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EDITORIAL
Por
PAULO MONTEIRO
Professor Bibliotecário

REDE DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

Um lugar onde o estudo e o sonho têm lugar…há 20 anos!
Este ano, a Rede de Bibliotecas Escolares comemora 20 anos de existência! Já imaginaram
como seria uma escola sem uma biblioteca? Seria, provavelmente, como um jardim sem
flores!
É verdade que, na sua origem, a palavra “biblioteca” significava “grande caixa de livros”,
mas hoje a biblioteca escolar(BE) é um valor acrescentado em cada escola, é o local que os
alunos deixaram de ver como apenas mais um “armário” cheio de livros! Cada vez são mais
aqueles que recorrem à BE para trabalhar, ler, pesquisar, só porque querem! Ir à biblioteca
pode ser um momento tranquilizador, sem esquecer que se está num local de estudo. “Os
livros são para serem usados”, a BE é para ser usada pelos seus utilizadores, pois ela só faz
sentido com a sua presença e esta deve ser feita de forma voluntária!
Não é por acaso que, de acordo com as diretrizes da IFLA/UNESCO para bibliotecas escolares,
2.ª edição, é referido que “A biblioteca escolar providencia informação e ideias que são
fundamentais para o sucesso e conhecimento da sociedade atual. A biblioteca escolar é
um equipamento que permite aos alunos uma aprendizagem para a vida e proporcionalhes um maior desenvolvimento de capacidades de aprendizagem e imaginação, levandoos a terem uma vida de cidadãos responsáveis.” (School Library Manifesto)
Para além de uma coleção atual e significativa de livros, as bibliotecas escolares do nosso
Agrupamento também dispõem de filmes, revistas, jogos e computadores. É o espaço que
deve ser uma mais-valia na aprendizagem de todos os alunos porque é aqui, nas BE, que o
estudo e o sonho andam de mãos dadas! Não esqueçamos que cada livro que ainda não
foi lido é uma aventura por descobrir! Vem daí, entra e descobre este mundo!!
Rede de Bibliotecas Escolares, 20 anos a apoiar as literacias!

EDITORIAL

A decisão do ministério da educação de não financiar a abertura de
novas turmas de início de ciclo em escolas privadas com contrato de
associação reabriu o debate sobre escola pública versus escola privada.
O princípio da decisão parece-nos aceitável: onde há uma escola pública
com capacidade para acolher os alunos, não deve haver uma escola
privada, em concorrência com aquela, financiada pelo erário público.
Do argumentário dos que defendem as escolas privadas financiadas pelo
orçamento de estado sobressaem duas ideias. A primeira é o alegado
direito à escolha. Porém, na medida em que o exercício do direito à escolha
deixa de fora todos os alunos que vivem em localidades em que não há
escolas privadas para fazerem a opção entre o ensino público e o ensino
privado, o argumento perde, em nosso entender, toda a sua força, porque
prejudica um outro que é o da igualdade de oportunidades para todos.
O outro argumento repetido à exaustão é o da qualidade dos projectos
educativos consubstanciada na qualidade das aprendizagens e dos resultados.
Admitindo que os resultados até possam espelhar, de alguma forma, essa
realidade, a verdade é que ela, enquanto decorrência da primeira, na medida
em que proporciona a um conjunto de alunos melhores condições de
escolarização, prejudica o direito dos muitos outros a essas mesmas condições.
O Estado, ao obrigar à escolarização de todas
as crianças e jovens até aos 18 anos, também se
obriga. Obriga-se, entre outras coisas, a dotar as
escolas públicas dos recursos humanos, materiais
e financeiros necessários para a sua sustentação
enquanto pilar da construção do conhecimento e
do desenvolvimento pessoal e social dos jovens.
Foi em nome da incapacidade do Estado para
dar cumprimento a esta obrigação constitucional
que, após o 25 de Abril, com a massificação da
escola, o mesmo recorreu às escolas privadas
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já instaladas porque era menos oneroso
financiar o seu funcionamento do que construir
escolas novas por falta de dinheiro e de tempo.
Ultrapassada há muito essa fase, o debate hoje
não deve ser em torno de um falso direito de
escolha entre a escola pública e a privada mas
sim em torno das opções a fazer dentro da escola
pública no sentido de a tornar capaz de assegurar
aos seus alunos a melhoria contínua da qualidade
das aprendizagens e da construção da cidadania.
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ERASMUS +

Por

CRISTINA PARENTE
Coordenadora do Projeto Erasmus +

“No Barriers for Europeans”
(“Europa Sem Barreiras”)

A Escola Básica e Secundária da Sé
desenvolveu, desde Outubro de 2014
até o final deste ano letivo, uma parceria estratégica da educação escolar,
inserida no Programa Erasmus +, com
escolas da Turquia, Espanha, Polónia,
Itália, Lituânia, envolvendo alunos do
ensino básico dos 7.º, 8.º e 9.ºs anos de
escolaridade.
As diferentes delegações foram afetuosamente recebidas pela escola parceira Kelmės
“Kūlverstuko” lopšelis-darželis, nomeadamente pela diretora Lilija Paradnikienê e pelo
Presidente da Câmara da cidade de Kelmė.
As atividades de formação realizaram-se na escola parceira, no museu da cidade e na
Faculdade de Ciências de Saúde, da Universidade de Šiauliai, o que acrescentou valor para a
concretização dos objetivos do projeto, contribuindo para um enriquecimento
profissional de todos os participantes.
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Entre os dias 24 e 29 de janeiro de 2016, foi a
vez de Portugal acolher os parceiros. Assim,
no dia 25 de janeiro, na sessão de abertura
dos trabalhos, no auditório da escola sede, foi
dado a conhecer todo o trabalho desenvolvido
até esse momento pelo Agrupamento. As
cincos delegações estrangeiras foram também
presenteadas com um momento único: uma
canção intitulada “No Barriers for Europeans”,
cuja letra e música foram produzidas pelos
alunos portugueses participantes neste
projeto.
No final da tarde, os colegas e alunos parceiros
foram acolhidos pela Sra. Vereadora da Cultura,
Educação e Desporto, Dra. Andrea Santiago, no
Salão Nobre da Câmara Municipal de Lamego.
Durante a sua estadia conheceram a escola
sede do Agrupamento e respetivos Centros
Escolares, tendo participado em atividades
letivas, e a Associação Portas Prá Vida.
Umdos momentos inesquecíveis
deste
encontro foi a palestra sobre a história de
vida de Bento Amaral, o verdadeiro exemplo

