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atividades. 
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Artes Plásticas 
 

A turma Vocacional expôs os seus quadros no 

átrio da escola D. João II,   relativamente ao 1º 

Módulo da 

disciplina de 

Artes Plásticas. 

Os pintores 

Paul Klee, Piet 

Mondrian, 

Wassily Kan-

dinsky, Joan 

Miró, entre outros, serviram de inspiração para 

estes surpreendentes trabalhos. Parabéns pelo em-

penho e dedicação demonstrada por todos os alu-

nos. 
 

                                    Dr.ª Dulce Monteiro 

Semana da Leitura 

 

A fim de divulgar a coleção da Biblioteca da nossa escola, 

realizou-se uma pequena 

mostra bibliográfica para assi-

nalar o mote da 11ª Semana 

da Leitura "O Prazer de Ler, 

Ler para Ser". 

A nossa biblioteca pôde con-

tar com a colaboração dos pro-

fessores e alunos de Educação 

Tecnológica, do 5º e 6º ano de 

escolaridade, para a Exposição 

que assinalou o Dia Mundial 

do Teatro (27 de março) e que 

coincidiu com o início da Semana da Leitura. 

 

 

Habituámo-nos à Política dos 3 R's desde a Conferência da Terra, do Rio de Janeiro, e, 

melhor ou pior, esta entranhou-se nos hábitos de grande parte dos portugueses. 

Se pensarmos bem, mesmo com alguma complacência, o "Reduzir, reutilizar e reciclar" 

tornou-se extensivo a todos os setores da sociedade por força da conjuntura que atravessa-

mos, convenhamos, nem sempre com a devida propriedade e equidade. 

Também com algum poder de observação, é fácil discernir como se Reutiliza, saltitando 

de um cargo para outro; como, na premência e euforia do momento, se colocam, incredu-

lamente, em lugares cimeiros indivíduos que Reciclam rancores antigos; como designa-

mos de espirituoso o que é intrinsecamente patético; como nos falta a coragem para Redu-

zir, exceto nos custos. 

Quantas vezes não são necessárias intervenções mais profundas e estruturais e, para salvar 

um edifício, não temos de reforçar os alicerces?! 

Com "modelos" tão falhos de consistência e plenos de deformação, como exigir de consci- 

ências, ainda em definição, uma outra política basilar à Educação: Rigor, Respeito e Res-

ponsabilidade?!  

Uma Santa Páscoa! - deseja o Jornal Jovem. 
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As soluções de todos os  

passatempos serão publicadas na  

próxima edição deste  jornal. 

14 de fevereiro - Dia dos Namorados 
No dia 14 de fevereiro o 

amor e a alegria foram os 

ingredientes de um dia mui-

to especial celebrado na Es-

cola D. João II.  

Durante os intervalos da 

manhã os alunos cantaram 

canções alusivas ao dia dos namorados em Português, 

Espanhol e Inglês. Esta atividade contou com a colabo-

ração da Professora Maria João Farinha. 

Os alunos das turmas de 

Espanhol realizaram um 

trabalho por turma alu-

sivo ao tema, em articu-

lação com a professora 

de Educação Visual, 

Ana Paula Franco. Estes 

trabalhos foram expos-

tos na entrada da escola. 

Os alunos de Inglês do 

3º ciclo, assim como os 

da turma Vocacional e 

da Educação Especial, também contribuíram com os 

seus trabalhos. Em articulação conseguimos uma bonita 

decoração da nossa escola. 

No 2º ciclo a data também foi celebrada e algumas tur-

mas do 5º ano decoraram t-shirts alusivas ao tema. 

A animação e a boa disposição reinaram entre toda a 

comunidade educativa.   

                                                            Dr.ª Cláudia Silva 

Os Reis Magos chegaram à escola  

No dia 6 de janeiro, o ambiente natalício invadiu o 

Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira com a chegada 

dos Reis Magos.  

Os alunos de Espanhol da 

Escola D. João II comemo-

raram o Dia dos Reis com 

uma exposição de leques 

alusiva à temática.  

