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Pensar o Futuro
Editorial

As professoras Ilda Santos e Ana 
Manso participaram, durante as 
férias da Páscoa, na missão “Sor-
risos sem Fronteiras” em Encherte 
e Bissorá, na Guiné Bissau. A sua 
bagagem ia a transbordar de bens de 
primeira necessidade, alguns mimi-
nhos, os seus conhecimentos, muitos 
sorrisos e muita ternura que distri-
buíram pelos meninos e famílias 
guineenses.

De regresso, a bagagem vinha 
ainda mais cheia, mais rica, mais 
completa com as manifestações de 
reconhecimento, alegria e sentido 
de irmandade da parte de quem as 
acolheu.

Given a Chance Solidariedade em Tempo de Páscoa

Shell Eco-Marathon

Há trinta e três anos, três professo-
res estagiários de Matemática, Dia-
mantino Soeiro, Mohamed Ussman 
e eu mesmo, levavam a cabo uma 
missão de que se tinham autoincum-
bido: a criação da Associação de Pais 
e Encarregados de Educação da Es-
cola Secundária Campos Melo. Pode 
parecer estranho, mas assim foi. À 
época, uma Associação de Pais não 
tinha qualquer papel estatutariamente 
interventivo na escola, pelo que não 
seria imediatamente percetível a ne-
cessidade da sua existência e do pa-
pel importante que poderia, pode, ter. 

Hoje não, hoje uma Associação de 
Pais tem poder na escolha do Diretor 
de escola, na aprovação do orçamen-
to, no projeto de escola, na aprova-
ção de contas, na aprovação do plano 
anual de atividades, entre outros. No 
entanto, apesar disso tudo, não es-
tamos longe do tempo em que três 

Isabel Santos

Resulta Estranho
Num ano fortemente marcado pe-

las novas dinâmicas que a abertura da 
Sala do Futuro trouxe à nossa Escola, 
na área da formação de professores, 
mas, sobretudo, na procura crescen-
te deste espaço por parte dos nossos 
alunos mais jovens, é de destacar 
o excelente feedback recebido pela 
concretização deste projeto, não só a 
nível nacional, mas também por parte 
dos nossos parceiros europeus.

Em ambiente educativo tecnologi-

camente rico, que desejamos transpor 
para os diferentes espaços da ESCM, 
a comunidade escolar tem vindo a 
trabalhar as competências para o sé-
culo XXI, de forma cada vez mais 
interativa, proporcionando a profes-
sores e alunos as melhores condições 
de ensino/aprendizagem, visando o 
seu desenvolvimento integral. Áreas 
como a programação, a robótica, a 
impressão 3D, a edição de vídeo ou a 
fotografia digital têm vindo a desper-

tar um interesse crescente que vem 
estimulando a novos desafios.

E é com enorme prazer que, na 
SAF da Campos Melo, testemunha-
mos a concretização dos  projetos 
que os nossos jovens desenvolvem, 
em sintonia  com os seus colegas da  
Estónia, Letónia, Lituânia, Holanda, 
Turquia e Finlândia. É com eles e 
para eles que, no presente, estamos a 
construir o futuro…

Isabel Fael, Diretora

Novo Mandato
A Mestre Isabel Maria Marques de 

Almeida Lopes Fael foi eleita pelo 
Conselho Geral, para um novo man-
dato de quatro anos, com doze votos 
a favor, zero nulos e zero brancos. 

Votos de felicidades para os próxi-
mos quatro anos no serviço à nossa 
Escola e à comunidade.

professores estagiários é que tiveram 
que contactar com pais, com cartório 
notarial e combinar a hora e o ponto 
de encontro com doze encarregados 
de educação para assinarem a consti-
tuição da associação. 

No Conselho Geral da nossa escola, 
dois dos três representantes dos Pais 
são professores noutras escolas e o 
inverso se passa: professores no nos-
so Conselho Geral, são representan-
tes de Pais em Conselhos Gerais de 
outras escolas. É um circuito fechado 
por força das circunstâncias em que 
os pais mais avisados, que ao mesmo 
tempo também são professores, se 
veem na necessidade de prestar este 
serviço cívico. 

Resulta estranho, não resulta? Até 
quando?

Paulo Lopes, 
Presidente do Conselho Geral

Baby, I ain’t a part time job,
You’re either with me or  not
I’m tired of being used for what you 
need
You’d better walk away, just leave…

I’m the flower you don’t pick,
The one that keeps capturing the sun.
The one that isn’t given a chance,
The one that is the ground for your run.

