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Um ano de “Fome” na Educação! 

 

O ano que agora terminou foi 

tudo menos um ano pacífico, no que 
diz respeito ao normal 

desenvolvimento das atividades 

letivas, se considerarmos que se 
pretende que os alunos estejam cada 

vez mais preparados para os desafios 

do futuro.  
Começou pelo aspeto positivo da 

existência de uma Escola Nova, tarefa 

que a Câmara Municipal em boa hora 
levou a cabo, proporcionando 

melhores condições físicas para a 

comunidade educativa, possibilitando 
acolher, num mesmo espaço, alunos 

dos 1º ao 9º anos. 

A melhoria do parque escolar não 
foi acompanhada por medidas que 

potencializassem as novas instalações 
verificando-se, pelo contrário, um 

agravamento das condições 

estruturantes dos processos de 
aprendizagem dos alunos, num claro 

retrocesso em relação a tempos não 

muito distantes. 
Vejamos: 

- Término das aulas de EVT e da 

existência de dois professores, em 

áreas fundamentais para uma futura 
expressão profissionalizante e de 

formação global; 

- Aumento do número de alunos 
por turma, algumas com 30 alunos, 

prejudicando o normal 

desenvolvimento das atividades 
letivas, menos personalização do 

ensino, mais ruído, menos 

concentração dos alunos, tendo como 
consequência menos aprendizagens 

positivas e um menor grau de 

interiorização de comportamentos e 
atitudes, com reflexo nas aulas e nos 

espaços de recreio; 

- Diminuição dos apoios às 
unidades de deficiência, 

nomeadamente no que concerne à 

realização de atividades físicas 
continuadas; 

- Alteração das horas das 

disciplinas, sem alteração 
correspondente nos programas, o que 

revela o desnorte de quem decide nas 

áreas da educação; 
- Manutenção de elevadas tarefas 

de caráter burocrático, sem 
consequência na melhoria do serviço 

prestado; 

- Desmotivação dos agentes 
educativos por redução dos seus 

salários, ataque  à sua condição de 

funcionários do estado, 
fundamentalmente, pelas orientações 

que os tratam como meros seres 

“obedientes” a normas e regulamentos; 
- Condições da sociedade, com 

queda dos salários, aumento do 

desemprego, aumento das situações de 
negligência sobre as crianças, da 

violência doméstica em geral, 



 

P
ág

in
a3

 

dificuldades em proporcionar as 
condições mais básicas, como a 

alimentação, levando a que muitos 

alunos passem fome!!!, não descansem 
o suficiente e, como tal, não consigam 

aprender e desenvolverem-se de forma 

normal; 
- Menor acompanhamento dos 

Pais e Encarregados de Educação, por 

degradação das suas condições de vida 
e de trabalho. 

 

Em contra ciclo, e, desmentindo 
muito do que acima afirmei, são de 

realçar as inúmeras atividades 

desenvolvidas nas aulas e nas escolas, 
realizadas por professores e alunos 

aplicados, com a prestimosa 

colaboração dos auxiliares da ação 
educativa, imunes ao muito de mal que 

lhes tem sido feito, resistindo e 

acreditando que a educação será 
sempre um fator democrático de 

coesão, de criação e de oportunidades 

de felicidade. 
 

Para todos, o desejo de boas 
férias. 

É possível ainda sonhar! 

 
 

 
José Marques Vidal 

Prof. EF e Presidente da CPCJ de Águeda 

 

 
 

 

 

  Inauguração das novas 

instalações da Escola 

Fernando Caldeira 
 

Ao som da fanfarra da escola, foi 

descerrada a placa inaugurativa, no dia 
23 de fevereiro. Além de outras 

entidades, participaram nesta 

cerimónia o Diretor do Agrupamento, 
o Presidente da Município, a Delegada 

Regional da Direção Geral dos 

Equipamentos Escolares,  alunos,  
professores,  auxiliares da educação e 

encarregados de educação. 

Entre os vários discursos 
proferidos, destacou-se o do diretor do 

agrupamento, professor carlos Coelho,  

que referiu o impato positivo que a 
nova escola terá nos alunos em termos 

de aprendizagem e de sucesso 

educativo e agradeceu a todos os que 
contribuíram para a conclusão deste 

projeto. 

