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António Cunha, Diretor 

EDITORIAL 

#EU amo a Biblioteca Escolar. 

Trabalhos dos alunos no âmbito do MIBE (Mês Inter-

nacional das Bibliotecas Escolares) - Outubro.  

Começou mais um ano letivo. Cada vez com mais 

inovações que afetam a vida de todos os que estão envolvi-

dos no processo de ensino-aprendizagem. 

  No ano passado, o nosso Agrupamento entrou como 

escola-piloto no Projeto de Flexibilidade e Autonomia Cur-

ricular, com os alunos do 1º ano (1ºCEB). Este ano, avança-

mos com os alunos do 1º, 2º, 5º, 7º e 10º anos. 

Mas o que é o Projeto de Autonomia e Flexibilidade? 

É um projeto que pretende implementar mudanças signifi-

cativas, quer nas práticas pedagógicas dos professores quer 

nos comportamentos dos alunos em contexto de sala de 

aula. O objetivo primordial é desenvolver nos alunos, não 

apenas um conjunto de valores (Responsabilidade e integri-

dade; Excelência e exigência; Curiosidade, reflexão e ino-

vação; Cidadania e participação; Liberdade), mas também 

de competências (autonomia, espírito crítico, capacidade de 

investigação, criatividade, trabalho colaborativo / em equi-

pa, entre muitas outras), através de um conjunto vasto e 

diversificado de atividades. 

 A Escola tem de se adaptar às novas exigências da 

sociedade. Grande parte dos nossos alunos irão ter profis-

sões que ainda não existem e têm de estar preparados para 

enfrentar os novos desafios. Com os novos enquadramentos 

legislativos, é tão importante o conhecimento (conteúdos 

das diferentes disciplinas) como a forma como os alunos os 

adquirem e os relacionam uns com os outros. A formação 

das nossas crianças e jovens é, cada vez mais, globalizante 

e interdisciplinar.  

Estas alterações trazem novidades ao nível da orga-

nização do currículo, com a introdução de novas disciplinas 

(diferentes, em função dos vários anos de escolaridade) e de 

novos  critérios  de  avaliação,  que  procurarão  valorizar 

novos elementos, para além dos tradicionais testes escritos. 

  A Escola conta com a colaboração de todos para 

que estes projetos tenham sucesso, cabendo a cada elemen-

to da comunidade educativa um papel diferente para um 

fim comum – o sucesso das nossas crianças e jovens. 
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       No dia 7 de setembro, na escola sede do 

Agrupamento, decorreu a sempre tão esperada 

cerimónia de entrega dos diplomas dos alunos 

que concluíram o ensino secundário em 

2017/2018 e dos prémios de mérito e excelência.  

       Esta cerimónia contou com a presença orgu-

lhosa  de alunos, professores, funcionários, 

encarregados de educação e outros membros da 

comunidade educativa que quiseram estar pre-

sentes. Na mesa... 

       Este ano, para a entrega dos prémios,  contá-

mos, ainda, com a prestigiosa presença do Presi-

dente da Câmara Municipal de Nelas, Dr. Bor-

ges da Silva, e com o Presidente do Conselho de 

Administração da Fundação Lapa do Lobo, Dr. 

Cunha Torres. 

   Os alunos do 12º ano deixaram uma palavra 

de agradecimento aos professores e mimaram-

nos com um pequeno vídeo. Por sua vez, a Dire-

ção também os agraciou com uma especial reco-

lha de fotografias. 

   Como tem acontecido nos últimos anos, é 

intenção da Direção e de toda a comunidade 

escolar felicitar os alunos pelo esforço e sucesso 

alcançado em cada ano letivo.  

       No final, a Direção aproveitou a ocasião 

para, mais uma vez, homenagear o campeão 

Cristiano Pereira.            

Cerimónia de entrega dos diplomas de 12º ano e prémios de  
Mérito e Excelência  
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Alimentação do Povo 

Para o povo a carne e o peixe eram um luxo, pois a 

sua alimentação era feita à base de pão, sopa de legu-

mes e papas de cereais. Comiam também frutas e 

legumes. Bebiam vinho e cidra (bebida alcoólica fei-

ta de maçãs). 