da resiliência e da superação, seguida de uma
visita ao Museu do Vinho do Porto, guiada pelo
enólogo Bento Amaral, chefe de Câmara dos
Provadores do Instituto dos Vinhos do Douro e
do Porto.
Este encontro foi um sucesso, tanto no
que concerne às atividades de formação
diversificadas realizadas no Centro Escolar de
Lamego Sudeste, na escola sede e no Museu
do Douro, como às diferentes atividades de
descoberta da cidade e da região do Douro,
tendo conseguido mobilizar toda a comunidade
educativa. E este êxito decorreu do apoio e da
colaboração dos Coordenadores de Escola,
das bibliotecas escolares do Agrupamento,
de todos os docentes, dos formadores que
proporcionaram momentos únicos de formação,
dos assistentes operacionais e técnicos, dos
alunos participantes no projeto e envolvidos
na receção dos parceiros, dos encarregados
de educação e da Associação de Freguesias de
Sudeste.
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ERASMUS +

UMA EXPERIÊNCIA
INESQUECÍVEL
Aproximando-se agora do seu final, apraz-me dizer que esta fantástica “aventura Erásmica” sensibilizou
para a inclusão, promoveu uma dimensão europeia do ensino e o trabalho colaborativo entre todos
os envolvidos, e proporcionou o desenvolvimento da cidadania europeia, o aprofundamento das
línguas, sobretudo a língua inglesa; toda uma partilha de informação, experiências e de boas práticas; o
desenvolvimento de valores como a amizade e a tolerância; um conhecimento estreito do país/ região
de cada escola parceira e um enriquecimento profissional através da participação em atividades de
formação.
Eis chegado o momento de fazer o balanço de todas as atividades desenvolvidas, de se proceder à
avaliação final do projeto e de nos despedirmos dos nossos amigos parceiros. Assim, o último encontro
do Projeto decorrerá no nosso Agrupamento entre os dias 2 e 5 de junho.
Estamos convictos que, ao longo dos dois anos de duração do projeto Europeu “No Barriers for Europeans”,
o excelente nível de trabalho que no Agrupamento tem vindo a ser desenvolvido foi reconhecido e
valorizado.
Os nossos alunos, por sua vez, trabalharam de forma muito empenhada e os participantes nas
mobilidades representaram muito bem a nossa comunidade escolar e educativa, destacando-se pela
sua postura, pela sua dinâmica, pelo seu espírito de grupo e responsabilidade.
Escolas parceiras:
Escola Coordenadora do projeto: 50 Yıl İlköğretim Okulu
ISTITUTO COMPRENSIVO “ L. Da VINCI-G. RODARI”
Escola „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis
Escola C.R.A. “Campos de Castilla”, c/ Escuelas n.º 2.
Szkola Podstawowa nr 5 im Henryka Sienkiewicza,

04

RECONHECIMENTO

DIA DO DIPLOMA E DA EXCELÊNCIA
Foi no dia 20 de novembro que a Direção do
Agrupamento de Escolas da Sé promoveu, no
Teatro Ribeiro Conceição, a cerimónia anual
de entrega dos certificados e diplomas aos
alunos que concluíram o ensino secundário
e distinguiu o mérito escolar dos que se
revelaram, no ano transato, como os melhores
de entre todos os do Agrupamento. Mais uma
vez se premiou o esforço e o mérito dos alunos,
valorizando-se a escola pública enquanto
espaço de construção do conhecimento e
cidadania.
Nesta cerimónia foram apresentadas várias
atividades no âmbito do CENARTE e de alunos
de Educação Musical associadas à entrega
dos certificados aos alunos que concluíram
o ensino secundário, a todos os inscritos
no Quadro de Excelência de 2014/2015 e à
entrega de prémios aos alunos vencedores
nas várias modalidades do Desporto Escolar.
Um agradecimento especial a todos
os professores e alunos envolvidos na
organização, aos alunos premiados, aos
Pais /Encarregados de Educação e ainda
aos elementos representantes da nossa
Comunidade Educativa.

Por
CARLOS DINIS
Director
do Agrupamento de Escolas
da Sé
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CUIDADO!!!

COMEMORAÇÕES

O HALLOWEEN
PASSOU PELA
ESCOLA DA SÉ

Por
5ºA

DIA DOS
CREPES
É uma felicidade quando “vêm” os crepes à
nossa escola, pois são deliciosos, têm um sabor
fantástico e único!... É maravilhoso sentir o seu
cheiro e sabor.
Isabel Pinheiro / Alexandre Santos
Moisés Santos / Daniela Lourenço

No dia 2 de fevereiro
É a festa da Nossa Senhora das Candeias
Comemos crepes por pouco dinheiro
Que nem chega p`ra comprar meias.
Só de olhar para os crepes,
Apetite na barriga.
Só dá vontade
De roubar o crepe à nossa amiga.
Beatriz Santos,/ Beatriz Mendes
Francisca Oliveira/ Joana Sá

“Wishing you a fun and spooky Halloween!”
“May your Halloween be spooktacular!”
“Halloween is my favorite time of the year because
we can dress up in scary costumes and eat lots of
sweets.”
“I like to see the pumpkins glow because they look
scary but magic!”
“It’s a funny night because we can go from house
to house singing “trick or treat” and people give us
candies.”
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DIA DA LINGUA
FRANCESA
No dia 4 de fevereiro celebrámos a alegria e a
vitalidade da língua francesa.
Pedro / Rafael / Tatiana / Tiago

Quando se celebra o dia da língua francesa, a
Sé parece outra e nós parecemos verdadeiros
franceses.
Armando Azevedo,/ Jorge Bento / José Bernardo

30 ANOS
CIMEIRA DAS
DEMOCRACIAS DE PORTUGAL NA
UNIÃO EUROPEIA
Dinamizada pelo Instituto de Estudos
Políticos da Universidade Católica
Portuguesa, em Lisboa, decorreu o “Open
Day – Cimeira das Democracias”, onde a
nossa escola esteve representada por um
grupo de alunos. Neste evento que contou
com a presença do Dr. Durão Barroso, a
nossa “equipa”, representou o Luxemburgo
e debateu assuntos relacionados com a
Política Interna e Identidade Europeia num
mundo global; Política Externa, Segurança
internacional e Defesa; Direitos, Liberdades
e Deveres – Cultura e Cidadania; Democracia,
Governabilidade e Reforma Institucional;
Economia, Emprego & Mobilidade.
“A Cimeira proporcionou-nos a oportunidade
de compreender os desafios do trabalho dos
deputados.”
Rafael Ribeiro, 12ºC