Um grupo de alunos do 5ºano e  
outro do 6º ano do Conservatório 

cantaram e tocaram para os presentes. 
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Após a sessão inaugural, houve 
ainda uma palestra com o conhecido 

psicólogo, doutor Eduardo Sá, 

subordinada ao tema “O Papel dos Pais 
na Escola”. 

Em 2010, começaram as obras de 

requalificação do edifício, as quais 
incluíram a demolição  dos edifícios 

existentes, à exceção do pavilhão 

gimnodesportivo. Entre os problemas 
existentes na antiga escola destacam-

se, principalmente, as condições 

acústicas e térmicas. O atual conjunto 
é formado por três edifícios que se 

interligam. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Encontro com a escritora 

Helena Pires 
 

Nos dias 11, 13 e 14 de março, a 
escritora esteve na biblioteca da nossa 
escola e apresentou o seu trabalho 
“Menino Poeta”, dando, assim, a conhecer 
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a vida e a obra do patrono da ESAP, Adolfo 
Portela.  

Os alunos tiveram, assim, a 
oportunidade de contactar diretamente 
com a escritora e o seu livro, ficando 
motivados para a leitura do mesmo. 

 

 
 

 
 

 
 

 

Eco Dia 2013 na renovada Escola  
Fernando Caldeira 

 

Decorreu, no dia 15 de março, a 

4.ª edição do Eco Dia da nossa escola, 

sede do Agrupamento de Escolas de  
Águeda. Neste evento, todos os alunos 

evidenciaram o seu lado ECO. 

O destaque vai para as 
exposições e ações de formação 

multimédia, nos temas Água e 

Floresta, destinadas a todas as turmas. 
Assim, dos 1.º ao 9.º anos, todos 

compreenderam a urgência de 

defender a floresta e salvaguardar a 
água potável. 

Os eco conselheiros  (CMA, 

GNR/SEPNA - Serviço de Proteção da 
Natureza e do Ambiente -, Quinta da 

Terra, Vítor Guimarães e filhos - 

veículos elétricos...) reforçaram a sua 
habitual presença com exposições 

temáticas na educação para o 

desenvolvimento sustentável.  
A exposição “ Latinhas Verdes”, 

dinamizada pelos diretores de turma, 

encheu de cores  e de  fragrâncias a 
sala de exposições com as ervas e 

plantas aromáticas, no espírito dos 5R. 

A articulação interdisciplinar foi 
grande. Na  Sala da Energia decorreu a 

exposição da Educação Tecnológica 

com os fornos e os carrinhos solares. O 
Departamento de Ciências 

Experimentais organizou o laboratório 
aberto de ciências e a mostra dos 

Jovens Repórteres para o Ambiente. 

Nas hortas do 1.º ciclo, sensibilizou-se 
para a agricultura biológica, enquanto 

a Educação Especial explicava o 

processo de compostagem e como 
recolher a água da chuva num depósito 

próprio. Abrilhantando este dia, vários 

alunos dançaram as coreografias "O rei 
leão" e "Festa  da água", sob a 

coordenação da professora Fátima 

Silva. A Biblioteca Escolar dinamizou 
a Semana da Leitura e o Departamento 

de Línguas o Dia da Poesia, tendo, em 
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ambos os casos, o Mar como tema. Em 
simultâneo, decorreu a sessão da 

“Missão UP/ brigada positiva" com as 

turmas  envolvidas. 
Não faltou a imagem de marca 

desta escola: a largada de pombos, 

num círculo da paz.  
O mundo roda, o sol gira e a 

equipa do eco escolas “ecofcaldeira” 

continua  a “puxar” pelo espírito 
solidário e fraterno na EB Fernando 

Caldeira, em prol de um melhor 

Ambiente para todos.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Equipa Ecofcaldeira 

(www.ecofcaldeira.blogspot.com) 

 

 

http://www.ecofcaldeira.blogspot.com/
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Dia da Poesia 

 

Na Escola Fernando Caldeira 

comemorámos o Dia da Poesia a 15 de 

março, integrado na Semana da Leitura. 

