais fundamentais a um aluno
do seculo XXI. Um campo de multiatividades
pareceu o local indicado a estes docentes para
incutir em todos o espírito de entreajuda, fo-

mentar as relações interpessoais, o respeito pelo
outro e pelas normas, a responsabilidade... nas
muitas modalidades desportivas e jogos de
equipa.
Para ficar com uma ideia, experimentaram um
pouco de tudo: Canoagem, Tiro com arco, BTT,
SUP, Slide, Escalada, Laser tag, Piscina…
Embora por Santarém o tempo não tenha estado
muito bom, no Alentejo tal não aconteceu , e o

grupo pôde desfrutar de grandes momentos de
diversão, excelentes instalações e de um franco
convívio.
Dr. José Costa

Jornal Jovem
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E viva a Música!
No decurso da primeira quinzena de junho a Música foi
uma constante na nossa Escola, numa espécie de antevisão dos muitos festivais de verão que existem no nosso
país.
A Drª Maria João Farinha e os alunos do 6ºD, 6ºE, 6ºF e
6ºG, ofereceram-nos um intervalo musical nos dias 5 e

6 de junho no átrio da Escola.
Mas não ficou por aqui. Dia 6, durante a manhã, decorreram, também, as Olimpíadas da Música de 5º Ano na
Biblioteca.
Na semana seguinte, a festa continuou com as Olimpíadas da Música na Biblioteca da Escola, dia 13 de junho
(às 10.15h) e o Concurso de flauta do 2º ciclo, à tarde
(14.00h).
Os alunos tiveram, assim, oportunidade de brilhar e

contagiar toda a comunidade educativa. Afinal, junho é
um mês festivo por natureza em que os Santos populares se associam ao espírito do verão.

Feirinha solidária
No âmbito da disciplina de EPC, o 6ºE organizou na
D. Joåo ll uma feirinha solidária. A ideia e a organização da mesma ficou a dever-se à Diretora de Turma, Dr.ª Esmeralda Maçarico que, em terra de touros, tem uma grande afición por animais domésticos
de pequeno porte.
A verba angariada reverteu para a aquisição de ração

para os gatinhos que fizeram da nossa escola o seu
lar. Refira-se, a este propósito, que alguns Encarregados de Educação, têm vindo a entregar, na Portaria da Escola, com alguma regularidade, alimento
para os mesmos.
Bem-haja a todos!

“A ÚNICA REVOLUÇÃO POSSÍVEL É
DENTRO DE NÓS.”
MAHATMA GANDHI
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iagem de final de Ciclo
Aconteceu nos dias 2 e 3 de junho a tão esperada viagem de
final de ciclo! Depois de muito trabalho com a preparação
do baile, com a venda de rifas e também com a preparação/
angariação dos prémios, lá fomos nós, 41 alunos e 3 professoras, logo pela manhãzinha direitos a Montargil.
O S. Pedro não parecia estar a alinhar muito na brincadeira,

mas assim que lá chegámos, o santo deu um ar da sua graça
e proporcionou-nos um ótimo estado do tempo!
À entrada do parque de campismo a equipa Mil Aventuras
tratou de nos dar as boas vindas com bastante alegria e simpatia. Depois de instalados nos bungalows, começaram as
atividades: Arborismo, Canoagem, SUP, Paintball, Piscina…
Até tivemos direito a "discoteca"! Uma festa animadíssima e
partilhada por todos, uns mais discretos, outros mais extrovertidos, todos se divertiram!

Após a ceia foi hora de recolher, porque o segundo dia prometia ainda mais animação. De acordo com o esperado, as
atividades iam rodando pelos dois grupos constituídos para
que todos tivessem as mesmas oportunidades de diversão.
Antes de almoço, hora de deixar tudo arrumadinho, almoçar
rápido para aproveitar ao máximo a tarde de piscina!
Já se respirava saudade, seguiam-se brincadeiras misturadas
com selfies, fotos e vídeos para mais tarde recordar.
E pronto! Ali terminavam dois dias muito bem passados.
Um pouco cansados mas felizes estava na hora de regressar

a Santarém.
Grupo fantástico este!
Como professora acompanhante deste grupo não posso deixar de aproveitar esta oportunidade para, mais uma vez,
elogiar o saber estar e o saber conviver destes alunos. Tanto
eu como os professores Helena Lourenço, Sílvia Salavisa e
António Pina (que se juntou a nós no domingo pela manhã)
nos sentimos orgulhosos pelo grupo que acompanhámos;
foram elogiados, inclusive, pelos monitores da equipa Mil
Aventuras, bem como pelos funcionários do Parque, cum-

prindo regras e horários, brincando e respeitando, algo que,
infelizmente, nem sempre acontece!
O nosso desejo é que sejam muito felizes em todas as vossas
escolhas futuras!
Dr.ª Sandra Carvalho

