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A Década Digital 

“Aprender para vencer” 

Feira do Livro 

Entre os dias 11 e 15 de março, de forma a comemorar a semana da leitura, o colégio 

organizou uma Feira do Livro, que teve, entre outros objetivos, divulgar o livro como ferramenta 

de estudo e de cultura, promover hábitos de leitura junto do público mais jovem e possibilitar a 

compra a preços mais convidativos, graças aos descontos de 10% que o livreiro oferece. 

Nesses dias, foram dinamizadas algumas atividades que visaram interligar os grandes 

eixos: literatura/adolescência/solidariedade: 

• 6.ª feira, dia 8 de março, presença da escritora Margarida Fonseca Santos, que publicou 

o seu primeiro livro para crianças há vinte e um anos. Desde esse instante, nunca mais parou de 

escrever para este público, um verdadeiro desafio que se transformou numa grande paixão. 

Autora reconhecida e muito querida do público, tem uma grande parte das suas obras no 

Plano Nacional de Leitura. 

Paralelamente, escreve para adultos e para teatro, trabalha na área da escrita criativa e 

do treino mental, algo que ficou do tempo em que se dedicava à Pedagogia e à Formação 

Musical.  

A coleção, A Escolha É Minha, que veio apresentar aos alunos dos 6.º e 7.º anos, para 

além de ser o reflexo de todo este percurso, sensibiliza os adolescentes sobre as opções que 

têm de tomar todos os dias. 

 

 

• 2.ª Feira, dia 11 de março, no período da manhã, contou-se com a presença da associação 

Ajudaris, instituição solidária que apoia crianças e família carenciadas, para a apresentação do 

livro Histórias Ajudaris’18, que consiste numa compilação de pequenas narrativas ilustradas 

redigidas por alunos. As turmas dos 5.º anos do ano letivo anterior participaram com a redação 

de uma narrativa “O texugo comilão”.  

Para além destas atividades, a Feira do Livro contou ainda com a visita de várias escolas do 1.º 

ciclo da região. O acolhimento dos alunos destas escolas contou com a preciosa colaboração do 

Departamento de Expressões Artísticas e Desportivas, que organizou atividades lúdicas de forma 

a tornar a visita ao nosso Colégio ainda mais divertida. 

Resta-nos agradecer a colaboração de toda a comunidade educativa na grande adesão a 

esta iniciativa. 

Acontece no Colégio 

Páginas 1 – 14 

A caminho do 

conhecimento 

Páginas 15 – 17 

Cidadão do mundo 

Páginas 18 – 21 

Mente sã em corpo 

são 

Página 22 – 26 

Professora Carina Santos 
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Acontece no Colégio 
Editorial 

Os Lusíadas ganham vida 

A peça destinou-se a toda 
a comunidade escolar e teve como principal objetivo de dar a 
conhecer a literatura portuguesa e o teatro da região de 
Pombal. 

A companhia de Pombal, fez um trabalho brilhante e 
conseguiu proporcionar bons momentos na plateia, cheios de 
gargalhadas e divertimento. 

Cada vez mais o teatro vem a assumir-se como uma 
privilegiada forma de expressão. De modo a proporcionar um 
serão agradável e uma experiência entre alunos, professores, 
encarregados de educação e restante comunidade escolar, o 
Departamento de Português  convidou o grupo Teatro Amador 
de Pombal para apresentar, no colégio, uma adaptação livre 
da obra Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, intitulada 
Lusíadas?. 

De “casa” cheia, foram muitos os encarregados e 
alunos que assistiram a esta divertida e original adaptação, 
que, certamente, não deixou ninguém indiferente! 

 
Professora Cristiana Francisco 

 

 

Numa altura em que tanto se fala em alunos 

desmotivados e desinteressados, podemos 

verificar que os alunos deste colégio continuam a 

responder, prontamente, às atividades internas e 

externas e aos desafios que lhe são propostos. 

O Jornal Digital é um pequeno testemunho 

de tudo quanto foi realizado durante o segundo 

período e deixa bem visível o empenho de todos, 

em prol de aprendizagens e vivências que 

contribuirão para a formação ao nível cognitivo e 

emocional de todos os que participam nas 

Atividades de Enriquecimento das Aprendizagens. 

Efetivamente, as atividades desenvolvidas, 

neste segundo período, permitiram, de forma 

evidente, o desenvolvimento de competências 

elencadas no Perfil do Aluno à Saída da 

Escolaridade Obrigatória e contribuíram, sem 

dúvida, para reforçar a Cultura de Escola, um Bem 

necessário para toda a comunidade educativa. 

 

O Diretor, 

Valter Branco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na sexta-feira, 8 

de fevereiro, a 

companhia de teatro 

amador de Pombal, 

dirigiu-se até ao Colégio 

João de Barros e 

apresentou uma peça de 

teatro que retratou a 

obra de Luís Vaz de 

Camões, Os Lusíadas.  
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Acontece no Colégio 

Parlamento dos jovens – Exemplo e determinação em prol do ambiente 

Chegou ao fim mais uma edição 

do Parlamento dos Jovens, num ano letivo 

que fica na história pelo número de escolas 

inscritas. Cerca de 986 escolas: 512 no 

Ensino Básico e 474 no Ensino 

Secundário. 

No seio deste conjunto de escolas, o nosso Colégio cumpriu devidamente todas as fases que se exigiam, de forma a 

garantir lugar nas Sessões Distrais que decorreram em Pombal, para o Ensino Básico, e no Instituto Português do Desporto 

e Juventude, em Leira, para o Ensino Secundário. 

No Ensino Básico, cujo tema se direcionou para a literacia dos oceanos, a campanha eleitoral foi um regalo de se ver 

e participar, tanto pela iniciativa, pela originalidade, como pela envolvência da comunidade escolar. Conscientes e 

consciencializadores, as quatro listas foram a votos no dia quinze de janeiro, onde os 267 dos 302 eleitores inscritos 

escolheram a lista com que mais se identificavam. Assim, a lista A saiu vencedora, com um total de 112 votos, elegendo os 

dez deputados para a sessão escolar que se realizou no dia seguinte.  

Na sessão escolar estiveram presentes trinta alunos que apresentaram e debateram as diversas propostas, de onde 

resultou o projeto de recomendação a ser levado à Sessão Distrital pelos deputados eleitos. A aluna Bruna Sismeiro (9.º A) e 

o aluno Diogo Dias (8.º C) foram eleitos como deputados efetivos, enquanto que a aluna Laura Mota (9.º B) seguiu como 

Deputada suplente. Por seu turno, a aluna Margarida Pedrosa (9.º B) foi candidata à presidência da mesa da Sessão Distrital, 

não tendo alcançado os resultados que todos pretendíamos, mas ficou a experiência e a oportunidade. No entanto, embora 

não tenham chegado à Sessão Nacional, todos eles deixaram uma excelente imagem de si e do Colégio, tendo saído mais 

enriquecidos enquanto alunos e, sobretudo, enquanto pessoas. Saber aceitar a capacidade do outro, identificar e compreender 

onde se falhou, falar em público e saber ouvir aqueles que nos ajudam a melhorar, foram aspetos que se desenvolveram e 

que certamente não serão esquecidos!  Parabéns! 

Tal como no Ensino Básico, as duas listas do Ensino Secundário também se apresentaram a eleições no dia quinze 

de janeiro, tendo comparecido nas urnas 98 dos 177 eleitores. A lista A acabou por sair vencedora, tendo visto eleitos nove 

deputados para a sessão escolar, enquanto que a lista B conseguiu a eleição de seis elementos.  

Na sessão escolar ficou plasmada a vontade e o conhecimento dos alunos sobre o tema do Aquecimento Global, pelo 

que o projeto de recomendação do colégio foi do consenso de todos os deputados eleitos. Para a Sessão Distrital foram eleitos 

como deputados efetivos a aluna Beatriz Dias (12.º A) e o aluno João Pedrosa (12.º B), enquanto que o aluno Gonçalo 

Courelas (12.º B) assumiu o seu lugar como deputado suplente. No dia da Sessão Distrital a aluna Beatriz Dias não marcou 

presença, pelo que o aluno Gonçalo Courelas assumiu de forma pronta o devido lugar.  

