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DESTAQUES
Jovens alunos escrevem
sobre bastante sérios, como
sejam o celibato dos padres,
a prostituição ou a perseguição de povos. Começa na
página 7.

O que é realmente
importante para nós?

Em «Vida na Escola», há
especial destaque para as
actividades do Centro de
Recursos, absolutamente
frenético. A ler com atenção!

Damos a conhecer, em
«Saídas Escolares e
Profissionais», o novo Curso
de Jardinagem e Espaços
Verdes. Não percam estes
alunos de vista. A escola vai
ficar mais bonita!

Vários alunos que frequentam a nossa
escola no regime nocturno optaram por escrever
as coisas, muitas vezes pequenas, que lhes dão
momentos de felicidade e bem-estar. Outros,
mais ousados, resolveram escrever à própria
vida, para a saudar e agradecer.
Quem sabe não conseguimos aprender algo com
os testemunhos que estes discentes aqui nos deixam.
Boas leituras!
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Editorial
Pois é, o ano lectivo 2006/2007 já vai no segundo
período e cá estamos nós, uma vez mais. A equipa de
professores dinamizadores continua a mesma. Os
colaboradores são todos os que quiserem participar.
É com alegria que constatamos que muitos são os
que, na realidade, querem participar. Basta ver os
artigos que preenchem mais esta edição do «Nosso
Mundo» – a 18ª deste jornal escolar. Seria injusto não
destacar, de entre os contributos dados, aqueles cuja
procedência vem dos alunos dos Cursos Nocturnos. É
deles a totalidade dos textos que constituem o Tema de
Capa. Claro está, no entanto, que todos os outros
colaboradores são igualmente bem-vindos.
Pensamos ter, agora, um outro aliciante para a
produção de artigos para esta publicação. No âmbito
da Iniciativa Escolas Professores e Computadores
Portáteis, o «Nosso Mundo» também tem o seu
formato on-line, a partir deste ano lectivo. Para
acederem, basta consultar o seguinte portal da
Internet: jornal.o.nosso.mundo.googlepages.com. Se,
na versão anterior, poderíamos chegar a um público
vasto, os nossos potenciais leitores são agora muito
mais.
Entretanto, a publicação em papel continuará nos
moldes anteriores. Folhear o jornal tem um sabor
particular, como todos sabem.
Boas leituras
Até breve!

Alguns alunos dos cursos nocturnos puseram mãos
à obra e registaram o que lhes vai na alma. Alguns
destes testemunhos são bastante tocantes. São
relatos da Vida que constituem uma manta de
retalhos. Para ler e reflectir.

