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Realizaram-se também 

as atividades “Laboratório 

da Alimentação” e “Uma 

viagem pela roda dos ali-

mentos”, destinadas a to-

dos os níveis de ensino. 

Esta iniciativa pretende 

sensibilizar os alunos pa-

ra a prática de uma ali-

mentação equilibrada e 

saudável. 

Equipa da BE/Elisabete Lopes 

 

Decorreram, de dezas-

seis a dezoito de Outu-

bro do presente na letivo, 

na Biblioteca Escolar do 

Agrupamento de Escolas 

Escalada de Pampilhosa 

da Serra, várias ativida-

des no âmbito da come-

moração do “Dia da Ali-

mentação”, organizadas 

e dinamizadas pelo PES, 

pelas professoras de Ci-

ências Naturais e pela 

Biblioteca Escolar. 

DIA     DA     ALIMENTAÇÃO 

No dia dezassete de Ou-

tubro realizou-se a ação 

de sensibilização “Á con-

versa com a nutricionis-

ta”, dinamizada pela nu-

tricionista, Dra Rute Mar-

ques, destinada aos alu-

nos do 1º ciclo, 6º e 9º 

anos de escolaridade, 

onde estes puderam de 

uma forma espontânea 

esclarecer todas as suas 

dúvidas sobre esta temá-

tica. 



PÁG. 

3 
Pretendeu-se assim, dar 

a conhecer os países cu-

ja língua oficial é o Espa-

nhol bem como a sua 

cultura. 

Equipa da BE/Elisabete Lopes 

Greve 
Climática 

Global 

DIA     DA     HISPANIDAD 

Entre os dia dezasseis e 

dezoito de Outubro do 

corrente ano letivo reali-

zou-se na Biblioteca Es-

colar do Agrupamento de 

Escolas Escalada de 

Pampilhosa da Serra, a 

Exposição alusiva ao “Dia 

da Hispanidade”, com tra-

balhos realizados pelos 

alunos na disciplina de 

Espanhol. 

 

Dia 27 de  

setembro  
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  HORA    DO    CONTO 

 

A vinte e três de Outubro 

de 2019, no âmbito da 

comemoração do “Mês 

Internacional da Bibliote-

cas Escolares”, em que o 

tema este ano é “Vamos 

Imaginar”, realizou-se na 

Biblioteca Escolar do 

Agrupamento de Escolas 

Escalada de Pampilhosa 

da Serra, a atividade, “A 

hora do conto com a au-

tora...” Celina Lopes,  

 autoria “Mamã, fui de-

volver o mano” de forma 

espontânea, dinâmica e 

promovendo  o diálogo 

com os alunos, partilhan-

do a sua experiência co-

mo mãe aquando o nas-

cimento do segundo fi-

lho. 

Pretendeu-se assim in-

centivar os alunos a criar 

hábitos de leitura estimu-

lando a sua imaginação.  

Equipa da BE/Elisabete Lopes 

 

destinada aos alunos do 

Pré-Escolar e do Primei-

ro Ciclo do Ensino Bási-

co. 

A escritora Celina Lopes 

apresentou o livro da sua   
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HALLOWEEN 

 Halloween, ou Dia das 

Bruxas, é uma celebra-

ção popular de culto aos 

mortos comemorada 

anualmente no dia 31 de 

Outubro. O termo tem 

origem na expressão em 

Inglês “All Hallows 

Eve” (Véspera de Todos 

os Santos), pois é come-

morado um dia antes do 

feriado de 1 de Novem-

bro. A cultura da celebra-

ção do Halloween é  

muito forte em países de 

língua anglo-saxónica,  

sobretudo hoje é come-

morado, nos Estados 

Unidos. Com o tempo, o 

feriado ganhou populari-

dade e ainda que em 

menor escala, em gran-

de parte do mundo. 

comemorar esta data, 

que tem ganho cada vez 

mais adeptos nos nosso 

país e na nossa escola, 

e desenvolveu algumas 

atividades “cheias de do-

çuras e travessuras”. 

Entra as diversas suges-

tões de leitura apresen-

tadas pela Biblioteca Es-

colar, destacamos as his-

tórias da Bruxa Mimi e 

do seu fiel gato Rogério, 

que continuam a encan-

tar as nossas crianças, 

sendo um dos livros mais 

requisitados na nossa Bi-

blioteca Escolar pelos 

mais novos.  

Equipa da BE/Elisabete Lopes 

Nesse sentido, a Biblio-

teca Escolar do Agrupa-

mento de Escolas de 

Pampilhosa da Serra, 

“vestiu-se a rigor” para  
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No dia 20 de Novembro, 

data em que se celebra o 

Dia de Convenção Inter-

nacional dos Direitos da 

Criança, a Biblioteca Es-

colar do Agrupamento de 

Escolas Escalada de 

Pampilhosa da Serra, as-

sociou-se mais uma vez 

ao Dia Nacional do Pija-

ma, uma iniciativa de 

âmbito nacional impulsio-

nada pela associação  

DIA    DO    PIJAMA 

Mundus de Vida, com fi-

nalidade de sensibilizar o 

país para “o direito de 

uma criança crescer nu-

ma família” e para pro-

mover o acolhimento fa-

miliar de crianças. 

