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Agrupamento  
de Escolas Sá da Bandeira 

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

TAG RUGBY  -  Página 2 

 

No dia 21 de março, à tarde, na nossa Es-

cola, vários alunos dos 2º e 3º Ciclos, parti-

ciparam na 1ª Fase do Concurso de Mate-

mática PANGEA. A prova consistia na 

realização de um teste individual com 20 

perguntas de escolha múltipla, com cinco 

níveis de dificuldade. O bom desempenho 

manifestado permitir-lhes-ia passar  à 2ª 

Fase, desta vez presencial, prevista para 

dia 28 de abril (sábado) na Faculdade de 

Ciências e Tecnologias -UNL (Almada) - 

Edifício VII. 

 A lista dos alunos apurados para esta fase 

(11 do 2º Ciclo e 10 do 3ºCiclo) foi divul-

gada na pausa letiva da Páscoa.  

Parabéns aos docentes de Matemática que 

os prepararam e incentivaram e aos discen-

tes que deram o seu melhor. 

                                               
    

                                       Dr.ª Sandra Carvalho  
                                           (texto adaptado) 
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Expo Educação Tecnológica 
 

 

 

 

 

 

 

As turmas F e G do  6º ano, na disciplina de Ed. 

Tecnológica, realizaram trabalhos com rolhas, 

no desenvolvimento do conteúdo "Materiais", 

demonstrando, a afinidade que há entre criativi-

dade e arte. As esculturas, feitas com reaprovei-

tamento de rolhas de cortiça e arame,  estive-

ram em exposição no átrio da Escola.  

Tag Rugby 
 

Dia 21 de  março  foi dia de Tag Rugby e os alunos da D. João não faltaram à chamada. Cerca de  170 passaram a manhã no 

campo de jogos da Ex- Escola  Prática devidamente   acompanhados  pelos docentes de Educação Física e quatro Assistentes 

operacionais. Os Agentes da Escola Segura também deram uma ajudinha no percurso feito a pé, dado tratarem-se de muitos 

alunos.  

Numa época em que o google maps nos direciona para qual-

quer morada, em que o GPS ajuda com todas as coordenadas, 

em que os drones já vasculham as atividades de cada um, nos 

lugarejos mais isolados, em que o Facebook, muitas vezes, 

nos diz muito mais do que é suposto, difícil é não ficar incré-

dulo ou estupefacto com os imensos receios inerentes à divul-

gação de atividades da Escola, tanto mais que, já há muitos 

anos, os Estabelecimentos de ensino velam para que seja pre-

servada a proteção de dados e a identidade de todos, em espe-

cial dos alunos,. 

Não há ninguém que não reconheça o quão importante é para 

uma criança ou jovem ver-se ou rever-se numa visita de estu-

do, na atribuição de um prémio, numa atividade em que cola-

borou ou participou ativamente. Note-se que não estamos a 

falar dos “novos bárbaros”, de Maria Judite de Carvalho, a 

fazerem retratar “as coisas e eles próprios no meio delas.”!  

Grotesco é um órgão de comunicação divulgar imagens des-

providas de qualquer efeito valorativo e/ou estético.  

Inútil é proibir aqui para difundir ali, quiçá, se de forma detur-

pada, desenraizada e mal intencionada. Não lhe parece?!  

- Uma doce e repousante Páscoa! – deseja o Jornal Jovem.  
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Atividades  extraletivas 

As soluções de todos os  
passatempos serão publicadas na  

próxima edição deste  jornal. 

 

SAN VALENTÍN 
 

Mais uma vez, os alunos de Espa-

nhol aderiram de alma e coração a um desafio lançado pelas 

docentes da disciplina, no âmbito do “Día de San Valentín”.  

Na Escola D. João II, os alunos do 3º ciclo elaboraram e deco-

raram corações de tamanhos diversificados com mensagens de 

amor, tais como “Te quiero mucho”, “Eres mi cielo”, 

“Abrázame fuerte” ou “Te echo de menos”. Os seus trabalhos 

decoraram os cacifos dos alunos e dos docentes da escola. 

