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Estamos a aprender a lidar com um “novo normal”
A PALAVRA DO DIRETOR

A forma como a escola vive 
a situação de pandemia

No presente ano letivo, 
estamos a aprender a lidar 
com um “novo normal”. 
Todos nós tivemos de alte-
rar os nossos hábitos para 

poder frequentar a escola 
em regime presencial. O 
nosso agrupamento (AEB) 
tem um plano que prevê os 
mecanismos de ação neces-
sários à implementação de 
cada um dos regimes pre-
visto na lei, isto é, presen-
cial, misto ou não presen-
cial, para os 1857 alunos, 
do pré-escolar ao ensino 
secundário. As aulas estão 
a funcionar em regime pre-
sencial, tendo o AEB, de-
pois de ouvidos o Conse-
lho Pedagógico e o Conse-
lho Geral, e da articulação 
com o Município da Bata-
lha, reformulado a matriz 

curricular dos alunos, para 
que permaneçam o menos 
tempo possível na escola, 
diminuindo o seu número, 
em simultâneo, e realizan-
do uma distribuição dos 
horários de forma a assegu-
rar a concentração máxima 
das atividades num só tur-
no do dia. No interior das 
escolas, estão definidos os 
percursos específicos, ten-
do cada turma a sua sala. 
De referir ainda que os in-
tervalos têm uma duração 
reduzida, estando o acesso 
a determinadas áreas con-
dicionado pelas regras de 
segurança.

Projetos para o presente 
ano letivo

É difícil enumerar todos 
os projetos do AEB. Iremos 
continuar os que já foram 
iniciados, criando condições 
para a dinamização de novos 
projetos. Destaco o Erasmus, 
que permite intercâmbios de 
estudantes e de professores 
entre vários países europeus, 
a Academia Ubuntu, no âm-
bito de uma parceria com o 
Município e com o Instituto 
Padre António Vieira, que 
tem como objetivo o refor-
ço de competências socioe-
mocionais associadas aos 
pilares Ubuntu (autoconhe-

cimento, autoconfiança, re-
siliência, empatia e serviço). 
De referir ainda a Assem-
bleia de Alunos que pretende 
mobilizar os nossos alunos, 
dando voz às suas opiniões e 
projetos, para uma interven-
ção responsável, organiza-
da e empreendedora na vida 
do AEB.

Relação entre a comunida-
de escolar e o plano de ati-
vidades

Em consequência da CO-
VID-19, tivemos de reorga-
nizar a escola. Com o esfor-
ço, o empenho e a dedicação 
de todos os membros da co-

munidade educativa está a 
ser possível criar condições 
para minimizar o efeito da 
pandemia, permitindo que 
os nossos alunos continuem 
a aprender, “não deixando 
nenhum para trás”. O plano 
anual está muito condiciona-
do pela situação pandémica, 
no entanto, o AEB continua 
a dinamizar atividades que 
aglutinam vontades, inova-
ção, trabalho, responsabili-
dade, aprendizagens e lide-
ranças, os pedaços coloridos 
de um renovado vitral da Ba-
talha que fundamentam as 
linhas orientadoras do nosso 
projeto educativo.

Luís Novais
Diretor do AEB

Aprendemos mesmo algumas coisas! O concretizar de um sonho

Lá para 2080, irei estar 
sentada no meu cadeirão 
da sala de estar e os meus 
netos irão dizer-me: “Avó, 
hoje, na escola, ouvimos fa-
lar de 2020. Podes contar-
-nos como foi?”. E eu, mui-
to provavelmente, irei ralhar 
com eles, porque “não se fala 
desse ano maldito”. 

Pois é, estamos a acabar 
2020. Ou, melhor dizendo, 
2020 está prestes a acabar 
connosco. Acho que é legí-
timo afirmar, por mais jo-
vem que eu seja, que difi-
cilmente viverei um ano tão 
alucinante. Não sei como 
é que os historiadores vão 
reagir ao saber que houve 
uma corrida ao papel hi-
giénico e que as mães não 
pararam de fazer bolos du-
rante dois meses seguidos. 
A verdade é que, por mui-
to que este ano tenha sido 
mau, ensinou-nos muito 
a todos. Nenhum de nós, 
agora, vai ter aquele abra-
ço ou aquela festa de famí-
lia como garantidos. Ne-
nhum de nós, agora, pode 

ter a certeza de que o tem-
po é infinito e que veremos 
aquela pessoa mais vezes. 
Nenhum de nós, agora, tem 
como certo ir para a esco-
la ou para o trabalho, to-
dos os dias. Nenhum de 
nós, agora, afirma que se 
encontra de boa saúde sem 
pensar duas vezes. Apren-
demos mesmo algumas coi-
sas e ainda bem! A história, 
às vezes, repete-se, mas o 
importante é não repetir 
os mesmos erros e o mesmo 
pensamento. Agora, é só 
acreditar e esperar que não 
haja outra corrida ao papel 
higiénico e que 2021 não 
seja tão mauzinho como 
2020 está a ser (batam na 
madeira).

Chamo-me Maria Manuel 
Cipriano e concretizei um 
sonho num ano cheio de in-
certezas e receios, marcado 
por acontecimentos negativos 
decorrentes da pandemia. É 
caso para dizer “No meio da 
adversidade surge a oportuni-
dade.” Tenho 50 anos e, des-
de os 18, tenho esperado pela 

oportunidade de concluir o 
ensino secundário. Por varia-
díssimas razões, não voltei à 
escola e, com a minha idade, 
achei que já não seria possí-
vel concluir os meus estudos, 
mas, ainda assim, tentei. 

Numa situação de desem-
prego, aceitei o desafio do 
Centro Qualifica do AEB 

e iniciei o Processo de Re-
conhecimento, Validação e 
Certificação de Competên-
cias (RVCC), ficando rendi-
da logo nas primeiras ses-
sões. Aprendi muito ao longo 
da vida, mas havia compe-
tências que precisava de me-
lhorar. Com a generosidade, 
empenho e simpatia dos for-
madores, sempre dispostos 
a elucidar e a ajudar os for-
mandos, sempre com uma 
palavra amiga para todos, 
aspetos que fazem toda a di-
ferença para pessoas que, du-
rante um longo período de 
tempo, perderam o contacto 
com o ensino, em 2020, con-
cluí o meu percurso escolar, 
fazendo a apresentação final 
do meu projeto com sucesso. 