Promoveu-se um concurso para os alunos 

(“Embarca à Descoberta de Poetas”) e 

outro para professores (“De Poeta e de 

Louco Todos Temos um Pouco”), no sentido 

de proporcionar o contacto com poetas, 

promover o gosto pela poesia e incentivar o 

interesse pela leitura de poesia.  

 

 

Vencedoras do concurso “Embarca à 

Descoberta de Poetas”: 

   1º- Carolina Liberal - 6ºA 

   2º - Sandra Noronha – 7ºB 

   3º – Sara Fraga - 6ºG 
 

 

Vencedora do concurso “De Poeta e de 

Louco Todos Temos um Pouco”: 
 

Professora Maria Irene Fernandes 

 

 

Dia do Nariz Vermelho 
 

 
 

      No âmbito do PES  (Projeto Educação 

para a Saúde), a nossa escola aderiu ao Dia 

do Nariz  Vermelho, uma campanha de 

Solidariedade que visa ajudar as crianças 

hospitalizadas. 

      Os alunos adquiriram narizes vermelhos, 

vestiram-se da mesma cor e, no dia 19 de 

abril, formaram um nariz gigante no recreio 

da escola, como símbolo de simpatia por 

esta causa.   
 

 
 

 

TÉNIS NA ESCOLA – 1º CICLO 
 

 

No passado dia 27 de maio, o 

Agrupamento de Escolas de Águeda – 
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EB Fernando Caldeira organizou, em 

parceria com o Clube de Ténis de 

Águeda, a atividade Ténis na Escola, 

dedicada aos alunos dos 1º e 2º anos (1º 

ciclo). Pretendeu-se, com a mesma, 

proporcionar aos alunos uma 

experiência nova e enriquecedora numa 

modalidade ainda pouco explorada nas 

escolas portuguesas.     

O empenho, a satisfação e a 

alegria revelados pelos cerca de 120 

alunos atestam o sucesso deste tipo de 

iniciativas. 

 Parabéns a todos os participantes, 

nesta bonita experiência desportiva! 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Prof. Alberto Morais 

 

Eco vigilantes da Escola 

         E.B. Fernando Caldeira 
 

 
 

No âmbito do projeto Eco 

Escolas, abraçámos com entusiasmo o 

desafio de sermos os eco vigilantes da 
Escola E.B. Fernando Caldeira. 

Orientados pela nossa diretora de 

turma, professora Margarida Guerra, 
membro da eco equipa, iniciámos a 

nossa atividade em outubro de 2012.  

Desde aí, temos vindo a realizar, 
quinzenalmente, a eco vigilância nos 
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espaços escolares, abrangendo os 
temas “ Água”, “ Resíduos”, “Energia” 

e “Biodiversidade”. A nossa turma, o 

6ºB, dividida em equipas, verifica o 
estado dos espaços, a utilização dos 

ecopontos, a limpeza dos espaços 

exteriores, a utilização correta de água 
nas casas de banho, o desperdício de 

energia das lâmpadas e dos 

computadores e o estado das plantas 
existentes nos jardins.  

No final, preenchemos uma 

grelha de observação, cujos resultados 
são apresentados nos eco conselhos, 

nos quais também participamos com 

muita curiosidade. 
Em janeiro deste ano, 

transformámo-nos em “pequenos 

cientistas”, numa visita de estudo à 
Fundação Serralves, no Porto. 

Acompanhados pela nossa diretora de 

turma e por outros professores, 
participámos num workshop sobre 

plantas.  

Outro desafio que nos foi 
proposto este período, foi o de 

 fazermos parte do projeto da Galp, 
“Missão UP”. Aceitámos de imediato, 

pois esta missão vai ao encontro do 

nosso trabalho como eco vigilantes, 
mais direcionado para o tema 

“Energia”.  

Assim, já realizámos algumas 
missões, tais como a elaboração de um 

desdobrável com medidas para 

economizar energia, que distribuímos 
por vários estabelecimentos comerciais 

de Águeda, alertando os comerciantes 

para a importância da poupança de 
energia. 