Querida Vida
Olá! Como estás?
Certamente estás a perguntar a ti
própria quem te está a escrever e, se por
acaso ainda te lembrares de mim, questionarte-ás porque só agora, ao fim de tanto tempo,
me lembro de ti. Caso já não te lembres, sou a
Maria João, aquela Maria João de quem foste
companheira e amiga durante tantos anos e que, devido aos
problemas e ao corre-corre diário se foi afastando até ter
perdido, quase completamente, o contacto contigo. O
porquê de voltar a lembrar-me de ti é um pouco
constrangedor, mas a verdade é que me foste relembrada
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por alguém que só agora conheci.
Não fiques chateada. Calculo que, durante todos estes
anos de ausência, deves ter perguntado a ti própria como foi
possível que me possa ter esquecido de ti, quando és a única
coisa que tenho como certa e a mais preciosa. A verdade é
que me deixei enredar num mundo de problemas, numa
quantidade de ilusões e distracções, que me fizeram
ausentar-me de mim, afastar do que na verdade é
importante.
TU ÉS IMPORTANTE. SÓ TU ÉS IMPORTANTE!
Prometo-me que, a partir de agora, vou estar mais
atenta, vou estar mais alerta, que vou aproveitar todos os
momentos contigo, para fazer de ti o centro da minha
existência, pois reparei que a situação em que me coloquei
me fez (sobre)viver, durante todos estes anos. Foi “a minha
vida sem Mim”.
Montes de beijinhos da tua amiga presente,
Maria João (O.L.E.)
Querida Vida,
Só o facto de contar com quase meio século de existência
me faz dirigir-te esta carta e agradecer-te o quão generosa
tens sido.
Quando nasci, julgavam-me morta, porque lutei tanto
para chegar, juntamente com a minha mãe, que fiquei muito
extenuada e não reagia. No entanto, cá estou, rija como uma
pedra.
A minha infância foi muito feliz, embora aos sete anos
tivesse necessidade de um irmão. Traumatizada com o meu
parto, a minha mãe rejeitou-me esse presente.
Na adolescência, estudei e, à parte de ter dado muito
trabalho aos rapazes da minha idade, foi uma fase
inesquecível.
Em adulta, aconteceu o que de mais belo uma mulher
pode presenciar: o nascimento dos meus filhos. Aí fiquei
completa.
Portanto, hoje é justo agradecer-te pela minha existência.
Obrigada por tudo o que me tens proporcionado.
Da tua cúmplice.
Teresa
Querida Vida,
Desta forma, com estas palavras, te agradeço: Obrigada
por fazeres parte de mim, por me fazeres vibrar, por me
ensinares lições!
É certo que corres rápido e, se te quisermos acompanhar,
teremos que ter os pés bem treinados para o fazer. Mas eu
treinei bastante e agora não quero deixar-te passar ao lado!
Por vezes, os seres humanos cansam-se das tuas
exigências e necessidades, e baixam os braços, param de
lutar. Desligam-se de ti! E vêem, mais tarde, que tu os
arrastaste, pura e simplesmente, e que aqueles dias, meses ou
anos que passaram, esfumaram-se e não deixaram
recordações! É uma lição que lhes dás!
Sei que muitas vezes as tuas armadilhas são duras de mais,
mas mesmo contra essas teremos que lutar. Não há outra
solução! E sabes, se conseguirmos vencer as adversidades,
ainda te achamos mais incrível e te damos maior valor!
Na verdade, não pensamos em quão frágil és! Não temos
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medo, manuseamos-te de qualquer forma, o que é errado!
Desde o início - o berço - tens sido generosa comigo!
Deste-me os bens mais preciosos: saúde, família, alegria,
conforto, carinho! Também é verdade que eu os soube
manter e estimar, mas tu já me tiraste alguns, poucos (não te
repreendo, porque sei que é a tua lei).
Passei pela adolescência e tu ajudaste-me a percorrê-la
com bastante facilidade. Cheguei à minha juventude e
tive umas armadilhas, mas soube contorná-las com
esforço e dedicação e aprendi a dar mais atenção
ao que me rodeia, ao que tu crias diariamente
para podermos contemplar! Obrigada,
ofereceste-me um novo prisma! Nesta fase
em que me ajudas a ser “menina-mulher”,
estou a compreender que me queres transmitir as noções de
responsabilização, de emancipação, de resolução de
problemas. Agradeço-te pela paciência que tens tido a
explicar, mas é uma lição bem mais complicada! Porque,
sabes, não quero só estudar, quero aproveitar-te, agora que
estás em pleno dentro de mim!
Agora o meu corpo tem-te, sente-te, quer-te! E tu
correspondes, agarras-te a mim!
Por todos os dias que passas em mim, obrigada! Por todas
as vezes que me fazes crescer, obrigada!
E, um dia, quando me deixares no caminho dos viajantes
cansados, espero ainda conseguir dizer-te: OBRIGADA!
Tua companheira.
Tânia (O.L.E.)
A Vida
“A vida é assim!...”, diz o meu jardineiro, “tem curvas!” “É
verdade!...”, digo eu, “tem curvas!”
A vida, a existência, o estado de actividade dos humanos,
dos animais e das plantas, o modo de viver, a vitalidade,
tudo é a vida. O universo, o mundo? A vida, o que isso?
Quais são as respostas possíveis? Respostas religiosas,
filosóficas, científicas? A vida é um momento de felicidade?
A vida é só uma passagem de triste? É um desfile de
acontecimentos, dos eventos casuais?
Questões sobre a vida implicam
automaticamente questões sobre a morte. Existe
a morte como fim de toda e qualquer vida? Ou a
morte é parte da vida, uma parte integrante dum
movimento circulatório gigantesco, enigmático
que, não só inclui a Terra, mas também o
Universo? A Terra é só uma parte pequena duma
existência enorme e insondável? A Terra é só uma
forma de vida limitada que se quebrará um dia
pelo choque de um meteoro explodindo em milhões de
partes?
Podemos também falar da vida como uma percepção
subjectiva, a minha vida, a tua vida? Que significado têm elas
no contexto do Universo? Nada? E quantas vidas existem
em formas diversas no mundo? É uma diversidade genética
e cultural? Inicia-se numa ameba até atingir o ser humano,
que, em fantasia e em imaginação, inventou a imortalidade,
como um ciclo: nascimento, morte e renascimento? Ou o
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fim da matéria é a transformação para uma nova vida no
céu. Porquê? Por que não se pode aceitar que o ser humano
faz parte dum ciclo consecutivo e inimaginável? Mortal na
sua forma ou imortal como parte dum ser monstruoso e
incalculável? E a alma? O que o isso? Faz a alma parte da
vida? A alma morre? Existe?...
O que é então uma vida? Uma vida duma
formiga pode terminar quando homem passa e
a pisa no chão; uma vida dum peixe termina no
anzol dum pescador; mil vidas terminam por tiros
de armas de fogo ou pela rota de um avião que
colide num arranha-céus! Uma vida acaba pela a mão
dum suicida ou dum assassino, acaba por acções
projectadas ou por casualidades?
A minha vida, uma sequência de destaques, de
impressões, de sentimentos, como a alegria e a dor, a
expectativa, a esperança e a decepção? Tudo isto são
coincidências que se geram num cérebro, num “super
computador”, num disco rígido muito avançado nunca
descoberto na História da humanidade durante a evolução?
Tem esta máquina inovadora sentimentos e
vulnerabilidades?... Pode ter a função dos sentidos: ver,
ouvir, cheirar, apetecer e tocar... com sensualidade e paixão?
Existe também a vida, criada como valor, criada pelo
homem e para o próprio homem com o seu desejo ser
imortal, atribuindo-lhe uma moral e um sentido? Uma vida
assemelha-se a uma grande construção, inventando o
”bem” e o “mal”, o prazer e a dor como parte integrante da
nossa consciência?
Criou o homem o amor como regulador contra uma
natureza regeneradora, ao mesmo tempo imprevisível e
cruel?
Vejo a minha vida como uma desfile de vivências, de
experiências, de acontecimentos, de emoções e aventuras. A
minha vida é a minha própria percepção do mundo. Tenho a
certeza de que é a minha percepção é subjectiva e única! A
minha vida é uma vida sem religião escrita, mas com uma fé
profunda pelo poder de vida que faz parte dum rio que
desagua no mar e se encontra em qualquer parte do mundo,
numa nuvem, num astro ou numa estrela. Mas as minhas
ideias, os meus pensamentos, as minhas experiências não
têm nenhum sentido dentro desse Universo; as minhas
angústias, o meu medo, a minha alegria e a
minha satisfação, o trabalho e esforço que fiz
durante a minha vida não têm também sentido
nenhum, são absurdos ao nível científico.
A mesma coisa se aplica para o “bem” e o
“mal”. As nossas atitudes são vistas e analisadas
só aqui na Terra entre humanos, limitados pelo
livro do conhecimento desta Terra que um dia
se transformará.
A minha vida, queria repetir isto, é a interpretação
subjectiva que faço dela; os meus filhos, pais e amigos
podem interpretá-la duma maneira diferente. Para mim, esta
vida é única! Às vezes, uma doença, um desastre que penso
não poder suportar mais, outras, a mesma vida parece uma
flor, cheia de cor e alegria que emana um cheiro sedutor,
uma flor que me ajuda a recordar dias de amor, dias
inesquecíveis….
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inesquecíveis….
Às vezes a minha vida parece-me um golpe cruel e outras
uma carícia suave como uma brisa primaveril deixando
transparecer a grandiosidade do calor do verão que se
aproxima. Nos seus melhores momentos, a vida é
um beijo ardente de namorado, é uma pincelada
de felicidade!... Mas é sempre uma passagem no
Universo, neste conjunto desconhecido de que
faço parte e que me transporta… que deve ser a
minha terra, a minha casa.
É verdade, senhor jardineiro, a vida tem
curvas!
Rosi (O.L.E.)
Meu querido quarto,
És tão bonito! Tens umas cores tão vivas e alegres.
Gostava de poder passar mais tempo dentro das tuas quatro
paredes, mas o trabalho não deixa. Só consigo estar contigo
à noite, quando regresso a casa, muito cansada, depois do
trabalho e das aulas. Mal consigo aproveitar a tua beleza. No
entanto, és tu que me acolhes nos braços e que me deixas
descansar, num ambiente de tranquilidade. És muito
agradável. Sinto-me feliz e calma, gosto do teu sossego.
Quando me levanto, de manhã, fico logo contente e cheia
de energia com tanta luz e cor. Fazes-me dizer “Bom dia!”
de outra forma. Obrigada pela boa disposição que
transmites. Até logo!
Ana Margarida (U.C.B.)
Meu querido computador,
Máquina útil que me acompanha a vida, quando chego a
casa, à noite, estás sempre à minha espera para me animar.
Nunca pensei que fizesses tantas coisas por mim:
dás-me música, filmes, jogos e ainda me levas
todos os dias a passear pelo mundo na Internet.
Fascinante! Estou cada vez mais deslumbrado
com as tuas capacidades.
É pena não poderes falar comigo, porque se
falasses, contávamos tudo um ao outro. Cá por
mim, aproveito para desabafar e elogiar o teu
valor. És um espanto!
Sempre que posso, faço-te uma visita. Para
terminar, digo-te que te considero um grande amigo e que já
não vejo a minha vida sem ti.
Telmo (U.C.B.)
Minha querida catedral,
Já lá vão quase quatro anos deste o teu nascimento e
garanto-te que aquela nostalgia que senti com o
desaparecimento da tua resistente e monumental
antecessora se transformou em felicidade, pela tua
grandiosidade e imponência, e em orgulho, pelas tuas
parecenças com ela. Esse betão que exteriorizas nas tuas
fachadas não deixa que nos esqueçamos de como ela foi
construída, nem dos pergaminhos do vosso “Dono”, um
clube criado pelo povo e para o povo, como enuncia o seu
próprio lema “Et Pluribus Unum”.
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construída, nem dos pergaminhos do vosso “Dono”, um
clube criado pelo povo e para o povo, como enuncia o seu
próprio lema “Et Pluribus Unum”.
Actualmente, já não passo sem te visitar, pois é aí, contigo,
que me esqueço de todos os problemas que vão
assolando este nosso mundo cheio de
injustiças e crueldades. Venha eu a abarrotar de
alegria ou cabisbaixo e triste pelas derrotas, não
deixo de me sentir como uma criança que, de
um momento para o outro, se vê rodeada de
brinquedos que nunca teve.
Tu és a minha segunda casa, como outrora. É
aí que “a família” se junta como se de uma
consoada se tratasse, seja para ver apenas um jogo de
futebol ou para te admirar e explorar até ao mais íntimo
recanto, como se fosses uma gruta.
Desejo arduamente que continues a crescer na nossa
companhia e possas majestosamente reencarnar a mística
de outros tempos, proporcionando-nos momentos
gloriosos.
António Gonçalves (U.C.B.)
Meu querido Jerry,
Gosto muito de brincar contigo, minha bolinha
peludinha. És muito fofinho!
Dás-me tranquilidade, pois posso contar-te os meus
segredos, porque sei que os não contas a ninguém. Adoro
chegar a casa e poder agarrar-te e contar-te como foi o meu
dia. Nos meus momentos de tristeza, és o único que me faz
rir. És o único que me faz companhia nas noites longas e
frias.
Adoro ver-te rebolar na minha cama, à
procura de um buraquinho para te esconderes.
Quando eras bebé, era eu que te dava
calorzinho e alegria. Agora que és grande, és tu
quem me anima. Que bom, poder contar
contigo! Adoro-te Jerry, meu ratinho curioso!
Festinhas da tua dona carinhosa.
Cátia (U.C.B.)
Meu querido Pipoca,
Queria dizer-te que és tu o meu confidente mais fiel. É a ti
que revelo as minhas alegrias. Só tu sabes os meus segredos
e, por não poderes contar a ninguém, confio plenamente em
ti.
Podes ser só um peluche, mas, para mim, és mais do que
isso, pois és o único que me faz sentir bem. Contigo tenho
passado muitos momentos da minha vida, bons e maus.
Tenho chorado e tenho rido. Adoro-te, meu Pipoca.
Muitos beijos e obrigada por seres a minha companhia fiel
de toda a vida.
Da tua dona que te adora,
Soraia (U.C.B.)
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Minha querida dona,
Nasci não sei bem em que data. Fui uma cachorrinha
linda, era o que a minha mãe dizia. Uma bolinha de pêlo,
fofinha. Fui crescendo e tornei-me forte e cada vez mais
bela. Um dia, veio uma menina que pensou que eu era um
brinquedo e levou-me. Chorei desesperada, só
queria a minha mamã, até que percebi que não valia
a pena, pois a menina queria brincar comigo. Era
carinhosa para mim. O pior foi quando quis fazer
xixi e fiz logo ali, na sala. Levei uma palmadinha e
percebi que havia hora para ir à rua.
Cresci e a menina também. Dava muito
trabalho: ir à rua todos os dias, a comida, o meu
banho, o veterinário… E tu, querida dona, bem
sabes o que me aconteceu, a menina já não me
queria, eu já não era o seu brinquedo. Fui posta na rua,
abandonou-me. Fiquei muito triste, desanimada... Primeiro
tiraram-me da minha mãe, depois deixaram-me na rua
sozinha. Não sabia o que fazer. Andei perdida a deambular
pelas ruas. Todos me enxotavam.
Estava já sem forças, quando passou por mim uma
senhora – pareceste-me logo muito doce! – que me fez uma
festa e disse: “És tão linda!”. Renasci! Segui-a de longe, sem
forças, mal me equilibrando. Num último esforço, ladrei. A
senhora – eras tu – chamou-me, deu-me comida e deixoume dormir no seu quintal. Dormi muito, comi e voltei a
dormir. E disse-me novamente: “És linda!”
Já lá vão oito anos. Não te largo, és a minha paixão. Tenho
tudo o que preciso, comida, uma casa, carinho… Mas olho
para a rua e vejo tanto amigos meus que não tiveram a
mesma sorte do que eu e andam perdidos, abandonados…
Adoro-te, minha dona!
Linda
Maria Luísa (U.C.B.)
Hoje sinto-me…
Sinto-me um cabritinho…
Sou tão traquina que ando sempre a saltar e a fazer
asneiras. A minha mãe bem me repreende, mas eu ainda não
ligo ao que ela diz e afasto-me tantas vezes sem
ela dar por isso. Às vezes, sem me aperceber,
encontro-me em terrenos proibidos.
A minha mãe descende de uma raça de
respeito e bem me avisa e me ralha para eu ter
juízo e respeitar as chibinhas. É um dever que
tenho, o de lhe obedecer e fazê-la feliz. Ó
minha querida mãe, se tu sonhasses tudo o que
eu tenho feito, davas-me uma tareia. Um dia até
pisei todo o terreno dos nossos vizinhos!...
Custódio Charrua, (O.L.E.)
Sinto-me um livro
Sinto-me um livro onde já foram escritas muitas palavras,
onde já muita gente escreveu e muita gente apagou, onde já
deixei muita gente ler e para onde impedi muita gente de
olhar. Um livro com muitas páginas, algumas delas ainda em
branco, mas onde irei continuar a escrever, a contar, a riscar
e a apagar, mas que, ao ser fechado, e se alguém se der ao
trabalho de ler, verá a vida que tive, as alegrias que partilhei,
os trambolhões que dei…
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Sinto-me um livro que valeu a pena um dia ser aberto!
Maria João (O.L.E.)
Meu útil e amigo relógio,
Para mim, tu és uma peça fundamental no meu dia-a-dia.
Sem ti não sei a quantas ando, nem em que dia estou. És tu
que não me deixas chegar atrasado aos meus
compromissos. Fazes com que eu saiba
sempre o tempo que tenho disponível para
a c a b a r d e r e s o l ve r o s p r o b l e m a s
profissionais. Por exemplo, quando está na
hora de passar o turno, graças a ti, não fica
trabalho pendente, para o meu colega
resolver.
Também és tu que evitas que eu não me
esqueça da hora da refeição, porque basta olhar para ti, para
saber que um petisco me espera.
Nos dias em que estou em baixo, parece-me que estás
aborrecido comigo, porque o tempo não passa e, quanto
mais olho para ti, mais devagar tu andas. Isso não se faz aos
amigos. Mas como não é sempre, eu desculpo-te. Em
contrapartida, há outros dias em que tu andas “a duzentos à
hora” e o tempo passa sem eu dar por isso. Continua a ser o
amigo que tens sido. Agradeço-te a tua fidelidade,
O teu amigo.
Jorge Muacho (U.C.B.)
Minha querida casinha,
Vejo-te em sonhos e delicio-me com a tua beleza. És
esbelta e harmoniosa. Enquadro-te em recortes de azul
celeste e de verde do arvoredo que te envolve. Enfim, estou
num conto de fadas quando penso em ti.
Vou tentar dizer-te por que te falo no meu silêncio. Desde
a infância, quando me contavam histórias, que eu imaginava
as casinhas como as dos desenhos graciosos que os livros
ofereciam. O espaço onde estavam era sempre agradável e
verdejante. No horizonte, abriam-se colinas desenhando
riscos num céu azul e brilhante de luz. Bem posicionada no
desenho, aparecia sempre uma casinha - muitas
vezes um palácio – que fazia as minhas delícias.
Os traços que a descreviam eram bamboleantes,
tanto, que ainda hoje parecem dançar na minha
imaginação.
Sabes, já cheguei a sonhar com uma casinha
dessas a falar comigo. Sempre sorridente, já se vê.
Carinhosa e muito atenciosa, pretendendo
agradar-me. Se calhar, eras tu!
Não sei por que me persegue esta imagem tão
acolhedora. Penso que vem do facto de seres um espaço
acolhedor e quentinho no Inverno e fresquinho e relaxante
no Verão. É aí, nesse ninho de penas de pássaro, que me
sinto bem comigo e com a minha família, é aí que recebo os
meus amigos e que festejamos a alegria do encontro, é aí que
durmo soninhos apetitosos e descanso dos dias mais longos
e difíceis, é aí que sonho contigo e te envolvo neste desenho
que construí desde menina.
Mesmo sendo diferente dessa pintura que idealizo, olhote sempre com um sorriso e gosto de ti. Não quero nunca
sair dos teus braços que me consolam, nem ficar sem os teus
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beijos que me animam.
Fica segura do meu apreço e da minha dedicação
incondicional,
A tua habitante devota
O.L.E.