I don’t have to irradiate for you,
I only have to shine for myself.
And baby, we’re over, that’s true
Keep your anger to your little self.

And I wasn´t given a chance…
I am offering  myself a shot now

I will find some damn romance,
Watching you fading is a vow.

I burnt my feet when I moved,
‘Cause on you I stood.
You are fire, the kind that hurts
But your knife… no longer cuts!

You knocked me down so hard,
Breathing, was not easy any more.
You made my heart so sad,
Fine outside, inside so sore!

You say I am distant. Is it me?
You say I’m wrong, but can’t you see?
So hard I tried, but …no advance…
I guess I was never given the chance!

Unpicked Flower - Joana Abreu, 12ºA

Costuma-se dizer que as homena-
gens devidas às pessoas devem ser 
feitas em vida, quando essas pessoas 
ainda estão entre nós. Foi precisa-
mente isso que se passou com a nossa 

colega Isabel Santos. Os testemunhos 
apresentados no seu funeral, a presen-
ça massiva dos seus alunos, as suas 
manifestações pungentes, foram sinais 
de quanta estima lhe tinham e uma 
natural continuação das manifestações 
de carinho que tinham para com a sua 
professora, como me era dado ver nos 
diálogos que entabulavam nos interva-
los, no pátio, em que a Isabel se fazia 
sempre próxima, sempre prestável, 
sempre com uma palavra de ânimo. 
As manifestações de carinho que os 
alunos tinham para com a Isabel, no 
dia-a-dia, foram a melhor manifesta-
ção de regozijo e agradecimento pela 
sua entrega à profissão e aos outros.

Obrigado, Isabel, pela tua vida, pelo 
teu exemplo.

Paulo Lopes, Presidente do Conse-
lho Geral



Aposta no Teu Futuro

Este concurso ajudou-nos a desen-
volver várias aptidões que nos irão 
ajudar em projetos e concursos fu-
turos. Pude adquirir conhecimentos 
sobre circuitos eletrónicos e comu-
nicação de dados (telemetria), entre 
muitos outros.

Em Santa Maria, Açores, foi um 
sítio onde nós pudemos estar num 
ambiente de competição, que não 
podíamos experienciar noutro lugar. 
Pessoalmente, foi uma experiência 
para relembrar e para tirar proveito 
dos ensinamentos que desta recebi, 
espero que possa um dia voltar e se 
não puder ao menos participar em 
algo do mesmo rigor científico.

Simão Farias,10ºA

Final Nacional do CanSat 2017

O CanSat 2017 foi uma experiên-
cia que me fez obter muitos conhe-
cimentos e desenvolver muitas capa-
cidades. Para além disso, em Santa 
Maria pude experienciar um “clima” 
de competição que nunca tinha senti-
do antes e que, sinceramente, espero 
voltar a sentir.

Bernardo Louro,10ºA

Como equipa tivemos que reunir 
para discutir ideias e desenvolver o 
projeto. Quando recebemos a notícia 
de que tínhamos sido apurados para 
a final nacional dedicámo-nos ainda 
mais ao projeto, reunindo duas vez 
por semana e até nas férias da Páscoa. 
Ao trabalhar comecei a aperceber-me 
da magnitude do desafio desta com-

petição que requeria muito trabalho e 
empenho o que nos obrigou a traba-
lhar arduamente até ao dia da Final.

Ao longo do caminho que per-
corremos adquirimos competências 
extremamente valiosas tais como o 
trabalho de equipa, capacidade de 
autonomia que nos ajudará no nosso 
futuro académico e profissional.

Miguel Barbosa, 12ºB

A minha participação na final do 
Cansat Portugal 2017, em Santa 
Maria, Açores, foi uma experiência 
inesquecível através da qual pude 
aprender mais competências sobre a 
programação. Gostava muito de po-
der participar no próximo ano.

Rúben da Costa, 10ºD2

Missão X - Treina
como um Astronauta

Os alunos das turmas A e B do 8º ano deslocaram-se a Lisboa, a con-
vite da Ciência Viva, onde puderam transformar-se em verdadeiros astronau-
tas e assim treinarem no gigantesco "campo de treinos" em que se transformou 
o Pavilhão do Conhecimento. 