A nossa eco jornada pode até ser 
simples, contudo, as pequenas ações 

de divulgação terão frutos. Temos a 

esperança de que as mudanças passam 
pela ação da eco cidadania do nosso 

projeto. Queremos trazer mais-valia à 

comunidade em que vivemos e à qual 
gostamos de pertencer. Juntos seremos 

verdadeiros eco cidadãos! 
 

 
                                                Alunos do 6ºB 

 
 

“Dilema Do mês” 
 

 
 

  No âmbito da disciplina de 

EMRC decorreu, entre dezembro de 

2012 e maio de 2013, o concurso 
“Dilema do Mês”. Consistiu na 

apresentação mensal de casos-

problema, implicando o discernimento 
sobre a atitude ética e moralmente 

mais correta para a resolução da 

situação apresentada. Dos alunos 
participantes, destacaram-se as alunas 

Ana Carolina Pereira e Mariana 

Cortez, ambas do 5º ano, turma I, com 
os 1º  e 2º prémios,  entregues pela 

professora da disciplina. 
 

Prof. Isilda Costa 
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Campanha “ACREDITAR” 
 

 
 

A nossa escola associou-se à 

campanha nacional de angariação de 

donativos em favor da Associação 

ACREDITAR, que apoia crianças 

doentes de cancro e suas famílias. Os 

alunos participaram com as suas 

pequenas poupanças ou renúncias, 

deixando de comprar bolachas ou 

pastéis. Angariaram-se 100€ que serão 

enviados à referida associação. 

 
 

 

Latinha Verde 

 
 

No dia 22 de abril, decorreu o 

Dia da Terra. Na nossa escola, esta 

data foi assinalada com a entrega dos 

prémios relativos à exposição Latinha 

Verde, do Eco Dia - 15 de março.No 

âmbito do projeto Eco Escolas, os 

diretores de urma motivaram os seus 

alunos para a realização criativa de 

uma latinha verde aromática, no 

espírito dos 5 R (Reduzir, Reutilizar, 

Recuperar, Renovar, Reciclar). 

Os conselheiros do projeto Eco 

Escolas, Câmara Municipal de Águeda 

e Vítor Guimarães & Filhos 

(automóveis Peugeot) resolveram 

premiar os trabalhos mais bem 

conseguidos. No intervalo da manhã, o 

Diretor do nosso Agrupamento, 

Professor Carlos Coelho, a Eco Equipa 

e a representante da Peugeot, D.Lurdes 

Seixas, fizeram, no auditório, a entrega 

dos certificados e lembranças aos 

alunos com participação mais 

relevante. 

Esta sessão visou reforçar a 

educação para o desenvolvimento 

sustentável, no espírito da participação 

das forças vivas de Águeda. A nossa 

escola abriu, uma vez mais, as portas à 

interação da educação ambiental, não 

só promovendo este agrupamento, 

como sensibilizando os alunos para a 

proteção da natureza e da casa global 

que todos habitamos – o planeta azul. 
 

 
 

Ecofcaldeira (www.ecofcaldeira.blogspot.com) 

http://www.ecofcaldeira.blogspot.com/
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Visita de Estudo a Coimbra 

 
 

No dia 4 de junho as turmas do 
5ºA e do 5ºC juntaram-se para uma 
visita de estudo ao Exploratório e ao 
Convento de Santa Clara-a-Velha, na 
bonita cidade de Coimbra. Os alunos, 
acompanhados por quatro professores, 
saíram de manhã cedo da escola e, 
depois de uma viagem agradável e sem 
incidentes, chegaram ao primeiro local 
de visita: o Exploratório, Centro Ciência 
Viva. Aqui, os alunos puderam interagir 
com a ciência, numa aventura pelo 
interior do corpo humano e percorrer o 
caminho das estrelas, com uma sessão 
de astronomia, no planetário, sobre a 
Lua (suas fases e eclipses), a Terra e os 
seus movimentos de translação e 
rotação, as estrelas e as constelações.  
Em seguida, e depois de um piquenique 
muito agradável à beira rio, onde todos 
tiveram a oportunidade de conviver e 
brincar, dirigiram-se, a pé, ao Convento 
de Santa Clara-a-Velha, onde puderam 
aprender um pouco da história desse 
local, numa visita guiada, pelas ruínas 
deste monumento.  