Os poucos animais domésticos que existiam eram 

considerados animais de trabalho, essenciais para 

desenvolver o trabalho nos campos e não carne para 

comer.  

A carne era destinada apenas para os dias de festivos: 

frangos, galinhas, alguns coelhos, representavam a 

única variante para os trabalhadores da agricultura.  

As ervas aromáticas, já bastante conhecidas, como o 

tomilho, o alecrim e o manjericão, junto ao pouco 

azeite de oliveira, enriqueciam essas simples refei-

ções. 
 

Alimentação dos Nobres 
Os senhores alimentavam-se dos melhores tipos de carne, como porco, cabrito e veado. Alimentavam-se ainda 

de ovos e peixes, como a pescada, lampreia e até mesmo a baleia.   

A carne e o peixe eram servidos sobre fatias de pão, que mais tarde foram substituídas por pequenas tábuas. Já 

conheciam as facas e as colheres, mas os garfos não. A água e o vinho eram servidos em copos, púcaros ou 

pucarinhos. 

Os banquetes eram organizados com carnes brancas ou vermelhas (galinhas, frangos, gansos, perus, porcos e 

bezerros). A caça tinha uma grande preferência 

como: faisões, patos, veados e javalis, que eram 

acompanhados por pão, ovos cozidos e queijos 

variados.  

As especiarias, raras e caras, tais como a noz-

moscada, canela, o cravinho e a pimenta, tinham 

uma presença importante na casa dos nobres. O mel, 

único adoçante conhecido, era consumido à vontade.  
 

Alimentação do Clero 
A ideia da privação da comida estava na base da 

conceção de vida religiosa dos tempos medievais, 

onde o jejum era sinónimo de espiritualidade. 

O almoço, rigorosamente ao meio-dia, era composto 

por legumes e sopa de verduras, para além de um 

terceiro prato, um  rodízio composto por ovos, pei-

xes e queijos. Vinho e pão nunca faltavam.  

O jantar era baseado nos restos do almoço juntamen-

te com a fruta da época. 

A carne tende a comparecer na metade do século XI, 

com a presença de nobres entre os religiosos. Nos 

numerosos dias de festas do século XI, a carne esta-

va presente nas refeições dos conventos e cozinhada 

de várias maneiras.  

Após o ano 1100 os trabalhos religiosos começaram 

a multiplicar-se, o património estava sempre a cres-

cer e isto levou o monge a afastar-se da moderação 

das refeições, dando espaço à abundância e à grande 

variedade de comida.  

Exposição:    Alimentação na Idade Mádia em Portugal 
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       Realizou-se nos dias 5, 6 e 7 de outubro a tradi-

cional "Feira Medieval", em Canas de Senhorim, organi-

zada pela Junta de Freguesia de Canas de Senhorim, 

pela Câmara Municipal de Nelas e pelo Agrupamento de 

Escolas de Canas de Senhorim. Ao longo destes três dias 

foi possível recuar no tempo e viver numa época verda-

deiramente medieval, acompanhadas pelo ribombar dos 

tambores e pelo som acolhedor das gaitas de foles. 

       Mais uma vez, o Largo da Igreja e algumas 

outras ruas do centro histórico da vila foram palco de 

diversas representações próprias da época, onde o visitante encontrava os mais variados tipos de 

artesanato em pele, madeira, pedras, cortiça e outros produtos naturais. Cuidadosamente dispos-

tos em barraquinhas ornamentadas à época que, só de olhar, faziam os visitantes viajar no tempo, 

também havia fruta, bijutaria, cristais, incensos, amuletos, produtos esotéricos, cestaria, óleos, 

chás, licores e compotas.  

       Os trajes, a gastrono-

mia, a animação, a música, a 

dança, o acampamento 

medieval, os espetáculos 

equestres, os teatros de 

rua e outras práticas da 

época medieval marcaram 

presença e os malabaris-

tas, artesãos, mercadores, 

taberneiros e cavaleiros 

medievais imprimiram, ao 

recinto, ritmos e sons 

arcaicos, que nos transpor-

taram para um cenário ver-

dadeiramente medieval. 