A nossa Escola juntou-se a outras seis escolas selecionadas a nível nacional, 
para as derradeiras missões. As atividades incluíram uma palestra com o Pro-
fessor Doutor Galopim de Carvalho, (especialista da Geologia e interessado 
na área dos Dinossauros em Portugal), exercícios físicos e atividades cientí-
ficas e laboratoriais. Estas missões incluíram módulos diversificados e muito 
dinâmicos tais como "andar na Lua"; "Procurar na Nave"; "Estação Espacial"; 
"Alimentação Espacial"; "Flutuar"; "Fato Espacial" e "Observação de Meteo-
ritos Pétreos e Férreos". 

O dia foi passado de forma muito agradável e descontraída e no final do dia 
foram oferecidos alguns brindes e uma bandeira à Escola, que atesta o sucesso 
na participação deste Projeto patrocinado pela Ciência Viva.

Steven Casteleiro

Solidariedade em Tempo de Páscoa

Shell Eco-Marathon

Está em Londres, a participar na 
Eco Shell Marathon, a equipa da 
Escola Campos Melo, constituída 
por alunos do Curso Profissional de 
Técnico de Manutenção Industrial, 
variante Eletromecânica do 10º, 11º 
e 12ºanos a tentar superar o brilhante 

resultado alcançado no ano passado 
(183km com o litro de gasolina). O 
carro foi totalmente construído pelos 
alunos sob a orientação dos professo-
res José Luís Pereira, João Nogueira 
e Rui Prior e competem com estudan-
tes universitários e do ensino técnico-

-profissional de toda a Europa e Norte 
de África.

 Até ao momento do fecho da re-
dação, todas as etapas das inspeções 
técnicas foram superadas sem proble-
mas logo nas primeiras avaliações.

Olimpíadas de Biotecnologia



ERASMUS+ Uma Ponte para o Futuro

Alunos da Campos Melo na Irlanda e em Espanha

Alícia no País das Maravilhas
ERASMUS+ Covilhã Forma II

Projeto Erasmus + My 
World in the Drop of Water

Cooperação Finlândia e Portugal
Luksie – Escola Campos Melo
De 24 a 28 de abril tivemos na nossa 

escola a presença de Kanerva Kilpelä, 
uma professora finlandesa na escola de 
Luksia, Western Uusimaa Municipal 
Training and Education Consortium 
in Lohja, uma escola que se dedica ao 
ensino vocacional.

A sua presença aqui, no âmbito dum 
projeto de mobilidade do programa 
Erasmus + teve como objetivo a troca 
de experiências a nível profissional.
Após a sua estada entre nós, Kanerva 
Kilpelä considerou que os jovens 
portugueses não diferem muito dos 
finlandeses e que ambos colocam 
questões muito desafiantes aos pro-
fessores que os ensinam. Segundo ela, 
estamos perante uma juventude que já 
nasceu na era digital e, para quem, os 
tradicionais métodos de ensino não são 
nem cativantes nem eficazes.

Assim, num contexto onde o co-

pudessem assemelhar e reconheceu 
o esforço empregue por todos os que 
a ajudaram a concretizar. Segundo a 
docente finlandesa esta sala dá-nos a 
ideia de como as novas salas de apren-
dizagem deveriam ser.Nesta sua visita 
foram ainda lançadas as sementes para 
o desenvolvimento de projetos ligados 
a um ensino cooperativo, online, entre 
a escola finlandesa e a nossa. Este 
projeto envolverá competências em 
língua inglesa, competências cívicas 
e competências em desenho gráfico. 
Os alunos planificarão uma série de 
reportagens da sua rotina diária em 
ambos os países.As opiniões desta 
docente deixaram-nos bastante sa-
tisfeitos, principalmente por virem 
de uma natural de um país onde a 
educação é levada muito a sério e 
que tem servido de modelo a muitos 
outros sistemas de ensino.No final, 
Kanerva agradeceu-nos na nossa lín-
gua: “Muito obrigada a todos vocês!”.
Nós, a medo, atrevemo-nos a dizer : 
“Kiitokset teille, too. Toivottavasti 
nähdään pian”

