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Oceano participativo na Escola EB de Paderne
14 de fevereiro

Num país com uma área marítima tão vasta, importa cada vez 

mais trabalhar na consciencialização da sociedade para a 

importância do oceano e da sua preservação. A Literacia do 

Oceano tem, por isso, vindo a ganhar um relevo acrescido na 

forma de olhar o mar e as Bibliotecas Escolares do Agrupamento 

de Ferreiras, em colaboração com o Oceanário de Lisboa, 

implementaram a ação intitulada “Oceano Participativo”. Esta 

ação de educação ambiental foi dirigida aos alunos do 8.º ano da 

Na segunda-feira, dia 13 de janeiro, alguns alunos do 9.º ano 

participaram na atividade Speakout.

De manhã, decorreu um workshop dado pelo formador Jorge 

Freitas, onde foram apresentadas algumas dicas para melhorar a 

nossa performance em público, fizemos vários exercícios e jogos 

de improvisação.

De tarde, aplicámos os nossos conhecimentos, fazendo uma 

apresentação final cujo tema era livre. Deste pequeno trabalho, 

foram apurados 3 alunos para a próxima fase (a semifinal).

ESCRITO POR: PROFESSORA BIBLIOTECÁRIA SANDRA MARQUES

Algarve em festa pelo Atletismo 
ESCRITO POR: PROFESSORA SANDRA SOFIA BARBOSA

A Festa do Atletismo realizou-se no dia 20 de fevereiro, data 

marcante para o Atletismo e para o Algarve, mas também para 

todos aqueles que estiveram presentes neste dia.

Há quem acredite que, em datas como estas, um portal se abre para 

a humanidade... E abriu mesmo, no Estádio Municipal da Bela Vista, 

em Lagoa!

Foi mais uma edição do grande encontro do desporto escolar a nível 

regional, o qual reuniu milhares de alunos, pais, professores e 

personalidades ligadas ao Desporto, inúmeras escolas do Algarve e 

agrupamentos da região. 

As excelentes condições climatéricas, bem como as condições da 

pista de atletismo, associadas à estratégia municipal de promoção 

da atividade física e desportiva, foram alguns dos motivos que 

voltaram a promover a grandiosa festa.

Este evento foi organizado pela Coordenação Regional do Desporto 

Escolar, em parceria com a Câmara Municipal de Lagoa e a 

Associação de Atletismo do Algarve. A prova foi aberta a todos os 

estabelecimentos da escola pública e particular, alunos de ambos os 

géneros, nos escalões etários de Infantis, Iniciados e Juvenis.

O nosso Agrupamento de Ferreiras teve o privilégio de levar 29 

alunos e todos tiveram uma participação honrosa. Parabéns aos 

nossos atletas!

Quanto ao dia em si, só é preciso dizer que não existe uma data 

melhor do que outra. Cada dia tem os seus desafios, as suas 

oportunidades e as suas experiências. Todo dia é um dia especial.

É um dia de vida e que merece toda a nossa consciência, gratidão e 

disposição em vivê-lo de maneira inspirada. 

Albufeira respira Andebol  
I Encontro Desporto Escolar de Infantis B 
ESCRITO POR: PROFESSORA SANDRA SOFIA BARBOSA

No dia 22 de janeiro de 2020, respirou-se Andebol em Albufeira. 

Ferreiras foi a escola escolhida para acolher o Primeiro Encontro 

do Desporto Escolar de Andebol, uma prova mista do escalão de 

Infantis - B. 

Nesta tarde, femininos e masculinos, juntos na mesma equipa, 

disputaram pela melhor classificação do grande encontro deste 

Agrupamento. O evento juntou as 3 escolas do Agrupamento 

(Diamantina, Paderne e Ferreiras), 3 professores e contou com 

Diamantina “A Marcar Golos”  
II Encontro Desporto Escolar de Infantis B 
ESCRITO POR: PROFESSORA SANDRA SOFIA BARBOSA

No dia 19 de fevereiro de 2020, a escola Prof.ª Diamantina Negrão foi a escola eleita para o II Encontro de Andebol – Infantis B – 

Desporto Escolar.