A visita terminou no final da 
tarde, depois de um dia muito divertido 
e instrutivo. Os alunos gostaram, 
tiveram um comportamento correto 

em todos os locais por onde passaram 
e regressaram felizes a casa. 

 

 

 
 

 

 

 
Prof. Ana Gomes 
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Arte na escola 

 

No âmbito da disciplina de 
Educação Visual, foi feito um convite 
aos alunos no sentido de executarem 
um painel de azulejos,  baseado na 
obra de Pieter Mondrian. Alguns 
alunos do 6º ano aderiram à iniciativa, 
puseram mãos à obra  e o exemplo 
está  à vista num dos corredores mais 
movimentado da nossa escola! 

Prof. Cidália Rodrigues 

 

       EXPOSIÇÃO ARTE E TECNOLOGIA   

 
 

 

Realizou-se, no passado dia 7, 
uma exposição dos trabalhos 

executados pelos alunos nas 
disciplinas de Educação Visual e 

Educação Tecnológica, subordinados 

aos temas tecnológicos  Movimento - 
bonecos articulados, Energia – fornos 

solares e Eletricidade – candeeiros 

construídos com recurso a materiais 
recicláveis e também ao tema Arte, 

onde foram feitas reproduções em tela 

ou cartazes de obras de grandes 
pintores. 

 

O departamento de expressões 
congratula todos os alunos pelo 

trabalho realizado ao longo do ano 

letivo, possibilitando esta mostra. 

Prof. Américo Gonçalves 

 

Finais dos Concursos 
 

 

As finais dos concursos de 

Português e de Inglês do 2º ciclo, 

organizadas pelo Departamento de 

Línguas, realizaram-se no dia 7 de 
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junho, na biblioteca da nossa escola. 

Foram dez, os finalistas de cada ano e 

de cada disciplina que disputaram, 

corajosamente, o 1º lugar. 

Vencedores: 

 
 

 

 
 

 
 

 

Semana verde EcoFcaldeira 

 

Integrado no plano de ação do 

Eco-Escolas e na festa de encerramento 

do ano letivo 2012/2013 da EB 

Fernando Caldeira, a eco-equipa 

dinamizou diversas atividades de caráter 

ambiental.  

No dia 6 de junho, sob o lema “ 

mobilidade sustentável”, os alunos do 

eco-clube e os eco-vigilantes do 6º B 

deslocaram-se no comboio 

“Vouguinha” até à pateira de Óis da 

Ribeira. Nesta área protegida, 

classificada “Ramsar”, realizou-se uma 

aula ao ar livre (“Biodiversidade fora de 

portas”) e, também, o percurso pedestre 

norte, até à ponte de Requeixo. O 

almoço partilhado decorreu junto às 

margens da lagoa.  

Esta visita foi integrada no 

programa da Câmara Municipal de 

Águeda, “ Semana do Ambiente e da 

Sustentabilidade”. 

Ainda no dia 6, a equipa 

EcoFCaldeira esteve presente na 

cerimónia da entrega de prémios 

“Agenda 21 CMA-2013”, realizada nos 

paços do concelho. O projeto “ Estufa 

Geodésica” da EB Fernando Caldeira 

foi reconhecido com o primeiro prémio, 

ex aequo com o trabalho da “Quinta da 

Terra”- CENSI de Aguada de Baixo.  



 

P
ág

in
a1

4
 

O projeto “Estufa Geodésica”, 

dinamizado pela professora Rute 

Rebelo, da Unidade Especializada de 

Apoio à Multideficiência da Educação 

Especial, articulou com o Eco-Escolas 

EcoFCaldeira. 

No dia 7 de junho, decorreu a 

primeira         “Feirinha Verde”, integra- 

da na festa de encerramento do ano 

letivo, com o objetivo de promover a 

agricultura biológica e o consumo 

saudável de produtos hortícolas e 

frutícolas.  