     Neste certame, tam-

bém participaram algumas 

turmas do Agrupa-

mento de Escolas de 

Canas de Senhorim, 

que montaram as suas 

“barracas”, para a 

venda de alguns pro-

dutos, devidamente 

caracterizados. 

       Este ano, contá-

mos ainda com uma 

coreografia da turma 

de 11º ano de Despor-

to e com pinturas 

faciais da turma do 

10º ano de Estética.      
  

Viagem Medieval 
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       No dia 16 de outubro, a Escola Sede voltou a ser animada com mais uma comemoração do Dia Mundial da Ali-

mentação, pretendendo-se alertar a comunidade escolar para a importância de uma alimentação variada, principal-

mente promovendo o consumo de vegetais e frutos. Assim, foi oferecida uma merenda da manhã a toda a comuni-

dade escolar.  

 Durante o intervalo da manhã criou-se um espaço de 

saudável convívio, durante o qual se fez a degustação de 

uma sanduíche de fiambre ou de queijo. Durante toda a 

manhã a fruta, enquanto alimento indispensável na nossa 

alimentação, esteve no átrio para que todos pudessem 

usufruir de uma merenda da manhã mais completa. 
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      O Halloween é comemorado no dia 31 de outubro, véspera do dia de Todos os Santos.  

    Curiosamente, esta tradição foi levada para os Estados Unidos pelos imigrantes irlandeses, em mea-

dos do século XIX, e a sua história tem mais de 2500 anos. O povo celta acreditava que no dia 31 de 

outubro, os espíritos saíam dos cemitérios para ocupar os corpos dos seres vivos. Para afastar estes 

espíritos, eram colocados objetos assustadores nas suas casas, como por exemplo, caveiras, ossos, 

abóboras, entre outros. 

        Na Idade Média, quando esta tradição passou a ser chamada de “Halloween”, foi condenada por 

ser uma festa pagã e, aqueles que a comemoravam eram perseguidos e queimados na fogueira 

pela Inquisição. 

  A Igreja, com o objetivo de diminuir as tradições pagãs na Europa Medieval, criou o Dia de Fina-

dos, que se realiza no dia 2 de novembro. 

  Por estar relacionada com a morte, esta tradição é representada por elementos e 

figuras assustadoras, como por exemplo: fantasmas, bruxas, zombies, caveiras, 

monstros, gatos negros e por algumas personagens como Drácula e Frankenstein. 

      Por todo o mundo, as crianças adoram participar nesta 

celebração e, com a ajuda dos pais, vestem fatos e colocam 

máscaras assustadoras, vão de porta em porta dizendo 

“Trick or Treat” (doçura ou travessura) e terminam a noite com sacos cheios de 

guloseimas.          

Literacia 3D 

o desafio pelo conhecimento 
 

A LITERACIA 3Di consiste num desafio nacional e faseado, dirigido aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos do 

Ensino Básico de todo o país, com o objetivo de promover a literacia nas dimensões da Leitura, Matemática, 

Ciência e Inglês.  

É uma iniciativa da inteira responsabilidade da Porto Editora que, envolvendo os demais elementos da 

comunidade educativa – escolas, professores, pais e encarregados de educação, instituições públicas e privadas 

–, pretende contribuir para elevar os níveis de literacia dos alunos e para o seu desenvolvimento educativo, pes-

soal e social, ajudando-os a consolidar as aprendizagens e a desenvolver competências.  

 Este desafio pelo conhecimento decorre durante o ano letivo em três fases – local, distrital e nacional –

, com base em provas interativas disponibilizadas através da plataforma online Escola Virtual. 

Para a presente edição, os alunos do 5.º ano são desafiados para a literacia de Matemática, os alunos do 

6.º ano para a literacia de Ciência, os alunos do 7.º ano para a litera-

cia de Leitura e os do 8.º ano respondem a questões de Inglês.  

A quarta edição da LITERACIA 3Di desenrola-se ao longo 

de todo o ano letivo, em três fases. A Primeira Fase – Local – decor-

re de 19 a 23 de novembro de 2018 (5.° e 6.° anos) e 26 a 30 de 

novembro de 2018 (7.° e 8.° anos). 