Diamantina jogou em casa, recebeu e venceu a escola de Paderne e Ferreiras. 

O primeiro jogo do 2.º Encontro foi com a equipa de Paderne, liderada por Elói Sousa.  A equipa da Diamantina entrou em grande contra 

Paderne e assumiu o comando do jogo e do marcador desde os minutos iniciais. Sem conseguir acompanhar o ritmo imposto pelo 

adversário, Paderne não teve argumentos para discutir o resultado e Diamantina confirmou o triunfo, por expressivo 20-02.

O segundo jogo do Encontro foi com a equipa de Ferreiras, de Eduardo Queiróz, também não conseguiu acompanhar o ritmo de jogo e a 

Diamantina também se destacou por 17-03. O aluno e jogador A. H. foi o melhor marcador das partidas. 

Os comandados de Sandra Barbosa assumiram definitivamente os jogos, mas, mais do que a vitória, o que importa é o convívio entre os 

atletas, entre os treinadores e é mais um momento para todos aprendermos que quem vence mesmo é o Andebol!

Fevereiro, o mês da folia, foi em Pinheiros Altos Golf Resort...
ESCRITO POR: PROFESSORA/GOLFISTA SANDRA SOFIA BARBOSA

Para desfrutar do feriado de Carnaval e da interrupção letiva, a 

Federação Portuguesa de Golfe organizou, no dia 25 de fevereiro, 

o primeiro Torneio DrivePROF 2020, dedicado a todos os 

professores da região Sul. 

Pinheiros Altos Golf Resort foi o local selecionado para celebrar 

em pleno com a natureza, com o espírito de animação e de folia, 

esta tão popular data festiva. O objetivo do torneio, neste dia, foi 

proporcionar aos professores momentos bem passados, junto de 

quem mais joga e se diverte a jogar. 

O torneio consistiu na realização de 9 buracos do percurso Corks 

do campo e com uma classificação Stableford, ou seja, marcação 

de pontos consoante o número de tacadas em relação ao Par em 

cada buraco. Não houve prémios para os melhores mascarados, 

mas sim para os melhores classificados. 

Eis os foliões apurados:

1.º GROSS HOMENS: Luís Rocha

1.º GROSS SENHORAS: Sandra Barbosa

1.º NET: Carlos Costa

Este foi o primeiro Torneio do DrivePROF da região Sul, mas, 

ainda, faltam mais três torneios, a fim de apurar os 2 melhores 

professores e as 2 melhores professoras que representarão a sua 

região no Campeonato Nacional a decorrer, nos dias 07 e 08 de 

julho de 2020, no Campo de Golfe Montado Resort, em Setúbal, 

com o total patrocínio da Federação Portuguesa de Golfe. São 

dois dias de intenso golfe, onde alunos e professores das 6 

Speakout – workshop na escola EB Diamantina Negrão
ESCRITO POR: A.P. E C.S.

Esta experiência foi única, sentimo-nos bastante contentes por 

termos participado e mal podemos esperar pela semifinal.

Definitivamente, recomendamos esta experiência a qualquer um 

que queira aprender mais sobre como falar em público.

escola de Paderne e teve como objetivo promover o cuidado com a 

riqueza ambiental do litoral de Armação de Pera. A ação consistiu 

na apresentação de algumas problemáticas associadas ao oceano 

através de um conjunto de atividades que os alunos tiveram 

ocasião de experimentar.

mais de 40 alunos ao todo. Apenas 1 dia, para os “pequenos” 

grandes atletas se encontrarem e respirarem somente Andebol!

A Diamantina saiu vencedora deste encontro, mas as equipas já 

estão à procura do troféu de vencedor! 