Esta atividade foi realizada em articulação com as disciplinas 

de Inglês, Português e Francês. 

O amor andou no ar, fazendo jus ao conhecido provérbio espa-

nhol “Por San Valentín, enamorados hasta el calcetín”. 

 

 

 

 

 

LOS REYES 

As professoras do grupo de Espanhol promo-

veram uma exposição de postais de Natal para 

assinalar a comemoração do Natal em Espa-

nha e também o Dia de Reis, uma vez que em 

“tierras de nuestros hermanos”, as crianças 

abrem os tão aguardados presentes apenas no 

dia seis de janeiro. 

Na Escola D. João II, os postais foram expos-

tos no átrio da escola, juntamente com alguns 

“abanicos” alusivos à temática natalícia. 

É caso para dizer: ¡Enhorabuena! 
 

Drª Cláudia Silva 

Concurso Criativo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“BORA PINTAR O CABACEIRO” 
 

O Museu Municipal de Santarém, através do concurso “Bora 

pintar o Cabaceiro”, subjugado ao tema “O Tempo”, convidou 

a comunidade escolar de Santarém a participar ativamente na 

descoberta do património cultural do município, para desen-

volver nas camadas mais jovens sentimentos de identidade 

cultural e de formar uma memória coletiva assente na valoriza-

ção e preservação daquela que é a nossa herança patrimonial. 

Este concurso estendeu-se a todas as turmas do ensino básico e 

secundário das escolas públicas do município de Santarém. 

Na E.B. D. João II participou a turma do 5ºB, tendo sido sele-

cionado um dos trabalhos para passar à 2ª fase, de reprodução 

sobre um modelo tridimensional do projeto de pintura apresen-

tado na 1ª fase. 

                                                           Dr.ª Carmen Valadas 
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 REVISTA “A CASA DO JOÃO” 
 

A Biblioteca Escolara da E.B. D. João II subscreveu a revista “A Casa do João” e já recebeu o nº. 2 

da mesma, trata-se de uma revista de Literatura Infantil e Juvenil. O autor em destaque nesta edição 

é o Pedro Seromenho, cujos livros podes encontrar e requisitar na tua biblioteca escolar preferida. 

 

CONCURSO NACIONAL DE LEITURA 

No passado dia 7 de fevereiro realizaram-se as Provas de Verificação para o Concurso Nacional de Leitura, relati-

vos à 1.ª Fase do Concurso Nacional de Leitura (fase de Escola/Agrupamento).  na Biblioteca Escolar e com a co-

laboração das professoras da disciplina de Português, do 2.º e 3.º ciclo. 

Os alunos do 2.º ciclo realizaram as provas sobre os livros: 

5.º ano - "O menino que não gostava de ler" de Susanna Tamaro, 

6.º ano - "O Planeta Branco" de Miguel Sousa Tavares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto aos alunos do 3.º ciclo, a prova realizou-se sobre os livros: 

- "A Cidade dos Deuses Selvagens" de Isabel Allende, 

- "Sexta-Feira ou a Vida Selvagem" de Michel Tournier. 

Embora com algumas desistências, por outros compromissos, as provas foram bastante participadas, envolvendo 

27 alunos no seu total. 

 

 

 

 

 

 

 

Foram selecionadas para representar o nosso Agrupamento na 2.ª Fase (Concelhia) as seguintes participantes: 

- para o 2.º ciclo - Inês Chora (5º ano), 

- para o 3.º ciclo - Ana Carvalho (8º ano), ambas com a pontuação máxima (20 pontos). 

A prova concelhia vai realizar-se no próximo dia 20 de abril, as obras que os alunos terão de ler serão divulgadas 

em breve. 

Parabéns aos participantes e às vencedoras! 
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Na passada segunda-feira, dia 26 de fevereiro, de-

correu a fase distrital do Concurso Literacia 3Di na 

Escola Secundária Sá da Bandeira, em Santarém. 

Trata-se de uma iniciativa do Porto Editora e além 

de outros apoios, foi agraciado com o Alto Patrocí-

nio de Sua Excelência o Presidente da República. 