“Uma experiência enriquecedora que
permitiu contactar com o Dr. Durão Barroso,
conhecer o Instituto de Estudos Políticos da
Universidade Católica Portuguesa.”
Bruno Rijo, 12ºC

“Convívio com jovens que vivem a política.”
David Lucena, 12ºC

ACONTECEU

Por
CRISTINA PARENTE
Adjunta da Direção

“A Europa Mais Perto!” no Dia da Europa na Escola Básica e Secundária
da Sé – Lamego
A escola sede associou-se às comemorações do 9 de maio - Dia da Europa.
Este evento foi realizado em parceria com o Centro de Informação
Europe Direct de Lamego e com a Associação de Freguesias do Sudeste
do Município de Lamego, e contou com a presença e participação dos
deputados da Assembleia da República, Dr. Pedro Alves e Eng.º António
Lima Costa, do Partido Social Democrata, eleitos pelo círculo de Viseu.

Os deputados, acompanhados pelo Diretor, Adjuntas da Direção, o
Dr. Rui Pereira, responsável do Centro de Informação Europe Direct
de Lamego, a Dr.ª Paula Marques, da Escola Superior de Tecnologia e
Gestão de Lamego/IPV, o professor bibliotecário Paulo Monteiro e as
professoras Isabel Pinto e Conceição Canelas, inauguraram e visitaram
as várias exposições patentes no átrio da escola.
A exposição “30 anos de Portugal na União Europeia” consistiu na
apresentação de trabalhos, que estabeleceram a comparação de alguns
indicadores demográficos, sociais, económicos e culturais, desde a
entrada de Portugal na União Europeia até à atualidade. A equipa
Erasmus +, do projeto internacional “No Barriers for Europeans”, juntouse a esta comemoração Europeia.
Todos percebemos a importância da participação no projeto europeu,
os seus benefícios, os desafios do presente e as oportunidades do
futuro numa tentativa de aproximar a Europa dos cidadãos.
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Técnicos
Especializados

TALENTOS

MULTIDISCIPLINAR

A
equipa
de
técnicos
especializados, no ano letivo
de 2015/2016, constitui-se por
dois psicólogos, uma educadora
social, uma assistente social e uma
enfermeira. A equipa tem como
funções proceder à avaliação e
acompanhamento
psicológico,
psicopedagógico e social dos
discentes
pertencentes
ao
agrupamento da Sé – Lamego. Em
consonância, dada a polivalência
dos seus elementos, a equipa
realiza a implementação de
medidas educativas e estratégias
de aprendizagens adequadas,
assim como, atendimento a pais
e encarregados de educação, a
docentes, visitas domiciliárias,
oficinas de treino de competências
pessoais e sociais, dinamização
de workshops temáticos e
encaminhamento e colaboração
com
serviços
externos
especializados.
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Crescer e aprender no afeto
... Da vontade de contribuir para a modificação de um espaço, que teve
como objetivo principal a promoção de competências sociais e afetivas
com as crianças do 1º ciclo através da pedagogia participativa, no intuito
do desenvolvimento de uma futura vida adulta saudável, foi desenvolvido
pela educadora social e psicóloga da equipa multidisciplinar no Centro
Escolar Nº2 de Lamego um projeto que pretendeu desenvolver temáticas
diversas, tais como:
Diferenças/ Amizade; Emoções/ Sentimentos; Trabalho de equipa; 4º
ano! … E agora?... Que desafios?
Partindo do trilho desafiador do lema central, consideramos que esta
iniciativa contribuiu para o desenvolvimento pessoal dos alunos,
valorizando as suas qualidades, capacidades e trabalhando na eventual
superação de dificuldades ao nível da coordenação motora, criatividade,
respeito pelos outros, autoconfiança e interpretação.
O ser humano apresenta caraterísticas distintas, o que só por si, confere
a indubitável diversidade humana, sendo de suma importância, a sua
participação através de um papel interventivo, na construção de um
mundo cada vez mais solidário e justo, promovendo a valorização,
dignidade e diferença, salvaguardando as liberdades e garantias de
todos, contribuindo assim para uma sã e agradável convivência, na
interação social da criança com a sua semelhante e em plena harmonia,
numa realidade universalmente sustentável.

À SOLTA…

EQUIPA

Por
MARIA GOMES
7ºC

REFLEXÃO

RECEITA PARA
ACABAR
COM A INDISCIPLINA!
Escrevo este poema
Na minha turma a pensar,
Qual será a solução
P’ra indisciplina acabar?
Sei que não é por mal,
É loucura do momento,
Precisamos de alterar
O nosso comportamento.
Somos adolescentes
E futura cidadania,
Vamos todos lutar
Contra a indisciplina.
A nossa escola é bela
Digna de frequentar,
Teremos muito orgulho
Em a indisciplina sanar.
O mérito é todo nosso,
Sei que vamos vencer,
A admiração dos professores
Decerto iremos merecer!
Em casa, os nossos pais
Educam-nos com rigor.
Na escola é tarefa
De todo o professor.
Aos professores e auxiliares
Pedimos compreensão,
Lutaremos todos juntos
Por melhor educação.
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DESPORTO ESCOLAR

COMEÇAR
PELO FIM!