Durante a manhã fomos 

presenteados com um mini 

espetáculo de Sevilhanas e 

com canções de Natal 

(villancicos) cantadas pelos 

alunos de Espanhol. A ati-

vidade dos cânticos foi realizada em articulação com a 

Docente Maria João Farinha que ajudou a ensaiar os 

alunos.  

Claro que os Reis 

Magos não podiam 

faltar!! 

   

 

        Dr.ª Cláudia Silva                                           

 

                            Making Friends 
 

Realizou-se no dia 15 de março, em Fátima, mais um 

encontro interescolas dos alunos de EMRC do 5.º e 6.º 

anos de escolaridade, da Diocese de Santarém.  

Foram mais de 200 os alunos da Escola D. João II que 

participaram neste encontro, 

sob o lema “Making Friends”. 

Durante a manhã decorreu a 

visita às Grutas da Moeda em 

que os alunos puderam apren-

der ou cimentar conhecimentos 

adquiridos noutras disciplinas 

curriculares, valorizando o pa-

trimónio natural das Serras de 

Aires e Candeeiros.  

No período da tarde e, para ter-

minar o dia em grande,   após a                                                                                                 

oração na Igre-

ja da Santíssi-

ma Trindade, 

numa altura em 

que se ultimam 

os preparativos 

para as come-

morações dos 

100 anos das 

aparições, decorreu a tarde musical, animada pelo pro-

fessor Luís Galvão, no Centro Paulo VI. Este foi, sem 

dúvida, o ponto alto do encontro para a maioria dos 

alunos, momento em que, de uma forma descontraída, 

cada um foi levado a partilhar as suas capacidades e 

competências únicas capazes de construir uma socieda-

de melhor.       

                                                                 Dr. José Costa        
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Decorreu na nossa 

escola, no dia 8 de 

março, o Concurso 

Matemático PAN-

GEA, sob o lema 

"Matemática para 

todos", nas salas 

A6, A15 e Bibliote-

ca, entre as 14.30 e 

16.30. Nesta prova 

participaram 106 

alunos do 5º ao 9º 

ano de escolaridade, com a colaboração das professo-

ras de Matemática do segundo e terceiro ciclos da Es-

cola D. João II. Apesar de ser o terceiro ano consecuti-

vo em que a escola participa nesta atividade, esta foi a 

primeira edição em suporte informático.  A prova foi 

composta por 20 questões de escolha múltipla, com 

diferentes níveis de dificuldade. 

Com a nossa participação neste projeto esperamos: 

- Unir e motivar os alunos através da matemática; 

- Fortalecer a autoconfiança dos participantes e as su-

as capacidades; 

- Mostrar as capacidades matemáticas dos participan-

tes aos seus pais e professores, para que estas sejam 

continuamente reforçadas; 

- Fortalecer competências e incentivar o intercâmbio 

matemático. 

Para a 2ª fase foram apurados os seguintes alunos da 

nossa escola, entre os 100 melhores classificados a 

nível nacional. Estão todos de  parabéns e, tendo em 

conta o bom desempenho dos nossos alunos, espera-

mos que cheguem, ainda, mais longe!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inovar a reciclar 
 

Nas disciplinas de Educação Visual e Educação Tecnológica os alunos 

continuam a dar largas à sua criatividade. Para comemorar a época 

carnavalesca e também o Dia do Teatro, foram feitas máscaras de liga-

dura de gesso. Os alunos realizaram este trabalho a pares, tirando o 

molde ao rosto de cada um, foi um trabalho que muito os cativou, que 

exigiu muita responsabilidade e cooperação. No final cada um pintou 

a sua máscara com tintas acríli-

cas, tendo como inspiração as 

máscaras venezianas e tribais. 

     Como educadores cabe-nos 

educar os alunos para consumido-

res conscientes e responsáveis. É fundamental reaproveitar-se tudo o que for 

possível para tentarmos reduzir o lixo que produzimos  e por isso durante este 

período foram recuperadas muitas embalagens e com elas criaram-se novas pe-

ças, mealheiros, molduras, entre outros. 