A representar a E.B. D. João II estiveram os alunos 

António Ribeiro, do 5º ano, o Afonso Antunes do 

6º ano e o Diogo Custódio do 8º ano que prestaram 

provas de Ciência, Matemática e Inglês, respetiva-

mente. 

A todos os alunos participantes, a Porto Editora 

distribuiu um certificado de participação e um li-

vro. 

CONCURSO LITERACIA 3Di - PROVA DISTRITAL 

Muitos parabéns pela sua participação! 

                                              
Realizou-se no dia 5 de março, mais uma vez, o habi-

tual encontro anual dos alunos de Educação Moral e 

Religiosa Católica. Coube ao Parque dos Monges, Al-

cobaça, acolher e dinamizar atividades dobre a temáti-

ca dos valores e da amizade, para os mais de 850 alu-

nos do 2.º ciclo das escolas da Diocese de Santarém. 

Todos foram convidados e o São Pedro também coo-

perou, com muito sol por entre as nuvens e poucos 

momentos de chuva. 

Ao longo do dia foram lançados vários desafios de 

modo a que todos, com novos e “velhos” amigos, pu-

dessem conhecer o espaço escolhido pelos monges de 

Cister aquando da construção do Mosteiro de Alcoba-

ça e aprender um pouco mais sobre a nossa história.  

Apesar de todos os contratempos e condicionantes foi 

um dia que ficará na memória de todos os participan-

tes. 
                       

                                                      Dr. José Costa 

EMRC leva alunos a Alcobaça 
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Especialmente, informamos … 
 

Decorreu no passado dia 31 de janeiro, nas Unidades de Apoio Especializado para a Educação de Alunos com Mul-

tideficiência (UAEEAM) do nosso Agrupamento, a Atividade Assistida por Animais - Cão: ”Ler 

para a Lolita ouvir”.      Dinamizada pela proprietária do animal, em articulação com as professoras 

de Português Funcional, os alunos prepararam atempadamente a leitura em voz alta de um texto para a 

cadela ouvir. Saliente-se que ,tendo como principal objetivo a motivação e o gosto pela leitura, a Lo-

lita só apareceu na escola depois de todos os alunos terem treinado devidamente as suas apresenta-

ções orais . 

Os alunos interagiram com  o animal, que obedeceu às ordens de comando fazendo assim um treino de obediência e 

o desempenho de algumas habilidades engraçadas. 

Informamos também, que estes mesmos alunos das UAEEAM do nosso Agrupamento, tiveram o prazer de partici-

par na exposição representativa do território da Lezíria e Médio Tejo, realizada no Dia Internacional da Pessoa com 

Deficiência subordinada ao tema: ”Todos temos um dom”.  

As obras apresentadas foram dois quadros pintados em tela, utilizando técnicas mistas de pintura, de recorte e de 

colagem. 

Temos ainda o prazer de informar a nossa comunidade 

escolar, que no passado dia 21 de fevereiro, a equipa de 

Boccia da Escola D. João II, constituída pelos alunos das 

UAEEAM, participou no 1ºEncontro desta Atividade do 

Desporto Escolar que foi realizado na Escola EB 2 e 3 

Alexandre Herculano.  

É com muita honra que divulgamos o facto de o nosso 

aluno Bruno José Sena Melro ter ganho o 3º e 4ºlugares, 

neste campeonato. Parabéns ao Bruno! 

Departamento de Educação Especial – Dr.ª Ana Faria 
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No dia dezasseis de fevereiro os nossos alunos do 5º 

Ano (140) visitaram o Jardim Zoológico de Lisboa na 

companhia de quinze professores e dois Assistentes 

operacionais. 

Foi um dia cheio de sol e alegria, o que facilitou o 

convívio entre todos e a realização de várias ativida-

des educativas, orientadas para a consciencialização 

dos problemas ambientais e da preservação das espé-

cies. 