Laura Bento, 12.º C

A oficina de jornalismo é um espaço multifuncional
A minha vivência, en-

quanto membro da Ofici-
na de Jornalismo, come-
çou há relativamente pouco 
tempo, apesar disso, con-
sidero que é fundamental 
para melhorar a escrita e a 
relação de convivência com 
os outros.

A nossa atividade implica 
contactarmos com outras 
pessoas fora da nossa vida 
habitual ( o que é algo im-
portantíssimo para a nossa 
vida futura), também vive-

mos todos em coabitação 
na sala de aula. Todos os 
membros são sempre agra-
dáveis, prestáveis e bons 
colegas (quer professores, 
quer alunos).

Estou a gostar muito de 
fazer parte desta equipa 
e, nos dias que decorrem, 
sinto que a nossa oficina é 
um local de esperança. Um 
local onde pessoas se podem 
reunir, cumprindo todas 
as normas de segurança 
da DGS de forma a não 

impedir a alegria de todos 
nós.

Alice Santo, 10.ºB

Para mim, a Oficina de 
jornalismo é um espaço 
multifuncional, na medida 
em que nos confere auto-
nomia, a possibilidade de 
aprender e interagir com 
toda a comunidade escolar, 
exigindo esforço, empenho, 
dedicação e a capacidade de 
trabalhar com os outros

Adriana Pacheco
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O que é 
filosofar?

O que é 
filosofar?

É expressarmos as 
nossas vivências e pen-
samentos de forma crí-
tica e autónoma, evi-
tando seguir o senso 

comum. Ao tomarmos 
esta atitude, não segui-
mos os outros sem, pri-
meiro, formarmos as 
nossas próprias ideias 

sobre o que nos rodeia. 

É pensar a vida e tentar 
descobrir como viver da 
melhor maneira, analisan-
do também os nossos va-
lores e crenças fundamen-
tais. Esta atitude é impor-
tante porque faz com que 
sejamos mais autónomos 
em termos de pensamento 
e ações. Para além disso, fa-
z-nos ver o mundo de ou-
tra forma, questionando os 
nossos valores e tudo o que 
nos rodeia, criticamente.

Ana Leonor
10.º C

Inês Sequeira
10.º D

Dia Mundial da Filosofia:
voz aos alunos 
O Dia Mundial da Filo-

sofia celebra-se na terceira 
quinta-feira de novembro 
e é promovido pela UNES-
CO para sublinhar a im-
portância desta disciplina 
no desenvolvimento do in-
divíduo e da sociedade.

Filosofia é o estudo da 
natureza da realidade e da 
existência, do que é possí-
vel saber e do comporta-
mento certo e errado (estu-
do da totalidade do real). 
Vem da palavra grega  phí-
losophía, que significa “o 
amor pela sabedoria”. É um 
dos campos mais impor-
tantes do pensamento hu-
mano, pois aspira a chegar 

ao próprio sentido da vida. 
O ensino da filosofia va-

loriza e incentiva a reflexão 
e o espírito crítico, a procu-
ra constante e a abertura à 
tolerância e ao diálogo. 

Não se ensina filosofia, 
ensina-se a filosofar, por 
isso, para comemorar este 
dia, os alunos do 10.º D fo-
ram convidados a surpreen-
derem-se consigo mesmos 
e com o mundo em que vi-
vem, procurando uma men-
sagem de um filósofo peran-
te a qual tivessem a possi-
bilidade de ter voz. Houve, 
assim, oportunidade para 
estes jovens recém-chega-
dos à disciplina começarem 

a conviver com alguns dos 
nomes mais sonantes da his-
tória do pensamento, desde 
a antiguidade aos nossos 
dias (de quem somos herdei-
ros), e poderem abrir a sua 
mente à procura de possí-
veis interpretações face às 
teorias e reflexões descober-
tas e que, de algum modo, 
lhes trouxeram um rasto de 
sentido. Estão a fazer cami-
nho neste “reino dos por-
quês”.

E como a filosofia não 
fica na sala de aula, nem o 
filosofar se restringe aos es-
tudantes, resta-nos apelar à 
humanidade para atender à 
observância da UNESCO 

para a edição 2020 deste dia 
mundial, pela qual convida 
o mundo a refletir sobre o 
significado da atual pande-
mia, sublinhando a necessi-
dade, mais do que nunca, de 
recorrer à reflexão filosófi-
ca para fazer face às múlti-
plas crises que vivemos.

A crise da saúde põe em 
causa múltiplos aspetos das 
nossas sociedades. Neste 
contexto, a filosofia ajuda-
-nos a percorrer a distân-
cia necessária para melhor 
avançar, estimulando a re-
flexão crítica sobre proble-
mas já existentes, mas que 
a pandemia colocou em pri-
meiro plano.

Os alunos que, no âmbito do 
programa Erasmus +, visitaram 
a Polónia, no passado ano letivo, 
partilharam, recentemente, numa 
aula de Inglês, às turmas A, B e C, 
do 10.º ano, aquela que foi “uma 
experiência inesquecível”. Todos 
eles reconheceram a importância 
deste programa de intercâmbio 
e o Alfabeto registou as suas 
opiniões.

Programa Erasmus + ajuda 
a alargar horizontes

Qual a importância do 
programa Erasmus+ na 
tua formação pessoal e 
académica e que recordações 
marcantes guardas dessa 
vivência?

José Morgado Ao partici-
par neste projeto, sinto que 
cresci pessoal e academica-
mente. Estive em contacto 
com outras culturas e outros 
costumes, novas pessoas e di-
ferentes maneiras de ser. Estes 
projetos ajudam-nos a alargar 
os horizontes e a conhecer 
diversas maneiras de viver. 
Também me ajudou a melho-
rar a minha expressão escrita 
e falada em inglês. Houve vá-
rios momentos marcantes: a 
primeira viagem de avião, a 
inesquecível chegada a Krus-
zwica e a receção pelos nossos 
anfitriões, bastante acolhedo-
res e simpáticos.

Raquel Marto Creio que 
este programa me permitiu 
desenvolver as chamadas 
soft skills que, num futuro 
profissional, serão tão im-
portantes quanto a inteligên-
cia e o conhecimento. Esta-
va num ambiente um pou-
co fora da minha zona de 
conforto e tive que me ajus-
tar. Deparei-me com pessoas 
que falavam uma língua des-
conhecida e tinham hábitos 
diferentes dos meus. A nível 
pessoal, foi uma experiência 
bastante gratificante, visto 
nunca ter pensado ser pos-
sível criar laços de amizade 

tão fortes num tempo tão 
curto. Serão, certamente, 
pessoas que recordarei com 
grande carinho. Para além 
da amabilidade dos polacos, 
o próprio país foi marcante. 
A Polónia é uma evidência 
da superação de tempos di-
fíceis. Todos nós ouvimos as 
histórias da Segunda Guer-
ra Mundial, mas poder ob-
servar, ao vivo e a cores, al-
guns vestígios desse tempo 
é uma experiência que não 
se esquece.