                                                                                                                            Dr.ª Esmeralda Maçarico 

Dr.ª Sandra Carvalho 
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A turma B do 5.º ano desenvolveu um trabalho de pesquisa, 

no âmbito da disciplina de Ciências Naturais, tendo cada 

aluno apresentado um documento descritivo de um animal 

da sua preferência. 

Os referidos trabalhos estão expostos no Bloco A da nossa 

escola, permitindo que toda a comunidade escolar possa 

conhecer melhor diversos animais do nosso planeta. 

Na opinião da docente dinamizadora desta atividade, a tur-

ma aderiu de forma bastante satisfatória ao que lhe foi pro-

posto, sendo que se conseguiu compilar um conjunto de tra-

balhos bastante interessantes. 

Para os alunos da turma esta foi uma atividade interessante 

e enriquecedora que desenvolveram com empenho e interes-

se!                                                        

                                                         Dr.ª Margarida Godinho 

Diversidade nos animais 

Carteiras Solidárias 

Na disciplina de Arte ao Ser-

viço da Cidadania,  o 6ºE 

transformou embalagens de 

tetrapack, que na melhor 

das hipóteses iriam para a 

reciclagem, em lindas car-

teiras que foram vendidas 

na nossa escola. A angariação 

de fundos reverteu na totalidade para o pagamento da conta 

de veterinário de uma das gatinhas que escolheu a nossa 

escola para viver. O meu agradecimento a estes miúdos 

com um grande coração. 
 

                                                      Dr.ª Esmeralda Maçarico 

(Des)contruindo a obra 

de arte 
 

Realizou-se, no átrio da Es-

cola D. João II, uma exposi-

ção de trabalhos do 8º ano, 

no âmbito da disciplina de 

Educação Tecnológica, su-

bordinada ao tema: “A des-

construção da obra de arte”. 

A avaliar pelas imagens, te-

mos aqui verdadeiros artistas. 

Agora, é só uma questão de 

aprimorar a técnica…   
 

          Dr.ª Esmeralda Esteves 

Creative 

Writing 
 

A segunda 

eliminatória 

da Escrita 

Criativa em 

Inglês, para o 3º Ciclo, realizou-se na Biblioteca da 

Escola no dia 03 de abril, com a participação de 25 

alunos, apurados na primeira eliminatória.  

No 3º período realizar-se-á a terceira eliminatória 

com os alunos que obtiverem a menção de Muito 

Bom. 

                                           Dr.ª Ana Margarida Dias 
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Visita a Madrid 
 

No dia 31 de março partimos para uma aven-

tura em Madrid. 

Embora a viagem tenha sido longa, foi diver-

tida e valeu a pena. Nesse mesmo dia, visitá-

mos o estádio Santiago Bernabéu, de Real 

Madrid, no qual tivemos acesso à área VIP e 

fomos a várias zonas privilegiadas. 

No dia seguinte, fizemos uma visita panorâ-

mica pela cidade de Madrid em que vimos os 

principais pontos turísticos e fizemos com-

pras. Tivemos ainda a sorte de poder assistir 

ao render da guarda, no Palácio Real. Almo-

çámos ainda no Hard Rock Café. De tarde, 

visitámos o Museu do Prado onde contactá-

mos com grandes nomes da pintura e escultura. 

No penúltimo dia, passeámos pelo Parque Warner, que é um parque temático muito conhecido de diversões que tan-

to tem montanhas russas como espetáculos. Tem também as personagens mais conhecidas dos filmes desta empresa. 

Por fim, visitámos a cidade de Toledo, que chegou a ser a capital de Espanha. É uma cidade histórica com muita cul-

tura para conhecer. 

Foi uma visita não só educativa como também lúdica. Definitivamente, recomendamos este destino. 
 

                                                                                       Beatriz Simões, Catarina Borba, Margarida Pedro e Sara Mendes, 9ºC 

EMRC Radical 
 

 

Teve lugar, nos dias 28 e 29 de março, a deslocação dos 

mais de 100 alunos inscritos na disciplina de Educação Mo-

ral e Religiosa Católica, do 5.º e 6.º anos de escolaridade, 

da Escola D. João II, ao Parque da Orbitur, na Barragem de 

Montargil.  