Os alunos, motivados pelos 

diretores de turma e pelos professores 

do projeto PES (Projeto de Educação 

para a Saúde), trouxeram, das suas 

hortas, os vários produtos. Decoraram 

alegremente as suas bancadas e 

propiciaram agradáveis fragâncias do 

campo que todos contagiaram.  

Paralelamente, decorreram várias 

exposições temáticas e experiências 

laboratoriais dos departamentos 

curriculares da escola (Expressões, 

Línguas, Ciências Experimentais e 

Ciências Sociais e Humanas). 

Estiveram, também, presentes, os eco-

conselheiros “Vítor Guimarães e 

Filhos”, “ Ilustres aprendizes - 

Science4you” e Caixa Geral de 

Depósitos de Águeda.  

 

 
Eco equipa 

Festa de final de ano 

 
 
 

No dia 7 de junho, decorreu a 

festa de final de ano do Agrupamento, 

que contou com um programa cultural 
representativo da dinâmica da Escola 

Fernando Caldeira, envolvendo alunos 

e professores dos três ciclos da escola 
básica Fernando Caldeira e ainda e o 

1º ciclo de Assequins e Águeda.   

Ao longo da noite, apresentaram-
-se várias atividades: danças, 

coreografias, canções, músicas, 

teatros, marchas populares, concertina, 
entre outras. Os pais apareceram em 

peso. Esta festa não seria possível sem 

a colaboração da Associação de Pais, 
nomeadamente, da sua Presidente, a 

Drª Cristina Cruz, que integrou a 

equipa da organização constituída 
pelos professores Sónia Silva, 

Aristides Rodrigues, Anabela 

Figueiredo, Sónia Bernardo, Mirtha 
Santos e Rute Silva, com o apoio da 

direção e de todos os professores em 
geral. O som esteve a cargo do Senhor 

Pablo e Senhor Amorim    a quem 

foram dirigidos especiais 
agradecimentos. Uma largada de 

balões luminosos marcou o 

encerramento da festa por volta das 
22h00. 
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Todos os intervenientes estão de 
parabéns pelo espetáculo e pelo 

convívio. 
 

 
Prof. Sónia Bernardo 
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PRIMEIRO DIA DE ESCOLA... 
 

No primeiro dia de escola a nossa sala 

estava assim: 

 
 

 O que era aquilo? Para que servia? 

Era de quem? 

 
 

 Quem usava aquilo? Em que país? 

 
Fizemos um mapa e localizámos a 

China.       

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Vestimo-nos de chineses e aprendemos 
que eles cumprimentam-se sem dar 

beijinhos.    

 
                          

Fizemos bolos chineses - bolos da lua. 
 

 
 

  Tentámos comer com pauzinhos.                                                                    

 

                                             J.I.Borralha 
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Visita de Estudo ao Parque 

Ornitológico de Lourosa 

 

 

 

 

 No dia 23 de abril fomos de 

autocarro ao parque Ornitológico de 

Lourosa. Este parque zoológico é o 
único do país que se dedica só a aves. 

 Ao longo da visita vimos que 

todas as espécies de aves estavam  
identificadas e ficámos a conhecer o 

seu nome, a sua alimentação, a sua 

origem, o seu habitat… 
 Nesta visita, vimos catatuas (uma 

até nos cumprimentou), muitos faisões, 
patos, cisnes, flamingos, araras, 

corujas, grous, tucanos, avestruzes, 

pombos… 
 Terminámos a visita e fomos 

almoçar. Enquanto esperávamos pelo 

autocarro, brincámos no parque 
infantil. 

 Foi uma visita de estudo muito 

interessante onde aprendemos muitas 
coisas sobre as aves. Gostaríamos de lá 

voltar! 