Por
JORGE REIS
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Terceiro lugar no Regional Norte de Boccia. Participação no Nacional de Basquetebol 3x3.
Participação no Nacional de Giravólei.
Soube a pouco. O Pedro Sousa esteve a um lançamento de ganhar o segundo lugar e talvez
a dois de ganhar o primeiro lugar. Paga-se caro a falta de experiência competitiva mas é com
orgulho que damos a notícia. Sim, o Pedro mostrou que o Olimpo é possível. A participação
do João Lopes, do Fábio Sequeira , do Pedro Monteiro e do Pedro Neves, no Nacional de
Basquetebol 3 x 3 não aconteceu por acaso. Há alguns anos que a equipa, que nunca
chegou a ser, por contratempos vários, vem participando em todos os torneios de todas as
modalidades e o prémio acontece. O José João Alves perdeu o seu habitual companheiro dos
muitos eventos promovidos pelo Grupo de Educação Física, mas com o Michael Sequeira,
conseguiu a proeza de se apurar para o Nacional. Também as duplas João Almeida/Diogo
Neves e Eduardo Ferreira/Eduardo Fonseca representaram dignamente a nossa escola, ainda
por cima, num concelho onde existe a modalidade com quadro competitivo, quer escolar,
quer federado. É obra.
Quantas vezes poderemos sentir o orgulho de vestir o equipamento do Agrupamento da Sé
numa competição de nível nacional? Se fosse fácil estaríamos já para outro nível.
Também o ténis de mesa e o futsal e o atletismo e o andebol representaram orgulhosamente
o nosso agrupamento, fruto do trabalho sério de professores, alunos e funcionários. Trabalho
de formiguinha mas que encaramos como uma feliz “promenade sur les Champs Elysées”.

SEMANA
DA LEITURA
Porque a leitura é uma aventura e uma
descoberta constante, na semana que a
ela dedicámos, muitas foram as atividades
e eventos que foram levados a cabo nas
bibliotecas do nosso Agrupamento.
Começámos por receber a escritora de
São Tomé e Príncipe, Olinda Beja, que nos
encantou com a sua energia e boa disposição.
Falou do seu livro Pé de Perfume para os
mais crescidos e Um grão de café para os
mais pequenos. Os Jograis da Universidade
Sénior de Lamego também deram “um ar
da sua graça”!

A introdução à cultura de São Tomé
e Príncipe alterou a nossa perspetiva em relação ao continente
africano.
Rafael Ribeiro, 12ºC

Reunião entre São Tomé e Príncipe,
Portugal e a Literatura.
Rafael Fernandes, 12ºC

“Gosto de pessoas que espalham
felicidade. Obrigada, Olinda.”
Rita Almeida, 12ºC

As cores, os sons, os sabores e energia de São Tomé e Príncipe.

Tablá só ká da tê
(Só o trabalho é que dá o ter)
Para os teus objetivos alcançares
No trabalho te deves empenhar
Sem nunca desistir,
Muito menos desanimar.
Uma chávena de café
De manhã “leve” saborear,
Dá energia todo o dia
Para, alegremente, trabalhar.
Paguê, muito honesto,
Escolheu o caminho da verdade,
Como Príncipe recebeu a ilha,
Graças à sua honestidade.

Diana Marques, 12ºC

Mais do que um encontro ou palestra, foi um passeio por São Tomé
e Príncipe.
João Lopes, 12ºC

S. Tomé e Príncipe, na beleza
inigualável,
Tanto em terra, como no mar,
Que Olinda Beja, na sua obra,
Tão bem nos soube contar!
Por
ALUNOS 4º A
CEL N.º 2
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O Douro...
nos caminhos
da Literatura

SEMANA DA LEITURA

VISITA DO ESCRITOR

“Eu gostei de estar com o escritor,
porque aprendi que as pessoas,
apesar dos problemas que têm,
conseguem e tentam fazer mais.”
Bruna Vieira

“Eu gostei muito, porque foi
engraçado e também ajudounos a ver que ele, mesmo cego,

INÁCIO
PIGNATELLI

Por
MARIA
JOSÉ
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consegue fazer tudo. Fiquei
surpreendido como ele consegue
ser professor e tocar guitarra tão
bem. Só tenho pena é de não
haver mais aulas como aquela.”
Bruno Miranda

“Gostei muito da história e de
ouvi-lo tocar e cantar. Gostaria
de ter aulas de HGP e Português
com o Sr. Escritor, porque tornaas divertidas. Apesar de ser cego,
ultrapassou os obstáculos e tornou
o sonho de ser escritor realidade.”
David Santos

Eu gostei muito e aprendi que,

apesar dos problemas que
possamos ter, podemos fazer
tudo o que as outras pessoas
fazem. Inês Almeida
Eu gostei muito, porque o
escritor ajudou-nos a aprender
coisas divertidas com as palavras
e, para mim, ele foi um excelente
tocador. Só não consigo perceber
como, sendo cego, consegue
escrever e tocar. Leonardo Sousa
Gostei muito desta aula,
divertimo-nos, lemos e até
aprendemos a gramática a cantar.
Maria João Ferreira

Os alunos das várias turmas ofereceram ao escritor Inácio Pignatelli
trabalhos realizados sobre a obra: “A gata Sapinha” que foi trabalhada
pelos meninos da Educação Pré-Escolar e do 1º e 2ºanos. É uma história
sobre uma gata, que afinal era um gato, cor de mel e papo branco e de
um menino que queria ter um bichinho de pelo só para si mas também
é sobre a ternura, “uma fada real que aparece muitas vezes na nossa
vida, sob as formas que nós quisermos. E ainda bem, porque a ternura
faz muita falta.”
O autor ficou agradavelmente surpreendido e agradado com as
produções das crianças mas também com a presença de um gato, cor
de mel e papo branco, na plateia.

Este ano, a Rede de
Bibliotecas de Lamego
escolheu o escritor Aquilino
Ribeiro para levar a cabo uma
exposição de painéis que
esteve patente nas galerias
do Multiusos de Lamego.
“O Douro... nos caminhos da
Literatura - Aquilino Ribeiro”
este foi o “mote para uma
“Conversa com Aquilino
Ribeiro” dinamizada pelo
professor Jorge Reis.
“Aquisição acolhedora de
tradições Beirãs.” Rita Ribeiro, 12ºC
“A assimilação de novas
palavras
deu-se
como
consequência da escrita
peculiar de Aquilino.”
Rafael Ribeiro, 12ºC

“Viagem à natureza da Beira
através da genialidade de
Aquilino.” Rafael Fernandes, 12ºC

“A prova de que ler e gostar de
ler não é só para quem estuda
a literatura.” Marta Fonseca, 12ºC
“Foi mágico conhecer Aquilino
Ribeiro, uma porta aberta
para novas leituras.”
Ana Beatriz Pinto