Foram dois dias promovidos pelas disciplinas de EMRC e 

Educação Física, muito bem passados, ao longo dos quais, 

em articulação com a equipa Mil Aventuras, se procurou 

que os alunos, através da prática desportiva individual e em 

grupo, do contacto com a natureza e outras atividades lúdi-

cas, se divertissem e desenvolvessem as suas competências 

pessoais e sociais e a permuta de valores entre si. 

Com um excelente grupo de alunos, professores e elemen-

tos da equipa Mil Aventuras, num lugar de sonho, os resul-

tados só poderiam ser francamente positivos.  

No final, ficou o desejo de lá voltar, num futuro que se de-

seja próximo, com dias maiores e mais quentes, cheios de 

luz, cor, calor, água e muita alegria. 

É extremamente compensador e motivador para todos os 

que se envolveram em mais esta aventura ouvir na viagem 

de regresso a casa, da boca de um destes pequenos partici-

pantes: “Estes foram os melhores dias da minha vida!”. 

Dr. José Costa 
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Os nossos alunos participaram no Concurso “Faça lá um 

Poema”, no âmbito das comemorações do Dia Mundial 

da Poesia, promovido pela Biblioteca Escolar.  Em re-

presentação do nosso agrupamento, selecionaram-se os 

alunos Leonor Lucas Cordeiro, do 5º ano e João  Rabu-

ge, do 9º ano.  

Foram estes os poemas selecionados: 

 

Realizou-se na Bibliote-

ca da nossa escola, dia 18 de janeiro, a 1ª Fase da 

11ª  Edição do Concurso Nacional de Leitura. A prova consis-

tiu na realização de uma Ficha de Verificação de Leitura rela-

tiva aos livros Os da minha rua, de Ondjaki e O rapaz do rio, 

de Tim Bowler. Esta atividade contou com a colaboração do 

grupo disciplinar de Português do 3º ciclo. As alunas apuradas 

para a Fase Distrital do Concurso Nacional de Leitura, que terá 

lugar em Salvaterra de Magos, no dia 27 de abril, foram: Vic-

toria Isacenco, do 9º B, Helena Albergaria e Marta Bento, do 

8º B. As obras selecionadas que devem ser lidas nesta fase do 

concurso são A Terra do Anjo Azul, de António Mota e Quando Hitler roubou o Coelho Cor-de-Rosa, de Judith 

Kerr. 

Concurso Faça lá Poema 2017 

Poetas verdadeiros 

 
Poetas são aqueles, 

Que sabem imaginar, 

Não os que escrevem poemas 

Para os declamar. 

 

Poetas são aqueles 

Que só livros lerão, 

Não os que se sentam no sofá 

E começam a ver televisão. 

 

Poetas são aqueles 

Que nunca escreveram sem rimar, 

Não os que juntam palavras diferentes 

Só para as despachar. 

 

Poetas são pessoas que se inspiram 

Com tudo, até com um peru. 

Eu sou um poeta. 

Então e tu? 

 
Leonor Lucas Cordeiro 

 

Estou apaixonado 
 

Sei que não sou teu namorado 

nem tu minha namorada, 

mas não podia ficar parado 

aqui sem fazer nada. 
 
 

Fiz este poema 

e garanto-te que não minto, 

não sei se vale a pena, 

mas vou dizer-te o que se sinto. 
 
 

Hoje é dia de S. Valentim 

e nada te ofereci 

mas este meu amor por ti 

esse é até ao fim. 
 

 

Foram muitos os beijinhos, 

abraços e apalpões, 

em que trocámos energias 

entre os nossos corações. 
 
 

Esses teus olhos azuis 

deixam-me hipnotizado 

e cada vez que olho para eles 

fico mais apaixonado. 
 

 

Este meu amor por ti 

não consigo descrever 

e desde que te vi 

nunca mais te vou esquecer. 
 