 Turma 003, 2ºano  - EB Fernando Caldeira 

 

Dia de São Valentim

 

Para a minha bisavó, Gracinda… 

Se eu pudesse, eu estava ai… 

Se pudesse, dava-te um abraço, 

um beijo… mas sei que isso não é 
possível…   

Aprendeste com os erros e 

também sofreste muito. A vida para ti 
não foi fácil e, em alguns casos, tiveste 

de tapar os olhos para não ver aquilo 

que não querias. Mas sei que, para 
além disso, foste feliz com a família 

que tiveste.Tiveste e tens… porque nós 
aqui… nunca te esqueceremos. 

Não sabes ler nem escrever, mas 

sabes coisas da vida que nenhum de 
nós sabe e ensinaste isso à tua querida 

filha que vai ensinar às filhas e aos 

netos… e tu, aí, vais, de certeza, ficar 
orgulhosa por ver que os teus bisnetos 

e netas vão saber o que tu ensinaste. 

Enquanto estavas cá, muitas 
vezes, pensei que, se partisses, a vida 

da avó e mesmo a minha, ia ficar 
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melhor, pois a avó não podia ir a lado 
nenhum descansada, porque tinha 

medo que ficasses sozinha em casa. 

Mas, depois de partires, ninguém 
melhorou a sua vida. 

Eu podia não ser muito chegada a 

ti, mas agora sinto que me falta um 
pedaço de mim, não me sinto bem 

comigo própria…e esse pedaço que 

me falta és tu… Eu não sabia que eras 
tão importante para mim, mas depois 

de ires, percebi isso…  

Tenho pena de não ter percebido 
mais cedo para aproveitar enquanto cá 

andavas. 

  Foi muito gratificante para todos 
nós olhar o teu sorriso contagiante, os 

teus olhos iluminados, quando olhavas 

para os teus bisnetos… via-se que 
gostavas mesmo de nós. Mas, por 

vezes, quando ficavas com dores, aí 

sim, era o meu sofrimento… por 
dentro… Houve vezes, em que desejei 

que as dores fossem para mim e não 

para ti, porque olhar os teus olhos de 
sofrimento, a chorar, partia-me o 

coração… 

E quero que saibas que estas 

palavras são verdadeiras, saíram do 

meu coração…fui eu que as escrevi. 
Falo por mim, pelo Ripê e mesmo 

pelas tuas netas.  

Estou a dizer-te isto, porque 
tenho a certeza que, pelo menos o 

Ripê, sente o mesmo que eu. Não falo 

pela Joaninha, porque ainda é 
pequenina, mas lembra-se de ti, não 

tão nitidamente como eu, mas 

lembra… 

Basicamente, o que te quero 
dizer é que significas muito para 

mim… e que te… adoro!  

                        Maria Lobo 6ºB 

 

 

      És divertida, amiga, inteligente, 

interessada, organizada… És a minha 

mãe! 

     De tamanho médio, tem a cara 

redonda e um nariz bonito. Os seus 
olhos são castanhos, a boca é 

vermelhinha e as suas mãos são 

grandes, comparadas com as minhas. 

Vou dizer o que todos os filhos 

ou filhas dizem, ou deveriam dizer às 
suas mães, pois vale a pena, porque, 

quero que ela saiba que a amo. 

 Mãe, minha mãe querida, eu 

amo-te! Tu, para mim, tens um cheiro 

especial, o cheiro de mãe…Para mim, 
pintada de mil cores, feita de plástico, 

papel, metal, ferro, prata, ouro, e mil 

outras coisas… serás sempre a minha 
mãe! 

Não me posso separar de ti, pois 
tu dás luz à minha vida, cor aos meus 

desejos e cheiro às plantas do meu 

jardim. 

  Obrigada por tudo, mãe!                               

                                  Laura Matos 5ºE 
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POESIA ANIMAL do 5ºC 

 

 

Era uma vez um rato  

Que vivia num sapato. 

Tinha espinhos como um cato 

E era chato como um pato 

Que tudo achava barato. 

João 

 

A lama cuspiu-me na cama! 

Tanto gritei 

Que até me assustei! 

Carlos 

 

Era uma vez um leão 

Que gostava de ouvir,  

Mas de falar, não. 

Por isso, vê muita televisão. 

Ana Raquel 

Leão, és o rei da criação. 

Majestoso e poderoso, 

Das leoas tomas conta.  