Assim cumprirei, julgo, a função arbitrária da criação.
Estou aqui, enquanto mo permitires, homenageando-te
pelos teus poderes de conservação das espécies. E devo
dizer-te:” És um perfume, vida! “
O.L.E.

Querida vida,
Quero agradecer-te a ousadia de teres despertado para
mim, quero congratular-me contigo por estar aqui e reflectir
sobre a oportunidade que tive de existir.
Considerando-te a energia que brotou ocasionalmente e
teve lugar neste ser que ora sou, regozijo-me por poder
testemunhar de uma forma muito individual a minha
existência, a maneira “sui generis” de interpretar o mundo,
de me ver e saber elemento da natureza, pois nasci, vivo e
vou morrer. Essa é a expressão de vida mais simples e que,
em primeira instância, me foi dada por esta Terra que habito
neste contexto planetário, mal conhecido por mim. Penso
que é esta a seiva mais concreta e pura de todos os
elementos, a energia que brota esporadicamente em
qualquer ponto do globo e que dá origem a um ser
que, neste caso, é animal, pensante, tanto julgo
saber, porque dotado de alguma inteligência.
Exercício duro de realizar este que uma
professora, em laivos de reflexão, determinou
para o seu grupo. É difícil a actividade porque
remete para domínios abstractos de uma
realidade que não é totalmente dominada pelo
conhecimento humano, sempre parcial.
De uma forma mais leve e descontraída, sem medos de
entrar por domínios desconhecidos, digo que te sinto por
perto, habitando-me e, comigo, conservando uma história
que gosto de ver bonita. Espero que o seja realmente. Como
todas as histórias tem acções mais conseguidas do que
outras, mas até ao momento, julgo poder fazer um balanço
positivo e ver, à volta, um perfume refrescante e agradável.
Poderia mesmo dizer como o poeta, tu, minha vida, és um
perfume!
Neste jardim em que te conservo, meu delicado perfume,
nem sempre muito cuidado, tens dado mostras de te
aguentar positivo e puro. Tenho feito um esforço para te
conservar por perto para dares cor e alma ao conjunto que
me anima. Não tens faltado neste mundo de cor e
graciosidade. Nem sempre foi fácil, momentos houve que
foi necessário cortar as ervas daninhas que ameaçavam
perturbar o teu aroma, mas com alguma perseverança, cá
estamos acordados e prontos para continuarmos a
caminhada que nos há-de levar ao fim. Espero que nesse
frasco natural em que te conservas, não deixes entrar cheiros
agressivos, de modo a perpetuarmos a nossa existência até
ao fim, naturalmente, e dela darmos testemunho a outras
vidas mais jovens que não tenham ainda descoberto o teu
magnífico perfume. Quero pois embrenhar-me na tua seiva
para dela me alimentar e revigorar o corpo e a mente desse
teu poder inebriante que dá sentido a esta passagem.
Anima-me a esperança de que um dia consiga deixar, no
jardim à minha porta, alguma semente que possa florescer e
perpetuar o odor refrescante de um exemplo, à dimensão do
meu ser - não mais importa - , e evolar-me para outras
margens do rio que corre em direcção ao desconhecido.
Assim cumprirei, julgo, a função arbitrária da criação.