Apesar dos alunos não terem alcançado o tão desejado lugar na Sessão Nacional, por onde passaram no ano letivo 

transato, deram provas do seu real valor, tanto pelos discursos que proferiram, como pelo espírito de companheirismo que 

mantiveram com os restantes colegas. Por fim, importa destacar a eleição da aluna Maria Fernandes (12.º B) para o lugar de 

Vice-presidente de mesa na dita Sessão, onde demonstrou espírito de trabalho, companheirismo, personalidade forte e uma 

autonomia reconhecida.      

 

Os coordenadores Leandro Correia e Ricardo Feijão congratulam todos os alunos que participaram direta ou 

indiretamente no Parlamento dos Jovens neste ano letivo.  

 

Obrigado a Tod@s!!  
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Acontece no Colégio 

Dia de São Valentim  

 

Espalhar o amor e a amizade é uma das principais metas dos alunos do clube de Cidadania. Com esse objetivo 

em mente, na passada dia 14 de fevereiro, dia de São Valentim, concretizaram-se atividades alusivas ao tema. 

Este movimento, proposto aos alunos de todas as turmas do Colégio, tinha como missão fortalecer e criar 

novos laços, quer de amizade quer de amor.  

A “Cesta do Amor” e o jogo “Novos Amigos” aconteceram, respetivamente, dentro das salas de aula e no 

refeitório. Os alunos, como esperado, aderiram com entusiasmo e contentamento aos jogos.  

Os alunos do Clube de Cidadania agradecem a cooperação e alegria que os alunos manifestaram. Além disso, 

deixamos-vos aqui alguns testemunhos por parte dos estudantes que participaram nesta atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristiana Ferreira, Diana Fernandes e Maria Soares 11.ºB 

O Amor está no ar… 

“Tive um imenso prazer em 

ajudar a conceber e 

concretizar esta atividade.” 

Cristiana Ferreira 

 11ºB 

“Eu adorei esta atividade pela 

dinâmica apresentada por todos” 

Diana Fernandes, 11ºB 

“Foi uma atividade criativa que fez com que 

nós interagíssemos com os nossos colegas e, 

por isso, adorei” 

Alexandre Almeida, 11ºPI 

“Nunca antes tinha sido realizado 

uma atividade como esta, por esse 

motivo eu adorei participar.” 

Xavier Mendes, 8ºA 
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Acontece no Colégio  

Café Filosófico 

No dia 25 de fevereiro, os alunos do 

Ensino Secundário tiveram uma aula de filosofia 

diferente, que teve a presença da professora Inês 

de Castro, autora de um blog sobre filosofia. 

Esta aula teve uma abordagem criativa e 

dinâmica, pois contou com jogos. A professora 

teve um discurso mais descontraído, 

possibilitando que todos os estudantes 

participassem nela. 

No caso dos alunos do 10.º ano, a aula teve 

tiveram como tema principal a Teoria de Mill e 

todos os conceitos que a envolvem. 

Se quiserem ver algumas das cartas, que são 

direcionadas aos filósofos Immanuel Kant e John 

S. Mill, escritas por os alunos do colégio, que 

frequentam o 10.º ano, podem fazê-lo ao 

acederem ao blog “Filosoficamente ocupada”. 

 

Juliana Neto, 10.º A 

  Dia mundial da Mulher 

Existe, mundialmente, um grande número de mulheres vítimas de violência doméstica. Este número poderia ser reduzido ou 

mesmo inexistente. Para isso acontecer, seria necessário todos nós nos juntarmos e unirmos as nossas forças contra este 

facto. 

          Poderia haver soluções para este crime, como apostar na educação dos nossos filhos para serem bons maridos, 

homens exemplares, mas, infelizmente, muitos filhos não dão valor à educação que lhes é dada, desrespeitando futuramente 

a Mulher. 

             
Este crime, a violência doméstica, é uma consequência de alguns 

dos nossos atos, mesmo inconscientes: ao confiarmos tanto em alguém, 

acabamos por viver juntos e acreditamos que um dia o nosso companheiro 

vai mudar, acreditamos que ele é como nós, uma boa pessoa. 

             A violência doméstica é um crime e devia acabar. 

Ao longo destes últimos anos, estes casos estão a diminuir, graças a uma 

grande evolução quer da sociedade quer da mentalidade individual das 

pessoas e, sem dúvida, da força, da voz e da coragem das MULHERES. 

Diana Fernandes, 11.ºB, Clube de Cidadania                                                                                                      
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Acontece no Colégio 

Dia do Pi (π) 

 

O dia do Pi (π) celebra-se no dia 14 de março porque a data do calendário de 3/14 é igual aos primeiros três 

dígitos do número π. Neste dia assinala-se, também, o dia da Matemática. 

No colégio, comemorou-se esta data com a representação de um Pi humano, pelos alunos dos 6.º e 7.º anos, 

contando ainda com a colaboração de alguns alunos das turmas B do 5.º ano, C do 8.º ano e A do 9.º ano. Os alunos do 

11.º ano dos cursos profissionais auxiliaram os professores na preparação desta atividade. No final da atividade, os alunos 

envolvidos partilharam um lanche onde revelaram os seus dotes culinários. 

 

No âmbito dos DAC (Domínios de Autonomia 

Curricular) do 10.º ano, cujo tema é a sustentabilidade, 

realizou-se uma exposição / concurso de Pi’s, no hall de 

entrada do Colégio, criados pelos alunos, elaborados com 

materiais reciclados. 

O Pi vencedor foi o Pi n.º 12.  

Muitos parabéns às vencedoras!!! 

AUTOR? 
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Acontece no colégio 

Canguru Matemático 2019 

No dia 21 de março realizou-se o concurso Canguru 

Matemático sem Fronteiras 2019. Este concurso consiste na 

realização de uma prova, promovida pela Associação Canguru 

sem Fronteiras, uma associação de carácter internacional que 

junta personalidades do mundo da matemática de diversos 

países. Em Portugal, a organização deste concurso está a 

cargo do Departamento de Matemática da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, com o 

apoio da Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM). A prova 

tem a duração de 90 minutos, com várias perguntas de escolha 

múltipla. 

A prova contou com a participação de 89 alunos, 

distribuídos pelas seguintes  categorias: Escolar – 5.º e 6.º anos 

(24 alunos), Benjamim – 7.º e 8.º anos (29 alunos), Cadete – 

9.º ano (6 alunos), Júnior – 10.º e 11.º anos (26 alunos) e 

Estudante – 12.º ano (4 alunos).   

 

 
European Money Quiz 

No âmbito das comemorações de European Money Week, a Associação Portuguesa 

de Bancos, em parceria com a Junior Achievement Portugal, organizou o concurso European 

Money Quiz, com o objetivo de testar os conhecimentos financeiros dos alunos dos 13 aos 15 

anos de idade. 

Numa primeira fase, realizou-se uma prova na escola com a coordenação da 

professora Ana Francisco, através da aplicação Kahoot, onde vários alunos mostraram 

interesse em participar. Esta prova contou com a participação de vários alunos das turmas A 

e B dos 8.º e 10.º. Terminada a prova foram apurados os 3 primeiros finalistas, dos quais se 

destacaram Marta Santos, Mikel Prince e Juliana Neto. 

Com a revelação dos finalistas, prosseguiu-se para a prova a nível nacional com as 

alunas Marta Santos e Juliana Neto, que foram acompanhadas pela professora Andrea Cravo. 