JI de Vale Serves…
Crianças participam ativamente nas suas aprendizagens
   ESCRITO POR: EDUCADORA DE INFÂNCIA ADÍLIA VIEIRA

Tendo por base o tema que integra o projeto educativo do 

agrupamento “Vamos Salvar o Planeta 5Rs”, iniciámos o segundo 

período letivo com atividades no Centro Educativo do Cerro do 

Ouro. Lá, participámos nas Pinturas com Pigmentos (partindo de 

rochas da região) e na Cozinha com Lama (brincadeiras do tempo 

dos nossos avós).

Já em fevereiro, visitámos a Algar - Ecocentro de Albufeira onde 

revimos a necessidade e importância de cuidar do ambiente.

Dia de São Valentim vivido na Escola das Ferreiras
ESCRITO POR: PROFESSORA SANDRA NUNES

Realizou-se, mais uma vez, na Escola das Ferreiras, o concurso 

com mensagens, postais e decoração alusiva ao dia de São 

Valentim com recurso a material reciclável. Os trabalhos foram 

elaborados pelos alunos do 3.º ciclo (7.ºC, 8.ºA, 8.ºC, 9.ºA-E), no 

âmbito da disciplina de Inglês, orientados pela professora Sandra 

Nunes, e expostos na biblioteca escolar. 

Os vencedores selecionados foram:

1.º lugar - Caixinha de chocolates – C. S. do 9.ºB

2.º lugar - Coração com caixa de ovos – D. P. do 9.ºC

3.º lugar - Mealheiro em forma de coração – L. R. do 7.ºC

Desfile de Carnaval da escola de Paderne
ESCRITO POR: PROFESSORES DO 1.ºCICLO DE PADERNE

Numa linda manhã de sol, talvez um pouco quente para esta época, decorreu o nosso desfile. Não faltaram a boa disposição, os sorrisos e 

muitas fotos, para mais tarde recordar... Os pais, outros familiares e restante população compareceram em peso e ficaram orgulhosos dos 

seus mais pequenos. Havia muitos disfarces bonitos, como piratas, árabes, monstros, princesas, palhaços, animais,…

Foi uma manhã divertida para todos! 

La chandeleur, a festa dos crepes
ESCRITO POR: PROFESSORA ELISABETE VIANA

Grupo de pais e/ou encarregados de educação de crianças e 
jovens com perturbação do espectro do autismo (PEA)
ESCRITO POR: PROFESSORA DE ED. ESPECIAL EUNICE HENRIQUES 

No dia 2 de fevereiro, a nossa escola foi inundada de um 

cheirinho de todos bem conhecido, o de crepes! Para delícia dos 

professores, os alunos do Curso de Bar e Cafetaria do 

Agrupamento, e com a supervisão do prof. F.C., confecionaram 

crepes na escola para celebrar a Chandeleur.

La chandeleur é uma festa que se comemora todos os anos, a 2 

de fevereiro, em França e noutros países da Europa.  

A tradição, pagã e cristã, de comer crepes é antiga. O Papa 

Gelásio I distribuía crepes aos peregrinos em Roma. O formato 

circular e amarelado do crepe lembra o sol e representa o 

regresso da primavera e da luz, depois dos dias sombrios de 

inverno.

A preparação dos crepes tem, também, um ritual importante. 

Uma tradição do século V diz que, ao virar o crepe com a mão 

direita, se deve ter algo de ouro na mão esquerda (pode ser uma 

moeda também). Ao girar o crepe, ele deve cair perfeitamente de 

volta na panela. Segundo a lenda, isto traz prosperidade para o 

ano. O primeiro crepe, também, era importante, devia ser 

guardado no armário para que a colheita fosse abundante.

Expedição ao Mundo Jurássico
ESCRITO POR: PROFESSORA MARINA SAMPAIO

Seguindo pegadas dos maiores animais terrestres que alguma vez 

habitaram a Terra e explorando mundos subterrâneos de há 

milhões de anos, os alunos das turmas A,B,C e D do 7.º ano e da 

turma C do 5.º ano da Escola Básica de Ferreiras aventuraram-se, 

com os seus professores, no dia 19 de fevereiro, numa viagem no 

tempo, nas Serras de Aire e Candeeiros e nas Grutas da Moeda.