Lendo Aquilino Ribeiro.
Enquanto aluna do 12º
ano, em cada período
letivo tive a difícil tarefa
de selecionar uma obra
literária para avaliação oral
na disciplina de Português.
Mas, neste terceiro período
vi a minha tarefa facilitada
quando assisti à palestra
(no auditório do multiusos
de
Lamego)
integrada
na semana da leitura, “O
Douro…nos caminhos da
literatura – Aquilino Ribeiro”.
O Professor Jorge Reis

despertou-me a curiosidade
devido ao seu entusiasmo
aquando da sua abordagem
a várias obras deste autor até
aqui por mim desconhecido.
Foi neste momento que
decidi ler “O Malhadinhas” e
não me arrependi!
Apesar dos rumores de que
Aquilino Ribeiro é difícil de
ler, esta leitura revelou-se
interessante pela sua riqueza
e diversidade vocabular. Ler
Aquilino é expandir o nosso
vocabulário e descobrir a
região Beirã, é viajar até ao
tempo dos nossos avós e
conhecer os seus costumes
e as suas expressões típicas.
Aconselho a leitura deste
autor porque acaba por
ser muito divertido e sem
darmos conta estamos a
sorrir enquanto lemos!
Diana Marques, 12ºC

AQUILINO
RIBEIRO

AQUILINO
RIBEIRO

FERNANDO
MARQUES
PEREIRA
Foi na Biblioteca Municipal de
Lamego que os alunos do 6ºD da
nossa escola puderam “conversar”
com o escritor Fernando Marques
Pereira, um escritor cego que se
fez acompanhar pelo seu cão.

... SE TORCE O PEPINO!
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SEMANA DA LEITURA

PORQUE MÃE
HÁ SÓ UMA…

ESCRITA
CRIATIVA
A escrita criativa, uma arte…
dominada pelos nossos alunos!
A partir dos títulos dos contos
do livro da escritora Filomena
Teixeira, surgiu:
“Passo o fim de domingo à beira-mar,
tomando banhos de tédio, e deixando
o cansaço superiorizar-se à minha
inspiração. Os sonhos que outrora tive
vão numa correria constante rumo ao
infinito e para longe de mim, tornandose num rolo de mentiras.
Chega a noite, é a hora! Chamo um
texto, aguardo a ascensão de adjetivos
e espero que este novo ciclo transforme
uma tarde perdida numa visita noturna
esperando que tudo melhore.”
Por
RAFAEL FILIPE F. CASTRO FERNANDES
RITA ISABEL GOMES ALMEIDA
12ºC
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Poesias para o seu dia!
Escrita criativa à solta!!
Foi nas turmas do 12º A e do 12º C que a
escritora Filomena Teixeira
(já foi professora na nossa escola!!)
falou um pouco sobre o seu livro
Ferramentas e espelhos e levou os alunos
numa viagem pela escrita criativa.
“Viajei enquanto a escritora Filomena Teixeira
lia cada um dos seus contos, levou-me para
mundos distantes!”
Ana Beatriz Pinto, 12ºC

“Percebi o poder e a magia das palavras!”
João Lopes, 12ºC

“O verdadeiro significado de «Dar asas à
imaginação».”
Rita Almeida, 12º C

“A apresentação despertou um interesse pela
escrita aos mais tímidos escritores. Os microcontos e os exercícios de escrita criativa
provaram que todos podem escrever se derem
asas à imaginação.”

Minha mãe, minha amada
Tu que me embalaste, criaste
E me tornaste no que eu sou
Posso, por isto, dizer-te
Que és o meu bem precioso…
As nossas discussões,
as nossas confusões
Os teus conselhos e confissões
Só mostram o teu
compromisso
Que tentas cumprir tão bem
Ao, todos os dias, seres minha
mãe.
Só te quero dizer: obrigada!
Continua aqui ao meu lado
É contigo que posso contar …
Maria Pereira - 9ºB, nº16

Ser mãe é compreender
É dar carinho e atenção
É guardar o seu rebento
Bem juntinho do coração.
Mãe é um oásis de afetos
No deserto da vida
Muitas vezes adorada
Outras tantas
incompreendida.
É tão grande o seu amor
Que mostra
incondicionalmente
Esse sentimento profundo!
É capaz de dar a vida
E pelo seu filho querido
Vai até ao fim do mundo !
Ana Filipa - 9ºB Nº2

Mãe, tu és o sol
E eu sou um girassol,
Tu és um trovão
E eu sou um eletrão.
Mãe, és um diamante
E eu sou o teu brilhante,
És esperta e sorridente
E eu sou valente.
Mãe, és uma flor
E eu sou o teu amor,
És o meu coração,
Dá-me sempre a tua mão.
João Marques - 5º A

HÁ SÓ
UMA…

Rafael Ribeiro, 12ºC
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ACONTECEU

Por
RBE
BIBLIOTECA ESCOLARES DA SÉ
Agrupamento de Escolas da Sé

REIS

As Bibliotecas foram surpreendidas
pelos alunos, que acompanhados pelos
docentes e funcionários, cantaram os
Reis à equipa das bibliotecas tendo,
deste modo, as crianças, dado o seu
contributopara preservar esta tradição.
Agradecemos a amabilidade, a
partilha e a agradável surpresa!
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Os “pequenos” Reis foram às Bibliotecas
Escolares.
Coroas de Reis, leituras de contos,
registos sobre a representação e o
significado dos símbolos “ouro, incenso
e mirra”, diálogos sobre os valores
da família e da educação, músicas e
canções, jogos de estrelas e espaço para
pesquisas em ambiente digital e em
suporte documental foram algumas das
atividades alusivas a este dia tão especial
para miúdos e graúdos!