Leonor Lobo

nhecimento está à distância de um 
clique é fundamental não só capa-
citar os nossos jovens com as skills 
necessárias para lidar com as novas 
tecnologias, mas também ensiná-los a 
saberem selecionar a informação dos 
diferentes meios de comunicação, a 
saberem avaliar a credibilidade dessa 
informação e a saberem a comunicar e 
a expressar-se online, tão bem como o 
fazem na vida real. Fundamental para 
a mudança deste paradigma é instigar 
nos nossos alunos a coragem para se-
rem curiosos, para se entusiasmarem 
com o que é novo e para terem a força 
suficiente para saberem lidar com o 
fracasso enquanto assumem um senti-
do de responsabilidade e se interessam 
pelas suas própria vidas e pelo mundo 
que os rodeia.Kanerva Kipelä fez um 
grande elogio à Sala do Futuro da nos-
sa escola, desejando que, no próximo 
outono, as salas da sua escola se lhe 

O objetivo principal deste projeto é 
potenciar a empregabilidade de jovens 
profissionais competentes e conse-
quente promoção da fixação humana 
no concelho da Covilhã. Contribui-se 
assim para o desenvolvimento das 
escolas e do concelho, promovendo 
o crescimento e desenvolvimento 
socioeconómico e a melhoria do bem-

-estar da população da Covilhã. Este 
projeto destina-se a alunos do ensino 
profissional: cursos de formação 
profissional de nível 4 e ensino tec-
nológico pós-secundário, de nível 5. À 
semelhança do anterior projeto, inclui-
rá mobilidades de alunos em estágio 
curricular e recém-diplomados em 
estágio profissional não remunerado.

O coordenador de consórcio do Co-
vilhã.Forma II é a Câmara Municipal 
da Covilhã, com a qual se celebrou, a 
11 de maio, a assinatura de contratos 
de mobilidade, numa cerimónia onde 
estiveram presentes o Presidente da 
Câmara, a Diretora da Escola, os alu-
nos e professores acompanhantes desta 
primeira fase de estágios.

Já se encontram em Sevilha, acom-
panhadas pela professora Ana Paula 
Fernandes, as duas alunas do Curso 
Profissional Técnico de Secretariado, 
onde irão permanecer durante dois 
meses para a realização da Formação 
em Contexto de Trabalho, no âmbito 
do Projeto Covilhã Forma II. Uma 
delas, a Carolina, já está a desempe-

nhar as suas funções na “Isla Mágica”.
Também os alunos do Curso de 

Técnico Auxiliar de Saúde já fazem 
a sua adaptação em Belfast – Irlanda 
– para que, abrangidos pelo mesmo 
projeto, possam iniciar o seu trabalho 
de estágio com o acompanhamento do 
professor Steven Casteleiro.

Estónia, Letónia, Lituânia, Holanda, 
Turquia e Portugal são os países 
envolvidos neste projeto. Dois 
Professores de cada país parceiro no 
projeto estiveram na Escola Campos 
Melo para participar na segunda 
reunião transnacional.

Durante dois dias muito intensos, 
todos tiveram a oportunidade de se 
conhecer um pouco melhor, saber um 
pouco mais sobre o sistema educativo 
português e aprender um pouco da 
História e Cultura da nossa cidade - 
Covilhã.

Os professores convidados tiveram 

a oportunidade de assistir a algumas 
aulas em português, falar com os 
alunos e ainda foram presenteados 
com um momento de dança (Água 
leva o regadinho) que os alunos do 
11ºB ensaiaram nas aulas de Educação 
Física e um outro de teatro (Três gotas 
de água) apresentado pelos alunos do 
Clube de Teatro. 

Recentemente, aconteceu o primeiro 
intercâmbio com a Holanda, onde os 
nossos alunos, acompanhados pelo 
Professor José Barbosa, tiveram 
oportunidade de contactar com a 
realidade daquele país e desenvolver 
o projeto a que se propuseram.



ERASMUS+ Uma Ponte para o Futuro Artes é na Campos

Euforia Cromática

A 19 de abril a nossa turma, 12º D, 
do curso científico humanístico de 
Artes Visuais, deu início à execução 
da pintura de um mural na Prainha da 
vila de Unhais da Serra. Este desafio 
foi proposto pelo executivo da Junta 
de Freguesia no ano letivo passado, 
durante o qual desenvolvemos o 
projeto na disciplina de Desenho A, 
lecionada pela professora Sulamita 
Lopes, indo ao encontro das solicita-
ções feitas pelos elementos da Junta 
de Freguesia. 