Os jovens exploradores, acompanhados pelos professores: Ana 

Rita, Filipe Afonso, Ivone Fernandes, Vera Jorge, Ana de Jesus, 

Marina Sampaio, Fátima Nunes e Sérgio Bastos, começaram o dia 

no Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, na antiga 

Pedreira do Galinha (Galinha, neste caso, é o apelido do 

ex-proprietário dessa pedreira, não o nome da ave que tão bem 

conhecemos), para visitar o Monumento Natural lá existente.

Os nossos aventureiros puderam ver um documentário sobre a 

importância do local, e, sob a orientação preciosa do guia nesta 

aventura, consultar painéis informativos ao longo do percurso, ver 

o tamanho real de um saurópode através de um modelo,   

percorrer um jardim jurássico com a reconstituição da flora 

existente nesse período, através de algumas espécies que 

sobreviveram até hoje, relembrar processos geológicos estudados 

nas aulas de Ciências Naturais e, sobretudo, admirar as marcas da 

passagem dos grandes saurópodes, tendo-se desvendado os 

mistérios das pegadas deixadas por mãos e pés  em 20 trilhos 

únicos (os mais antigos e maiores do Planeta), nos pântanos que 

havia há cerca de 175 milhões de anos.

Houve, também, muitas ocasiões para se apreciar a beleza da 

paisagem e respirar o ar tranquilo da serra!

Depois do almoço, já em terras de Fátima, todos se prepararam 

para a espeleologia!

As Grutas da Moeda ofereceram um espetáculo subterrâneo de 

galerias naturais de rara beleza.

As luzes, as cores e os recortes naturais da rocha calcária, as 

gotas que foram caindo nos visitantes e o som das pequenas 

lagoas subterrâneas despertaram muitas exclamações de espanto 

nos nossos alunos!

Com um pouco de imaginação, viram-se, entre muitas outras 

formações naturais da rocha calcária, a cabeça de um tubarão 

branco, uma tartaruga, um pastor, um bolo de noiva!

Os guias, com o entusiasmo próprio de quem ajuda a desvendar 

os segredos das grutas, explicaram a formação lenta das 

estalagmites e das estalactites e alguns processos de erosão e 

corrosão ocorridos ao longo de muitos, muitos, muitos anos… 

Para melhor compreenderem este pitoresco mundo subterrâneo, 

os pequenos cientistas da nossa expedição observaram, no 

Centro de Interpretação Científico-Natural das Grutas da Moeda, 

fósseis, rochas e minerais, analisando/relembrando as suas 

propriedades e características, através de experiências e de 

exposições. Por estar na origem e na formação das grutas 

visitadas, deu-se particular importância à rocha calcária.

A viagem ao passado terminou, quando regressámos ao século 

XXI, ao Algarve e às nossas famílias… com tantas novidades 

“antigas” para contar!

As grutas e as pegadas, testemunhas da passagem da água e dos 

saurópodes, lá permanecem, pacientemente, há milhões de anos, 

à espera de novas viagens no tempo…

Ao longo deste ano letivo de 2019/2020, o Serviço de Psicologia e Terapia da Fala do Agrupamento de Escola de Ferreiras tem dado 

continuidade à dinamização das sessões com o grupo de pais dos nossos alunos com PEA.

Este é um trabalho de aproximar a escola e as famílias, de estreitar os laços; é um trabalho de colaboração, partilha, entreajuda entre 

técnicos e famílias e entre famílias e famílias.

Pretende-se, com estas sessões, trabalhar temas pertinentes e desenvolver estratégias em conjunto que auxiliem as famílias, crianças e 

jovens no seu desenvolvimento.

Acreditamos que juntos fazemos um trabalho melhor e trabalhamos melhor a inclusão.

A 4.ª sessão já está agendada para ao próximo dia 23 de março. Até lá!