Minha adorada bicicleta,
Quero que saibas que és muito importante para mim. És
as minhas pernas suplentes, quando estou cansado. Tu és
tão bonita!
Gosto muito de ti e não quero que te falte nada, mas vou
ser sincero, nem sempre tenho sido muito cuidadoso
contigo. Deixo-te sozinha no quintal à chuva e ao vento.
Peço-te desculpas por isso, porque não te quero ver sofrer.
Eu pedia muito uma amiga como tu. Todas as noites eu
chorava por ti - quando era pequeno, claro! - e um dia
apareceste.
Nunca te esqueças que te considero a única e boa amiga
para os meus passeios favoritos. Sem dúvida, admiro as tuas
capacidades. És magnífica, minha “Speciallezed!
Allison Silva (U.C.B.)
Meu querido jardim,
Espero que esteja tudo bem contigo, que
estejas tão fresco e verdejante como quando
te deixei, a semana passada.
Como sabes, és o mais belo jardim da zona e, por isso,
motivo de invejas da vizinhança.
Não faz mal, quero unicamente que conserves a tua
beleza.
Gostava de saber se o Senhor Manuel te tem tratado bem.
Se as camélias continuam bonitas e cuidadas. Elas e os
gladíolos são o sol desse teu espaço. Há quem diga que
parecem o arco-íris em tardes de Primavera. E a tua relva?
Essa parece veludo. Entendes, com certeza os motivos da
minha preocupação?!
Também gostava de comentar contigo, o que me disse um
passarinho que pousou no arbusto aí do canto. Segredou
que todos diziam que tu, meu jardim, estavas um primor.
Devolvi-lhe logo a resposta: “Para estar assim bonito, regoo e cuido dele com muito carinho, só assim pode estar
viçoso!”.
Sem mais para te contar, querido jardim, espero que
continues a encher os meus dias de alegria e que sejas o mais
belo de todos. A tua fiel amiga,
Maria Rodrigues (U.C.B.)
Minha querida Orquídea,
Ah! Que linda que és!
Entre todas as flores, és a minha preferida. És a luz
esplendorosa do meu quintal.
Quando abro a janela do meu quarto e vejo a tua haste
Meu querido ursinho,
Foste-me oferecido numa ocasião muito especial, tão
especial como tens sido especial e dedicado para mim. Estás
aí sozinho em cima da minha cama, à espera que eu chegue
para te abraçar. És um ursinho fofinho e paciente. És a
minha companhia preferida. Falo para ti, como se fosses
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para te abraçar. És um ursinho fofinho e paciente. És a
minha companhia preferida. Falo para ti, como se fosses
humano. Bem sei que não tens vida, que falo contigo e não
me respondes, pois não me consegues ouvir, mas faço-o
para desabafar. Estás guardado num cantinho muito
especial do meu coração.
Adoro-te meu querido ursinho. És o meu amiguinho
especial! Quando alegremente canto ou quando
tristemente choro, sei que nunca me abandonas.
Estás sempre ao meu lado, mesmo que eu não esteja
aí presente. Um grande beijinho para ti, da tua amiga
agradecida,
Susana Bessa (U.C.B.)
Meu peixinho desinquieto,
Esta é a primeira vez que te escrevo. Quero dizer-te o
quanto gosto de ti. Adoro chegar a casa e ver-te saltar nesse
teu paraíso aquático. És um amigo cuja presença me traz
alegria, cujo silêncio me transmite paz, cuja atenção me
inspira confiança. A tua lembrança infunde-me coragem. És
um amigo a quem posso pedir desculpa vezes sem conta. És
um companheiro com quem posso partilhar o meu dia-a-dia
sem medos de traições. És simples e natural.
Logo de manhã fazes-me sorrir pela energia que
transmites, pela liberdade que mostras única, mesmo num
espaço tão reduzido ao meu egoísmo de te ter por perto. Ter
a tua companhia é fantástico, meu pequeno (Grande!)
amigo!
Cristiano Batista (U.C.B.)

A Carta
Jardim Verdejante, 22 de Novembro de 2006
Querida Flor
És a rosa mais vermelha e mais bela que conheço.
Diariamente, ao acordar, olho para o sol e penso na sorte
que tenho pelo meu perfume te pertencer. As abelhas, em ti
pousam para retirar o teu néctar dulcíssimo que
levam para as colmeias onde confeccionam o
mel delicioso.
Ainda temos muito que sobreviver às
valentes tempestades, aos ventos fortíssimos, às
trovoadas aterradoras…
Mas se conseguirmos ultrapassar os difíceis
obstáculos, se o sol brilhar outra vez, se as
crianças voltarem a sorrir e forem a correr para
o escorrega mais alto do jardim verdejante e
humedecido e gritarem “Aqui sou feliz!”…
Bem minha flor, então adeus, espero viver muitos mais
anos junto a ti.
Gosto muito de ti minha rosa brilhante.
Beijinhos grandes.
O teu odor agradável
(Joana Brito e Mariana Bárbara, 8º C)
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Hoje sinto-me uma ave…
Sinto-me uma ave que não pode voar. Chove lá fora. Hoje
não farei nenhum voo rasante para debicar frutos
desprotegidos. Se saísse molharia as minhas plumas e
certamente cairia no primeiro canto desconhecido. Não
seria aconselhável, por isso reconsidero e fico-me por aqui,
no quentinho, dentro do ninho. Não quero
sair hoje, pensando melhor, não posso!
Aproveito para depenicar minhas penas, alisálas e prepará-las para uma saída de domingo.
Meus filhos já se foram e não partilham esta
árvore. Espero que estejam bem. Ensinei-lhes a
protegerem-se das intempéries. Fá-lo-ão
certamente. Mostraram ter aprendido a lição ao
encetarem viagens longínquas à procura de novas terras.
Vieram vezes sem conta, em chilreios de jovens adultos,
certificar-se se os progenitores estavam bem. Sossegaram o
meu coração.
Agora, cá estou quieta a ouvir as bátegas de chuva caírem na
folhagem deste abrigo. Logo, logo, passa o mau tempo e
sairei de asas abertas para o espaço azul que tanto me alenta
a vida.
Fecho os olhos. Vou dormir e, se possível, sonhar. Boa
Noite!
(O.L.E.)

-----------------------------Este é o primeiro de vários textos que, como
podemos ver nas páginas seguintes, levam os
jovens a escrever sobre temas sérios que os
preocupam.

Matrimónio dos padres
(texto de opinião)
Na minha opinião o matrimónio dos padres
deveria ser permitido. Os padres são pessoas
normais, que têm desejo e prazer carnal, o que é
próprio do ser humano. Depois “andam ás
escondidas” a praticar o “pecado”. O que é
errado, pois se assumiram uma dada
responsabilidade só têm que cumprir.
Existem também outros padres que desistem
de o ser, pois apaixonam-se e não querem ser desonestos.
Os padres é que deveriam escolher, se queriam casar ou
não.
A Igreja afirma que os padres não se devem casar para se
concentrarem completamente na religião, entregando-se
assim a Deus, a seu filho e aos santos. Mas se acreditam em
Deus porque não fazem o que ele diz? Está escrito na Bíblia
que o homem e a mulher foram feitos para habitar e povoar
a terra. E não o contrario!
Joana Gavina
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A secção Temas da Juventude tem, desta vez, um cariz mais sério, de reflexão, sobre temas que
preocupam a sociedade nos dias de hoje. Algumas alunas puseram no papel o que lhes vai na alma sobre
temáticas diversas como o matrimónio na Igreja (página anterior), a legalização da prostituição, a
marginalização do povo Judeu e o Dia Mundial da Mulher.