Proclamada a Década da Biodiversidade pela Assem-

bleia Geral das Nações Unidas até 2020, fixados os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pela ONU 

e adotada, ainda, uma Estratégia Nacional de Educa-

ção Ambiental (ENEA 2020), para o período compre-

endido entre 2017 e 2020, o Zoo de Lisboa torna-se, 

deste modo, uma importante oportunidade de Educa-

ção ambiental, destinada ao desenvolvimento de uma 

população mundial consciente e informada acerca das 

atuais dificuldades e potencialidades relativas à con-

servação da Natureza e da Biodiversidade.   

                                        Dr.ª Conceição Durão 

CREATIVE WRITING 
 

Mais uma vez, os alunos de Inglês, do 3º Ciclo, das duas escolas do agrupamento com 3º Ciclo, participaram na 

Atividade “Creative Writing”, nas respetivas bibliotecas. A 2ª eliminatória decorreu no dia 20 de março, tendo par-

ticipado 22 alunos na EB D. João II e 8 na Escola Secundária Sá da Bandeira (alunos apurados na 1ª Eliminatória 

no 1º Período). 

Esta atividade tem como objetivos fomentar o gosto dos alunos pela língua inglesa, desenvolver a criatividade, 

bem como a expressão escrita. Vamos todos aguardar o final do 3º Período e verificar quem são os vencedores no 

7º, 8º e 9º anos, nas duas escolas. Que ganhem os melhores! Simply the best!  

Drª Ana Margarida Dias 



 

8 Jornal Jovem 

O Autorretrato   e a Cor 

 

 

 

 

Os desenhos "O autorretrato e a cor" foram realizados 

pelas turmas F e G do 6º ano - Educação Visual . Para 

que tal ocorresse procederam-se às seguintes etapas: rea-

lização do autorretrato com lápis de grafite;  aplicação 

das cores primárias numa composição gráfica criativa do 

seu autorretrato; aplicação de um par de cores comple- 

Natureza morta 
 

. Os desenhos de observação "Natureza Morta" foram 

realizados pelas turma E e F do 5ºano, onde  se aplica-

ram as técnicas de pintura com lápis de cor, pintura com 

lápis de pastel de óleo e pintura com canetas de feltro 

(pontos e linhas) na disciplina  de Educação Visual.  

mentares numa composição gráfica criativa do seu autorretrato e, por último, pintura do autorretrato com lápis de 

pastel de óleo, aplicando as cores criativas ou sendo criativo na aplicação das cores. 

Correio do Ribatejo Na Escola 
 

Na última quinta-feira de aulas, duas turmas do 6º 

ano desloca-

ram-se à Bi-

blioteca da 

Escola D. 

João II, de 

modo a terem 

uma aula de 

História original em que se inverteram os papéis: o 

aluno Afonso Silvério do 6º D assumiu o papel de 

Professor e a Dr.ª Teresa Lopes o de Assistente.  

A ocasião era solene: o Correio do Ribatejo, Jornal 

com  127 anos de história, inaugurava uma exposi-

ção, no âmbito da Semana da Leitura da Biblioteca 

Escolar, e, foi, desta forma, que o aspirante a um 

lugar cimeiro na vida política nacional deu a conhe-

cer a história deste Jornal, muito querido das gentes 

do Ribatejo, desde a sua fundação até à atualidade. 

Os alunos colocaram muitas questões pertinentes, 

as quais foram respondidas por esta dupla.  

Quem marcou também presença foi o senhor Paulo 

Narciso, Diretor do Jornal que presenteou todos 

com um exemplar do Jornal, prontinho a sair.    
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A NOITE 

 

Eu cresci na noite 

tão triste como o deserto 

e vivi-o tão de perto. 

 

Nessa noite construiu-se um poste, 

um poste de eletricidade, 

toda a noite iluminava 

para ver se ela passava. 

 

Nesse deserto cresceu um cato 

com espinhos por toda a parte 

para se proteger, 

mas sem saber 

que se estava a denunciar 

a quem estivesse a passar. 

 

Numa noite o cato  

foi descoberto, 

por quem passava por perto. 

 

Nessa noite o poste desapareceu 

pois amor recebeu. 

 

O cato foi acarinhado 

 e tudo terá passado. 