Testemunho de Visita a Auschwitz   
ESCRITO POR: EQUIPA DA BIBLIOTECA ESCOLAR DA DIAMANTINA

No passado dia 27 de janeiro, Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, comemoraram-se 75 anos da libertação do Campo 

de Concentração e de extermínio de Auschwitz. Tal data representa a derrota de um regime que levou ao genocídio de milhões de judeus, 

ciganos, homossexuais, pessoas com deficiência física e mental, opositores políticos e outros que discordavam das ideias nazis. Por se 

Miúdos a Votos! Livros+Fixes
ESCRITO POR: EQUIPA DA BIBLIOTECA ESCOLAR DA DIAMANTINA

No âmbito da iniciativa promovida pela biblioteca escolar: 

“Miúdos a Votos! Livros+Fixes” (Projeto VISÃO Júnior e RBE), os 

alunos do 5.º C, da Escola Básica 2/3 Professora Diamantina 

Negrão, realizaram uma campanha eleitoral, defendendo 

publicamente o livro de que mais gostam para que o mesmo seja 

eleito no próximo dia 17 de março.

Esta iniciativa decorre, nos dias 18 de fevereiro, 3 e 10 de março, 

na Biblioteca Escolar e no Auditório Escolar, com a realização de 

6 sessões de esclarecimento às outras turmas: os alunos 

justificam as suas escolhas com recurso a excertos das obras, 

utilizam vários materiais de campanha como cartazes, 

marcadores de livros, T-Shirts, estimulando a curiosidade dos 

colegas a votarem no seu livro de eleição.

Esta atividade conta com a colaboração das professoras: Sara 

Santos, docente de Português e elemento da equipa da BE, e da 

docente Elisabete Bentes, professora de Educação Tecnológica, 

dinamizadora do trabalho artístico de construções de cartazes, 

em articulação com a professora bibliotecária. 

Um agradecimento especial aos professores e aos pais que 

possibilitam a realização deste evento numa feliz articulação de 

saberes.

Esvoaçam poemas ilustrados
ESCRITO POR: PROFESSOR MIGUEL TAXA

regiões nacionais (Norte, Sul, Centro, Tejo, Açores e Madeira) 

competem pelo título de vencedor 2020!

Até lá, ambientes acolhedores e elegantes, espaços privilegiados 

preparam-se para receber o lado mais golfista de cada 

professor/a! 

O próximo torneio decorre já no próximo mês de março no Penina 

Hotel & Golf Resort. As participações têm, apenas, um custo 

simbólico de 5€ e as inscrições podem ser feitas em: 

http://portal.fpg.pt/projeto-drive/drive-prof/

Já sabe, a não perder! Até lá, boas tacadas! 

Encontramo-nos no Campo de Golfe!

Vigilantes do Algibre participam no Projeto Coastwatch
ESCRITO POR: PROFESSOR LUCIANO FM NUNES

Decorreu, no dia 28 de fevereiro de 2020, a Visita de Estudo, 

inserida no Projeto Coastwatch, que tem como objetivo uma 

caminhada em algumas das praias do Concelho de Albufeira, com 

o preenchimento de questionário.

O transporte foi cedido pela Câmara Municipal de Albufeira.

Os alunos formaram equipas de trabalho e foram divididos em 

dois grupos, um partindo da Praia dos Aveiros e o outro da Marina 

Poente, tendo como ponto de encontro o Sítio do Pau da 

Bandeira. 

As equipas da Praia dos Aveiros foram acompanhadas pelos 

Técnicos do Ambiente da Câmara Municipal e pela Professora 

Ana Fonseca e as equipas da Ponta da Baleeira pelo Professor 

Luciano Nunes. Durante a caminhada feita a pé, cada grupo ficou 

responsável pelo preenchimento do seu questionário (trechos 

com 500 metros). 

A visita decorreu dentro da normalidade, os questionários, na sua 

generalidade, foram bem preenchidos e não houve incidentes. 

O lema deste projeto é procurar mostrar a necessidade de criar 

formas de intervenção que visem disciplinar o uso e a ocupação 

do litoral. A intervenção do poder público ocorre naturalmente 

nessas áreas, mas há a necessidade de permitir a participação 

das populações e das sociedades civis organizadas, junto aos 

órgãos envolvidos, pois o litoral é um património público de 

todos. 