Legalização da Prostituição
A meu ver, a prostituição tem duas vertentes: a voluntária e
a involuntária. A voluntária pode ser vista como uma
maneira fácil/sem esforço, de ganhar a vida, por diversos
motivos (ou porque a/o prostituta/o precisa urgentemente
do dinheiro – com diversas finalidades, uma delas a droga ou porque não está para respeitar horários de trabalho como
a grande maioria da população, entre outros). No entanto, a
involuntária ocorre geralmente em casos que, sem saberem
como, as pessoas acabam por lá ir parar (normalmente
acontece a pessoas com baixa escolaridade, às quais
oferecem excelentes condições num país que não é o seu,
noutro tipo de trabalho que não a prostituição, e no fim
acabam por perceber que foram enganadas(os) e não têm
outra saída se não prostituírem-se, uma vez que não
conseguem arranjar outro tipo de emprego – por não
dominarem a língua falada nesse país, por exemplo – e
tentam arranjar dinheiro, de maneira a regressarem ao seu
país o mais rápido possível).
Penso que, se a prostituição fosse legalizada, as
consequências iriam ser inúmeras.
Poderia ser legalizada, na medida em que cada pessoa
manda na sua própria vida, cada um toma as decisões que
pensa serem as mais acertadas ou as que mais prefere. Este
tipo de vida é uma opção que só a própria pessoa pode
decidir sem que ninguém intervenha, embora essa decisão vá
influenciar toda a sociedade (uma vez que somos nós,
cidadãos, que formamos e que somos responsáveis, em
parte, pela sociedade onde estamos inseridos).
Mas se a prostituição fosse legalizada, ia ser um incentivo
para que esse modo de vida fosse adoptado, como um modo
de vida mais fácil, para determinadas pessoas. O que faria
com que as mesmas não lutassem pelos seus ideais e nós
sabemos como é difícil em muitos casos atingi-los. Para além
destas, muitas outras desvantagens iriam seguir-se,
nomeadamente a exploração de menores que, penso, iria
aumentar bastante. Para mim, a sociedade tem de ser
educada com outros princípios, que não sejam
contentarmo-nos com o mais fácil, com o que está mais “à
mão”. A sociedade tem de ser educada de modo a lutar-se
pelo que se quer.
Embora a prostituição não seja legal em Portugal, há
centenas de pessoas que optam por esse tipo de vida e outras
ainda não são colocadas nesta “profissão” voluntariamente.
Há muitos menores que são explorados pelos próprios
pais, que em muitos casos, os obrigam, directa ou
indirectamente, a optar pela prostituição, uma vez que o que
ganham não chega para sustentar a família ou ainda porque
nem sequer trabalham e a forma mais fácil e talvez aquela
com que, para as suas mentalidades se ganha mais dinheiro, é
prostituírem os próprios filhos.
Concluindo, na minha opinião, a prostituição não deverá
ser legalizada, pois iria trazer sérios problemas para a

sociedade, problemas esses, que na sua maioria, seriam
bastante graves, embora eu não seja contra a prostituição
em si.
Sofia Loureiro Bárbara, 9ºB

A Marginalização dos Judeus A minha opinião
«A educação para os direitos humanos constitui um contributo
essencial para a prevenção, a longo prazo, das violações desses direitos e
um investimento importante, que visa a construção de uma sociedade
justa na qual todos os indivíduos são considerados e respeitados.»
Mary Robinson, Alta Comissariada das Nações Unidas
para os Direitos do Homem
Fala-se, muitas vezes, dos direitos do ser humano e em
como um indivíduo deve considerar o próximo como igual a
si próprio, independentemente da sua cor da pele, da sua
etnia, da sua religião, da sua nacionalidade, esquecendo-se
muitas vezes que ainda existem pessoas que são muitas vezes
marginalizadas e desrespeitadas, nomeadamente, os judeus.
Desde a Idade Média que se tem conhecimento da
marginalização e desrespeito pelos judeus e esta
marginalização continua nos nossos dias. Ainda se
conhecem situações de desconsideração pelos mesmos.
Numa sociedade que se pressupõe ser justa, não se deveria
desrespeitar e negar o bem-estar a outros só porque são
diferentes na sua forma de estar, de pensar, de viver, e na sua
fé ou crenças religiosas. Os judeus especialmente foram um
povo descriminado, marginalizado e
torturado. É disso exemplo a 2ª Guerra
Mundial (1939-1945), em que foram
mortos milhares de judeus.
Felizmente, existiram pessoas que, ao
combaterem essa tragédia, tornaramse, para mim, verdadeiros heróis, tais
como Aristides de Sousa Mendes e
Oskar Schindler, quando conseguiram
salvar, dos “corredores da morte”, alguns milhares de
judeus.
Após a 2ª Guerra Mundial, uma das organizações criadas
foi a UNESCO (em 1946), em que um dos seus objectivos é
precisamente acabar com qualquer tipo de descriminação.
«Os direitos do Homem formam um todo. São válidos em qualquer
lugar e para todas as pessoas, consideradas sem distinção de cor, sexo,
país, religião, riqueza, opinião. Assentam em valores universais
(dignidade, liberdade, igualdade, justiça) que são (…) princípios
capazes de regular a vida dos homens, das mulheres, das crianças
(…).»
Todos os seres humanos… Manual da Educação para os Direitos
do Homem
. Comissão Nacional da UNESCO, Ministério da Educação
Infelizmente, nos nossos dias, os judeus continuam a ser
alvo de descriminação, apesar de ainda estar na memória de
todos o terror da 2ª Guerra Mundial, que deixou traumas nas
gerações seguintes.

O NOSSO MUNDO número XVIII

TEMAS DA JUVENTUDE

Na minha opinião, se cada pessoa tentasse respeitar o
próximo nas suas diferenças, talvez se conseguisse
encaminhar a nossa sociedade para um mundo, um pouco
melhor e mais agradável de viver.
Catarina Forra, 9ºB

Não fume!

Poluição - A Terra está em Perigo

5 oceanos

Poluição, camada do ozono a aumentar, climas
descontrolados, sol no Inverno e frio no Verão. Acho que
são mais que razões para mudar a nossa maneira de actuar
com a natureza.
Ao poluirmos estamos a dar cabo da camada do ozono,
assim os climas ficam descontrolados no Verão ou no
Inverno, temos de ter cuidado com os raios ultravioletas
mais do que nunca.
Se não quer que o mundo se destrua, não ajude a piorar, já
chega! Temos que ajudar a recuperar as florestas que ardem
(por fogo posto), temos que ajudar a melhorar.
Filipa Caineta, 8ºB

Não fume
O planeta terra tem

5 continentes
3

10.554m

Com tanto sítio para fumar por aí,
Tinha logo que vir fumar para aqui…

------------------------------Se não existisse a mulher
Não existia mundo
Não existia nada
Carolina Matos
O dia da mulher
É um dia muito importante
Vamos comemorar bastante
A liberdade interessante
Micael

Comemoração do Dia Mundial da Mulher
Mulher é tudo tudo
Mulher é mãe
Mulher é conforto
Mulher foi a coisa que deus
Pôs de melhor no mundo
Rayane
A mulher é quem dá a vida
ao mundo
Carolina Matos
Deus criou a mulher
Elisabete
Se a mulher não existisse
O mundo não tinha sentido
Ana Carolina
A mulher é muito importante
Sem mulher não havia crianças
João Pedro

9

A Mulher é como o sol que
Brilha no mundo.
É como a lua ao anoitecer.
É uma pequena esperança
Beatriz Mustra
A mulher é uma pessoa
feita para o filho amar.
Quando o filho se magoa
a mãe começa a chorar.
Tomás Costa
Mãe és a mulher mais
importante para mim
Andreia Pinto
Mãezinha és uma mulher
que estará sempre no meu coração
És uma mulher bonita
Ana Rita
Mãe és uma mulher muito
especial
Cláudia
A mulher é muito sensível
E dá continuidade à vida
Gonçalo
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Visita de Estudo à Escola Superior de Tecnologia de Setúbal
No passado dia 23 de Novembro, os alunos do 9º ano deslocaram-se à Escola
Superior de Tecnologia de Setúbal com o propósito de tomarem conhecimento
das ofertas de formação que este estabelecimento de ensino tem para dar no
âmbito dos cursos de engenharia.
A manhã começou com uma sessão de abertura que decorreu no auditório 1,
tendo os alunos recebido alguma informação genérica sobre o funcionamento da
escola. Após esta sessão de abertura, formaram-se dois grupos que seguiram
percursos diferentes. Em todo o caso, no final do dia todos tinham observado os
mesmos sectores, a saber, entre outros:
Foto : Ese Setúbal
§
Laboratório de Química e Ambiente – uma boa oportunidade para
tomar conhecimento do intercâmbio que existe entre o estabelecimento de Ensino Superior e diversas estações
de tratamento de águas residuais, de modo a garantir uma melhor qualidade do meio em que vivemos, para além
de assegurar a preservação de um recurso tão preciso como é a água;
§
Exposição de Robótica – os alunos puderam constatar os diversos projectos que estão em desenvolvimento
nesta área;
§
Laboratório de Automação, Controlo e Instrumentação – os discentes constataram a existência dos diversos
projectos em desenvolvimento, onde puderam verificar a aplicação prática de diversos domínios que fazem
parte do currículo do Ensino Básico, como sejam a Matemática, a Física e o Inglês;
§
Simulador de Voo – seguramente o mais apreciado por todos, este simulador permitiu a alguns alunos e
professores «viajar» sobre os céus de Lisboa, como se estivessem dentro do «cockpit» de um avião, como todos
os comandos a bordo. Verdade seja dita que a maioria dos candidatos a pilotos teve alguma dificuldade em
manter a aeronave no ar, mas também houve que conseguisse terminar o percurso com sucesso – descolagem,
voo e aterragem.
De regresso à nossa escola, veio toda a gente mais enriquecida e com vontade de tomar partido noutras iniciativas do
género, que permitam uma melhor divulgação das possibilidades de prosseguimento de estudos para os alunos do 9º ano.