No dia 28 de Março, as alunas propostas e a professora deslocaram-se à Faculdade 

de Direito de Lisboa, onde foram recebidas com muito carinho e onde tiveram ao seu dispor 

um Wellcome Coffee. Satisfeitas, tiveram o privilégio de ir conhecer a biblioteca da Faculdade 

e, por fim, já mais relaxadas, juntamente com a professora que as acompanhava, dirigiram-se 

para o Auditório da Faculdade de Direito, onde se deu início à prova. Finalizada a prova, 

podemos verificar que as alunas ficaram na posição 46. 

Apesar de não terem ficado apuradas para a seguinte fase, estas alunas ficaram 

bastante gratas pela experiência que lhes foi proporcionada e, para além disso, aprenderam 

que, mais importante que ganhar, é poder e ter a oportunidade de participar. 

Juliana Neto, 10.º A 

A lista de resultados será afixada após o dia 18 

de maio e a comissão organizadora do concurso 

divulgará na sua página o nome dos alunos com a 

melhor classificação de duas formas: 

• os nomes de todos os alunos com as 10 melhores 

classificações em cada uma das categorias por escola; 

• os nomes dos alunos classificados nos primeiros 

lugares em cada uma das categorias a nível nacional e 

o nome da escola. 

Professora Daniela Silva 
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Acontece no Colégio 
Concurso Desafios Matemáticos 2019 

Os alunos dos 5.º e 6.º anos foram “desafiados” a participar no concurso Desafios Matemáticos. Desafios 

Matemáticos é um concurso de resolução de problemas promovido pela Escola Superior de Educação e Ciências 

Sociais (ESECS) do IPLeiria, com o apoio da Associação de Professores de Matemática (APM).  

  Os principais objetivos do projeto são estimular os alunos para a aprendizagem da Matemática e para a sua 

valorização enquanto ciência e incrementar o gosto dos alunos para fazer Matemática de forma divertida, através da 

resolução de problemas. 

O concurso Desafios divide-se em duas fases: Fase Eliminatória e Fase Final. Cada uma destas fases consiste 

na realização de uma prova escrita, com a duração de 90 minutos, que contempla a resolução de problemas 

diversificados. 

Professores de Matemática 

 

 

A prova eliminatória realizou-se, no Colégio, no dia 13 de março, quarta-feira, e contou com a presença 16 alunos.   

A prova final realiza-se na ESECS do IPLeiria no dia 15 de maio. 

Margarida Pedrosa, 9.º B 

o Desafio #2 

Tal como na edição anterior do jornal, os professores do departamento de Matemática propõem a resolução de mais 

um problema.  

Mas tens que ser rápido! Só se aceitam as primeiras cinquenta respostas. 

Dirigi-te à biblioteca, preenche o papel com os teus dados e com a solução do desafio. Depois é só colocar o papel 

na “Caixamat” e esperar pelos resultados para ver se a tua resposta está correta. 

Boa sorte! ☺ 

Desafio:  

Num jardim zoológico há uma jaula quadrada com gorilas. Em cada canto da jaula 

há um gorila. De ambos os lados de cada gorila há dois gorilas sentados. Em 

frente a cada gorila há outro gorila sentado. Quantos gorilas são? 

A resposta correta do desafio anterior era: “O ladrão foi o Cardoso”.  

No desafio antecedente participarem 43 alunos (as).  

Se foste um dos vencedores, muitos parabéns!!! 

 
Professores de Matemática 



 
 

9 Colégio João de Barros Jornal Digital – maio de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades EMRC 

Acontece no Colégio 

Santiago de Compostela 

No âmbito da disciplina de EMRC (Educação Moral e Religiosa Católica), no passado dia 22 e 23 de março, os 

alunos do 9.º ano do nosso Colégio realizaram uma Visita de Estudo a Santiago de Compostela. 

Foram dois dias inesquecíveis onde alunos e professores puderam partilhar momentos que ficam na memória… 

No decorrer da viagem visitamos o Monte de Santa Luzia, em Viana do Castelo, a Ilha de La Toja, passeio de barco 

numa das maiores Rias da Galiza (Arosa), com explicação detalhada sobre o processo de criação de mexilhão.  Por fim, 

fomos presenteados com a sua degustação. 

Já no Hotel, houve momentos de diversão entre todos. O ponto alto da visita aconteceu no sábado quando visitamos 

a Catedral de Santiago. 

No regresso visitamos uma das mais belas Vilas Portuguesas, Valença. 

Foi uma visita cultural marcada pelo convívio e alegria entre todos. 

Atividade na Quinta da Escola 

O dia começou com chuva e as expetativas em relação às atividades a 

desenvolver pelos alunos dos 7.º e 8.º anos do nosso Colégio na Quinta da Escola 

estavam a ir “por água abaixo”… 

Mas… após a nossa chegada à Quinta, situada na Serra de Santo António, 

fomos contemplados com um dia sem chuva, onde todos puderam participar nas 

atividades com espírito aventureiro. 

As atividades realizadas pelos alunos passaram por: slide, escalada, tiro ao 

alvo e arborismo. Foi um dia repleto de aventura e de boa disposição, imperando o 

civismo e o espírito de equipa. 
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Acontece no Colégio 

X Interescolas 

Vila de Porto de Mós era o destino…. 

À hora marcada, os alunos dos 5.º e 6.º anos partiram para mais uma aventura. O 10.º encontro Interescolas, 

realizado pelo Secretariado da Educação Cristã, decorreu na Vila de Porto de Mós e foi direcionado a todos os alunos 

inscritos na disciplina de EMRC.  

As boas vindas foram-nos dadas pelo Senhor Presidente da Câmara local e pelo Senhor D. António Marto, Bispo 

da Diocese Leiria-Fátima. 

As atividades decorreram na Vila onde foi realizado um pedipaper que nos permitiu conhecer um pouco mais da 

sua História e beleza. Permitiu-nos também relembrar a importância dos outros nas nossas vidas, pois o tema deste X 

Interescolas foi “Viver.com” . 

Em clima de grande animação, terminou mais uma atividade que possibilitou aos alunos vivenciarem experiências 

em grupo, podendo-se fomentar o espírito de equipa e de partilha. 

Professora Sílvia Vaz 
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Acontece no Colégio 

Olimpíadas da Química Júnior 

A equipa “QuímicosCJB” (9.º A – Francisco Lisboa; 9.º 

B – Maria Carolina Parreira; 9.º C – Tiago Antunes) representou 

honrosamente o Colégio João de Barros, no dia 06 de abril, nas 

Olimpíadas de Química Júnior. 

Esta participação foi proposta de modo a organizar e 

desenvolver atividades cooperativas de aprendizagem, 

orientadas para a integração e troca de saberes, a tomada de 

consciência de si, dos outros e do meio, realizando projetos 

extraescolares, assim como para promover atividades que 

permitam ao aluno fazer escolhas, confrontar pontos de vista, 

resolver problemas e tomar decisões. 

Tendo em conta que a Assembleia Geral das Nações 

Unidas proclamou o ano de 2019 como Ano Internacional da 

Tabela Periódica, comemorando os 150 anos desta 

extraordinária criação do génio humano, este dia foi passado 

muito em forma de festa e comemoração. 

 

1869 - Dmitri Mendeleev (químico russo) publicou a 

primeira versão da tabela periódica, ao ordenar 63 elementos 

químicos de acordo com a sua massa atómica. 

Mendeleev não ganhou um Prémio Nobel, mas, após a 

sua morte, o seu nome foi inspiração para o nome de um 

elemento químico, o mendelévio (elemento metálico e radioativo 

sem aplicação), sintetizado pela primeira vez em 1955. 

 

Já temos um problema para resolver!! 

1.º problema resolvido! 

 Venham os próximos … 
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Apesar de não terem sido apurados para a próxima fase, o Francisco, a Maria Carolina e o Tiago consideraram 

positiva a sua participação nas Olimpíadas de Química Júnior, referindo que lhes permitiu vivenciar experiências únicas 

promotoras do desenvolvimento de competências ao nível do saber científico, da responsabilidade, do desenvolvimento 

pessoal, do relacionamento interpessoal, da curiosidade e reflexão, e da cidadania e participação.  