Não sei se gostaste ou não 

mas serve de recordação 

e também de demonstração 

do que sinto no meu coração. 
 

Não está nada de jeito 

mas a intenção é que fica 

Ah e mais uma coisa… 

Amo-te Kica. 
 

                                                             João Rabuge 
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Decorridos uns dias, mais propriamente no dia 24 

de março, após um adiamento, dada a instabilida-

de das  condições atmosféricas, realizou-se o Tag 

Rugby regional  que contou com vár ias escolas 

da região Oeste e Lezíria e Médio Tejo. O campo 

de Rugby da Escola Prática de Cavalaria de Santa-

rém foi o local escolhido, mais uma vez.   

A nossa escola esteve presente com 2 equipas de 

infantis A, 5 infantis B, 4 de Iniciados e 1 de juve-

nis, sendo cada equipa composta por 8 alunos. 

Os nossos alunos tiveram um desempenho espeta-

cular tanto a nível comportamental como desporti-

vo. 

Chegamos às finais de Infantis B e Iniciados, não 

vencemos, mas ficámos com equipas apuradas 

para o campeonato nacional em todos os escalões 

no dia 18 de maio no Porto.  

Os nossos alunos divertiram-se e, cada vez mais, 

gostam de jogar Tag Rugby, nem a chuva os para. 

No passado dia 10 de março, pelas 14 horas,  iniciou-se a ca-

minhada dos mais de 200 alunos da escola D. João II até ao 

campo de Rugby da Escola Prática de Cavalaria, acompanha-

dos pela PSP - Escola Segura. 

Foi uma tarde onde os alunos se divertiram a jogar o Intertur-

mas de Tag Rugby. 

Esta iniciativa do grupo de Educação Física teve a ajuda na 

sua execução do Rugby Clube de Santarém e de alguns ele-

mentos da Federação de Rugby. Compareceram ainda alguns 

elementos da Câmara Municipal de Santarém e os alunos pu-

deram também contar com a presença de pais nas bancadas 

para os apoiar. 

O torneio decorreu com normalidade, muito empenho da parte 

de todos, sem acidentes nem incidentes. No final, todos os alu-

nos revelaram a sua satisfação por se ter realizado o torneio 

num espaço diferente do escolar e permitir-lhes, assim, desen-

volver melhor as suas capacidades. 

O Grupo de Educação Física agradece ao Rugby Clube de 

Santarém a disponibilidade manifestada para com a escola D. 

João II no sentido de tornar possível a realização deste evento. 

Encontros de Tag Rugby 

Grupo de Educação Física 
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Corta-Mato Distrital em Almeirim 

Escola D. João II vai a Almeirim e consegue  

medalha de ouro 
 

A Escola E.B. 2 e 3 D. João II participou neste evento 

com 38 alunos nos escalões Infantis A, Infantil B, Inicia-

dos e Juvenis em ambos os géneros. Os alunos foram 

acompanhados por 4 professores de Educação Física. To-

dos se empenharam em trazer “Ouro” para casa. Esta fa-

çanha, árdua de realizar, exigia uma competição feroz 

devido ao elevado número de participantes, mais própria 

mente 2500 atletas. 

As condições climatéricas não  ajudaram nada: choveu   

quase ininterruptamente toda a manhã, e o per-                                              

curso tinha várias poças de água com lama e dimensões 

para todos os gostos.  

Interessante foi ver as condecorações que os atletas iam 

adquirindo ao longo da prova devido aos caprichosos sal-

picos de lama. A natureza tem destas proezas, quando 

falha a originalidade.  

Com o bom sentido de profissionalismo dos professores e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

um bom empenho dos alunos, as expectativas não 

saíram goradas e conseguimos uma bela condecora-

ção de “OURO”, graças ao aluno Martim Ferreira, nº 

3 do 5ºA, que obteve o 1º lugar no escalão Infantil A 

masculino.  

Conseguimos uma bela “medalha de ouro”, graças ao 

aluno Martim Ferreira, nº 3 do 5ºA, que obteve o 1º 

lugar no escalão Infantil A masculino.  
 