Oficina de Inglês
Reconhecemos e queremos louvar a iniciativa de fazerem
um curso para iniciar a aprendizagem de uma língua
estrangeira. Além disso, há o convívio. Sentimos que
estamos a aumentar e a favorecer a nossa valorização
pessoal.
Os nossos agradecimentos e parabéns a quem teve esta
maravilhosa iniciativa.
Os cumprimentos de todos os alunos da Oficina de Inglês
(nocturno).

Fomos ao teatro…
No dia 23 de Fevereiro os alunos do sétimo ano foram ao
teatro. O espectáculo, que teve lugar em Lisboa, no
auditório do B.E.S. no Cais do Sodré, é uma adaptação do
conto “O Cavaleiro da Dinamarca”da escritora Sophia de
Mello Breyner Andresen.
A história, cheia de emoções e de factos históricos, tem
como personagem principal o Cavaleiro que vai em
peregrinação à Terra Santa. Durante a viagem de regresso
visita várias cidades, tais como Veneza, Florença e
Antuérpia. Aí faz amigos, que lhe contam histórias
maravilhosas. Também o convidam a ficar para sempre
nessas cidades, mas o amor pela sua terra e pela sua família e
amigos, faz com que nunca desista de chegar à sua casa na
floresta. E consegue chegar, tal como prometera, na noite
de Natal…
Os sete actores que fazem parte da companhia de teatro

“O Sonho” divertiram-nos e encantaram-nos durante
aproximadamente uma hora e trinta minutos. Eles
conseguiram ser versáteis, expressivos e estar em constante
interacção com o público.
Os cenários e o guarda-roupa eram simples mas eficazes.
A música e as luzes foram essenciais e muito estimulantes
ao longo da representação.
O espectáculo é muito apelativo, porque a mistura da
narrativa com a representação e com o humor não deixam
que o espectador se “desprenda” do palco.
Valeu a pena ir ver esta peça de teatro! ( 7º A, 7ºB, 7º D)

O que devemos melhorar na escola!
J
Devia haver mais torneios porque estamos muito
parados em relação ao desporto.
J
Na rádio da escola, devia passar outro tipo de
música. Por exemplo:
-rock, -hip hop, -rap, -Regganton, -etc…
J
Devia haver um torneio de playstation2, Pro
evolution soccer
-Mais...
J
Concursos: Dança, Karaoke, Graffiti, Poesia,
Matemática; Magic; etC
J
As salas de aulas deviam estas mais alegres.
J
Melhorar o campo de areia. Está com muitos
buracos.
J
Precisamos de uma sala de alunos com vários
recantos: cinema, jogos, leitura… Nuno, 8ºA
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Feira do Livro
Ocorreu no mês de Dezembro mais uma Feira do Livro do Agrupamento. Estiveram presentes o escritor João Pedro
Mésseder - Professor José António Gomes (um dos autores de livros sugeridos no Plano Nacional de Leitura) e o ilustrador
Gémeo Luís (prémio Nacional de Ilustração em 2005).
Nesse encontro estiveram também presentes o editor da Caminho, José Oliveira, e a escritora Ana Saldanha, que
surpreenderam pelo inesperado da visita (acompanhavam João Pedro Mésseder). Ficou feito o convite para estar presente
na Feira do Livro no próximo ano lectivo. No presente ano lectivo, foi ultrapassado o valor de 5000 euros de vendas em 6
dias úteis de feira, o que permitiu a aquisição de muito material livro e não livro.
Podes consultar a reportagem completa desta actividade em http://creazeitao.googlepages.com. Aliás, deve consultar esta
página com frequência, pois dá-te conta das actividades que decorrem regularmente no Centro de Recursos (biblioteca)
desta Escola.

Foto : noite de autógrafos na biblioteca. Cortesia da professora
Teresa Marques.

Como foi referido em cima, a Feira do Livro contou com
a presença de algumas individualidades ligadas à escrita.
Deixamos-te uma pequena biografia das mesmas :

Foto : Gémeo Luís e João Pedro Mésseder. Cortesia da professora
Teresa Marques.

Boletim BEm CREscer
João Pedro Mésseder nasceu em 1957, no
Porto. Assinou livros de poesia para adultos e
livros para crianças e jovens e está representado
em diversas obras colectivas. Tem colaboração
poética dispersa em várias publicações
portuguesas e da Galiza, tais como Alma Azul
(Coimbra), Mealibra (Viana do Castelo),
Rodapé e Pé de Página (Beja), Jornal do Centro (Viseu), o
suplemento «Das Artes das Letras» de O Primeiro de
Janeiro e Dorna (Santiago de Compostela).
Gémeo Luís (Luís Mendonça) nasceu a 13 de
Março de 1965 em Lourenço Marques.
Lecciona na Escola Superior de Artes e Design
de Matosinhos e na Faculdade de Belas Artes
da Universidade do Porto. Recebeu a Menção
Especial do Prémio Nacional de Ilustração
2002, pela ilustração do livro Grávida no
Coração, Campo das Letras (2002). O g é um
Gato Enroscado (texto de João Pedro Mésseder), cujas
ilustrações executou, foi uma das doze obras destacadas
pelo júri do Prémio Nacional de Ilustração - 2003. Obteve,
em 2004, na 9ª edição daquele Prémio, uma Menção
Especial do júri pela ilustração da obra O que é um homem
sexual, com texto de Ilda Taborda e edição do Colégio
Primeiros Passos.Ilustrou ainda textos de Alice Vieira, JoséAlberto Luís Adriano Carlos, Matilde Rosa Araújo, Emílio
Remelhe, Elliot Rain, Eugénio Roda, entre outros. Recebeu
o Prémio Nacional de Ilustração (2005) pela ilustração do
Livro O Quê Que Quem—Notas de Corrimão e de Rodapé
com texto de Eugénio Roda.

O Jornal Nosso Mundo recomenda a leitura do boletim
BEm CREscer, editado pela equipa do BE-CRE desta
escola, que dá-te conta das principais novidades
naquele local. Podes retirar este boletim da net em
htto://creazeitao.googlepages.com ou consultá-lo na
Biblioteca.

Semana da Leitura 3 - Em destaque,
Os 9ºs anos
O nosso Amigo Crítico José Matias Alves (Director do
Correio da Educação, Editor da ASA para a educação,
autor de livros e professor de Língua Portuguesa) foi
convidado a estar no dia 7 de Março, no Centro de
Recursos, com as turmas do 9º ano, para partilhar palavras,
leituras, sorrisos e o que mais calhasse.
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Como é hábito nesta secção - Cultura e Lazer - publicamos alguns trabalhos dos nossos alunos e
professores. Procuramos ir ao encontro de todos os interesses abordando temas variados. . A ler!