Qual o motivo da tua 
candidatura ao programa?

José Morgado Eu decidi 
candidatar-me a este pro-
grama porque sabia que iria 
ser uma experiência muito 
enriquecedora. Tive que es-
crever uma carta de admis-
são bem fundamentada, ter 
boas notas nas disciplinas 
de Inglês e Física e Química 
A, saber falar inglês fluente-
mente e ter 16 anos.

Raquel Marto Ter a opor-
tunidade de visitar um outro 
país, conhecer novas pes-
soas e viver uma experiên-
cia, possivelmente única na 
vida. Quem não aproveita-
ria? Fazer Erasmus era algo 
que já planeava para o en-
sino superior. Por sorte, já 
pude fazer no secundário. 

Achas que é importante a 
divulgação do programa? 
Porquê? 

José Morgado Eu acho 
que é importante a divul-
gação de programas como 
este, na medida em que se 
alarga o grupo de esco-
las participantes, podendo 
criar-se uma espécie de rede 
entre os diversos países can-
didatos.

Raquel Marto Uma maior 
divulgação do programa 
pode impelir outros estu-

dantes a participar em fu-
turos Erasmus+. E, sendo 
estes tão positivos a nível 
pessoal e académico, é im-
portante fomentar a curio-
sidade e o interesse dos alu-
nos.

Que conselhos dás aos 
colegas do 10.° ano, ou 
até do 11.°,  que pensam  
candidatar-se? 

José Morgado O melhor 
conselho que eu posso dar 
ao pessoal dos 10.º e 11.º 
anos é um alerta. Devem es-
tar atentos e empenhados 
nas aulas, estudarem, serem 

bons alnos e manterem-se 
informados sobre progra-
mas como o Erasmus+, mes-
mo em tempo de COVID.

Raquel Marto Tendo em 
conta que o critério predo-
minante na seleção dos can-
didatos ao programa é o ní-
vel de inglês, sugiro que in-
vistam nesta língua, não só 
porque é crucial numa expe-
riência destas, mas também 
porque, cada vez mais, é um 
requisito imprescindível na 
procura de profissionais pe-
las empresas. 

Ana Carolina, 10.º C
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“Um oceano de plástico”

Caro leitor, imagine tudo 
o que tem em sua casa, des-
de o micro-ondas até ao 
carro ou à escova de den-
tes. Agora, pense nos mate-
riais de que são feitos. Quer 
acredite ou não, todos eles 
têm plástico na sua compo-
sição. Esta substância tor-
nou-se um dos materiais 
de fabrico mais usados no 
mundo. Primeiro, porque 
é barato, versátil e conve-
niente para armazenar e 

embalar muitas coisas; se-
gundo, porque é durável, 
fiável, higiénico, assético, 
leve e isolante térmico. 

O que sabemos nós sobre 
o seu processo de fabrico? 
Após uma pesquisa, perce-
bi que a sua produção co-
meça com um processo de 
destilação numa refinaria 
onde se dá a transformação 
de resinas derivadas do pe-
tróleo. Não sendo este um 
recurso renovável, depara-
mo-nos, logo, com a pri-
meira de muitas desvanta-
gens associadas ao uso de 
plásticos. Além disso, mui-
tas pessoas não fazem a ne-
cessária reciclagem, o que 
traz consequências graves 
para a vida no nosso pla-
neta. Os pedaços de plás-
tico são arrastados para os 
oceanos e terrenos, acaban-
do por prejudicar muitos 
seres vivos. 

Se nos focarmos um pou-
co mais nos oceanos, cons-
tatamos que, lá, os plásti-
cos se fragmentam em mi-
croplásticos, devido à ação 
mecânica das ondas e dos 
raios ultravioletas, tornan-
do-se alimento para os pei-

xes. Ao fazerem parte da 
nossa cadeia alimentar, os 
peixes, que consumiram 
partículas tóxicas, acabam 
por nos afetar diretamente. 

Diferentes estudos rea-
lizados revelam dados im-
pressionantes acerca do 

desprezo e do desrespeito 
que as pessoas têm para 
com o planeta Terra. O do-
cumentário “Um oceano 
de plástico” mostra que, 
nos últimos dez anos, foi 
produzido mais plástico 
do que no último século; 

que, todos os anos, oito to-
neladas deste material são 
deitadas ao mar e que, em 
2016, cada pessoa usou 
cerca de 136 quilos de plás-
tico. Perante informações 
tão alarmantes, é urgente 
que o ser humano repense 
as suas ações e que perce-
ba, de uma vez por todas, 
a importância do reciclar, 
reduzir, reutilizar, recusar 
e repensar. 

Por todos estes motivos, 
acho que é de tirar o chapéu 
a entidades como a União 
Europeia que estipulou 
que, a partir de 2021, será 
proibida a venda de plásti-
cos de utilização única e a 
empresas como a IKEA que 
usarão apenas materiais re-
nováveis ou reciclados nos 
seus produtos, a partir de 
2030. Pequenas ações po-
dem mudar o mundo! É ur-
gente agir!

Carolina Ferreira
10.º B

Dia do “bolinho virtual”

No Dia de Ação de Graças

Projeto ético, uma ideia em marcha!

Programa de mentoria promove valores

No dia 2 de novembro, os 
alunos da EB de Reguengo do 
Fetal comemoraram o Dia de 
Todos os Santos. Com a cola-
boração da biblioteca escolar, 
realizou-se a Hora do Conto, 
atividade relacionada com a 
temática da sustentabilidade.

Em articulação com o 
Centro Paroquial desta fre-
guesia, houve um momento 
de partilha entre os utentes 
do lar e os alunos da escola, 

através de uma videochama-
da. O encontro permitiu re-
viver tradições e costumes re-
lacionados com esta quadra 
e compará-los com as vivên-
cias atuais. Os alunos pre-
pararam um momento mu-
sical como forma de ofertar 
o “bolinho virtual” cheio de 
afetos.