A concretização do projeto só foi 
possível com o apoio da Câmara 
Municipal da Covilhã, que facultou 
o nosso transporte; o Centro Social 
Santo Aleixo, que simpaticamente 

Alícia no País das Maravilhas

nhar as suas funções na “Isla Mágica”.
Também os alunos do Curso de 

Técnico Auxiliar de Saúde já fazem 
a sua adaptação em Belfast – Irlanda 
– para que, abrangidos pelo mesmo 
projeto, possam iniciar o seu trabalho 
de estágio com o acompanhamento do 
professor Steven Casteleiro.

No dia 9 de maio, decorreu a inau-
guração da Exposição de Pintura 
e Desenho da Turma de Artes da 
Escola Secundária Campos Melo, 
intitulada “Euforia Cromática”. A 
Galeria de Arte – Tinturaria - foi 
palco de muita alegria, emoção e or-
gulho da parte dos artistas, famílias, 
professores e público em geral que, 
como já vem sendo hábito, não perde 

esta mostra do trabalho realizado pelos 
alunos de Artes ao longo do ano letivo, 
no âmbito das disciplinas de Oficina 
de Artes e Desenho A. 

Confesso que é extremamente gra-
tificante para nós ver o nosso trabalho 
exposto e, mais ainda, ver todo o 
nosso esforço e empenho reconhe-
cidos. Para além das visitas guiadas 
e de alguns workshops realizados 
por nós a colegas de várias escolas, 

com os quais podemos partilhar os 
nossos conhecimentos, esta “Euforia 
Cromática”, que é um culminar de 
três anos de aprendizagem, tem tido 
muitos visitantes.

Deste modo, agradecemos as visitas 
de todos os que embarcaram connosco 
nesta “euforia” que ainda pode ser 
experienciada até ao dia 4 de junho. 

Fátima Santos 12º D

Na última semana de aulas do 
segundo período, entre os dias 28 e 
31 de março estivemos a produzir 
o cenário e adereços para a peça 
Alice no País das Maravilhas da 
responsabilidade do Conservatório 
Regional De Música da Covilhã. 
O professor João Boléo orientou os 
trabalhos de pintura no Teatro Mu-
nicipal, destacando-se pela positiva 
a qualidade do trabalho produzido, 

a experiência fantástica e o convívio 
entre todos os alunos participantes e 
ainda a colaboração extra da profes-
sora Ana Fidalgo. No último dia, os 
professores ofereceram-nos um lanche 
como forma de agradecimento pelo 
bom trabalho desenvolvido. Esta foi 
uma experiência que nos irá marcar 
para futuros trabalhos com a cidade 
e o meio. 

Alícia Jesus 10°B

Pegadas Artísticas
nos serviu os almoços; os elementos 
da Junta de Freguesia que estiveram 
sempre disponíveis, disponibilizando 
as instalações e resolvendo todos os 
imprevistos que iam surgindo.

Deixamos aqui o nosso agradeci-
mento às professoras que nos orien-
taram na concretização da pintura, 
Sulamita Lopes e Ana Fidalgo, à 
Escola Campos Melo, assim como a 
todos os que nos deram a oportuni-
dade de concretizar mais um projeto 
de grande escala, que enriqueceu a 
nossa formação artística e possibilitou 
que deixássemos o nosso contributo 
enquanto artistas, colaborando com 
as entidades locais.  

Beatriz Fabião 12ºD



Há mais vida...para além das aulas
Com PES Para Andar

Alunos da Faculdade 
de Ciências da Saúde 

na Campos Melo
Entre os dias 20 e 24 de março, os 

alunos da Faculdade de Ciências da 
Saúde, dinamizaram várias sessões 
sobre os métodos contracetivos e 
comportamentos de risco, dirigidas 
aos alunos de 10º ano.

As sessões decorreram de forma 
muito dinâmica e participativa. Fi-
cámos todos com vontade de ter no-
vamente estes jovens formadores na 
nossa escola!

As Dependências das 
Redes Sociais

No dia 28 de abril, os alunos de 
3ºciclo  assistiram uma sessão de 
informação apresentada pela Esco-
la Segura com o  Sub Comandante 
Gonçalves e Agente João Fernandes 
e ainda pela Drª Carla Pais do  Cen-
tro de Respostas Integradas da Admi-
nistração regional de saúde do Cen-
tro. Foram abordados os perigos da 
fotografia, vídeo e burla associados 
às redes sociais e  a abordagem dos 
Comportamentos Aditivos e Depen-
dências - Riscos e perigos. 