Esta iniciativa, organiza-

da e dinamizada pela Bi-

blioteca Escolar na nos-

sa escola, foi destinada a 

todos os alunos do Pré-

Escolar, 1º Ciclo e 2º Ci-

clos . 

Equipa da BE/Elisabete Lopes 
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Biblioteca Escolar foi “palco” de gravações 

do programa de televisão “Zig Zag” 

No dia trinta de Outubro, 

o programa de televisão 

“Zig Zag” da RTP2, com 

a iniciativa “Movimento 

Gentil”, veio visitar a nos-

sa escola. Com alguns 

dos alunos do 1º ciclo 

CEB como atores princi-

pais, a Biblioteca Escolar 

foi “palco” de gravações.  

O “Movimento Gentil” é 

uma iniciativa que, atra-

vés da marca “Zig Zag”, 

procura reforçar as com-

petências sócio-emocio- 

nais junto das crianças e 

dos adultos, promoven-

do, gradualmente, a re-

dução do bullying, cyber-

bullying, da violência e 

do discurso de ódio. 

Este é um projeto, com a 

parceria da Comissão  

Nacional da UNESCO, 

do Comité Olímpico de 

Portugal e da Direção 

Geral da Educação, que 

surge numa altura em 

que se tornou popular, 

um pouco por todo o 

mundo, o discurso as-

sente numa divisão entre 

“nós” e os “outros” e que 

se começam a criar 

“muros” entre os povos.  

 

(Continua na  próxima página) 
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A RTP quer construir 

pontes e reforçar que a 

vida em sociedade é 

mais rica para todos se 

formos gentis uns com 

os outros. O mote do 

Movimento Gentil é que 

“é tão fácil, gratuito, con-

tagia todos e contribui 

para um mundo melhor. 

Basta uma pessoa e um 

gesto para mudar o mun-

do.”  

Neste sentido, os alunos 

do 1º ciclo CEB do nosso 

Agrupamento de Escolas 

contribuiu com roupa pa-

ra instituições de solidari-

edade social local.  

Por outro lado, a “magia”  

Biblioteca Escolar foi “palco” de gravações 

do programa de televisão “Zig Zag” 

das câmaras de televi-

são e das gravações foi 

uma experiência única 

para as nossas crianças. 

Equipa da BE/Elisabete Lopes 
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MATEMÁTICA DIVERTIDA 

Profª Maria Júlia Cunha 

A triste história  
do zero poeta 

Numa certa conta havia 

um zero dado à poesia 

que tinha um sonho secreto:  

fugir para o alfabeto.  

 

Sonhava tornar-se um O  

nem que fosse um dia só,  

ou ainda menos: só  

o tempo de dizer: «Oh!»  

 

(Nos livros e nas seletas  

o que mais o comovia  

eram os «Ohs!» que os poetas  

metiam nas poesias!)  

 

Um «Oh!» lírico & profundo,  

um só «Oh!» lhe bastaria  

para ele dizer ao mundo  

o que na alma lhe ia!  

 

E o que na alma lhe ia!  

Sonhos de glória, esperanças,  

ânsias, melancolia,  

recordações de criança; 

além de um grande vazio  

de tipo existencial  

e de uma caixa que um tio  

lhe pedira para guardar;  

 

 

e ainda as chaves do carro  

e uma máscara de entrudo…  

Não tinha bolsos, coitado,  

guardava na alma tudo! 

 

A alma! Como queria  

gritá-la num «Oh!» sincero!  

Mas não passava de um zero  

que, oh!, não se pronuncia…  

 

Daí que andasse doente  

de grave doença poética 

 e em estado permanente  

de ansiedade alfabética.  

 

E se indignasse & etc.  

contra o destino severo  

que fizera dele um zero  

com uma alma de letra!  

 

Tanta ambição desmedida,  

tanto sonho feito pó!  

E aquele zero dava a vida  

para poder dizer «Oh!»…  

 

 

Manuel António PINA (2012). Pe-

queno livro de desmatemática          

A invenção do nada! 

Mesmo depois de terem sido 

criados os algarismos de 1 a 

9, as pessoas levaram cente-

nas de anos a compreender 

que era preciso um símbolo 

para o zero. Num ábaco era 

fácil, bastava deixar todas as 

contas para fora para repre-

sentar o zero. Mas quando 

queriam escrever o número 

dois mil e catorze, escreviam 

2 14. Deixavam um espaço 

na coluna das centenas… 

quando pensavam nisso! Co-

mo podes imaginar, isto po-

dia tornar-se muito confuso:   

Ainda que o «0» não tenha 

nenhum valor, tem um enor-

me significado! Consegues 

imaginar como poderíamos 

escrever um número grande 

se não tivéssemos os zeros? 

Isso é que ia ser mortífero . 

 

Kjartan POSKITT , Cultura horrível – 

matemáticas assassinas  