Fernanda Alvega, 
Professora do 1.º CEB

Festejou-se, mais uma 
vez, o Thanksgiving ou Dia 
de Ação de Graças. Sendo 
uma tradição dos Estados 
Unidos para agradecer, em 
família, a comida e as coi-
sas boas que aconteceram 
durante o ano, a sua cele-
bração também decorreu 

na nossa escola com um 
almoço fora do habitual e 
com um pequeno desafio 
realizado na biblioteca, do 
qual saiu vencedora a alu-
na do 3.º A, Nilza Correia.

Ana Carolina Laranjeiro, 
10.º C

À semelhança de anos 
anteriores, a Recolha So-
lidária de Tampinhas de 
Plástico é uma atividade in-
tegrada no projeto “Penso, 
logo cuido”, uma iniciativa 
com fins solidários. Con-
tinua a guardar as tampi-
nhas de plástico e entrega-
-as entre 24 e 27 de maio 
de 2021. Estás a ajudar al-
guém que precisa!

No âmbito deste proje-

to, já foram entregues 11 
cadeiras de rodas e muitos 
conjuntos de canadianas a 
instituições ou a pessoas 
carenciadas. Louvamos a 
persistência de todos os 
que, cada vez mais, parti-
cipam e nos ajudam a aju-
dar. Bem hajam!

João Carvalho, 
Professor de Filosofia

e coordenador do projeto

O programa de mentoria 
pretende desenvolver compe-
tências e valores nos alunos, 
melhorando os seus resulta-
dos. Este programa de colabo-
ração entre pares envolve alu-
nos de vários ciclos, podendo 
ser concretizado através de di-
versas abordagens: dinamiza-
ção de hábitos e métodos de 
estudo, prática de leitura e es-
crita, relação com o(s) outro(s), 
transmissão de conhecimentos 
em áreas curriculares e disci-
plinas, bem como o desenvol-
vimento de outras literacias.

Na prática, os alunos mais 
velhos (mentores) irão moti-
var o interesse pelo estudo e 
ajudar os colegas mais novos 
(mentorandos) nas disciplinas 

em que apresentam mais di-
ficuldades. Até ao momento, 
há 25 alunos propostos para 
mentores no 2.º ciclo, 55 no 3.º 
ciclo, 37 no ensino secundário 
regular e 9 no ensino secundá-
rio profissional. Há também 
a proposta de alguns alunos 
para auxiliarem o apoio ao es-
tudo e integração na escola. O 
número de mentorandos é de 
29 alunos, no 3.ºciclo, e de ou-
tros 29 no ensino secundário. 
O acompanhamento mais so-
licitado regista-se nas discipli-
nas de Português, Inglês, Ma-
temática e Físico-Química.

Alexandra Carola, Luana 
Alves, Nádia Santos, 12.º C

Ana C. Laranjeiro, 10.º C

Pintainhos nascem  
na escola

O desafio de chocar ovos 
surgiu no âmbito da disci-
plina de Ciências Naturais 
(CN), durante o estudo da 
reprodução dos animais. 
Para começar, os alunos 
do 6.º ano informaram-se 
junto dos seus avós sobre o 
que era necessário para o 
efeito, bem como o núme-
ro de dias. Trouxeram ovos 
galados, arranjou-se uma 
chocadeira e foi só esperar 
vinte e um dias.

No final deste longo tem-
po, eis que um dos ovos 
apareceu picado e um pin-
tainho começou a nascer. 
Atrás deste, outros vieram, 
sendo quatro as pequenas 
aves que têm quebrado a 
rotina dos intervalos. Aca-

rinhados por todos os que 
os visitam no polivalente, 
são o centro das atenções, 
dos cuidados e da curio-
sidade.

Alguns ovos, porém, não 
apresentam qualquer vestí-
gio de gestação. Não foram 
fecundados. Noutros dois 
pode-se ver o início do em-
brião, como por exemplo 
muitos vasos sanguíneos 
e também uns pontinhos 
pretos, possivelmente os 
olhos.

Esta foi uma forma de 
aprender, relacionando as 
aprendizagens essenciais 
da disciplina de Ciências 
com o mundo real.

Alunos e professores 
de CN, 6.º ano
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Centro Qualifica
Sabia que o AEB ofere-

ce Educação e Formação de 
Adultos? 

Não há limite de idade 
para melhorar as habilita-
ções ou para adquirir novos 
conhecimentos.

Se tem interesse em valori-
zar-se, em termos escolares 
e/ou profissionais, venha ao 
Centro Qualifica. Garanti-
mos-lhe orientação e enca-
minhamento para o melhor 
percurso. 

As inscrições estão sem-
pre abertas e trabalhamos 
em regime presencial e/ou à 
distância, em horário diur-
no e/ou pós laboral. Temos 
oferta escolar para todo o 
tipo de público, nomeada-
mente: pessoas que não sa-
bem ler nem escrever ou que 
o façam com dificuldade; 
pessoas que queiram obter a 
certificação equivalente aos 
4.º, 6.º, 9.º ou 12.º anos de 
escolaridade; estrangeiros 
ou pessoas sem competên-
cias de língua portuguesa. 

Podem ser empregados, de-
sempregados e até reforma-
dos. Além da componente 
escolar, promovemos ações 
de formação de 25 e de 50 
horas para qualificação pro-
fissional e enriquecimento 
pessoal, em parceria com 
entidades formadoras.

A inscrição e realização de 
qualquer um destes percur-
sos são gratuitas. Entre em 
contacto connosco através 
dos seguintes meios: e-mail 
aebatalha@centroqualifica.
gov.pt; telemóvel n.º 966 226 
233, facebook.com/centro-
qualifica.aeb. Aposte em si!

Cristina Graça, professora 
coordenadora do CQAEB

Alô, Alô, é da Faculdade...

Mariana Santos e Patrícia 
Vala foram alunas na nos-
sa escola. No presente ano 
letivo, a primeira frequenta 
o curso de Direito, na Facul-
dade de Direito da Universi-
dade de Lisboa, e a segun-
da o Mestrado Integrado de 
Medicina, na Faculdade de 
Medicina da mesma univer-
sidade. Ambas partilham 
connosco a sua nova vida. 

Que razões te levaram a 
escolher este curso? Está a 

corresponder às tuas expe-
tativas?