Pode consultar o regulamento da iniciativa e outras informa-

ções relevantes em www.Iiteracia3d.pt  

http://www.suapesquisa.com/pesquisa/celtas.htm
http://www.suapesquisa.com/historia/inquisicao/
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Halloween na Escola 

Na quarta-feira, dia 31 de outubro, os alunos celebraram a festividade do Halloween e, por 

isso, em conjunto com os Diretores de Turma, deram asas à sua imaginação e arranjaram umas fatio-

tas bem assustadoras. Depois de muita risada, correria e pintura, o desfile, verdadeiramente 

aterrador, lá começou, não deixando indiferente o grande número de espetadores. 

Os alunos do Pré-escolar e de algumas turmas do primeiro ciclo e 

respetivas educadoras e professoras também participaram no desfile, cons-

tituindo uma mais-valia para esta atividade. Como é habitual, primaram 

pelo bom gosto e minúcia de pormenor dos seus trajes aliado ao entusias-

mo evidenciado. 

 Os alunos dos outros ciclos, também se 

apresentaram devidamente caracterizados 

com disfarces bonitos e coloridos. 

 O júri distinguiu os melhores trajes por tur-

ma, bem como, a melhor turma. 

 Os alunos da turma 11º ano de Desporto 

participaram na atividade com uma coreogra-

fia fantástica. 

 Depois deste corrupio e agitação, que se fez 

sentir em toda a escola, procedeu-se aos Con-

cursos dos Chapéus e Vassouras. 

A divulgação dos vencedores e a entrega dos respetivos prémios 

“gulosos” ocorreu no dia 2 de novembro, perante 

uma escadaria cheia de gente ansiosa. 

Aqui estão as listas dos felizes contemplados: 

     Premiados do Concurso 

“Uma Vassoura Voadora”: 
1º Carolina Amaral, 5º B 

2º Miriam Mendes, 5º B 

3º Guilherme Morais, 5º B 

3º David Marques, 5º A 

 
 

HAPPY  HALLOWEEN 
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Premiados do Concurso “Um Chapéu Embruxado”: 

1º Maria Moura, 6º B 

2º Maria Pereira, 6º C 

   3º Dinis Sousa, 6º C 
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Passeio na Natureza 
 

 No dia 28 de setembro, por volta das 9h, nós (alunos da Escola da Lapa 

do Lobo) em conjunto com os meninos do Jardim de Infância, fomos dar 

um passeio pela natureza. 

 Pelo caminho observámos que a natureza já estava a mudar: as folhas 

das árvores estavam a começar 

a cair formando um fofo tapete 

colorido de folhas e as cores 

também estavam a mudar 

(passando de verde para ver-

melho, laranja, castanho e ama-

relo).  

 Aproveitámos para apanhar 

folhas, bolotas e pinhas que encontrámos pelo caminho.  

 Quando regressámos à escola fizemos um belo painel de folhas que colocá-

mos à entrada da escola, perto da mesa de outono. Ficou um trabalho muito 

bonito! 

 Foi uma manhã divertida! 

Alunos da EB1 e Jardim Infância da Lapa do Lobo 

 

 

 

 

A professora Isabel Bárbara orientou-nos na 

elaboração de um painel conjunto para afixar no 

átrio da nossa escola, tornando a mesa de outono 

mais colorida.  

Neste trabalho foi utilizada a técnica de decalque das 

folhas recolhidas durante o passeio. 
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Ciências Naturais no 5ºB! 

  

               No âmbito da disciplina de Ciências Naturais e integrando um 

DAC, do Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular (PAFC), realizá-

mos um trabalho de pesquisa de informação autónoma acerca das rochas e 

minerais que predominam na região onde está inserida a escola, abordando 

o aspeto das minas da Urgeiriça. 

A 

maioria dos alunos apresentou os trabalhos em PowerPoint  ou Word, outros optaram por ilustrar cartoli-

nas e alguns desenvolveram construções em 3D e até realizaram fichas de trabalho para os colegas resolve-

rem. 

        Para além de aprendermos os conceitos do manual sobre rochas e minerais, também ficámos a saber 

mais sobre o impacto a nível social, económico e ambien-

tal que as Minas da Urgeiriça envolveram. 