Foram alertados, pela apresentação dos projetos desenvolvidos por três cientistas, para o valor do bem-estar, 

saúde e ambiente, promovendo a compreensão dos equilíbrios e das fragilidades do mundo natural e da necessidade da 

adoção de comportamentos que respondam aos grandes desafios globais do ambiente (grande preocupação da 

Química). 

Assim, partilham o seguinte alerta: 

 Alerta – Como estão os 90 elementos químicos naturais? 

Corremos o risco de vir a fazer desaparecer algum elemento químico “natural”? 

Tabela da sustentabilidade - mostra o uso excessivo que está a ser feito dos recursos. 

Como o trabalho de um Químico está sempre em construção, os “QuímicosCJB” irão, agora, participar na finalização de 

uma Tabela Periódica interativa que irá “viajar” pelas escolas do nosso país, realizando uma pesquisa e registando informações 

sobre o “nosso” elemento (Tl - Tálio - Metal macio, branco prateado, que escurece facilmente, de uso limitado, pois é um elemento 

tóxico).Depois da realização das provas teórica e prática, no aguardo da correção e avaliação das mesmas, os alunos e professores 

foram orientados para uma outra sala do Departamento de Química onde lhes foi apresentada a palestra “Apanhar por Tabela”, 

por Zoé Arnaut, uma congruente do projeto. Nesta pequena palestra foi-nos apresentado o projeto Intercultura AFS. Este projeto 

é, como o nome indica, baseado na intercultura, ou seja, a relação e a coexistência das diferentes culturas no mundo através de 

programas de intercâmbio (em período escolar). Estes têm um sistema simples, que consistem nas famílias, as pessoas que se 

dispõem a receber os demais inscritos, e os próprios inscritos, que são quem realiza os intercâmbios. Os intercâmbios podem ser 

encontrados no site https://www.intercultura-afs.pt/, onde são dispostos entre diferentes destinos e durações. Ao longo da palestra, 

Zoé Arnaut, foi retratando as suas experiências pessoais, também esclarecendo aqueles estereótipos que temos sobre as várias 

nações do globo. 

Professora responsável: Cláudia Martins 

Alunos participantes: 9.º A – Francisco Lisboa; 9.º B – Maria Carolina Parreira; 9.º C – Tiago Antunes 
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Olimpíadas de Química (Júnior) 

Sábado, 06 de abril, três alunos do Colégio João de Barros, Maria Carolina (9.ºB), Francisco Outeiro (9.ºA) e Tiago 

Antunes (9.ºC) comprometeram-se a representar o Colégio nas Olimpíadas da Química (Júnior), fora do período escolar. Estes, 

mesmo que não tenham trazido uma vitória, trouxeram várias novas experiências que aceitaram compartilhar connosco. 

Já tinhas visitado a zona universitária de Coimbra? Quando chegaste ao recinto do Departamento de Química, como 

te sentiste? 

Maria: “Eu já tinha visitado a zona universitária de Coimbra, nomeadamente a porta férrea e o novo departamento de Geologia. 

Quando cheguei ao recinto do Departamento de Química, eu senti-me entusiasmada por participar nesta atividade e por ter a 

oportunidade de conhecer mais um pouco da universidade de Coimbra.” 

Francisco: “Sim, noutras visitas que fiz a Coimbra com os meus pais já havia visitado a zona universitária. Ao chegar ao recinto 

do Departamento de Química, por mais que aparentasse estar tranquilo, sentia-me demasiado ansioso, e até mesmo receoso.”  

Inicialmente, quais eram as tuas expectativas relativamente ao programa que se avizinhava? 

Maria: “No início, eu sentia-me nervosa por participar nesta atividade, uma vez que tínhamos iniciado a matéria de química há 

poucas semanas e já sabia que ia haver perguntas às quais não saberia responder.” 

 

Francisco: “A princípio sentia-me receoso (como referi anteriormente), especialmente pela questão de não sabermos alguma 

da matéria que ia ser avaliada. Porém, em simultâneo, tinha uma certa esperança acerca das provas prática e teórica que íamos 

realizar.” 

Antes de iniciar a prova prática, o que achaste do laboratório do 3.º piso (local destinado à realização da prova)? 

Maria: “Quando cheguei ao laboratório para iniciar a prova eu fiquei entusiasmada por poder conhecer o laboratório, mas fiquei 

nervosa porque comecei a perceber realmente a dimensão e a dificuldade da prova.” 

Francisco: “Mesmo antes de chegar ao próprio laboratório, tive a curiosidade de ir olhando para todas as salas pelas quais 

passamos e talvez, nem que tenha sido apenas no meu subconsciente, imaginei-me a estar numa destas. Ao entrar no 

laboratório fiquei maravilhado pela sua dimensão e quantidade de equipamentos diversos, dos quais não sabia a função da 

maioria.” 

Durante a prova prática, sentiste facilidade em realizar os processos pretendidos? Para ti, qual foi a atividade que 

consideraste mais complicada? 

Maria: “A prova prática tinha perguntas com diferentes graus de dificuldade, por isso eu tive mais facilidade em realizar certas 

tarefas do que outras. No entanto, as atividades que eram cronometradas foram mais difíceis, uma vez que no momento de 

corrigir essas questões seria o tempo que iria desempatar equipas caso tivessem os mesmos pontos, e por isso tínhamos o 

tempo como um elemento de pressão extra.” 

Francisco: “Durante a realização da prova prática tentei colocar-me confortável e tentar sempre chegar a um consenso fixo. 

Nesta houve tanto provas mais fáceis, como outras que vieram a tornar-se desafiantes. Na minha opinião, o conjunto de provas 

mais difíceis de realizar foram as que eram cronometradas, uma vez que colocavam sobre nós uma pressão extra”. 

Como esta atividade foi realizada em grupo, tiveste dificuldade em trabalhar com os teus outros colegas? 

Maria: “Eu não tive dificuldade a trabalhar em grupo. Na minha opinião o trabalho de grupo era uma vantagem nesta atividade, 

uma vez que podíamos juntar todos os nossos conhecimentos para tentar escolher a opção correta em cada exercício.” 

Francisco: “Ao realizarmos as provas em grupo senti-me mais aliviado, uma vez que poderíamos debater para chegar a uma 

resposta mais acertada, combinando todos os nossos conhecimentos (ou a falta deles).” 
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Durante o programa, foi-nos apresentado o protótipo da Tabela Periódica Móvel, e foi nos proporcionada a 

oportunidade de participar neste projeto. O que sentiste ao saber que ias participar num projeto que irá circular pelas 

escolas portuguesas? 

Maria: “Quando soube que íamos participar num projeto que depois ia percorrer as escolas de Portugal eu senti que estava a 

deixar a minha marca num projeto diferente e inovador. 

Francisco: “Apenas ao conhecer o projeto em primeira mão, antes de sequer ser divulgado, senti-me contente e, de certo modo, 

privilegiado. Quando nos foi apresentada a oportunidade de participar neste, senti-me deveras lisonjeado, uma vez que estaria 

ali a deixar o meu marco, que posteriormente iria circular pelas escolas portuguesas”. 

Imaginas a química como parte da tua futura vida profissional? Se não tiveres a certeza, gostavas que tal acontecesse? 

Maria: “Cada vez mais tenho percebido que a química é uma área que me interessa bastante e por isso imagino-a na minha 

futura vida profissional.” 

Francisco: “Apesar de ter ficado ligeiramente assustado, após as provas prática e teórica, considero que a química é uma das 

minhas possíveis escolhas na decisão da minha futura carreira profissional.” 

Se surgisse oportunidade, participarias novamente nesta experiência ou noutra atividade parecida? 

Maria: “Sem dúvida que voltava a participar numa atividade como esta ou parecida a esta. Para o ano estou disposta, também, a 

inscrever-me novamente nas Olimpíadas de Química +.” 