Mariana  A escolha do 
meu curso foi um pouco 
atribulada. Do 9.º ao 11.º 
ano, pensava e dizia que iria 
para Criminologia, no Por-
to. Muita gente me tentou 
dissuadir por ser um cur-
so pouco reconhecido em 
Portugal e limitador. Acon-
selharam-me sempre Direi-
to, um curso muito mais 
abrangente. Na hora de es-
colher, mudei de ideias e 

achei que era o mais acer-
tado, não pelo que os ou-
tros diziam, mas pelo que 
eu sentia. Não tinha muitas 
expetativas, vim com uma 
mente bastante aberta! Di-
reito é realmente exigente e 
há um verdadeiro sentido 
de hierarquia na minha fa-
culdade. Há professores que 
exigem muito respeito, in-
clusive que nos levantemos 
quando entram no anfitea-
tro e que nos sentemos ape-
nas quando eles se sentam. 
Após um mês de aulas, já 
se notam sinais de grande 
competitividade. 

Patrícia Inicialmente, 
pensava trabalhar num la-
boratório onde pudesse 
criar formas de tratar as 
mais diversas doenças, mas, 
infelizmente, isso não é viá-
vel no nosso país. Então, de-
cidi escolher medicina, que 
me permite ajudar as pes-
soas. Não gostei muito do 
início do curso por causa 
da base teórica; agora, está 
a corresponder às minhas 
expetativas.

Como tem sido a tua adap-
tação ao ensino superior?

Mariana Creio que a mi-
nha adaptação tem corri-
do bastante bem, ainda não 
tive nenhuma das famosas 
crises existenciais! Falando 
a sério, a faculdade não é 
nenhum bicho de sete cabe-
ças. Se levarmos as coisas 
com naturalidade, tudo vai 
correr bem. A dificuldade e 
a exigência são inevitáveis, a 
quantidade de matéria dada 
por aula é absurda e nem 
sempre é fácil de acompa-
nhar. Com o atual panora-
ma pandémico, a nossa inte-
gração tem sido prejudicada, 
no entanto, é sempre pos-
sível fazer novas amizades 
como eu já fiz.

Patrícia Está a ser um pou-
co complicado porque me-
tade das aulas são online. 
Não há praxe nem os habi-
tuais jantares de curso e até 
o estudo em grupo se tornou 
complicado. Não tem havi-
do a oportunidade de conhe-
cer os mais de 300 colegas, 
mas, como o curso é de seis 
anos, espero ainda ter tem-
po para isso. Esta pandemia 
levou à redução do número 
de alunos por turma e, con-
sequentemente, menos horas 

de aulas, o que nos prejudica 
bastante, sobretudo nas au-
las práticas.

Que conselhos dás a um 
aluno que frequenta o en-
sino secundário e preten-
de ingressar no ensino su-
perior?

Mariana Trabalhem e re-
laxem! Sem trabalho e esfor-
ço ninguém vinga na vida, 
mas quem não aproveitar 
os pequenos momentos com 
amigos e família também 
não. Sigam o vosso instinto 

e construam a vossa sorte!
Patrícia Apliquem-se para 

atingir os vossos objetivos, 
mas aproveitem, também, 
para se divertirem, para es-
tarem com os vossos amigos 
e para praticarem atividades 
extracurriculares. O ensino 
superior tem um ritmo de es-
tudo quase alucinante, por 
isso aprendam, ainda no se-
cundário, a gerir bem o vos-
so tempo. 

Bruna Vala e Laura 
Bento, 12.º C

A receita 
da Matilde

Como gosto muito de cozinhar, quero partilhar 
convosco uma receita de Bolachinhas de Natal.

Ingredientes
Farinha (300 g); ovos (4 claras e 2 gemas); man-
teiga (200 g); açúcar (120 g); leite (2 colheres de 
sopa); sal q.b.; manteiga q.b. para untar; farinha 
q.b. para polvilhar

Preparação
Numa tigela, coloque a farinha e faça uma cova 
no meio onde põe as claras. Misture e junte a 
manteiga (amolecida e cortada em pedaços), o 
açúcar e uma pitada de sal. Trabalhe bem a mas-
sa, envolva-a em papel aderente e coloque-a no 
frigorífico durante cerca de meia hora. Aqueça o 
forno a 180º, barre um tabuleiro com manteiga 
e polvilhe com farinha. Estenda a massa com um 
rolo, ficando com 1,5 mm de espessura, e corte as 
bolachas com motivos de Natal (anjos, sinos, es-
trelas…).Com um garfo, bata as duas gemas com 
o leite e pincele as bolachas. Leve-as ao forno a 
cozer durante 15 minutos.
Bom apetite e Boas Festas!

Matilde Marques, 10.ª F

Gramática. Composição visual livre com 
base na gramática visual da profundidade, realizada 
por alunos do 9.º ano de escolaridade do Agrupa-
mento de Escolas da Batalha, na disciplina de Edu-
cação Visual.
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Palavras de homenagem à Luisinha
Lembrada por todos, esta 

aluna ocupa um lugar espe-
cial no coração dos seus 
colegas. Todos gostavam 
dela porque era “uma boa 
amiga” (Alexandre Sousa, 
12.º D, e Rodrigo Ferrei-
ra, 6.º C), “muito querida” 
(Matilde Marques, 10.º F), 
“muito refilona, mas tam-
bém muito brincalhona” 
(Pedro Prior, 10.º F), “ado-
rável e muito alegre” (Hél-
der Pereira, 11.º D), “muito 
bonita” (Lara Silva, 7.º C), 
“muito simpática” (Patrí-
cia Moreira, 6.º D), uma 
menina “como o sol” (Dio-
go Melancia, 11.º E). Mo-
mentos divertidos também 
são recordados por estes 
alunos, a saudade do seu 
convívio e, em particular, a 
sua participação no “Musi-
cando, a tocar o tamborim 

e a partilhar a sua músi-
ca” (Micaela Henriques, 7.º 
B). Pensando na sua “Lu”, 
na sua “marota”, Cristiana 
Carreira (12.º C) revive os 
“doces beijinhos e os abra-
ços apertadinhos” que ani-
mavam o seu dia, enquan-
to Daniela Carreira (8.º D) 
afirma ter saudades do seu 
“cheirinho”, do “sorriso 
maroto” e do “abraço bem 
apertado para não sair do 
colinho”.

Tristes com a sua parti-
da ficaram, igualmente, as 
assistentes operacionais. 
Para Susana Borges, a sua 
“Maria Albertina” era um 
pouco de si, continuando a 
amá-la. Fátima Costa re-
corda carinhosamente a 
sua forma de a chamar: 
“mombom” (bombom).