Na China
Tínhamos acabado de aterrar no aeroporto da capital da
China, o destino de sonho de qualquer viajante curioso.
Foi interessante ver Pequim e pensar que, em tempos, tinha
sido a capital do Império.
Abismados, eu e os meus pais, penetrámos na morada dos
Filhos do Céu – A Cidade Proibida. Os tons leves e doces
das paredes das inúmeras salas tentavam simbolizar a
doçura e leveza do ser divino e contrastavam com a
opulência e tamanho da sala do
trono. Os jardins, representavam o
contacto harmonioso com a
Natureza.
Depois deste passeio, fizemos uma
paragem no restaurante chinês
“Lótus Azul”, onde saboreámos
Pato Lacado à Pequim.
Ao final da tarde, visitámos aquela
que é considerada uma das Sete Maravilhas do Mundo, a
Muralha da China, que se mostrava imponente, com os seus
três mil quilómetros de comprimento e a sua soberania na
planície côncava.
Ainda tivemos tempo para apreciar o Museu dos
Guerreiros de Terracota. As dimensões dos guerreiros
extasiavam qualquer um.
A nossa viagem terminou com o avião a sobrevoar a grande
metrópole chinesa Hong Kong, de noite.
A China foi dos países que me deu mais prazer conhecer,
mas o que vi foi um grão de areia no meio de uma praia...
Alexandra, 7ºA

Viagem a Itália

As sirenes do paquete estão a apitar e eu, mais uma vez
atrasada, cor ro desenfreadamente balançando
perigosamente a bagagem. Chegando a bordo, respiro
finalmente de alívio e dedico os tempos livres a planear o
que vou ver em Itália.
Passados alguns dias, o barco atracou no porto de
Civitavecchia. Apanhei um comboio e saí em Roma. Visitei
as ruínas do Coliseu, onde antigamente sacrificavam os
cristãos e onde agora abundam carteiristas à espera dos
turistas. De seguida, fui até à Capela Cistina, onde me
maravilhei com as belíssimas obras de arte, bem como com
os tectos pintados por Miguel Ângelo. Após uma visita
demorada, precisava de apanhar ar puro e, por isso, rumei
até à fonte de Trevi, uma fonte muito bela, na qual se
encontram milhares de moedas atiradas pelos turistas em
troca de um desejo. Claro que resolvi atirar também uma,
mas o desejo é segredo.
Para terminar a minha visita a Roma, fui ainda à Basílica de
S. Pedro, onde admirei a Pietá, uma das estátuas mais
famosas de Miguel Ângelo. Na praça de S. Pedro, não resisti
a tirar umas fotografias com os guardas do Vaticano.
Após mais um dia a viajar no mar, em que apanhei uma
enorme tempestade ao passar pelo Golfo de Leão,
atracámos no porto de Livorno. Apanhei então um táxi até

Pisa onde visitei o Baptistério e a torre inclinada de Pisa
que, segundo dizem, é inclinada devido a erros de
arquitectura e problemas do solo.
O último sítio que visitei foi Florença que foi governada
pelos Medicis durante mais de três séculos. Esta cidade foi
também a cidade natal de Dante Alighieri, autor da Divina
Comédia, um marco da literatura. Visitei, depois, a praça del
Duomo com a sua belíssima Catedral e Baptistério. Vi
também a praça della Signora, onde se encontra o palácio
Vecchio. Finalmente estive na Ponte Vecchia e lá comprei
imensas recordações que me farão lembrar para sempre
desta viagem.
Ana Filipa Monteiro, 7º A

Se eu fosse um jornal...
Se eu fosse um jornal, gostaria de ser o jornal “Público”,
para dar a conhecer ao país as notícias da actualidade.
Apreciaria ser feito de papel reciclado para proteger o meio
ambiente.
A minha vida seria curta. Eu sabia que só duraria um dia.
Depois seria colocado no caixote do lixo e iria para a fábrica
de reciclagem, dando origem a um novo jornal, com novas
notícias. Iniciaria uma nova vida.
Conheceria muitas e diferentes pessoas ao longo desta vida
efémera.
Iria para os cafés, pastelarias e outros locais, onde gente com
ar calmo ou apressado tomaria o seu pequeno-almoço ou o
seu café matinal, acabando sempre por dar uma vista de
olhos em mim.
Haveria gente que me olharia com indiferença, achando que
as notícias eram sempre iguais e que já não faria sentido lêlas. Mas apareceriam pessoas que me leriam atentamente,
observariam as manchetes do dia, preocupar-se-iam com a
política do seu país, com a sua situação social e económica.
Seria também observado por pessoas que apresentariam
um olhar atento e cara de cientista e mostrariam a sua
curiosidade científica lendo as notícias sobre Ciência.
Por fim, haveria aqueles jovens e algumas crianças que
pegariam em mim simplesmente para me entregar aos seus
pais ou familiares ou então para ir à secção que falava da
Sociedade, das suas celebridades favoritas e dos seus ídolos,
lendo as notícias atentamente para depois contarem as
notícias aos pais e amigos.
Ainda haveria muita gente que veria outras secções, outras
notícias.
Esta seria a minha vida, informar o país da sua situação e do
que acontece no Mundo, dia-a-dia...
Alexandra, 7ºA

O NOSSO MUNDO número XVIII

13

CULTURA E LAZER

Quem sou eu?
Alexandra é o meu nome
Beja nome de uma cidade e o meu apelido
Cuba, paraíso que gostaria de visitar!
Desenhar, um passatempo que considero muito bom
Estudar, algo que no Futuro me irá ajudar
Flauta Mágica, uma das minhas óperas preferidas!
Golfinhos, um dos animais de que mais
gosto
Holanda: espero poder vê-la um dia…
Informar-me sobre o Mundo, como acho
importante!
Joana d´Arc, na minha opinião, uma
heroína
Katmandu é uma cidade tibetana: sítio a
visitar
Ler é o que mais gosto de fazer!
Meditar sobre o que iremos fazer é importante
Nêsperas: como adoro este fruto!
Ouvir: penso que é tão importante como falar
Paris, como eu apreciaria conhecer a “Cidade Luz”
Quebeque: consta nos meus planos conhecê-lo
Rir? Eu acho que é o melhor para a saúde!
Sonhar, no meu ponto de vista, é importante
Trabalhar é um valor essencial, presumo
Ulisses é uma das personagens que mais admiro
Viena: cidade da Música! Seria um prazer vê-la!
Wolfgang Amadeus Mozart o meu compositor favorito
Xilofone, o seu som melódico encanta-me!
Yoga é uma actividade relaxante
Zelar por tudo é imprescindível!
Alexandra, 7ºA

O que dizem de mim as letras do meu nome…
Rute é o meu nome.
Uvas gosto… mas prefiro os morangos.
Teimosa é um defeito meu.
Estudar… até é giro!
Inverno gosto… mas prefiro o Verão.
Surpresas – adoro!
Abelhas são um insecto com o qual eu não me
dou bem.
Basquetebol é um desporto de que eu não gosto.
E.V. é uma das minhas disciplinas preferidas.
Ler é uma coisa que eu adoro!
Azul é uma cor fantástica.
Um descapotável não me importava de ter.
Gulosa… sou muito!
Universo… é lindo!
Sou muito faladora.
Tenho muitas cócegas.
Ouvir música é uma coisa que faço.
Sou amiga.
Adoro filmes de terror…
Não gosto de acordar cedo.
Televisão… gosto muito de ver!
Adoro gelado de caramelo!
Não gosto muito de Inglês!
Acabei!

Provérbios Adaptados
ü
Em Roma, sê Romano.
Na Biblioteca, sê leitor. (Catarina, 7ºB)
ü
O hábito não faz o monge.
O livro não faz o leitor. (João Cid, 7ºB)
ü
Cada macaco no seu galho.
Cada livro na sua prateleira. (Sabina, 7ºB)
ü
Mais vale um pássaro na mão do que dois a voar.
Mais vale um livro na mão do que dois na biblioteca. (Maria, 7ºB)
ü
Todos os caminhos vão dar a Roma.
Todos os caminhos vão dar à Biblioteca. (João Vasco, 7ºB)
ü
Não deixes para amanhã o que podes fazer hoje.
Não leias amanhã o que podes ler hoje. (André, 7º B)
Não guardes o livro para amanhã, porque o podes ler hoje. (Rita, 7ºD)
ü
Quem tem medo compra um cão.
Quem tem curiosidade lê um livro. (João Pedro, 7ºB)
ü
Filho de peixe sabe nadar.
Filho de leitor sabe ler. (Margarida, 7º D)
ü
Quem muito dorme, pouco aprende.
Quem pouco lê, pouco aprende. (Ana, 7ºD)
ü
Grão a grão enche a galinha o papo.
Livro a livro enche a biblioteca as estantes. (Catarina, 7ºD)
ü
Mais vale tarde do que nunca.