 

 

MaHfg Coelho (Bernardo Henoch) 7ºD 

 

DUNA 

 

Eu vivi num mar de areia, 

uma duna eu seria, 

mas não sabia 

como isso aconteceria. 

 

Essa duna foi derrubada 

mas não seria derrotada 

pois levantar-se-ia. 

 

Muita gente tentaria 

mas mesmo assim sairia desiludida. 

 

Essa duna para se proteger 

ervas deixaria crescer. 

 

Para se aguentar 

não as poderiam tirar, 

mas mesmo arrancadas 

seriam recuperadas. 

 

Essa duna cresceria 

 e bem valorizada seria. 

 

Assim tudo passaria,  

com a certeza 

que nada a derrubaria. 

 

 

MaHfg Coelho (Bernardo Henoch) 

7ºD 

AMIZADE 

 

Não é uma coisa que se venda 

Nem que se compra 

É nos oferecida 

Por uma pessoa 

 

É uma coisa preciosa 

Que se deve alimentar 

Mas se for de interesseiros 

Nunca irá funcionar 

 

É tão boa a sensação 

Que todos a deviam sentir 

Mas muitas pessoas não a têm 

O que as deixa deprimir. 

 

Francisco Marques (João Tôco) 

8ºE 

Faça lá um poema—2018 

Faça lá um poema  está de volta! Trata-se do concurso nacional de poesia, organizado pelo Plano Nacional de 

Leitura e a Fundação Centro Cultural de Belém, que pretende incentivar o gosto pela leitura e escrita deste tipo 

de texto.  

A apresentação pública dos poemas selecionados teve lugar no Centro Cultural de Belém, no âmbito das come-

morações do DIA MUNDIAL DA POESIA, no dia 24 de março. 

 

Os nossos alunos dos 2º e 3º Ciclos participaram com os seguintes poemas: 
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Visita de estudo a Paris 
 

Decorreu entre os dias 17 e 20 de março a visita de estudo a Paris. Muitos foram os alunos do 3.º ciclo do agrupa-

mento, inscritos na disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica que puderam participar nesta atividade. de 

quatro dias, para visitar e conhecer conhecer os principais pontos de interesse da cidade-luz, apesar do muito frio, 

chuva e neve.  

No primeiro dia, apesar de todos os contratempos e das 

condições climatéricas adversas, fizemos um pequeno pas-

seio pela zona do Trocadéro e pela Torre Eiffel. Depois de 

almoço fomos até ao Museu do Louvre, onde admiramos, 

entre muitas outras obras, o célebre retrato de Mona Lisa. 

O Museu do Louvre é o maior e, provavelmente, o museu 

de arte mais visitado do mundo, com aproximadamente 

38.000 objetos, da pré-história ao século XXI, exibidos 

numa área de 72.735 metros quadrados. 

No domingo, logo pela manhã, visitamos a Grande Galeria 

da Evolução do Museu Nacional de História Natural. O 

almoço teve lugar próximo do Mercado dos Pintores, 

Montmartre, após a visita à Basílica do Sacré-Coeur. Du-

rante a tarde, ainda fomos ao Museu de Arte Moderna, no 

Centro Georges Pompidou. O dia terminou com um  jantar 

no Restaurante Monte Carlo junto ao Arco do Triunfo, com 

vista para a Torre Eiffel toda iluminada. 

A segunda feira, terceiro dia da nossa viajem, foi passada 

na Disneyland de Paris, a atração turística mais visitada de França e de toda a eu-

ropa. Entre as 10h e as 22h todos tiveram oportunidade de visitar os 2 Parques e 

experienciar as mais variadas sensações e diversões. Neste dia, assistimos ao des-

file, no fim da tarde, criado para comemorar os 25 anos do Parque, que conta com 

8 carros alegóricos e é aberto pela Sininho, mas o Mickey, Toy Story, Rei Leão, 

Peter Pan, a Bela Adormecida,… desfilaram e encheram-nos os olhos. O espetácu-

lo noturno, Disney Illuminations, que diariamente encerra o parque, "É um gigan-

tesco trabalho feito a partir das imagens dos desenhos animados projetados no 

Castelo da Bela Adormecida”. Terminamos o dia com o jantar na Disney Village. 