TRIBUTO
O mundo ficou mais pobre em
2016. Desapareceram artistas, que
pela sua influência e qualidade
profissional, não deixaremos
apagar das nossas memórias.
David Bowie, que traz de imediato
à memória a música “Heroes”, a sua
singularidade enquanto músico, a
sua voz ímpar que marcou a nossa
geração. Vale a pena percorrer ou
conhecer a sua discografia, desde
“Space Oddity”, passando por êxitos
como “Ashes to Ashes”, “Under
Pressure” ao mais pop, “Lets dance”.
Apelidado de “camaleão” pela
constante renovação e inovação na
música e no visual, como o insólito
alter ego Ziggy Stardust e outros,
influenciou artistas durante quase
50 anos.
Também George Martin, produtor
dos Beatles, nos faz ainda
cantarolar os acordes de “Hey Jude”,
“Let it Be” ou “Yesterday”.
E Prince Rogers Nelson, músico
que escrevia, compunha e
produzia todas as suas canções.
Foi um dos maiores ícones pop.
Tocava, cantava e dançava e dele
recordaremos sempre “Purple Rain”.
Também na sétima arte vimos partir

o italiano Ettore Scola, realizador do
divertido e crítico “Feios, porcos e
maus” e o francês, Jacques Rivette,
um dos realizadores emblemáticos
da Nouvelle Vague da década de
60.
Também nos farão falta Francisco
Nicholson e o insubstituível Nicolau
Breyner desde o “Sr. Feliz e Sr.
Contente” dos anos 70, até “Os
gatos não têm vertigens” de 2014,
onde brilha a ternurenta e bonita
amizade entre uma senhora idosa
e um jovem problemático. E o que
dizer de Alan Rickman? Apenas que
nunca mais poderemos ouvir a sua
voz grave sem rever a personagem
de Severus Snape que acompanhou
a adolescência dos nossos filhos
e dos heróis de Harry Potter, ou
do cavalheiro irrepreensível de
“Sensibilidade e Bom Senso”.
Nas letras, Umberto Eco partiu
mas deixou-nos O Nome da Rosa,
símbolo da vida. Vida que se renova
em cada leitura, em cada acorde,
em cada frame. Obrigada.

TRI
BU
Por
SÚZEL REIS
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VIAJAR E APRENDER

VIAJAR E APRENDER

... uma viagem de
aprendizagens e
descobertas!

VISITAS DE
ESTUDO
A visita de estudo é uma das estratégias pedagógicas que mais estimula os alunos, dado o
seu caráter motivador. De facto, a componente lúdica que envolve, bem como a interação
que propicia entre professores e alunos, leva a que todos se empenhem na sua realização.
Contudo, a visita de estudo é mais do que um passeio, pois constitui uma situação de
aprendizagem que, para lá de facilitar a sociabilidade, proporciona o desenvolvimento de
técnicas de trabalho e favorece a aquisição de conhecimentos, promovendo a interligação
entre teoria e prática, entre escola e realidade. Daí que a visita de estudo a Vila do Conde,
mais concretamente à Nau Quinhentista / Alfândega Régia e ao Centro de Ciência Viva,
tenha constituído uma mais - valia no sentido dos alunos do 8.ºano de escolaridade
ampliarem e complementarem conhecimentos, no âmbito das disciplinas de História e
Ciências Naturais. Leonor Costa
Achei uma visita bastante educativa. Foi uma forma interessante de aprendizagem.
Por
LEONOR COSTA

Bruno Ferreira, 8.ºF

A visita de estudo foi muito divertida e, graças a ela, pude aprender mais sobre o sangue que
circula no nosso corpo e sobre a nau quinhentista, ao nível da tripulação e das condições a
que foram sujeitos durante os descobrimentos. Gostei muito da viagem!
Liliana Portela, 8.ºF

A visita de estudo a Vila do Conde foi uma visita muito educativa e histórica.
Uma visita a repetir! João Tavares, 8.ºD
Esta visita de estudo foi “histórica”! Eduardo Oliveira, 8.º D
Gostei muito porque aprendi muitas coisas quando fui à nau e ao centro de ciência viva.
Liliana Oliveira, 8ºE

Na visita de estudo, sinceramente, senti pena daqueles navegadores pois eles sofriam
muito naquela nau.
Beatriz Mesquita, 8ºC

Gostei de ir ver o museu da Ciência e graças a isso fiquei a saber mais coisas sobre o sangue.
Guilherme Castro, 8ºB
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APRENDER

DE OUTROS MODOS.
Por
CRISTINA TEIXEIRA
E PAULO BARRADAS

Visita de estudo do 10
ano: Museu Nacional de
Arte Antiga, Museu da
Marinha, Museu Nacional
do Teatro e da Dança,
Centro interpretativo da
Batalha de Aljubarrota,
Mosteiro da Batalha (24 e
25 de fevereiro de 2016)
Conhecer vestígios
e representações da
Lisboa quinhentista,
ver os caminhos que o
texto dramático segue
até ser transformado
em espectáculo teatral
e pisar o terreno que
serviu de palco a uma
das mais importantes
batalhas pela defesa da
independência nacional

– bons motivos para
rumar a Lisboa, na manhã
fria de 24 de fevereiro,
com mala, farnel, alegria
de estarmos juntos e
curiosidade. O grande
objetivo era proporcionar
um momento de
aprendizagem diferente e
compreender as relações
entre os textos e autores
estudados na aula de
Português e os espaços
geográficos e culturais
em que habitaram. Gil
Vicente, Fernão Lopes,
Camões ficariam mais
próximos de nós. E nós,
alunos e professores, mais
próximos uns dos outros
– e mais ricos.

O que me impressionou
mais nesta visita de estudo
foi o facto de, quando
se visitou o Campo de
S. Jorge, estarmos no
preciso lugar onde o
exército português lutou
contra os castelhanos
a fim de manter a sua
independência. Eu penso
que esta visita de estudo foi
inolvidável! Ana Catarina Ferreira

Os sítios mais interessantes,
por outras palavras,
aqueles de que mais gostei
foram os que visitámos
no dia 25, o Museu do
Teatro e da Dança e o
Mosteiro da Batalha, pois
ambos são reflexos de
história e experiências
interessantes. Gostei de
partilhar o almoço com os
meus amigos e de partilhar
o quarto – diverti-me
muito! Adorei acordar,
abrir as cortinas do quarto
e deparar-me com o rio
Tejo, com barcos, alguns
enormes. Ana Luísa Ferreira
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Por
ISABEL REI

MUSEU PEDAGÓGICO DE LAMEGO

REFUGIADOS

Por
MARIA JOSÉ

O Museu Pedagógico de Lamego
desafiou as escolas
para que estas confecionassem um
cravo, por turma,
para a exposição sobre a
Revolução de Abril.
Os alunos e as docentes do Centro
Escolar participaram com muito
empenho e produziram um cartaz
coletivo com desenhos elaborados
por eles.

