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> Os alunos do 5º e do 6º ano inscritos na 
Disciplina de Educação Moral e Religiosa 
Católica deslocaram-se, com a professora 
Lúcia Mendes e a professora Olinda. No 
passado dia 16 de janeiro de 2015, dia de 
muito frio e alguma chuva, à “Casa- Museu 
Padre Belo”, onde puderam apreciar, não 
só os espaços da Casa, mas também a ex-
posição de presépios nela patente, sempre 
durante o período do Natal.

 Eis a entrevista “possível” (pois muito 
pouco se consegue dizer de tanta beleza e 
raridade) de dois alunos da turma do 6º ano.

Henrique Santiago (6ºA): Qual é a tua opi-
nião sobre a visita de estudo à Casa-Museu 
“Padre Belo”?

Bernardo Dias (6ºB): Eu nunca a tinha 
visitado…penso que foi bastante importante 
para a minha cultura, pois fiquei a conhecer 

este espaço da minha terra.
Henrique: O que podes dizer da Casa-Museu?
Bernardo: A casa tinha várias divisões, como 

qualquer casa, mas estas estavam decoradas 
de forma especial. Lembro-me bem do quarto 
onde dormia o Padre Belo, a sua cozinha e a 
sala de jantar que tinha utensílios que hoje 
em dia já não se utilizam e que eu não fazia 
ideia de que alguma vez tinham existido.

Henrique: Indica-me o objeto da Casa e 
da Exposição de que mais gostaste.

Bernardo: Gostei mais da Taça de barbear, 
que também dava para fazer uma “sangria 
médica”, e, da exposição, gostei muito de 
um pequeno presépio de concha.

Henrique: Muito obrigada pelo teu tes-
temunho.

Henrique Santiago – 6º A
Bernardo Dias – 6º B

> Nos dias 7 e 8 de janeiro, a Equipa 
de Saúde Escolar e a BE, juntamente com 
a higienista oral, dinamizaram na nossa 
escola sessões sobre higiene oral para os 
alunos do ensino pré-escolar e do 1º Ciclo. 
No final foram distribuídos pelos alunos 
Kits de escovagem dos dentes, adquiridos 
através do programa SOBE (BE).

 Esta atividade faz parte do Planos 
Anuais de Atividades da Biblioteca Es-
colar, através do programa SOBE, e da 
Equipa de Saúde Escolar em parceria 
com o Projeto de Educação para a Saúde.

> Nos últimos dias de novembro, a turma do 7ºB, nas aulas de TIC, começou uma nova 
atividade que a Prof. Sónia Teixeira decidiu fazer. Neste projeto, os alunos elaboraram uma 
banda desenhada com o tema “Cidadania Digital”, uma vez que a BD será, também ela, 
digital e elaborada com o programa Toondoo. A atividade é bastante interessante e tem como 
objetivo saber os cuidados que devemos ter na internet para evitar correr certos riscos.

Todos nos estamos a divertir e a aprender mais, pois com as novas tecnologias podemos 
fazer tudo.

A partir de dia nove de dezembro, todos os trabalhos estarão publicados no programa 
Toondoo.

Sara Costa, nº14 - 7ºB
Bruno Caetano, nº3 - 7ºB

> No mês de novembro, os 
professores Jorge Graça, de Edu-
cação Visual, e Sónia Teixeira, de 
TIC, inscreveram as turmas do 7º 
ano da escola no concurso cha-
mado “…Um Flash no Ambiente!”, 
promovido pela Valnor, cujo tema 
é “os Resíduos Sólidos Urbanos: os 
bons e os maus exemplos!”

Este concurso consistia em tirar 
fotografias alusivas ao ambiente 
e, mais precisamente, ao trata-

mento do lixo sólido urbano. Para 
tal, os alunos tinham que fotogra-
far um bom e um mau exemplo 
de práticas. 

Apesar de não terem ganho, 
as fotografias de três alunos da 
escola (Beatriz Matos, Pilar Gou-
veia e Alexandra Morais) foram 
selecionadas para uma exposição 
itinerante que a Valnor irá levar 
a cabo. 

Coletivo – 7ºB

> No dia 11 de no-
vembro de 2014, reali-
zou-se na nossa escola, 
a prova de corta-mato, 
que servia para apurar 
os alunos para a prova 
de corta-mato distri-
tal. Participaram nesta 
prova 48 alunos, dos 2º e 3º ciclos.