Francisco: “Se assim conseguisse, para o próximo ano letivo de 2019/2020, teria todo o gosto em voltar a participar nas 

Olimpíadas de Química + para tentar, novamente, a minha sorte.” 

Para concluir, consideras que esta experiência foi útil para ti (em medidas de personalidade, sabedoria, etc.)? 

Maria: “Na minha opinião, esta experiência permitiu-me conhecer melhor o ambiente da universidade, mais propriamente do 

Departamento de Química; melhorar o trabalho em grupo; realizar atividades que não seriam possíveis numa aula normal; 

perceber melhor a preocupação da Química com o ambiente; celebrar os 150 anos da tabela periódica e aprender a resolver 

problemas e tomar decisões.” 

Francisco: “Na minha opinião, ao participar nesta experiência acredito que aprendi a visualizar nesta ciência, a Química, novos 

horizontes e até mesmo perceber a sua utilidade e importância no quotidiano e mundo em que vivemos. O contacto direto que 

pudemos ter com os diversos estudantes e licenciados que se comprometeram a apresentar-nos a sua visão deste submundo 

mostrou-nos o lado fascinante e gigantesco que é a Química.” 

Entrevista realizada por: Francisco Outeiro, 9.º A 

Revisto e atualizado por: Maria Carolina, 9.º B 

Entrevistado(s): Maria Carolina, 9.º B e Francisco Outeiro, 9.º A 
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A caminho do conhecimento 

Aprender a ensinar 

Costuma-se dizer que, por vezes, nós 

adolescentes, temos de … «bater com a cabeça». E 

porquê? Porque pensamos que sabemos tudo, o que nos 

leva a não acreditar nos outros, e, por isso, não há nada 

melhor do que experienciarmos por nós próprios, 

descobrirmos sozinhos, e esta situação não se aplica 

apenas nas situações diárias, aplica-se também na 

aprendizagem. Claro que esta não é preciso «bater com 

a cabeça», basta que sejamos nós à procura de 

informação que já a retemos muito melhor. Assim, no 

âmbito da disciplina de Psicologia B, o 12.º ano, realizou 

trabalhos acerca da cultura, da sua diversidade, das suas 

vantagens e desvantagens. Estes trabalhos, ao serem 

afixados na sala de psicologia, permitiram que os nossos 

colegas do 10.º ano, pudessem ter acesso à matéria, 

também abordada por estes na aula de filosofia, de uma 

forma simples e apelativa, para além de uma sala linda e 

cativante, claro. 

Beatriz Santos, 12.ºA 

Pelos caminhos de Portugal 

No âmbito da disciplina de Português, os alunos 

das turmas do 8.º ano do Colégio João de Barros 

construíram roteiros turísticos que, semana após semana, 

têm vindo a ser afixados no mapa de Portugal colocado no 

painel junto da sala dos professores. Estes trabalhos 

visam essencialmente levar os alunos a proceder a uma 

pesquisa sobre os locais escolhidos para apresentar, 

conhecer e dar a conhecer novos lugares, utilizar novas 

ferramentas das TIC, nomeadamente o Publisher, e 

motivar para a descoberta do país na companhia dos seus 

familiares. 

Professoras Ana Rita  Figueiredo e Jocelina Marques 
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A caminho do conhecimento 

Petróleo e carvão?! Já passaram de moda. 

Os recursos renováveis e não renováveis 

pertencem ao grupo dos recursos energéticos: matérias 

disponíveis na Natureza que, ao serem transformados, 

produzem energia final, que é a energia disponibilizada 

para consumo, seja sob a forma de gás, de eletricidade ou 

de combustíveis fosseis, entre outras. 

Apesar de Portugal ser um país com um subsolo 

pobre em recursos energéticos, de os combustíveis 

fósseis continuarem a ser a principal fonte de energia e da 

exploração de energias renováveis se ter dado à 

relativamente pouco tempo, acredito que Portugal valoriza 

a exploração das energias ditas limpas, pois em 2016, 

57% da energia elétrica produzida internamente teve 

como origem as energias renováveis. Esta exploração 

tem-se tornado o foco de investimento tanto 

governamental como privado. 

Em 2016, durante 107 horas consecutivas (4 dias e meio), Portugal funcionou apenas com energia solar, hídrica e 

eólica. Entre as 06h45 do dia 7 de maio (sábado) até às 17h45 do dia 11 de maio (quarta- feira), o país conseguiu abastecer 

a rede elétrica nacional sem quaisquer emissões de carbono. Este passo sinalizou um importante e inédito marco do potencial 

sustentável que Portugal detém. 

Nesse mesmo ano, Portugal consumiu 28, 5% da sua energia de fontes renováveis e tem como meta chegar aos 31% 

até 2020, sendo assim o sétimo país da União Europeia que mais energia renovável produz e consome, de acordo com o 

estudo Share of energy from renewable sources in the EU Member States (2016). 

 Aliada a esta proliferação nacional de produção energética com base em recursos renováveis, Portugal 

comprometeu-se a encerrar todas as centrais termoelétricas(a carvão) até 2030, tendo começado a investir na transição para 

biomassa, fazendo com que, nos próximos anos, o país venha a extrair a sua energia de fontes renováveis quase na totalidade. 

Este compromisso visa cumprir o acordo com a aliança internacional Powering Past Coal Alliance, a que Portugal aderiu e que 

tem como objetivo diminuir as emissões de carbono, através do encerramento de fábricas produtoras de carvão nos países e 

estados signatários. 

 Assim, Portugal tem valorizado cada vez mais a produção de energia a partir de fontes renováveis, verificando-

se também que, no ano passado, o país funcionou integralmente, a nível elétrico, durante três dias seguidos a partir das fontes 

renováveis. A eletricidade produzida nesse intervalo pode satisfazer as necessidades da população. Cerca de 65% dessa 

energia elétrica produzida foi proveniente das centrais eólicas nacionais. 

 Este setor, cada vez mais importante, tem várias vantagens: a nível ambiental, pois estes recursos têm muito 

pouco impacto ambiental; a nível económico, não só devido ao decréscimo da dependência externa sobre os combustíveis 

fósseis, que traduz uma realidade positiva sobre a economia nacional, mas também associado a um aglomerado cada vez 

maior de indústrias no setor renovável responsáveis por mais de 56 mil empregos e por uma grande exportação de 

equipamentos, aerogeradores, painéis fotovoltaicos e componentes elétricos e eletromecânicos, que ascende a 400 milhões 

de euros por ano; e também a nível paisagístico: uma central eólica tem menor impacto paisagístico que uma mina de carvão. 

Rodrigo Oliveira 10.ºB-LH, Clube de Cidadania 2018-19 
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A caminho do conhecimento 

Visita de estudo ao Politeama e ao Conservatório de Sintra 

Os alunos do 6.º ano foram, no dia 26 de março, a uma visita de estudo a Lisboa, ao teatro Politeama e a Sintra, ao 

conservatório. 

  No teatro politeama, foram ver o musical “Rapunzel” e gostaram muito. O Teatro em si é muito bonito e a peça superou 

as expetativas. Aí, descobriram a relação que pode existir entre a língua portuguesa e a música. A perspetiva a partir dos 

lugares onde estavam permitiu ver o palco a subir e a descer, o que proporcionou uma melhor compreensão da dinâmica da 

peça.  

No conservatório de Sintra, fizeram vários exercícios musicais, sendo que num deles foram utilizados instrumentos 

como tambores, maracas e reco-recos. Os alunos divertiram-se muito e aprenderam mais sobre os grupos a que pertenciam 

os instrumentos. Também falaram sobre as figuras rítmicas. 

A visita de estudo foi enriquecedora e divertida.  