Os professores, por sua 

vez, destacam as marcas 
que deixou nas suas vidas 
e oferecem-lhe palavras 
cheias de ternura, como 
estas que Luís Novais, o 
nosso diretor, lhe dedica: 
“Estendeste as tuas mãos, 
abriste as nossas mentes, 
educaste o nosso olhar, fi-
zeste magia nos nossos co-
rações, estivemos ao teu 
lado sempre a aprender”. 
Susana Amaro inspira-se 
nas palavras de Saint-Exu-
péry: “Aqueles que pas-
sam por nós não vão sós, 
não nos deixam sós. Dei-
xam um pouco de si, le-
vam um pouco de nós”. 
Carmélia Almeida, salien-
tando o significado do seu 
nome – guerreira -, refere a 
“grande lição de vida” des-
ta menina de “olhar doce e 
meigo, mas com uma per-

sonalidade e presença for-
tes”. Cidália Silva não es-
quece o seu “constante sor-
riso” e dá-lhe o seu “eterno 
abraço”. Carla Faustino 
espera que, “lá em cima”, 
esta “pessoa especial” que 
teve a capacidade de lhe 
“aquecer o coração” con-
tinue a “despertar o sor-
riso de outras estrelinhas 
brilhantes”. Nuno Silva 
realça a sua “capacidade 
de comunicação” e a for-
ma peculiar de “mostrar 
alegria, cansaço, tristeza 
e surpresa”. 

Manifestações de cari-
nho, de amizade e de gra-
tidão vêm de toda a comu-
nidade escolar, colocando 
a Luisinha entre as estre-
las mais brilhantes, sem 
sair do coração de todos 
os que tiveram o privilégio 

Entrevista à professora Cidália Silva, coordenadora do Depar-
tamento de Educação Especial

Vivemos de pequenas coisas que temos  
de aprender a valorizar

“
Quais são as alterações 
que sente relativamente 
às dinâmicas das ativida-
des, tendo em conta a si-
tuação pandémica?

Muita coisa se alterou. 
Há algumas atividades 
que, agora, não podemos 
fazer, tais como a pintura 
ou outras que impliquem 
a partilha de materiais ou 
a distância necessária uns 
dos outros. Há outras em 
que temos de adaptar as di-
nâmicas, nomeadamente o 
ateliê de dança e a expres-
são corporal. 

Tivemos de arranjar al-
ternativas, mas é preferí-
vel do que estar em casa, 
situação muito complica-
da para os alunos que fre-
quentam a sala de ensino 
estruturado e a sala de au-
tonomia, aqueles que não 
seguem o currículo regu-
lar.

Que efeitos psicossociais 
tem a pandemia exercido 
nos alunos da Educação 
Especial, especialmente a 
utilização da máscara, as 
relações interpessoais e a 
explicação da COVID-19?

Por lei, os indivíduos 
que tenham uma incapa-
cidade igual ou superior 
a 60% não são obrigados 
a usar máscara. A maior 
parte dos alunos com me-
didas adicionais que temos 
na escola tem essa incapa-
cidade, por isso não são 
obrigados a usá-la, mas, 
se virmos que a conseguem 
tolerar, usam-na por uma 
questão de segurança. Esta 
pandemia fez com que mu-
dássemos os nossos méto-
dos de trabalho, não só 
no ensino à distância, mas 
também na forma presen-
cial, como é o caso dos tra-
balhos de grupo. A moda-
lidade presencial é a mais 
indicada para estes alunos, 
pois permite-lhes ter aces-
so a atividades, ao con-
tacto entre colegas e pro-
fessores, às aprendizagens 
académicas e práticas e, 
muito importante, à inte-
ração. O problema desta 
pandemia foi a falta de um 
apoio individualizado, em 
casa. Muitos deles acaba-
ram por regredir, não só 
nas competências acadé-
micas, mas também nas 

de autonomia pessoal. O 
nosso trabalho é de todos 
os dias, muito sistemáti-
co, que requer persistên-
cia. Não quero dizer que os 
pais não fizeram a sua par-
te, mas a orientação, a or-
ganização e a sistematiza-
ção das rotinas que temos 
na escola é muito diferente 
das de suas casas. Em ter-
mos de aprendizagem, em 
situações mais complexas 
e profundas, foi quase um 
recomeçar. 

Quer referir outros aspe-
tos relevantes da forma 
como a Educação Especial 
se adaptou a esta nova 
realidade?

Os alunos de Educação 
Especial com medidas adi-
cionais têm a particulari-
dade de ter o seu próprio 
currículo, de acordo com 
as suas capacidades e ca-
racterísticas. O lema da 
escola, durante o tempo 
em que ficámos em casa, 
era que nenhum aluno po-
deria ficar para trás, por-
tanto, estes não podiam 
ser exceção. Os professo-
res tiveram que reinventar 

de se cruzar no seu cami-
nho. O jornal Alfabeto as-
socia-se a esta homenagem 
gravando, nesta página, a 
lembrança do seu sorriso 
confiante e a força interior 

que a tornaram única. Até 
sempre, Luisinha! 

Ana C. Laranjeiro, 10.º C
Beatriz S. Pedro e  

Cristiana Carreira, 12.º C

formas de chegar às famí-
lias e aos alunos, trabalho 
muito difícil e nem sempre 
conseguido. Porém, as pe-
quenas conquistas do dia 

a dia devem ser valoriza-
das. Todas as alternativas 
que permitam a estes alu-
nos acederem a mais ex-
periências e aprendizagens 

são muito importantes. Na 
Educação Especial, vive-
mos de pequenas coisas e 
é isso que temos de apren-
der a valorizar.
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Todos iguais na diferença A criança deve ser ouvida em questões que 
lhe digam diretamente respeito?

O AEB foi convidado a 
participar numa palestra, 
via online, no dia 22 de no-
vembro, dinamizada pela 
Associação Salvador, assi-
nalando o segundo ano do 
“Dia das Acessibilidades”. 
Depois de uma breve intro-
dução sobre a origem e as fi-
nalidades desta associação, 
os alunos do 11.º E, ouvi-
ram, com muita curiosida-
de, as informações e os con-
selhos do seu fundador, Sal-
vador Mendes de Almeida, 
que, num acidente de viação, 
ficou tetraplégico, e de uma 
voluntária, Paula Reis, que 
ficou paraplégica após uma 
queda de um oitavo andar. 