Não tens que te preocupar, 

Pois para comeres um bom naco, 

São elas que vão caçar. 

 

A selva é a tua casa, 

Onde gostas de dormir. 

Mas quando te incomodam, 

Assustas com o teu rugir. 

 

A tua juba dá-te graça, 

Mas não te livras da carraça. 

 

Por vezes, o circo é o teu lugar, 

Mas sei que não queres lá estar. 

 

Muitas crias gostas de ter 

E também de as lamber. 

Cuidas delas com cuidado 

Um dia herdam o teu reinado. 
 

Constança 
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CONCURSO: UMA AVENTURA NA 
ESCOLA FERNANDO CALDEIRA 

A proposta fora lançada, 

escrever foi um gosto e lá inventámos 

uma pequena história de AVENTURA… 

Mesmo no limite do prazo, a 

professora de Português enviou o 

texto para a editora Caminho! 

O entusiasmo pelo trabalho 

realizado foi enorme! Depois ficámos 

à espera de, pelo menos, um diploma 

de participação… 

O tempo passou e a boa notícia 

também chegou! Em tom de festa, os 

nomes Rúben Leonardo Silva e Carlos 

Daniel Ribeiro (6ºC) foram anunciados 

na sala de aula e, de seguida, 

informados de que o trabalho enviado 

tinha sido contemplado com uma 

MENÇÃO HONROSA! 

É difícil expressar a nossa 

alegria! 

Como prémio, a editora 

ofereceu-nos um livro:” História de 

Portugal”. 

Merecemos os parabéns? Claro 

que sim! 

Resta dizer que ficou a vontade 

de participar em todas as “aventuras” 

pelo caminho da escrita e, desta 

forma, levar mais longe o nome da 

nossa escola. 

 
 

 
 

 
 

O FINAL DO ANO LETIVO 

5ºB 

O ano letivo na Escola Básica 

Fernando Caldeira terminou de forma 

muito agradável, cheia de cor, sons, 

alegria, movimento, enfim muitas, 

muitas atividades, que a todos 

animaram… 

Como forma de participação 

numa festa que marcou o fim do 

período e o início das férias, nós, os 
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alunos do 5º B, tal como tantos 

outros, organizámos uma venda de 

produtos verdes e naturais. Demos-    

-lhe o nome: “QUINTINHA VERDE DO 

5ºB”. 

Foi uma experiência incrível que 

nos animou, responsabilizou e 

também serviu para mostrar o lado 

agradável da escola que nos acolhe e 

ensina. 

Adorámos a experiência e 

prometemos repeti-la no próximo 

ano! 

Boas férias! 

 
Os alunos do 5º B 

 

 

ÁGUEDA... 

 

Estende-se para lá da Serra do 

Caramulo uma bela cidade –  Águeda. 

Envolta em prédios e grandes 
edifícios, tem vindo a desenvolver-se e 

é atravessada pelo rio Águeda. 

Os espaços comerciais invadem o 
centro da cidade, e os campos 

agrícolas espalham-se pelas várias 

localidades que a ela lhe pertencem.   
As escolas, cheias de novos, alunos 

todos os anos, permitem às crianças da 

zona ter um espaço onde podem 
aprender e fazer amigos. 

Tal como nas grandes cidades, 

Águeda não podia deixar de ter o seu 
doce regional, o pastel de Águeda. 

Existem, também, centros atrativos, 

como o Cancioneiro e, como é óbvio, a 
maravilhosa e moderna Biblioteca 

Municipal. 

Nas regiões mais isoladas, as 
casas humildes e os jardins muito 

verdes, cobertos com mantos de flores, 

fazem delas um verdadeiro paraíso 
rural. 

Nesta cidade, existe todo o tipo 

de pessoas, desde os mais ricos aos 
mais necessitados, e dos mais 

bondosos aos mais vigaristas. 
E assim vos apresento a 

fantástica cidade de Águeda, onde há 

imensas coisas para ver e para 
experimentar!   
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  Beatriz Gomes -  8ºB 
(Português – Produção escrita/Texto descritivo) 

 

 

 

 

Fim 

 