Inês Parreira, 6.º B 

Lisbon School of Design 

No dia vinte e um de março, os alunos dos cursos profissionais de Multimédia e de Informática, visitaram a 

Lisbon School of Design (LSD), uma escola privada situada no Parque das Nações com uma oferta no âmbito do 

design, 3D, fotografia e vídeo. Esta serviu para os alunos observarem a dinâmica das aulas que decorriam e colocarem 

questões aos professores e alunos. Também foi interessante constatar que o ensino praticado no Colégio segue os 

parâmetros lecionados no ensino superior, o que despertou, a alguns alunos, o interesse à continuidade da formação 

académica.  

Os nossos alunos visitaram ainda o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologias (MAAT) onde se enquadrava a 

exposição interativa Hello, Robot. Design Between Human And Machine que permitiu conhecer a evolução das 

tecnologias e ferramentas nas áreas do design, arte, robótica e jogos de computador. Os alunos gostaram da atividade 

e os professores envolvidos (Sílvia Ferrador, Francisco Marques e Hélder Carreira) acharam esta experiência 

pertinente para a formação integral do aluno. 

Professora Sílvia Ferrador 
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Cidadão do mundo 

A Luta constante pelo (Re)Conhecimento 

“É o umbigo que nos lembra o quanto devemos a vida ao “outro” 

 

Foi assim que, no passado dia 28 de março, o Professor Doutor Anselmo Borges iniciou um ciclo de debates no Colégio 

João de Barros, no âmbito da articulação disciplinar das disciplinas de Cidadania e Desenvolvimento, Filosofia, História e História 

A.  

Da parte da manhã, numa conferência direcionada para o Ensino Secundário, intitulada “No MEU corpo e mais Além”, o 

foco direcionou-se para o Homem enquanto Ser biológico, histórico, cultural e transcendente, que se faz com o Outro, numa 

simbiose perfeita entre as Ciências e as Humanidades, com destaque para os conceitos da Neotenia, Homem - Ser Tensão e 

Cuidado.   

Já durante a tarde, para os alunos do 3.º Ciclo do Ensino Básico, deu-se o Encontro Inter-Religioso onde, para além do 

conhecimento sobre as diversas realidades religiosas, se reforçou a importância e a necessidade urgente do diálogo inter-

religioso, relembrando-se, deste modo, as palavras de Hans Küng, conceituado filósofo suíço, que se referia do seguinte modo 

à questão da intolerância religiosa: “Só haverá paz entre as nações quando houver paz entre as religiões (...)”.    

Cada um de Nós é eternamente responsável por quem cativa. Fazemo-nos com os Outros e os Outros fazem-se de Nós. 

Neste percurso Humano nem sempre linear, o Homem conquistou, da mesma forma que transformou. Há, sem dúvida, uma Luta 

constante pelo (Re)Conhecimento. Do Ser-se Humano. É fundamental agarrar o futuro com a mesma força com que se lembra 

o passado, mas vivamos o presente como se não houvesse amanhã.     

Professores Leandro Correia e Vanessa Silva 
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Cidadão do mundo 

O Despertar para a Solidariedade 

A nossa é uma escola solidária, fazemos parte de um programa da Fundação EDP que promove a cidadania ativa 

dos alunos na comunidade. Esse programa chama-se “Escolas Solidárias Fundação EDP”. A nossa cultura escolar assenta 

em valores como o da solidariedade, para que todos nós consigamos ser, cada vez mais, cidadãos notáveis.  

Com a colaboração da família e de toda a comunidade escolar, foi possível desenvolver ações que tornaram os 

nossos alunos mais conscientes de que a solidariedade é uma grande premissa na sua formação. Já vos demos a conhecer 

as iniciativas que foram levadas a cabo no primeiro período letivo, como a recolha solidária de agasalhos, a venda solidária 

de velas e livros, a visita a um lar de idosos com os quais os nossos alunos partilharam momentos de ternura e recolheram 

a sabedoria de quem já cá anda há uns belos anitos.  

Ao longo do segundo período, o espírito de solidariedade renovou-se. Desta vez, pretendíamos inicialmente recolher 

bens de higiene e produtos alimentares para distribuir por Instituições da região, onde estes bens fazem muita falta. No 

entanto, a catástrofe natural que assolou Moçambique fez-nos redirecionar o destino destes alimentos e produtos de higiene. 

Fomos entregá-los à Cruz Vermelha para que oportunamente os enviassem para o povo Moçambicano.  

A tomada de consciência das necessidades do outro, o despertar pela preocupação com os que nos rodeiam 

(estejam perto ou noutro continente) e o espírito de iniciativa, de partilha e de entre ajuda entre povos foram desenvolvidos 

e, assim, os nossos alunos fizeram a diferença na vida de alguém, foram cidadãos notáveis. 

Professora Sónia Canelas 

Um outro par de olhos sob Lisboa 

Porque a vida é feita de experiências, no âmbito da disciplina de 

Português, o 12.º ano, percorreu Lisboa, de acordo com o percurso descrito no 

livro O Ano da Morte de Ricardo Reis, de José Saramago, experienciando de 

um modo mais dinâmico e interativo o que foi a capital na primeira metade do 

século XX, vendo-a através dos olhos de Ricardo Reis. 

Quem é/foi Ricardo Reis? Bem, Ricardo Reis é um dos heterónimos de 

maior renome de Fernando Pessoa. É o poeta clássico que aceita, com calma 

lucidez, a relatividade e a fugacidade das coisas. A sua filosofia descreve-se 

numa frase: “Carpe Diem”. No entanto, de acordo com este poeta clássico, não 

devemos sucumbir aos impulsos dos instintos, para que mais tarde não haja 

sofrimento. Resumidamente, aproveitar o momento, mas não demasiado. 

Apesar de Reis ser um heterónimo de Pessoa, para Saramago era um indivíduo 

de “carne e osso” e não apenas um produto da despersonalização de Pessoa. 

Refira-se que o grande talento de Saramago provinha de uma autoeducação 

literária, sem orientação ou qualquer tipo de ajuda, já que Saramago carecia de 

possibilidades económicas, limitando-se a “devorar” livros, qualquer um que lhe 

chamasse a atenção, numa biblioteca pública, de acordo com o Diretor do 

Instituto José Saramago, situado na capital e que os finalistas do secundário 

tiveram oportunidade de visitar. Seguindo os passos apressados dos guias 

deste Instituto, tivemos a oportunidade de conhecer os espaços falados na 

obra, sendo que anteriormente já tínhamos assistido a uma peça de teatro, 

também ela relativa à obra, que nos permitiu uma antecipação do percurso a 

realizar.  

Em suma, foi uma excelente experiência, onde aprendi (como é possível 

verificar através deste texto) muitas informações, relativas não só a O Ano da 

Morte de Ricardo Reis, mas também sobre o seu autor, José Saramago, que, 

tendo ganho o Prémio Nobel da Literatura em 1998, é um orgulho nacional 

deste povo à “beira-mar plantado”.  

Em suma, foi uma excelente 

experiência, onde aprendi muitas informações, 

relativas não só a O Ano da Morte de Ricardo 

Reis, mas também sobre o seu autor, José 

Saramago, que, tendo ganho o Prémio Nobel da 

Literatura em 1998, é um orgulho nacional deste 

povo à “beira-mar plantado”. 
Beatriz Santos, 12.ºA 
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Cidadão do mundo 

O Despertar para a defesa dos Direitos Humanos 

Além de despertarem a comunidade para a solidariedade, os alunos do clube de cidadania (Ana Sacramento,10ºB; 