Com as mudanças climáticas que já são sentidas na atualidade, é 

necessária uma ação mais prática para levar às populações uma 

educação e consciência ambiental mais participativa e o Projeto 

Coastwatch é um exemplo vivo dessa prática.

O Projeto Coastwatch surgiu na Irlanda, em 1988. Anualmente 

um grupo de voluntários faz uma campanha, varrendo 10.000 km 

de litoral, desde os Fiórdes na Noruega até as Ilhas Gregas, para 

verificar as condições em que se encontra o litoral dessa região. 

Para reduzir a poluição do planeta, é preciso mudar o nosso 

comportamento em relação ao meio ambiente. Para isso, é 

preciso agir no sentido de desenvolver a cidadania ambiental, 

junto dos jovens e adultos, e deixar, para os nossos descendentes, 

um planeta sustentável e equilibrado.

A partir da semente lançada pela Irlanda, surgiu a necessidade de 

desenvolver o projeto noutros países europeus. A Organização 

Não Governamental - GEOTA é a entidade responsável pela 

organização dessa atividade em Portugal.

Estimular nos nossos alunos um contacto mais permanente com o 

meio natural envolvente é, entre outros, um dos nossos objetivos. 

Procuramos desenvolver uma relação mais próxima com os 

elementos naturais, facilmente encontrados neste Concelho, 

alguns inclusive bem próximos da escola, o que nos instiga a criar 

novas atividades.

Bem hajam

Tema: Alimentação
ESCRITO POR: ALUNO A.F. DO 8.º C (ORIENTADO PELA PROFESSORA E. VIANA)

Mon alimentation est très équilibrée. Mon petit-déjeuner est du 

pain, du lait avec du café. Mon déjeuner est viande avec des 

légumes et de l’eau minérale. Ma grand-mère fait du poisson grillé 

avec des pommes de terre et de la salade. Mon dessert préféré 

est fruits. Mon plat préféré est pizzas parce que c’est très bon ! 

Mon restaurant est Mac Donald. C’est un restaurant de fast-food, 

c’est très bon. Mon dessert préféré est crêpe avec du chocolat. 

C’est délicieux!

Terminámos o mês com um desfile carnavalesco, onde mostrámos à comunidade um pouco do trabalho desenvolvido e realizado com as 

crianças. Assim, as três salas retrataram, através dos seus fatos e adereços, as preocupações com a poluição no ar, na terra e no mar.

Todo o nosso trabalho pretende ir ao encontro do que referem, no seu preâmbulo, as Orientações Curriculares para o Pré-Escolar.

”Este é o nível educativo em que o currículo se desenvolve com articulação plena das aprendizagens, em que os espaços são geridos de forma 

flexível, em que as crianças são chamadas a participar ativamente na planificação das suas aprendizagens, em que o método de projeto e outras 

metodologias ativas são usados rotineiramente, em que se pode circular no espaço de aprendizagem livremente”

Um pouco da história do Coastwatch

tratar de um tema universal e porque a educação tem um papel fundamental na luta contra a xenofobia, o antissemitismo e a discriminação 

e na promoção de valores de cidadania e de inclusão, foram desenvolvidas várias atividades pela equipa da biblioteca para assinalar esta 

data.  

Neste âmbito, entre 23 de janeiro e 20 de fevereiro, a equipa da Biblioteca da Escola E.B. 2/3 Prof.ª Diamantina Negrão organizou a 

atividade “Testemunho de Visita a Auschwitz”, dinamizada pela professora Teresa Cativo, onde a docente partilhou, com cerca de 320 

alunos de 14 turmas, as impressões da sua visita ao campo, através de uma sequência de fotos e imagens que documentam o percurso 

efetuado, os lugares visitados e algumas das pessoas que marcaram a história de Auschwitz e da Humanidade durante a II Guerra Mundial. 

Foram, também, elaborados marcadores digitais para assinalar a atividade, bem como, veicular a mensagem fulcral: “HOLOCAUSTO NUNCA 

MAIS!” 
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