Rute, 7ºD

"Carta a um livro..."
Azeitão,
10 de Outubro de 2006
Querido livro,
Gostei muito de te ler, meu
querido livro, mas como
andei em mudanças, não sei
onde te coloquei. O que eu
estava a ler era muito
interessante, eram poemas de
vários autores. E esses poemas ajudavamme muito durante os meus dias de tristeza,
quando eu não estava bem. Todos os dias
lia uma página e ficava muito melhor. Já te
estava a ler pela 12º vez e agora não sei onde
estás e estou com muitas saudades tuas.
Estava a gostar muito de te ler outra vez.
Se leres esta carta aparece!
Um beijinho da tua leitora assídua.
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CURSOS EFA
Os cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA)
destinam-se a cidadãos adultos, não qualificados ou sem
qualificação adequada para efeitos de inserção no mercado
de trabalho e que não tenham concluído a escolaridade
básica de quatro, seis ou nove anos.
O modelo dos cursos EFA assenta em quatro princípios
orientadores:
•
Numa perspectiva de educação e formação ao
longo da vida;
•
Em percursos flexíveis de formação, os quais
permitem, a partir do reconhecimento e validação
de competências previamente adquiridas por via
formal, não formal ou informal, a estruturação
curricular, integrando as competências técnicas,
sociais e relacionais necessárias para a certificação
escolar e a certificação escolar e profissional;
•
Na construção de currículos, em função dos perfis
individuais dos candidatos, integrando uma
formação de base e, sempre que aplicável, uma
formação profissionalizante, estruturados de
modo articulado, em termos de competências
chave a adquirir, tendo em vista uma certificação
escolar e profissional, ou apenas escolar;
•
Em sistemas modulares estruturados em módulos
ou unidades de formação, organizados por
competências, que privilegiem a diferenciação de
percursos formativos, a individualização e a
contextualização da formação relativamente ao
meio sócio-económico, cultural e profissional dos
adultos.
O plano curricular dos cursos EFA é organizado tendo em
consideração os seguintes parâmetros:
•
A formação de base integra áreas definidas no
referencial de competências chave: Cidadania e
Empregabilidade, Linguagem e Comunicação,
Língua Estrangeira, Matemática para a Vida e
Tecnologias de Informação e Comunicação. São
utilizadas como suporte e base de coerência
temáticas de natureza transversal – Temas de Vida;
•
A formação de base é constituída por três níveis de
desenvolvimento (B1, B2 e B3);
•
A área de Linguagem e Comunicação integra, para
os níveis B2 e B3, o desenvolvimento de
competências no domínio da Língua Estrangeira;
•
A formação profissionalizante integra áreas a
determinar em função da diversidade dos grupos e
contextos, constando os perfis de formação e
conteúdos dos referenciais
de formação
profissional do IEFP.
A certificação escolar contempla as seguintes tipologias:
•
Certificado do 1º ciclo do ensino básico;
•
Certificado do 2º ciclo do ensino básico;
•
Certificado do 3º ciclo do ensino básico e diploma
do ensino básico.
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A certificação escolar e de formação profissional contempla
as seguintes tipologias:
•
Certificado do 1º ciclo do ensino básico e
certificado de formação profissional de nível 1;
•
Certificado do 2º ciclo do ensino básico e
certificado de formação profissional de nível 1;
•
Certificado do 3º ciclo do ensino básico, diploma
do ensino básico e certificado de formação
profissional de nível 2.

Curso de Jardinagem e Espaços Verdes
Entrou em vigor, no presente ano lectivo, um Curso de
Educação Formação, que conta com a presença de quinze
alunos. Esta experiência já tinha sido levada a cabo, embora
em moldes ligeiramente diferentes. Os discentes de então
agarraram a oportunidade e todos terminaram o 9º ano de
escolaridade com sucesso, tendo aproveitamento tanto nas
áreas curriculares disciplinares que frequentaram neste
estabelecimento de ensino, como nos estágios que fizeram
em várias empresas da região. Aos estudantes que agora
iniciam o seu percurso desejamos a melhor sorte!
Damos aqui conhecimento daquilo que se está a
passar:
Identificação Geral do Percurso
Área de Formação: Floricultura e Jardinagem
Designação do Itinerário: Jardinagem e Espaços Verdes
(Nível 2)
Saída Profissional / Competências:
• Profissão: Jardineiro;
• Competências: realiza a preparação do
terreno; faz a plantação de espécies arbóreas,
arbustivas e herbáceas no jardim; faz a
instalação de relvados e a manutenção de
jardins; utiliza as técnicas e meios manuais e
mecânicos apropriados.

Foto : Turma de Jardinagem

O NOSSO MUNDO número XVIII

SAÍDAS ESCOLARES E PROFISSIONAIS

Organização da Formação
Contextualização do Projecto (Fundamentação e
Objectivos do Percurso):
A escolha do Curso de Jardinagem e Espaços Verdes
deveu-se a vários factores, que se prenderam,
essencialmente, com a área de interesse dos alunos, o meio
envolvente, os recursos humanos e o sucesso obtido com a
outra iniciativa semelhante em anos anteriores. Dentro
destes factores, foi de salientar a existência de:
• Professores com formação específica;
• Espaços jardinados e por jardinar na
escola;
• Algum material e equipamento;
• Mais de uma dezena de empresas nesta
área do ramo da jardinagem;
• Te c i d o h a b i t a c i o n a l d a r e g i ã o
(predominância de moradias com jardins).
Com este Curso, pretendemos motivar os alunos com
dificuldades de aprendizagem, no sentido de promover a
sua integração na vida activa, com uma formação
sociocultural e científico-tecnológica adequada e com
qualidade. Como existe um mercado de trabalho em grande
desenvolvimento na região, o mesmo possibilita a
integração dos discentes na vida activa.

Foto : Turma de Jardinagem

Desenho Curricular – Nível 2:
Componentes
de
Formação

Áreas
de
Competência

Disciplina

Línguas
Cultura e
Sócio-

Comunicação

Cultural

Cidadania
e
Sociedade

Científica
Tecnológica
Prática

Ciências
Aplicadas
Tecnologias
Específicas

Primeiro
Horas/Ano

Duração
Ano
Blocos/Semana1

de
Segundo
Horas/Ano

Referência
Ano
Blocos/Semana1

Duração
Mínima

Língua
Portuguesa
Inglês

108

2

90

2

192

108

2

90

2

192

Tecnologias
Inf. Com.
Cidadania e
Mundo Actual
Hig, Saúde e
Segurança
Ed.
Física
Matemática
Cien. Naturais
Unidades Itin.
Qualificafic/ao3
Contexto
Total

54

1

45

1

96

108

2

90

2

192

27

0,5

--

--

304

54

1

45

1

96

135
54
432

2,5
1
8

90
67,5
382,5

2
1,5
8,5

210
1232
768

De
De

Trabalho
Horas

(2º Ano)

Domínios

Total de semanas: 36 (1º Ano); 30 (2º Ano)
(1)
(2)
(3)

1 Bloco = 90 minutos (1,5 horas)
A disciplina de Ciências Naturais terá a compensação de 1,5 horas
Manutenção de jardins e relvados;
Infra-estruturas básicas e paisagísticas de jardins;
Instalação de relvados e jardins.
(4) A disciplina de Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho terá uma compensação de 3 horas.

210
2109

15

O NOSSO MUNDO número XVIII

16

DESPORTO

Desporto na Escola
FICHA TÉCNICA
Ao longo do primeiro período de aulas,
decorreram na escola várias actividades
desportivas. Passo a citá-las:

EDITORES
Ana Galrinho

§
Na última semana de aulas, tivemos o
Torneio de Andebol Inter turmas;
§
Por volta dos dias 14 e 15 de Dezembro,
decorreu o Corta-Mato.

Pedro Palhano
Isaura Matias
Guilhermina
Rodrigues

Já no segundo período, os 20 primeiros
classificados do Corta-Mato tiveram oportunidade de participar no Corta-Mato
Inter escolas, organizado pelos «Jogos do Sado», que aconteceu na sexta-feira, dia
26 de Janeiro.
Ao longo do ano, ainda podemos esperar:

COLABORADORES

2º Período

Alunos

§
«Meeting» de Atletismo, no Pavilhão
Municipal de Setúbal;
§
Torneio do Queimado, a 22 de Fevereiro;
§
Torneio de Basquetebol, no final de Março.

Pessoal Docente e
Não Docente

3º Período

Ex-Alunos

§
Torneio de Voleibol.
Mónica Pereira, 7ºA

PROPRIEDADE
Escola EB 2,3 de
Azeitão
R. António Maria
Oliveira Parreira
Telef. 212 197 170
Fax. 212 191 115
COMPOSIÇÃO
GRÁFICA:
Pedro Palhano
Clube de Jornalismo
«O Nosso Mundo»

------------------------------Os alunos do Curso de Jardinagem e Espaços Verdes têm estado a
desenvolver um trabalho que faz parte das suas actividades curriculares, mas
que é do interesse de todos nós: trata-se da manutenção dos espaços verdes
da escola.
Além do mais, está prevista a limpeza do lago e a criação de espaços
verdes em áreas que, até à data, não tinham merecido tamanha atenção.
Apela-se, pois, a todos os elementos da comunidade escolar para que
ajudem neste esforço de manter este estabelecimento de ensino mais bonito e
agradável.
Obrigado