Para a prova distrital foram apurados 6 
alunos de cada escalão (infantis A, infantis 
B, iniciados, juvenis e juniores), masculinos 
e femininos. 

Para apoiar os alu-
nos existiam claques 
muito divertidas. É 
claro que também 
havia “assistência” 
dada pelos alunos que 
se ofereciam.

Foi um dia muito 
divertido! Esperemos que continue nos 
próximos anos! 

Francisco Antunes, nº5 -  7ºB
Inês Tomé nº8 -  7ºB

> O projeto de voluntariado, em colaboração com o projeto Eco-
-escolas, tem como objetivo tornar a escola mais limpa.

Neste projeto, dinamizado nas aulas de Educação para a Cidadania, 
os alunos das turmas do 7ºB e do 6ºB comprometeram-se, nos inter-
valos, a apanhar o lixo na escola. Os alunos, que estão devidamente 
identificados, cumprem um calendário previamente extipulado e afixado 
na sala de aula.

Os alunos têm gostado da atividade porque se sentem úteis e porque 
sensibilizam os restantes alunos da escola. Contudo, gostariam que a 
quantidade de lixo que apanham fosse cada vez menor.

Colaborem com estes voluntários, coloquem o lixo no sítio certo!

Rodrigo Mirrado, nº 13 – 7ºB
Tomás Dias, nº16 – 7ºB

> No dia 15 de outubro, cinco alunos da escola (Ma-
dalena Antunes e Leonardo Monteiro do 7ºB; Francisco 
Alexandre, João Pedro Mata e Alex Szucs do 6ºB) e dois 
professores (Ana Lopes e José Arraia) foram a Vila Nova 
de Gaia receber novamente a bandeira verde do projeto 
Eco-Escolas por a escola continuar a ser um “espaço 
verde”. De facto, a escola preocupa-se com reduzir a 
quantidade de lixo, em separá-lo e em poupar energia.

Quando se hasteou a bandeira na escola, houve uma 
cerimónia que contou com a presença de uma turma 
de cada ciclo, em representação da escola. Pode ver 
fotos e um vídeo da atividade na página oficial da 
escola, em www.aecrato.drealentejo.pt. 

A nossa escola deve continuar neste bom caminho 
para receber mais bandeiras verdes.  

Ajudem a cumprir este objetivo, sejam responsáveis! 
Francisco Ventura, nº6 – 7ºB

Madalena Antunes, nº11 – 7ºB

> Neste projeto, dinamizado pelo Gabinete de Apoio ao Aluno 
e à Família (GAAF), normalmente só se inscrevem meninas. As 
atividades, desenvolvidas num espaço de partilha e diálogo, são: 
um pouco de dança e sessões de grupo para abordar os mais 
variados temas acerca da adolescência. O workshop de dança 
é dado pela psicóloga Margarida Bolas. Neste âmbito, ao longo 
do ano, irá haver várias desmonstrações.

As sessões decorrem às quartas-feiras, das 13:30 às 14:10.
Quem quiser inscrever-se no Projeto pode dirigir-se ao gabinete 

das psicólogas, Ana Rita Gorgulho ou Margarida Bolas, ou entrar 
em contacto com a professora de Ciências Naturais, Ana Lopes.

> As turmas do 5º e do 6º ano da disciplina de 
Educação Moral e Religiosa Católica da Escola 
Básica 2, 3 do Crato e da Escola Básica 2, 3 e 
Secundário de Alter do Chão levaram a cabo, no 
passado mês de dezembro, uma campanha pro-
movida pela Cáritas, intitulada “Dez Milhões de 
Estrelas – Um gesto pela Paz”. A escola e a comu-
nidade do Crato associou-se, não só participando 
na venda/ aquisição de velas como também no 
acender simbólico das mesmas no dia do Presépio 

Vivo. Este foi o nosso “gesto pela Paz”.
Fazendo o balanço, ambas as escolas con-

seguiram angariar cerca de 240 euros, que foi 
entregue à instituição. Foi com muito orgulho 
que estes alunos e a professora integraram o 
projeto , pelo que agradecemos a todos os que 
tornaram possível o seu  sucesso, na certeza de 
que todos podemos sempre fazer com que o 
mundo seja mais fraterno.

Henrique Fernandes (6º B)
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 Inês Fernandes, nº -7ºB
Joana Marques, nº - 7ºB