Jornal Jovem
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A Escola D. João II, tendo em conta a conjuntura
atual, tem uma área ajardinada

excessivamente

vasta, que pressupõe uma atenção e manutenção

diárias, além da existência de um leque variado de
recursos humanos, materiais e monetários. Não
dispõe, no entanto, de nenhum jardineiro nos seus
quadros, nem beneficia tão-pouco de nenhum serviço esporádico nesta área, e os utensílios existentes não vão além de uma motosserra, uma tesoura
de poda, uma mangueira...
Quis o acaso que o aspeto de alguns canteiros chamasse a atenção de docentes e alunos que aproveitaram as sessões
de Educação para a Cidadania para intervir sobre o meio ambiente. Por outro lado, houve um reforço de Assisten-

tes operacionais e o tempo atmosférico permitiu que se fizessem alguns trabalhos de jardinagem.
A Direção de Turma da Dr.ª Cláudia Silva, o 8ºA, encabeçou este movimento que se empenhou em dar um novo
visual a alguns espaços exteriores. O projeto recebeu um nome sugestivo “Vamos embelezar a nossa Escola” ,e
foi justamente isso que aconteceu. O empenho dos alunos foi notório - arrancaram as ervas, revolveram a terra..., o
Assistente operacional, senhor Ângelo Paulino, no tempo disponível, desbravou, regou, pintou os canteiros com
cores festivas (as disponíveis em stock), e as alunas Joana Simões (7ºB) e Sara (5ºC) também deram uma ajudinha.; a Diretora de Turma conseguiu apoios “de peso” para esta causa estético-ambiental.
A senhora Dr.ª Inês Barroso, Vereadora do Pelouro da Educação da Câmara Municipal de Santarém, apadrinhou
este Projeto e o Município ofereceu adubo, muitas plantas e a ajuda de pessoal técnico que deu diretrizes com vista

à colocação das plantas e à sua preservação.
As fotografias ilustram o culminar do Projeto, no último dia de aulas, ao qual não faltou a senhora Vereadora.
A nossa gratidão a todos os envolvidos!
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Sabe o que é o Boccia?!
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Atividades Desportivas

O Boccia é uma modalidade desportiva paralímpica, de cariz universal. Em termos genéricos
consiste em colocar bolas de cor (6 azuis contra
6 vermelhas) o mais perto possível de uma bola
alvo, a bola branca. Esta bola é lançada estrategicamente pelo primeiro jogador para dentro do
recinto de jogo.

Não sabia?! Pois é! Mais ainda: no dia 12 de
abril realizou-se no Pavilhão da nossa Escola um
Torneio de Boccia. Muitos foram os participantes .

Futsal 7 de junho

Jornal Jovem
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Rjukan, a cidade espelho

I
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Na Noruega existe uma pequena cidade, Rjukan,
localizada num vale, que durante seis meses do
ano (setembro a março), não conseguia receber a
luz do sol. A baixa inclinação do sol durante
aquele período impede que a localidade receba
luz direta. Mas este problema foi ultrapassado
quando um habitante local teve a ideia de colocar
três espelhos gigantes no topo de uma das monta-

nhas, direcionando, dessa forma, os raios solares
para a aldeia, mais precisamente para a praça
central.
Dr. António Carmo

Dúvidas do Português
Porque ou por que?!
Certamente, já teve dúvidas em utilizar um ou outro, não é?! Pois não há que enganar!
Nas frases “Porque não vens comigo ao cinema?” (o porque é um advérbio interrogativo por estar ligado a um
verbo) ou “Não faço natação porque não trouxe o equipamento” (aqui porque é uma conjunção causal, visto
que indica a causa).
Por outro lado, se dissermos “Por que me fizeste isto?”, omite-se “é que”, mas em termos de significado o que se

pretende dizer é por que razão, ou por que motivo. Ou “O motivo por que estou triste é por tu te ires embora”,
o mesmo é dizer “o motivo pelo qual estou triste…”. Nestes últimos casos o por é uma preposição e o que é um
pronome relativo.
Para evitar enganos, quando está a hesitar em relação ao modo como escrever, pense no contexto em que vai utilizar a palavra ou expressão e tente substituí-la por outra(s) expressão(ões) equivalente(s).

14

Jornal Jovem

PASSATEMPOS

Mots pour rire et sourire!
flux et un reflux de la mer
- Pourquoi observe-t-on un flux et
un

reflux

de

la

mer

?

- Parce qu'il y a très longtemps,
les Français sont venus s'installer
près de la plage. Et la mer,
écoeurée, s'en est allée. Depuis,
toutes les 12 heures, elle revient
voir si ils sont toujours là.
***
- Ce chien est vraiment trop intelligent! Se plaint le propriétaire
d'un caniche. Il a appris en une
journée à aller, chaque matin, à
huit heures, au kiosque, chercher
mon journal. Mais il ne me
l'apporte jamais avant dix heures.
- Pourquoi cela ?
- Il veut absolument être le premier à faire les mots croisés.
www.blague.info/blagues/meilleurblague.php

Ficha Técnica

Jornal
Jovem
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