Rodrigo Oliveira, 10ºB; Francisco Pires,10ºB; Diogo Dias, 8ºC; e Mariana Marques, 8ºC) despertaram também as consciências, 

desenvolvendo dois excelentes projetos que envolveram muita pesquisa, organização e trabalho colaborativo. O primeiro 

consistiu na pesquisa de situações atuais em que é notória a chocante falta de respeito pelos Direitos da Mulher. Esses factos 

foram divulgados em diversos espaços do colégio sob o título “Sabias que…?” e no Dia Internacional da Mulher (8 de março) 

foi abordada esta temática pelos diversos professores e alunos. Pretendeu-se dar a conhecer situações que acontecem hoje 

em dia, em diversos locais do planeta e que parecem inacreditáveis em pleno século XXI, como por exemplo a mutilação genital 

feminina; os salários inferiores que muitas mulheres auferem, realizando o mesmo trabalho do que homens; o tráfico de 

mulheres para fins de exploração sexual; a violência doméstica; a pouca representação das mulheres nos parlamentos; entre 

muitas outras coisas…Este projeto deu lugar a uma reflexão mais profunda sobre a situação precária em que vivem muitas 

mulheres, agitou as consciências para situações de injustiça e plena violação dos direitos das mulheres e consequentemente 

dos Direitos Humanos, os quais deveriam ser inerentes a todos, sejam Mulheres ou Homens. Com este projeto, desenvolveu-

se igualmente o espírito crítico e argumentativo, tendo como base o princípio Humanista.O segundo projeto – Palestra 

“(DES)Respeito pelos Direitos Humanos” permitiu desenvolver um contacto direto e interativo entre alunos. Os alunos do Clube 

de Cidadania acima mencionados preparam um projeto direcionado aos alunos do nono ano. Esta palestra evidenciou uma 

profunda pesquisa sobre situações atuais em que a violação dos Direitos Humanos é óbvia e inquestionável, como a situação 

dos Refugiados, as Guerras, a Violência. Os alunos solicitaram a participação dos colegas do nono ano, convidando-os a 

fazerem breves representações teatrais alusivas a situações de Desrespeito pelos Direitos Humanos, privilegiando, assim, 

momentos de interação entre colegas sobre assuntos muito sérios. 

Desta forma, refletiu-se sobre temas contemporâneos e que nos fazem questionar a postura dos Ser Humano perante 

si próprio e perante o outro. Com estas reflexões questionamos, refletimos, indagamos, procuramos entender o comportamento 

humano e, sobretudo, ajudamos a decidir que não queremos um mundo assim, queremos ser BONS CIDADÃOS. 

 Aqui fica uma reflexão dos nossos oradores relativamente à frase: 

“Se quisermos mudar o Mundo, precisamos mudar a maneira como funciona.” 

Foi esta mensagem que tentámos passar aos nossos colegas, tentámos deixar claro que se somos todos seres 

humanos, todos temos direitos. Mas são estes mesmos direitos que se devem conquistar e respeitar. Se defendemos 

algo, temos que saber o que estamos a defender, porquê e como. (Ana Sacramento, 10ºB) 

Creio que nós estivemos a fazer aquilo que o Homem fez quando chegou à Lua: um pequeno passo para o Homem, 

mas um grande passo para a Humanidade. Nós, ao transmitirmos aquilo que aprendemos e pensamos, e vocês, ao 

ouvirem, refletirem e interagirem, estamos a tentar dar um grande passo para mudar o futuro. (Rodrigo, 10ºB) 

Como já foi referido no decorrer da palestra, se queremos mudar o mundo, temos que mudar a maneira como ele 

funciona, nomeadamente, a mentalidade das pessoas. Foi essa a nossa intenção, que saiam daqui com uma maior 

consciência e uma visão mais ampla no que toca aos assuntos aqui abordados! Se conseguimos, é então para nós 

uma "missão cumprida"! (Diogo, 8ºC) 

Cidadão do mundo 
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Cidadão do mundo 

(H)á Conversa no Palco 

No passado dia 2 de abril, no âmbito da disciplina de História,  

teve lugar no nosso Colégio a primeira edição do  

(H)á Conversa no Palco, direcionada para alunos do 9.º ano de escolaridade.  

Tendo como tema “O Estado Novo”, o encontro intergeracional juntou alunos, ex-alunos e familiares à volta do palco do 

nosso auditório, numa conversa informal, mas rigorosa e criteriosa do ponto de vista histórico. O objetivo passou por retirar o 

peso da formalidade que uma palestra exige, para proporcionar a abertura, o saber estar, o saber o ouvir, o saber intervir de 

forma ordeira e, essencialmente, privilegiar o debate em grupo e o espírito crítico.  

O tema do Estado Novo continua a ser um período da história de Portugal com inúmeros olhares e interpretações, 

existindo a convicção, sobretudo nos mais novos, que o dito período se passou há demasiado tempo. Por serem momentos do 

nosso passado recente é, ainda, possível contactar com fontes vivas e lúcidas, que nos preenchem pelo exemplo e pelos 

ensinamentos, tornando-nos mais sensíveis ao tempo, ao espaço e, consequentemente, à História. O nosso especial 

agradecimento à avó Manuela, ao Avó Manuel, ao tio avó António Lopes, ao nosso ex-aluno Edgar Monteiro e à aluna de 

Doutoramento em História Contemporânea da Universidade de Coimbra, Carolina Henriques.  

O passado também teve um presente e um futuro... que somos Nós!     

Professor Leandro Correia 

 

 
A importância do sonho e do mito 

 No âmbito do estudo da obra Mensagem, de Fernando Pessoa, desafiamos uma aluna no 12.º ano a refletir sobre a 

importância do sonho e do mito ao longo da História da Humanidade. Ora leiam o resultado. 

Ao longo da História, o Homem fez coisas extraordinárias, que ajudaram as civilizações a adaptar-se a novas situações 

e a evoluírem. O Homem, para além de ter sido ajudado pela ciência e por grandes invenções, foi também impelido pelo poder 

do sonho e do mito. 

Como referi antes, o Homem teve momentos extraordinários. No entanto, estes só ocorreram porque o Homem sonhou 

e foi através desse sonho que conseguiu fazer realmente o que queria. Por exemplo, o ser humano sempre se perguntou por 

que é que não conseguia voar como um pássaro. Foi preciso alguém sonhar que seríamos capazes para, hoje em dia, termos 

os nossos aviões, cada vez maiores e mais avançados. E só o conseguimos porque alguém não desistiu desse sonho e continuou 

a tentar até conseguir pôr um ser humano a voar. Para além do sonho, o poder do mito (crença que uma cultura tem num 

determinado acontecimento) também foi fundamental na construção da sociedade e da própria História. Os portugueses têm o 

seu próprio mito: o mito sebastianista, ou seja, a crença de que D. Sebastião, que desapareceu na Batalha de Alcácer-Quibir, irá 

voltar, num dia de nevoeiro, para salvar Portugal da decadência. Este mito tem passado de geração em geração e tem-se provado 

importantíssimo ao longo da História do país, já que, mesmo nos tempos mais difíceis, quando tudo parecia perdido, muitos 

levantavam-se e lutavam acreditando que D. Sebastião estaria ao seu lado a protegê-los. 

Concluindo, o sonho e o mito foram muito importantes ao longo da História, já que mudaram sociedades e a nossa visão 

do mundo. Sem estes dois termos, o mundo nunca teria sido igual. Foi preciso o Homem sonhar e acreditar que iria fazer grandes 

coisas para elas acontecerem. Como diria Fernando Pessoa “Deus quer, o Homem sonha, a obra nasce”. 

Beatriz Santos, 12.ºA 
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Cuidados à criança com diabetes na escola 

No passado dia 16 de janeiro, realizou-se no Auditório do Colégio uma ação de formação para professores e 

funcionários denominada “Cuidados à criança com diabetes na escola”. As oradoras desta formação foram três: a D.ª 

Gracinda Junqueira, a Enf.ª Jerusa Gameiro e a Enf.ª Carla Santos, todas pertencentes à Equipa Local de Saúde Escolar. 

Esta ação de formação foi muito interessante, pois, além de explicar o que é a diabetes tipo I, também informou os 

presentes sobre os riscos que um diabético corre, podendo inclusivamente morrer se não for socorrido a tempo. Tendo em 

conta que existem crianças com diabetes no nosso colégio, pareceu-nos um tema muito pertinente!!! 

Ficámos a saber, por exemplo, que uma pessoa diabética deve picar-se antes de cada refeição para saber os seus 

níveis de insulina, e que, após essa informação, e tendo em conta o que vai comer, deve injetar-se com a quantidade de 

insulina certa, 15 minutos antes da refeição. Vejam, isto a todas as refeições!  