                                                     Dr.ª Bernardete Pinto                                                      

 

Os 1º e 2º Encontros de Atividades Rítmicas Expressivas 

do Desporto Escolar, realizaram-se no dia 4 de abril no 

Pavilhão da Escola D. João II. Estiveram presentes 130 

alunos, 55 dos quais da Escola D. João II e os restantes 

das escolas de Marinhais, Alpiarça, Rio Maior e Mem Ra-

mires, sob a égide da Dr.ª Vera Hoshi. Os alunos do 9º E, 

pertencentes ao Clube de Rádio, colaboraram na logística. 

A Escola New Stars Dance esteve presente com dois pares 

de danças de salão, alunos estes que pertencem ao nosso 

Agrupamento e que apresentaram as suas coreografias em 

danças latinas.  

O professor Nuno Alves deu uma aula aberta de sambe, 

cha-cha-cha e jive a todos os presentes que aproveitaram 

o ensejo para treinar uns passinhos de dança e o aluno Sa-

muel Pereira, do 8ºA, desarticulou de espanto os maxila-

res da assistência.  

As turmas 8º B, 8º D e 9º E participaram com coreografias 

elaboradas nas aulas de Educação Física, que, pela sua 

qualidade, justificaram a sua presença em mais uma ativi-

dade do Desporto Escolar. 

Foi uma Grande Festa da Dança e uma excelente forma de 

encerrar o período.                       

                                                              Dr.ª Vera Hoshi  

1º e 2º Encontros de Atividades Rítmicas  

Expressivas 
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Conhece o adorável Panda Vermelho?! 

Um pouco maior do que um gato doméstico, porém, bem menor 

do que o seu primo, o panda vermelho tem pelo castanho-

avermelhado, uma cauda longa e peluda e um caminhar 

engraçado, devido às suas curtas patas dianteiras. Ele alimenta-

se principalmente de bambu, mas também come ovos, pássaros, 

insetos e pequenos mamíferos. É um animal solitário, ativo no 

período da noite e sonolento durante o dia. 

Tem este aspeto muito fofinho, como podem ver nestas imagens 

de derreter o coração.  

                                                 Dr-ª Helena Azevedo 

Sem nascer o sol 
 

Na localidade de Alert, no norte do Canadá, à latitude de 82º 30’ N, são 

136 dias consecutivos sem nascer o sol, entre 15 de outubro e 27 de feve-

reiro. 

Na região da Lapónia central (Finlândia), durante o escuro Inverno, o sol 

permanece abaixo da linha do horizonte durante 51 dias, o que dá origem 

ao fenómeno da noite polar, a que os finlandeses chamam “kaamos”. Mes-

mo no sul do país o sol brilha no inverno (dezembro) só umas quatro ho-

ras por dia. 

No entanto, é no polo sul o local do mundo onde há menos luz solar, sen-

do noite durante 182 dias no ano. 

O polo norte situa-se a 90º de latitude norte e o polo sul situa-se a 90º e 

latitude sul.  

 

                                                   Dr. António Carmo 

 

O escritor António Mota em Pedro Alecrim conta a história de um jovem rapaz e a sua 

vida escolar, com a família e os colegas. 

Pedro era uma rapaz novo que vivia num monte com a sua família. Todos os dias par-

tia para a escola onde se questionava sobre algumas matérias que não compreendia. 

Pedro não era bom aluno, mas esforçava-se nas aulas. Quando Pedro regressava a casa, 

ia tratar dos animais, apanhava erva e ia buscar as cabras ao campo. 

Certo dia, o seu pai adoeceu e acabou por morrer. Desde esse dia Pedro começou a ir 

trabalhar com o seu tio, que era ferreiro, para sustentar a família. 
 

                                                                                                                             

Beatriz Luís, 8ºA 
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Sugestões  
de leitura 

O livro O Alquimista, 

de Paulo Coelho, retra-

ta a história de um 

rapaz chamado Santia-

go, que era pastor e 

apascentava as suas 

ovelhas por alguns 

vales da Andaluzia. 