Magia, amizade, aventura, imaginação ou mesmo encantamento caracterizaram 

bem o dia. 

No último dia subimos ao 2º andar da Torre Eiffel, símbolo da cidade e do país no 

mundo, de onde se obtém uma vista panorâmica sobre toda a cidade. Visitámos, de seguida, o pequeno e belo 

Santuário de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, dedicado a Maria e percorremos o Museu D’Orsay; ainda 

passamos junto à Catedral de Notre Dame, que reclama obras urgentes,  antes do regresso a casa. 

Foram quatro dias intensos, vividos com muita alegria, amizade, espírito de entre ajuda, e aprendizagem. Todos 

ficámos mais ricos! Não tendo sido possível ver tudo, ficou a vontade de voltar em grupo ou em família.  

Para o ano há mais! Outro destino;  uma nova aventura.                                                            Dr. José Costa 
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Páscoa 
 

O calendário aprovado para o ano letivo 2017-18 prevê 

a terceira interrupção das atividades educativas e letivas 

dos estabelecimentos públicos da educação pré -escolar 

e dos ensinos básico e secundário para o período de 26 

de março a 6 de abril. Esta interrupção é reconhecida 

por todos como a interrupção da Páscoa. Para os alunos 

representam as férias da Páscoa.  

Encontramo-nos assim no período da Páscoa, que é 

uma festividade religiosa. 

Mas Páscoa é também o nome de uma ilha do Pacífico: 

a ilha da Páscoa. 

Esta ilha, pertencente ao Chile, localiza-se no Oceano 

Pacífico à latitude de 27º 07’ Sul e à longitude 109º 22’ 

Oeste, situada a cerca de 3 700 Km de distância da cos-

ta oeste do Chile. Tem uma área de aproximadamente 

170 Km² e uma população de 5 761 habitantes.  

A ilha da Páscoa, também denominada por Rapa Nui 

(ilha grande), é conhecida pelas suas enormes estátuas 

de pedra, chamados moais que chegam a pesar 50 tone-

ladas e a medir 7 metros de altura e que permitem que 

esta ilha viva, hoje em dia, quase exclusivamente do 

turismo.  

                                                             Dr. António Carmo 

Ilha de Páscoa. Foto: Robert Cicchetti / Shutters-

tock.com 

Fileira de Moais na Ilha de Páscoa. Foto: niall dunne / 

Shutterstock.com 

 Deserto florido no Chile 
 

É de espantar que hajam flores no deserto mais seco 

do mundo?!  

No deserto de Atacama, no Chile, porém, este 

fenômeno  vem acontecendo desde que o El 

Niño trouxe chuvas muito fortes à região. As flores, 

normalmente,  florescem a cada cinco a sete anos, 

mas, no ano de 2015, houve tantas flores que esse 

fenômeno chamou a atenção do resto do mundo. 

Árvores arco-íris nas Filipinas 
 

Essa árvore com cores do arco-íris é o único eucalipto que existe no hemisfério norte, chamado Eucalyptus deglu-

pta. Ele cresce nas Filipinas, Nova Guiné e Indonésia, em florestas tropicais que recebem muita chuva. 

A árvore pode crescer até 25 metros de altura desde que esteja no seu ambiente nativo. 

www.hipercultura.com/coisas-estranhas-que-acontecem-no-mundo 
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CAÇA PALAVRAS 

Encontra no diagrama abaixo estas palavras: 
- Coelho 
- Páscoa 
- Guloso 
- Chocolate 
- Manhoso 

PASSATEMPOS 

Accouchement blonde   
  
C'est une blonde qui a accouché de 2 beaux bébés, des jume-
aux, cependant, elle pleure à n'en plus finir !  
L'infirmière lui dit alors : 
- Mais voyons madame ! Pourquoi pleurez-vous ? Vous êtes 
maintenant mère de 2 beaux bébés, en bonne santé ! 
- Je sais, répond la blonde, mais je ne sais pas qui est le père 
du deuxième!  
www.blague.info/blagues/meilleur-blague.php 