Aprendemos também que os valores de glicemia (açúcar) normais no sangue, para uma criança entre 6 a 12 

anos, se situam entre os 90 e os 180 mg/dl e que, caso o diabético tenha valores muito diferentes, devemos agir com 

urgência: 

- entre 70 mg/dl e 50 mg/dl (hipoglicémia) e com dor de cabeça/tonturas/suores/palpitações - devemos colocar o conteúdo 

de 1 pacote de açúcar debaixo da língua do diabético e depois ele deve consumir meio pão ou consumir a sua refeição 

normal. Passados 10 minutos deve voltar a verificar o nível de insulina, que deverá ter aumentado para 80 mg/dl. Se ainda 

não tiver aumentado deve consumir uma nova refeição. Nunca deixar o diabético sozinho. 

- menos de 50 mg/dl (hipoglicémia severa), com perda de consciência, convulsões e apresentar incapacidade de engolir 

- deve ser-lhe administrada uma ampola injetável de Glucagon, para tentar que recupere a consciência, e depois deve 

ser-lhe dado o açúcar e uma refeição rápida. Nestes casos deve sempre telefonar-se ao 112 e nunca se pode deixar o 

diabético sozinho. 

- mais de 250 mg/dl (hiperglicemia) – o diabético deve ser autorizado a beber água e a utilizar o wc, bem como deve 

administrar a quantidade de insulina necessária para corrigir os valores de açúcar no sangue. Em caso de dores 

abdominais e vómitos, deve telefonar-se para o 112, para fazer a correção no Hospital. Sabias que muitas situações de 

hiperglicemia podem levar ao estado de coma? 

Pois é, com esta formação aprendemos que a diabetes não é brincadeira e que pode ter consequências muito 

graves. Esperamos que agora também tenhas aprendido o que fazer se algum dos teus colegas se sentir mal. E lembra-te, 

nestas situações, nunca podes deixar o teu colega sozinho!! 

Professora Cláudia Ferreira 

Coordenadora do Projeto de Saúde 

Mente sã em corpo são 
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Dia em ação 

Uma vez mais, realizou-se este ano, no Colégio João de Barros, o “Dia em ação”. 

Este dia é dedicado aos estudantes, desde o Ensino Básico ao Ensino Secundário, e visa reforçar, nesta quadra 

pascoal, os sentimentos de Amizade, de Solidariedade e de Partilha. 

Neste ano letivo, aconteceu a 5 de abril e os alunos tiveram ao seu dispor várias atividades (tais como, torneios de 

Futebol, Basquetebol e Voleibol; Concurso de Leitura; Atelier de escrita e criatividade; Teatro de Fantoches; Oficina da 

Caligrafia Antiga; Olimpíadas da História; Desafios Matemáticos; Sala de jogos; Torneio de Xadrez; Sala de Gaming; Sessão 

de cinema e Geocaching). Pode-se verificar uma grande adesão por parte dos alunos, bem como uma grande satisfação, o 

que foi bastante gratificante, pois este dia era dedicado a eles. 

 Juliana Neto, 10.ºA 

Concurso de Leitura 

No dia em ação, o Departamento de Português dinamizou, uma vez mais, o 

espaço da Biblioteca. Deste modo, foi lançado um desafio aos alunos, 

nomeadamente um concurso de leitura. Assim, foram selecionados três textos 

que os alunos prepararam antecipadamente: um retirado do livro “A maior flor do 

mundo”, de José Saramago, para o 2.º ciclo, outro retirado do livro “O mundo em 

que vivi”, de Ilse Losa, para o 3.º ciclo, e um outro do livro “Anjos e Demónios”, 

de Dan Brown. 

A iniciativa contou com a colaboração de vários alunos, que, após a sua 

participação, obtiveram um diploma de participação. 

Para além da vertente lúdica, a experiência serviu, acima de tudo, para que 

alguns percebessem que, afinal, são muito bons leitores. 

Departamento de Português 

Torneio de Futebol 

O torneio de Futebol teve um enorme sucesso, tendo a envolvência dos alunos sido muito positiva e todos os 

intervenientes (atletas, árbitros e oficiais de mesa) demonstraram grande empenho e entusiasmo pela atividade. No torneio 

masculino estiveram envolvidas todas as turmas do colégio.  Pela primeira vez realizou-se também o torneio feminino, 

tendo participado quatro turmas, duas do sexto ano e duas do nono ano de escolaridade. A recetividade e empenho das 

alunas foram extraordinários. Ao todo, entre atletas, árbitros e oficiais de mesa, estiveram envolvidos no torneio cerca de 

duzentos e quinze alunos o que representa perto de cinquenta porcento do número total de alunos do colégio. 

Os vencedores foram: 

2.º Ciclo Masculino - 6ºB 

2.º ciclo feminino - 6ºB 

3º ciclo masculino - 8º.B 

3º Ciclo feminino - 9.ºA 

Secundário masculino - 11.º PMI 

 

 

Professor Luís Pereira 
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Olimpíadas de História 

No passado dia cinco de abril, o Departamento de Ciências Sociais e Humanas, nomeadamente as disciplinas de História e 

Geografia de Portugal, História e História A, marcou presença no “Dia em Ação”, ao longo da manhã, para, juntamente com a 

Editora Raiz e a sua colaboradora Liliana Rainho, levar a cabo mais uma edição das Olimpíadas de História.  

Numa perspetiva estimulante e desafiante, as Olimpíadas foram preparadas para os três ciclos do Ensino Regular e as temáticas 

em jogo devidamente pensadas de acordo com o ciclo e o grau de escolaridade de cada aluno(a) participante. Pelo facto de ser 

um dia cheio de atividades, os professores das disciplinas temeram a pouca adesão dos(as) alunos(as), pelo que a distribuição 

dos ciclos pelos diversos horários facilitou e ajudou no desenvolvimento e no consequente sucesso da atividade. Neste sentido, 

as Olimpíadas contaram com seis equipas em cada ciclo, num total de setenta e dois alunos(as) que acabaram por eles próprios 

darem uma verdadeira lição histórica pela forma como escolheram os nomes das suas equipas, demonstrando conhecimento 

histórico e, sobretudo, que, também numa ciência por vezes tão pouco compreendida, é possível impor espírito aberto e divertido. 

Com nomes para todos os gostos, algumas escolhas merecem referência pela sua originalidade, tais como: Os 4 Restauradores 

da Independência, Historiográficos (2.º Ciclo); Jacobinos, Navegadores (3.º Ciclo) e Soldados do Amanhã e Plebeus com Direitos 

(Ensino Secundário). 

Independentemente dos vencedores e dos vencidos, para isso lembra-nos e lembrar-nos-á a História, os(as) alunos(as) 

demonstraram que todos nós rivalizamos com o passado e que aprendemos constantemente com ele. Neste puzzle que cada um 

de nós vai montando, resta-nos tomar consciência dos que foram, para que, conscientemente, percebamos quem Somos e aquilo 

que pretendemos vir a Ser, não dissociando ou individualizando acontecimentos, mas trabalhando-os como um todo! Estes foram, 

sem dúvida, os principais objetivos que nortearam a atividade: a compreensão da História de forma lúcida, o respeito pelo(s) 

outro(s) e o trabalho em equipa.  

No fim, todos saíram satisfeitos pela entrega e prestação que as suas equipas tiveram, compreendendo que cada um(a) deve ser 

o(a) Herói/Heroína da sua própria História e que cada decisão que tomemos é no futuro que a avaliaremos, ou seja, amanhã. 

Porque todos os dias devemos começar uma História nova, mas acabá-la apenas no dia seguinte... e assim sucessivamente! 

 

“Respeitem a Nossa História” 

(Equipa vencedora das Olimpíadas de História – Ensino Secundário) 

Professor Leandro Correia 
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