Sida e Métodos Contracetivos

Make a Wish

Visitas de Estudo
Circuitos Pelo Património

Industrial de S. João da Madeira
Os alunos dos Cursos Profissionais da área de Secretariado e Comércio, 

deslocaram-se até S. João da Madeira, acompanhados pelos professores das 
disciplinas da Componente da Formação Técnica, para realizarem um Circui-
to de Turismo Industrial, inovador.

A Viarco, única fábrica de lápis do país em laboração, a Helsar do setor do 
calçado e a Fepsa, da indústria da chapelaria são algumas das empresas que 
integram os “Circuitos pelo Património Industrial” de S. João da Madeira e 
que tivemos o privilégio de visitar.

 Suporte Básico de Vida com as 
turmas de 11ºano e a equipa de 
Enfermagem do Centro de Saúde 

da Covilhã.

World Cancer Day
Os alunos das turmas dos 9ºanos, 

COs alunos das turmas dos 9ºanos, 
CEF e do Curso Profissional Técni-
cos Auxiliares de Saúde  assistiram a 
uma  sessão de (in)formação sobre  O 
cancro por(para)“miúdos”, apresen-
tado pela  Professora Doutora Paula 
Chaves da Faculdade de Ciências da 
Saúde, Diretora do Serviço de Inves-
tigação do Instituto Português de On-
cologia Francisco Gentil de Lisboa. 
Estiveram também presentes as Pro-
fessoras da FCS  Ana Paula Duarte e 
Sílvia Socorro, sendo respetivamen-
te, a Coordenadora do CICS-UBI e a 
Coordenadora das Atividades do Dia 
Mundial do Cancro no CICS-UBI.

Do “Outlet Campera” à Assembleia da República
 Os alunos do 11º ano dos Cursos Profissionais Técnico de Secretariado e 

Técnico de Comércio, bem como o 10º ano do Curso Profissional Técnico 
Comercial, acompanhados pelos professores das disciplinas da Componente 
de Formação Técnica e Específica, realizaram uma visita de estudo ao Carre-
gado, onde visitaram os diferentes Pontos de Venda localizados no Campera 
Outlet Shopping e realizaram um trabalho prático no âmbito das disciplinas de 
Comercializar e Vender e Comunicar no Ponto de Venda.

 Após o almoço, tomaram rumo até à Assembleia da República, onde assis-
tiram ao plenário quinzenal, com a Ordem do Dia: Debate Temático requerido 
pelo PCP sobre "Precariedade laboral na Administração Pública" .

As Turmas dos Cursos CEFs e o 11ºD1 na Aldeia da 
Vista Alegre.

Visita ao Arquivo Municipal da Covilhã - Alunos do 
11º ano do Curso Profissional Técnico de Secretariado. 

Visita à Universidade de Coimbra, ao Departamen-
to de Ciências da Terra.

Jardinoscópio

O Fascínio das Probabilidades

A Cozinha Divertida

A turma do 11º F em visita ao Setor de Expediente 
da UBI - Plataforma Eletrónica “GDUBI”.

O Clube de Teatro em Lisboa

Encontro Intergeracional



Há mais vida...para além das aulas

As Turmas dos Cursos CEFs e o 11ºD1 na Aldeia da 
Vista Alegre.

Decorreu a 4 de maio a XXII ses-
são do Sarau Cultural Da Escola Se-
cundária Campos Melo, subordinado 
ao tema “A Minha Escola dava um 
Filme”. Tal como já vem sendo hábi-

Visita à Universidade de Coimbra, ao Departamen-
to de Ciências da Terra.

Sarau CulturalJardinoscópio
O Projeto Jardinoscópio, imple-

mentado na nossa Escola pretende 
ser o espaço do imaginário com pés-
-na-terra, do encontro de gerações e 
a sua confluência com o paradigma 
moderno dos sentidos, do fascínio 
pelas plantas e da pesquisa do in-
visível aos olhos (“Horta-Jardim 
macroscópico e ao microscópio”).  
Este projeto tem como objetivos: 

Feira da Primavera

Aula no Jardinoscópio

O Fascínio das Probabilidades
No dia 29 de março, o Professor 

José Paulo Viana fez uma visita de 
natureza matemática à nossa Escola. 
Na Sala do Futuro reuniram-se as tur-
mas A e B do 12º ano para ouvirem as 
histórias fascinantes que o professor 
tinha para contar.