Todas as noites Santi-

ago tinha o mesmo 

sonho que o incomo-

dava bastante. O so-

nho de Santiago referia-se a um tesouro, mas 

Santiago não sabia onde aquele se encontrava ou 

o que era. Então, decidiu esquecer esse seu sonho 

e fazer uma viagem pelo mundo. Quando chegou 

à cidade de Tarifa, conheceu um rei que lhe disse 

para seguir esse seu sonho e largar todas as suas 

coisas. Convicto com o que o rei tinha dito, santi-

ago largou tudo e seguiu a sua viagem. 

Santiago chegou a Tânger onde conseguiu arran-

jar um emprego para ganhar algum dinheiro e 

continuar a sua viagem, visto ter abandonado 

tudo o que era seu. Ao continuar com a sua via-

gem pelo deserto, encontrou uma rapariga cha-

mada Fátima pela qual se apaixonou verdadeira-

mente, encontrou um alquimista que o ajudou a 

encontrar o tal tesouro que não encontrara ainda. 

No final do livro, os leitores descobrem que, na 

verdade, o “tesouro” de Santiago não era um bem 

material, como dinheiro, mas as descobertas fei-

tas durante a viagem, a sabedoria que Santiago 

foi adquirindo e ainda a própria viagem em si. 

                                                                                            

                                      Ana Margarida, 9ºA 

 

O livro A Rapariga Rebelde 

ajuda uma amiga de Enid 

Blyton tem onze capítulos 

que referem as aventuras de 

jovens ingleses num acampa-

mento de férias de verão per-

tencente ao colégio Whytele-

afe.  

As personagens principais 

são Joan, Elizabeth, Teeny e 

Arabella. Joan, a mais velha, 

era uma rapariga calma, doce, 

amável, com sorriso meigo e 

muito conscienciosa. Elizabeth era impulsiva e era considera-

da a rapariga mais rebelde da escola. Estava muito grata a 

Joan por ela ser a sua única amiga. Tenny era a mais nova. 

Era medrosa, com um ar curioso e meio assustado. Não se 

estava a adaptar muito bem à nova escola. As três ficaram na 

mesma tenda e Tenny ficou ao cuidado de Joan. A quarta jo-

vem,  Arabella, também ficou com elas. Era rica, bonita, mas 

muito vaidosa e convencida. Miss Ranger e Mr. Leslie eram 

os professores e Rita e William os assistentes. 

Aconteceram algumas peripécias prejudiciais a Joan. A mal-

vadez de Arabella estava quase sempre presente. Na tentativa 

de ajudar a amiga, Joan, Elizabeth deu-se muitas vezes por 

culpada. Por tudo isto, Arabella substituiu Joan como monito-

ra. 

Entretanto, Joan tinha revelado a Elizabeth um segredo: tinha 

medo do escuro. Num dos últimos capítulos, Joan salvou 

Tenny de uma derrocada. Esta ficara presa dentro de um tú-

nel. Tinha ido buscar uma camisa de milho, o troféu necessá-

rio para ser aceite no “ Clube dos Desafios” (dos mais novos). 

Este episódio do resgate foi muito importante para Joan que 

retomou as suas funções de monitora de tenda.  

No final houve uma Assembleia que abordou o tema 

“coragem”: a de Tenny, que ultrapassou os seus medos 

(encontrou o troféu), da bravura de Joan e da amizade de Eli-

zabeth . O clube passou a chamar-se “Clube da Amizade” e o 

acampamento acabou por ser maravilhoso.  

O livro é muito interessante pelos temas que aborda tais co-

mo: a amizade e o carácter vencem sempre (exemplo das três 

amigas), a maldade acaba por ser descoberta (Arabella), o 

facto de se conseguir ultrapassar os medos (Joan e Tenny, as 

assembleias são uma espécie de Parlamento onde se estabele-

cem regras e o convívio entre professores e alunos também é 

muito importante. 

 

                                                             Inês Monteiro, 8ºA 

Trabalhos  

realizados  

por  

alunos CEI  
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