Foi muito encorajador 
perceber como a força de 

vontade acaba por ser deci-
siva na resolução de muitos 
problemas e obstáculos do 
dia a dia, entre os quais, ges-
tos tão simples como utilizar 
o rato do computador, pen-
durar ou retirar a roupa do 
roupeiro. Estimulantes fo-
ram, também, os conselhos 
e a sensibilização dos alu-
nos para a sua colaboração 
na avaliação das condições 
de acessibilidade, alertando 
para situações inibidoras da 
movimentação de pessoas 
com mobilidade reduzida. 
Segundo os palestrantes, 
“todos temos responsabili-
dades acrescidas, enquan-
to agentes de mudança”, 
por isso devemos questio-
nar essa falta de condições 

de acessibilidade que impe-
dem a autonomia das pes-
soas com deficiência motora 
e geram, consequentemente, 
a sua discriminação e exclu-
são social.

Nesta aula de DAC (Do-
mínios da Autonomia Cur-
ricular), os alunos verifica-
ram que, apesar de se regis-
tarem grandes melhorias, 
há ainda um longo cami-
nho a percorrer no que diz 
respeito às acessibilidades, 
mas, despertos para o pro-
blema, terminaram este en-
contro virtual com a certe-
za de que “Juntos podemos 
mudar, melhorando vidas”!

Goreti Domingues, DT 11.ºE

Prof. João Carvalho

A efeméride do dia 20 
de novembro, Dia Inter-
nacional dos Direitos da 
Criança, tem como um dos 
seus objetivos levar cada 
um de nós a relembrar o 
quão afastada ainda está a 
interiorização desses direi-
tos pela sociedade.

Durante muitos anos 
considerou-se a criança 
como “objeto de direito”. 
No entanto, atualmente, 
e com o desenvolvimento 
dos estudos nas áreas da in-
fância e juventude, família 
e sociedade, caminhou-se 
para uma visão da criança 
como “sujeito de direito”, 
implicando toda a liberda-

de de demonstrar as suas 
opiniões e de ser ouvida 
em questões que lhe digam 
diretamente respeito, em 
áreas tão diversas quanto a 
escolha de escola ou de via 
de ensino, decisões de saú-
de, questões familiares, de 
promoção e proteção, judi-
ciárias, etc. Esta disponibi-
lidade para ouvir a criança 
não significa que ela faça 
“tudo o que quer” ou que 
a sua vontade se imponha. 
No entanto, e caso as cir-
cunstâncias o não permi-
tam, há que se lhe prestar 
sempre uma explicação, 
clara e apropriada à sua 
idade, sobre uma decisão 

contrária à sua.
Esta participação das 

crianças e adolescentes na 
tomada de decisões que im-
pliquem escolhas na sua 
vida levará a que cresçam 
com maior autoestima, au-
tonomia e noção das res-
ponsabilidades. 

Assim, a CPCJ da Bata-
lha apela a todos os pais, 
familiares, professores, so-
ciedade em geral que pro-
movam a participação e au-
dição da criança no seu dia 
a dia. O retorno será, sem 
dúvida, muito gratificante. 

Graça Teixeira, professora 

(CPCJ)

Ao colocarmos a questão a alguns alu-
nos do 5.º ano, obtivemos inequivoca-
mente a resposta “sim”, apontando di-
versas razões para justificarem a sua 
opinião.

Elas têm o direito de aprender, de ter 
opiniões, de fazer as suas escolhas e de 
viver com saúde e em segurança. As 
crianças são os adultos de amanhã!

Maria Inês Simões, 5.º C

Por exemplo, devem dar a sua opinião 
sobre as disciplinas que querem ter ou 
sobre atividades extraescola. Só assim 
conseguem expressar a sua vontade e 
fazer coisas com gosto.

Duarte Cunha, 5.º D

Todos temos o direito de partilhar 
as nossas opiniões, de tomar decisões 
e de ouvir as conversas relacionadas 
connosco. Eu acredito que as decisões 
tomadas agora, acerca de nós, enquanto 
crianças, são muito importantes para o 
nosso futuro. 

Matilde Almeida, 5.º D

As crianças têm que ser respeitadas. Se, 
por exemplo, os seus colegas forem maus 

para ela e a criança preferir mudar 
de escola, os pais devem ouvi-la para 
encontrarem uma solução melhor do que 
obrigá-la a ir para uma escola onde não 
se sente feliz. 

Tiago Marques, 5.º D

A pandemia é um problema  
da escola e de todas as pessoas

No plano de contingên-
cia da nossa escola, des-
taca-se o papel importan-
te que desempenham os 
assistentes operacionais. 
Questionada sobre a sua 
ação, Júlia Carvalho, a 
sua coordenadora, refe-
re as tarefas que diaria-
mente levam a cabo: “a 
receção aos elementos da 
comunidade educativa, 
a desinfeção das salas e 
dos espaços, as chamadas 
de atenção aos alunos in-
cumpridores, a medição 
da temperatura, além de 
muitas outras. Mas, na 
escola, somos todos im-

portantes, uns não vivem 
sem os outros.”

Sobre as maiores difi-
culdades com que se depa-
ram, realça “a organiza-
ção das salas com o devido 
espaçamento e dos espa-
ços em que os alunos pos-
sam estar com o mínimo 
de segurança, sem se sen-
tirem aprisionados. Ha-
vendo pouca gente a tra-
balhar, torna-se difícil a 
concretização da rotativi-
dade de serviços. As mes-
mas pessoas fazem três ou 
quatro vezes mais do que 
antes. As horas são sempre 
as mesmas, temos que es-

tar sempre a rodar como 
peças de puzzle, a mudar 
de sítio.” 

Na avaliação que faz 

do comportamento dos 
alunos, entende que, sur-
preendentemente, “res-
ponderam bastante bem”, 

não deixando de referir, 
no entanto, que, na comu-
nidade educativa, “existe 
sempre alguém que não 
cumpre tão rigorosamen-
te como se deseja”. 

Adianta que “se alguns 
alunos, no início, entra-
vam na escola com algum 
medo, depois de verifica-
rem todos os cuidados que 
tínhamos, ficaram mais 
aliviados”. Reconhece ha-
ver ainda aspetos que po-
dem melhorar, nomeada-
mente “uma maior cons-
ciencialização dos alunos 
mais velhos para os pro-
blemas da pandemia”, sa-

lientando que não se tra-
ta apenas de um problema 
da escola, mas de todos 
os lugares”. Recorda, com 
desilusão, certos comen-
tários como “Temos isto 
para quê?” e, passado o 
portão, tirarem a másca-
ra. Aberta a sugestões de 
melhoria, conclui que, em 
conjunto com a direção, 
tenta resolver os proble-
mas que vão surgindo, 
como foi o caso da alte-
ração dos circuitos.