NÃO É POESIA,
NÃO É ABRIL

Por
LUÍS SEQUEIRA
11ºB, n.º 15

Portugal, vasto império foste outrora,
Moldaste o mundo que nos criou agora,
Travado por um fascismo cinzento
Fizeste-nos errantes, direcionados pelo vento.
Um dia, o povo era quem mais ordenava,
Motivado pela miséria que se perpetuava
Carente de um rumo, em recuperação lenta
Entregou-se a uma máquina que não o representa.
Milhares de desalojados, milhões de desempregados,
Centenas de ministros gordos, costelas de miúdos magros,
Tudo evolui exceto o valor do nosso salário!
Nada muda, a não ser o dono do trono do poder partidário!
Os portugueses sempre empenhados no desprezo permanente
Sob a imagem de quem morre à fome e os banquetes do presidente,
Humanos a afundar, bancos sucessivamente resgatados,
Somos todos testemunhas destes gravíssimos atentados.
Democracia? Seres humanos não são peças de monopólio
Explorados noite e dia como poços de petróleo!
Queriam que ficássemos especados,
calados, de olhos fechados e pulsos atados
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Para que na audiência da sentença sejamos condenados.
Mas quebremos as correntes, não somos mais escravos
Cante-se “Grândola Vila Morena”,
ergam-se de novo os cravos!

VISITAS DE ESTUDO

A cidadania na Educação Pré- Escolar
é concretizar na ação os conceitos:
solidariedade, direito à diferença, ao
respeito pelos outros e acima de tudo
consciencializar as crianças para o mundo
em constante mudança. É também dar
respostas: às dúvidas, aos anseios e às
situações imprevistas, que os meios de
comunicação e conversas em família criam
no pensamento das crianças.
“REFUGIADOS” surgiu da observação de
uma imagem num jornal onde aparecia um
grupo de refugiados da guerra.
SABEDORIA MÁGICA DAS CRIANÇAS
Educação Pré-Escolar, CEL n.º2

LONGÍNQUA
INFÂNCIA
Longínqua infância,

Sonhos de esperança...
Sonhos inocentes
Na mente d’uma criança.
O tempo que já passou...
Quantas saudades de ti
tenho
Ao lembrar como era
E agora o que sou!
Longínqua infância
É como um pássaro que
voou
E no horizonte se escondeu
E no eco da minha memória
ficou.
Criança pequenina
De olhar risonho...
Com tanto para descobrir
Nas asas d’um sonho!
Oh! Longínqua infância...

Por
FÁTIMA A.
FERREIRA

Como já estás longe
Agora apenas te recordo
E vivo o sonho que já
passou!
Em cada amanhecer
te acordo
Na vida que me deixaste
E uma nova infância
descubro
No rebento que de mim
nasce.
Oh! Longínqua infância
De ti pouco restou...
Apenas um pouco
Daquilo que um dia queria
ser
E só um pouco do que
sonhei
Agora de ti sou.
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REDE DE LEITURAS
Por
(RBE) BIBLIOTECAS
ESCOLARES DA SÉ

REDE DE LEITURAS
UMA HISTÓRIA PARA TODOS!
A Biblioteca Escolar, como espaço agregador de conhecimentos e recursos diversificados,
coopera, implica e colabora com todos os parceiros imbuídos nas práticas educativas, no
desenvolvimento da literacia digital, da informação e dos media, na formação de leitores e
na construção da cidadania. A sociabilização da leitura passa precisamente pela abrangência
social que a “Rede de Leituras/ Comunidades de Leitores/ Amigos das Bibliotecas” podem
construir. As bibliotecas escolares, em conjunto e colaborando com a comunidade educativa
e escolar, envolvem uma “Rede de Leituras/Comunidade de Leitores /Amigos da BE” e
desenvolvem ações de promoção de leitura e de escrita criativa e colaborativa, no âmbito
da Educação Literária, com base nas atividades do Plano Anual de Atividades da BE do
Agrupamento de Escolas da Sé, Lamego e do Programa Rede de Bibliotecas Escolares. A ideia
subjacente a esta “Rede de Leituras” é incentivar o trabalho colaborativo e de articulação
curricular nas bibliotecas escolares e integrar pessoas da sociedade civil e comunidade
educativa que se deslocam às bibliotecas escolares periodicamente para realizar “leitura em
voz alta” junto dos alunos, confrontar diversos pontos de vista de acordo com a compreensão
da obra por cada um dos alunos participantes e promover desafios de leitura e escrita. Esta
“Rede de Leituras” fomenta a educação para a cidadania, a difusão do livro e promoção da
escrita e da leitura, em articulação e colaboração com todos.
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EXC(SE)LÊNCIA
NO AGRUPAMENTO
DA SÉ!
O ALFABETO
DAS IDEIAS

Alunos do 12º C vieram à Biblioteca da Escola,
Bem falantes, munidos de alguns livros de histórias,
Com o seu professor de português, Dr. Paulo Monteiro,
Decidiram surpreender-nos com leituras fantásticas,
Enfeitiçando-nos com momentos de magia.
Finalmente, através da leitura, o professor
Grande animação gerou e os alunos testou.
Houve calorosas gargalhadas e aplausos.
Inácio Pignatelli, famoso escritor portuense,
Jamais será esquecido, célebre contador de histórias,
Karaoke para os nossos encantados ouvidos
Lamentámos somente que essa hora terminasse.
Matias Amadou foi também recordado,
Numa fresca manhã, pela mãe Vera Lúcia
Onde com a magia e os gestos de simplicidade
Pela diferença entre civilizações nos alertou
Que nunca dela nos esqueçamos.
Rede de leituras, foi o nome escolhido.
Serviu para uma grande variedade de atividades,
Todas dedicadas à leitura e a diversos trabalhos.
Um dos dois, sobre a Gata Sapinha, feito por nós
Visto no placar da entrada da escola.
Walkie-talkie para os nossos ouvidos…
Xadrez dos nossos pensamentos…
Yuppie, que encantamento!
Zelosos por os guardarmos no nosso coração.

O ALFABETO
DAS IDEIAS
Por
CEL N.º2
2º B
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REDE DE LEITURAS

PÁSCOA

LER PARA QUÊ?

“SENTIMENTOS À FLOR DA PELE”

Os livros vieram às bibliotecas
escolares do nosso
Agrupamento!
Ler para quê?