       

      A professora salientou o empenho, o mérito e a quali-

dade dos nossos trabalhos, tendo em conta o nosso nível 

de escolaridade. 

 
           Os alunos do 5º B 
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Travail réalisé par  

Ana Rita Ramos Pais  

Nº2, 12º ano 
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O maior Terramoto de Portugal ocorreu há 263 anos 

       A maior catástrofe natural que alguma vez aconteceu em Portugal foi o terramoto de Lisboa de 1755 que ocorreu no 

dia 1 de novembro. 

       Neste terramoto, morreram cerca de 60 mil 

pessoas. Destas, cerca de 20 mil morreram em Lis-

boa (na época, viviam 250 mil pessoas nesta cida-

de!).  

       Foi o mais destrutivo sismo de que há registo 

no nosso país. A capital portuguesa sofreu grandes 

estragos e mortandade também devido ao maremo-

to e ao incêndio que se seguiram.  

      Apesar do terramoto ter sido em Lisboa, o tre-

mor de terra foi tão forte que provocou estragos em 

todo o país e sentiu-se até ao Sul de França e ao 

Norte de África! 

      Eram cerca das 9h45 da manhã, quando se sen-

tiu um abalo de terra muito violento. Em toda a 

cidade de Lisboa começaram a ruir casas e prédios 

e a cair pedras. Muitas pessoas ficaram soterradas 

nas igrejas onde estavam a assistir à missa, uma vez 

que era Dia de Todos os Santos. 

      O cais da cidade afundou-se completamente e a 

água do rio Tejo começou a avançar para a cidade. 

      Além do terramoto em terra, sentia-se o maremo-

to no mar e no rio. Os barcos que estavam no rio 

começaram a rodopiar e a afundar-se. Abriram-se 

falhas na terra e delas surgiu água, vento e vapores. 

       Passado algum tempo, houve um segundo abalo 

muito violento. A cidade incendiou-se. Como era Dia 

de Todos os Santos, as pessoas tinham acordado mui-

to cedo para irem à missa. Havia muitas velas acesas 

nas casas e nos altares das igrejas. Para além disso, o 

dia estava muito frio, o que fez com que as pessoas 

tivessem deixado as lareiras acesas em casa. As pes-

soas que sobreviveram rezavam nas ruas, cobertas de 

pó. 

       Durante horas, os abalos não pararam, embora já fossem mais fracos do que os primeiros, derrubando edifícios e espa-

lhando os seus destroços por toda a parte. 

       Em Lisboa, a baixa estava praticamente destruída. Caí-

ram casas, igrejas e edifícios públicos. Milhares de pessoas 

desceram até ao Terreiro do Paço para tentarem fugir dos 

incêndios e da queda de paredes e pedras. Tentavam apanhar 

um dos barcos que estavam a recolher pessoas, mas as ondas 

do rio estavam tão altas que acabaram por arrastar os barcos 

e muitas pessoas se afogaram. Quando as ondas se retiraram 

ficaram os incêndios que queimaram o que restava. 
        Durante três dias, os abalos e os incêndios não pararam! 

O terramoto destruiu a baixa de Lisboa e fez ruir casas e 

monumentos por todo o país. 

        Depois de passado o horror, o rei ordenou ao Marquês 

de Pombal que reconstruísse a baixa da cidade. Foi nesta 

época que se construiu a Praça do Rossio, o Arco da Rua 

Augusta e as ruas paralelas e perpendiculares da baixa onde 

agora é zona de compras. A maior parte dos monumentos que 

ficaram destruídos, foram depois restaurados. 

        No entanto, houve alguns monumentos, como o Convento do Carmo, em que não se fizeram obras, para simbolizar 

este acontecimento tão trágico. 

        Na BE encontram  um livro sobre este tema, intitulado “Quando Lisboa tremeu” de Domingos Amaral. 

        Assistam a este documentário e conheçam a Lisboa de antes do terramoto e a Lisboa após o sismo.   

 
        https://www.youtube.com/watch?v=gq1aJPE6k20 

http://www.junior.te.pt/servlets/Bairro?P=Portugal&ID=791
http://www.junior.te.pt/servlets/Bairro?P=Portugal&ID=791
https://www.youtube.com/watch?v=gq1aJPE6k20