No entanto, não se ouviram apenas 
histórias, aliás, o tema desta conversa 
foi Probabilidades, um tema pouco 
famoso nas salas de aula. De facto, 
no final, o status das probabilidades 
alterou-se. Afinal, as probabilidades 

Surpresas na Escola

No dia 17 de maio as professoras de 
Ciências Físico-químicas e Matemá-
tica, Catarina Pereira e Ilda Santos, 
deslocaram-se com a turma do 10ºE 
ao Lar/Centro de dia “Mutualista Co-
vilhanense”. Os alunos realizaram 
algumas experiências, utilizando ma-

Despertar a Ciência na 3ª Idade Passagem de Modelos

A Cozinha Divertida
Na Cozinha Divertida convivemos 

com colegas de outras turmas, cozi-
nhamos melhor que as crianças do 
MasterChef e, claro, as nossas pro-
fessoras são as melhores Chefs do 
mundo, sempre prontas para darem 
ordens. Todas as semanas nos pre-
senteiam com novas receitas cheias 
de surpresas e muito saborosas e com 
um cheirinho agradável! 

A Cozinha Divertida é uma maneira 

to, os nossos alunos mostraram uma 
vez mais o seu talento, criatividade e 
imaginação num espetáculo pleno de 
magia, luz e boa música. 

de descontrair da pressão dos estudos 
e também uma maneira de relaxar. 
As professoras da Cozinha Divertida 
estão sempre prontas para nos ajudar 
em qualquer situação e sempre apren-
demos coisas novas! 

Ela é doce, Ela é salgada, Ela é por-
tuguesa, Ela é estrangeira e, semana 
a semana, adoçamos o paladar e en-
chemos a escola de intensos aromas! 

Cristiana Alves, 9º A

teriais do quotidiano, e dinamizaram 
alguns jogos matemáticos. Foi uma 
experiencia muito gratificante para 
todos, pois permitiu despertar a ciên-
cia e o conhecimento nos mais idosos 
e tornar a tarde mais animada e diver-
tida para todos os presentes.

não são só úteis como também diver-
tidas! O Professor abordou a aplica-
ção das probabilidades em situações 
diversas, envolvendo meias, futebol, 
amor e jogos de bridge, com muito 
humor e boa disposição.

Finalmente, o Professor terminou a 
sua palestra com uma ideia motiva-
dora: “Procurar é muito divertido. Só 
por isso vale a pena.” Por isso, inicie-
mos a nossa busca, mais vale tarde do 
que nunca!

Rita Claro, 12ºB

despertar o interesse das crianças 
para o cultivo de horta e conhecimen-
to do processo de germinação; dar 
oportunidade aos alunos de aprender 
a cultivar plantas utilizadas como ali-
mentos; conscientizar da importân-
cia de estar saboreando um alimento 
saudável e nutritivo; degustação do 
alimento semeado, cultivado e colhi-
do; criar, na escola, uma área verde 

produtiva pela qual, todos se sintam 
responsáveis; estimular os alunos 
a construírem seu próprio conheci-
mento no contexto interdisciplinar;  
contextualizar os conteúdos aos pro-
blemas da vida urbana; construir a 
noção de que o equilíbrio do ambien-
te é fundamental para a sustentação 
da vida em nosso planeta. 

A Agricultura é fixe, top e very 
cool!



Vive o Teu sonho

Francisco Serra - Medalha de 
prata nos Campeonatos da Europa 
de Pista Coberta INAS em Pra-
ga, realizada em março de 2017.

Inês Reis - Conquistou troféus a 
nível nacional e internacional na 
modalidade de Marcha Atlética tendo 
obtido na sua mais recente partici-
pação, um honroso 8º lugar na Taça 
da Europa de Marcha, destacando-se 
como a melhor portuguesa em prova.

Francisco Adriano - Vencedor 
do ProTour de Matraquilhos na 
categoria Speedball; 3ºlugar no 
Campeonato Nacional Individual 
Juniores; participou recentemente 
na World Cup em Hamburgo.

Laura Taborda - No atletismo é . 
Campeã Nacional do Mega Km, 2º 
lugar no corta mato nacional, Vice 
Campeã Nacionalde estrada, Campeã 
Nacional de 2000 metros de obstácu-
los no campeonato nacional de Juvenis

João Bernardo - 3ºlugar no Cam-
peonato Nacional de Juvenis em 
pista coberta 5000m em marcha e 
Campeonato nacional de estrada- 3° 
juvenil na distância de 10 km marcha.

Os Nossos Atletas em Destaque