COM PEDRO
SEROMENHO

No dia 9 de maio, os alunos do 1º ano, turmas A e B do Centro Escolar Lamego nº2 e todos os
alunos da educação pré-escolar deste Agrupamento foram agraciados com a presença do escritor
Pedro Seromenho que, com a sua maneira mágica de contar/ilustrar/cantar histórias, fez despertar
emoções que alguns alunos tão bem expressaram:
Alegria;
Paixão;
Desenhos magníficos;
Imaginação;
O melhor escritor que já vimos e ouvimos;
A apresentação dos livros deixou-nos de boca aberta;
Sentimos magia no nosso coração;
Com os seus desenhos conseguimos voar para o espaço;
Parecia um mundo de sonhos.

Se não soubéssemos ler, saberíamos interpretar o mundo em que vivemos?
Se não soubéssemos ler, como teríamos acesso às mais belas obras de arte
produzidas pelo ser humano?
Se não soubéssemos ler, teríamos as mesmas oportunidades de emprego?
Se não soubéssemos ler, poderíamos ser felizes?
Ler é:
• Conhecer • Descobrir • Aprender • Interpretar • Questionar
• Imaginar • Comunicar • Autonomia • Construir conhecimento

Por
ALUNOS DO 1º A
Centro Escolar Lamego n.º2

Para ler é preciso ter um livro! Foi nas bibliotecas escolares do nosso Agrupamento
que decorreram as feiras/festas do livro. Pequenos e graúdos deliciaram-se com
a quantidade e variedade dos livros que puderam folhear e adquirir.
O livro é uma extensão da memória e da imaginação.

Jorge Luís Borges

Caminhais em direção da solidão. Eu, não, eu tenho os livros. Marguerite Duras
O livro visto por fora, não mostra nada; por dentro está cheio de mistérios.
O bom de um livro é que se leia. Umberto Eco
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António Vieira

Por
REDE BIBLIOTECAS
ESCOLARES DA SÉ

COM PEDRO
SEROMENHO
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TRADIÇÕES

SENSAÇÕES

QUADROS DE NATAL

MUSEU DOS CATOS

MOURA MARQUES, ESPAÇO DE EMOÇÕES
…muito mais
que uma tradição da nossa escola!

Por
5.ºA

À semelhança de anos letivos anteriores, no dia 17 de dezembro de
2015, decorreu mais um concurso “Quadros de Natal”, na escola sede
do Agrupamento de Escolas da Sé – Lamego, onde participaram todas
as turmas dos 2.º e 3.º Ciclos.
Imbuídos do espírito natalício, os alunos desenvolveram um excelente
trabalho de cooperação e criatividade que, mais uma vez, dificultou a
seleção dos vencedores. O júri, constituído para o efeito, atribuiu o 1.º
lugar, no 2.º Ciclo, à turma do 5.ºA e o 1.º lugar, no 3.º Ciclo, à turma do
9.ºE.

Por
9.ºE

Foram muitos os alunos, professores, pessoas da comunidade, individualmente e
em grupo, coletividades, como a Universidade Sénior de Lamego, que visitaram o
Museu dos Catos ao longo do presente ano letivo. Alguns professores fizeram dele
sala de aula, o que muito agradou aos alunos, outros, os mais novos na escola,
nem sabiam da sua existência, mas foram aparecendo movidos pela curiosidade.
E, a julgar pelo brilhozinho nos olhos de todos os visitantes, não ficaram indiferentes a tão vasta coleção de plantas.
Definitivamente, o “nosso” museu é um lugar de e para pessoas, e um espaço de
emoções. E porque as emoções ali vividas foram muitas, aqui ficam algumas expressões das crianças que alegraram este espaço:

Por
ANA MARIA
FONSECA

“ Eles picam, mas eu gosto deles”.
“Aquele cato é um colar”.
“O cato pata de urso é o mais bonito”.
“O museu é espetacular”.
		
Alunos da Educação Pré-escolar do Agrupamento de Escolas de Tarouca.

PARABÉNS E OBRIGADO A TODOS!
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NA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DA SÉ

DIA EUROPEU DAS
LÍNGUAS

Por
CRISTINA PARENTE

Dia Europeu das Línguas na Escola
Básica e Secundária da Sé - Lamego
European Union… United in its
Diversity
Por iniciativa do Conselho da
Europa, sedeado em Estrasburgo, o
Dia Europeu das Línguas tem sido
celebrado todos os anos, no dia 26 de
setembro, desde 2001.
Reconhecendo que as línguas
desempenham um papel primordial
na construção de sociedades
tolerantes e pacíficas, a Escola Básica e
Secundária da Sé – Lamego celebrou,
no dia 28 de setembro, a grande

European Union…
United in its Diversity
diversidade linguística da Europa.
Alunos dos 2.º e 3.º ciclos e do ensino
secundário juntaram-se em prol de um
mesmo objetivo: uma Europa unida e
diversificada. Os alunos elaboraram
trabalhos e refletiram sobre o Dia
Europeu das Línguas e sobre a
importância da defesa e promoção
do multilinguismo na União Europeia.
A ideia subjacente a esta atividade
foi a de que todos juntos podemos
contribuir para que as diferentes
línguas sejam a chave para o diálogo
intercultural e respeito mútuo.
O Conselho da Europa promove o
plurilinguismo em todo o continente,

acreditando que a diversidade
linguística conduz a uma maior
compreensão intercultural e é um
elemento-chave da riqueza do
património cultural da Europa.

DA ESCRITA CRIATIVA
E COLABORATIVA NASCEU...
Façanhas num Douro Libertador é o título escolhido para este livro que resulta de um projecto de Escrita Criativa e Colaborativa de professores com
alunos do Centro Escolar de Lamego n.º 2.
Transportados nas asas das borboletas multicoloridas, embalados pelo
suave canto dos grilos ou pelo alegre chilrear dos pássaros, os leitores, qual
rio Douro, percorrem os caminhos sinuosos e belos da sua paisagem, segundo o imaginário próprio dos seus pequenos autores, dando sentido literário,
numa abordagem holística, aos elementos da natureza que lhes são mais
familiares.
E, de vinhedo em vinhedo, deixam-se surpreender pela força do seu pensamento e da sua criatividade.
E, de socalco em socalco, e com a mesma força da corrente das águas do rio,
a liberdade, simbolicamente representada pelo arco-íris, emerge como um
valor supremo cuja defesa é um desafio perigoso e uma missão heróica de
todos aqueles que a amam.
Afinal, escrever pode ser tão fácil, quando somos ensinados a observar e a
pensar.
Por
CARLOS DINIS
Director
do Agrupamento de Escolas
da Sé
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