Alice Santo, 10.ºB

Mariana Macedo e Patrí-
cia Rodrigues, 12.ºC

“O isolamento é uma experiência exigente”

O início do ano letivo de-
correu em tempo de pande-
mia, o que forçou a escola 
a tomar medidas no sentido 
de salvaguardar a segurança 
dos alunos, professores e fun-
cionários, sem perder a capa-
cidade de oferecer condições 
propícias à aprendizagem. 
No entanto, neste ambiente 
onde diariamente circulam 
muitas pessoas, houve o re-
gisto de alguns alunos infe-
tados pela Covid-19. 

O Alfabeto conversou com 
professores e alunos sujeitos 
a isolamento voluntário ou 

obrigatório, devido à sua pro-
ximidade com esses alunos, 
e a situação vivida foi des-
crita como uma experiência 
“exigente”, tendo em conta 
a “adaptação ao espaço e ao 
tempo”, em função das pes-
soas que estavam à sua volta. 
Ainda assim, constituiu um 
momento de “aprendizagem 
da autonomia”. 

Os alunos em quarentena 
beneficiaram de um constan-
te acompanhamento por par-
te das autoridades de saúde, 
bem como os professores. Os 
alunos beneficiaram, tam-

bém, de “ensino à distância, 
em sessões síncronas, com 
um horário completo”, evi-
tando-se atrasos na leciona-
ção de matéria. Professores 
e alunos apelam à calma e à 
“preservação do equilíbrio 
mental” àqueles que estão ou 
poderão vir a estar na mesma 
situação, realçando o neces-
sário “cumprimento das re-
gras impostas pela Direção-
-Geral da Saúde”.

Adriana Pereira e Érica 
Guedes, 

12.º C
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Concurso fotográfico 
“O MEU OLHAR SOBRE O NATAL”

Educação Física permite momentos  
de descontração

Hoje celebro: UNESCO

A Associação de Pais do 
Agrupamento de Escolas 
da Batalha organiza um 
concurso de fotografia 
destinado aos alunos do 
AEB, como forma de ce-
lebrar o Natal, na impos-
sibilidade de dinamizar 
“as típicas atividades fes-
tivas” desta quadra, devi-
do à situação pandémica. 
Além de procurar sensi-
bilizar os alunos para o 
tema, pretende-se desen-
volver a sua capacidade de 
observação sobre o que os 
rodeia e captá-lo através 
de uma lente de câmara, 
telemóvel ou tablet. 

De acordo com o regu-
lamento, o concurso con-
templa quatro categorias 

- 1.º CEB; 2.º CEB; 3.º 
CEB e Secundário -, ha-
vendo prémios para os 
três primeiros classifica-
dos de cada escalão. Serão 
entregues vouchers com 
a finalidade de os alunos 
premiados usufruírem de 
sessões fotográficas, fi-
cheiros em suporte digital, 
telas, posters, molduras, 
impressões de fotografias 
digitais e estampagem de 
alguns objetos, prevendo-
-se, ainda, a edição de um 
vídeo com as fotografias 
enviadas por todos os par-
ticipantes. 

“Desenvolvendo a cria-
tividade dos alunos e valo-
rizando competências téc-
nicas na área da fotogra-

fia, pretendemos que eles 
se envolvam no espírito de 
Natal, como ele tem sido 
até agora, e, por momen-
tos, se esqueçam de como 
diferente esta época vai 
ser para todos nós, este 
ano”, afirmam os dina-
mizadores. 

Para participarem nes-
te concurso, os alunos ou 
encarregados de educação 
devem fazer uma inscri-
ção através do link criado 
por esta associação, con-
sultar o respetivo regula-
mento na página da Asso-
ciação de Pais e enviar os 
trabalhos até ao dia 31 de 
dezembro.

Associação de Pais

Devido à nova realida-
de que vivemos, as aulas 
de Educação Física sofre-
ram diversas alterações. 
De acordo com a profes-
sora Carla Faustino, “as 
aulas passaram a ter um 
tempo útil mais reduzido, 
pois os balneários e os ma-
teriais desportivos têm de 
ser desinfetados, um mal 
necessário”. Além disso, 
os alunos trabalham em 

grupos menos numerosos 
para evitar o contacto fí-
sico e possíveis contágios. 
As modalidades aborda-
das nas aulas também fo-
ram selecionadas e adapta-
das em função desta condi-
cionante. Assim, optou-se 
por trabalhar a aptidão fí-
sica, conforme recomenda-
ção da DGS (Direção-Ge-
ral da Saúde). Para a aluna 
Bruna Vala, do 12.º C, “as 

aulas de Educação Física 
representam um momen-
to de descontração e de 
convívio mais aberto com 
os colegas, no entanto, há 
sempre a preocupação em 
manter o distanciamento 
social para a segurança de 
todos.”

Érica Guedes e Mariana 
Macedo, 12.º C 

Ao longo do ano leti-
vo, mais de vinte turmas 
do AEB, membro da Rede 
de Escolas Associadas da 
UNESCO, celebrarão Dias 
Internacionais do calendá-
rio desta Organização das 
Nações Unidas para a Edu-
cação, a Ciência e a Cultura. 
O curso profissional Técni-
co de Turismo aceitou o de-
safio Hoje Celebro e, a 5 de 
novembro, os alunos do pri-
meiro ano divulgaram um 

vídeo que produziram, no 
âmbito do Dia Internacio-
nal contra a Violência e o 
Bullying na Escola, incluin-
do o Cyberbullying. Outros 
trabalhos já estão a ser pre-
parados para assinalarem 
datas que se celebram ao lon-
go do ano e que, à semelhan-
ça deste vídeo, serão coloca-
dos no Facebook e no canal 
Youtube da escola. 

Os alunos de Turismo sen-
tiram-se motivados para este 

projeto que estimulou a cria-
tividade, a iniciativa e uma 
visão humanista do mundo 
em que vivem. São testemu-
nhos reais, vividos por eles 
ou por colegas e agarram-se 
a uma mensagem forte: “Tu 
só tens de parar”. Desta for-
ma, treinaram igualmente 
competências de comunica-
ção e de trabalho em equipa.

Sérgio Barroso, professor 
coordenador do projeto

Os alunos do 1.º CEB, da Escola Básica e Secundária da Batalha, em articulação 
com as professoras e encarregados de educação, escreveram pequenas quadras 
relativas ao vírus Covid-19. 
São pequenas mensagens que traduzem a inquietação dos alunos e o respeito ne-
cessário pelas regras nesta pandemia. 
Professores e Alunos da Escola Básica e Secundária da Batalha (3.º e 4.º anos).


