EDIÇÃO ESPECIAL - FICAR EM CASA

Inclui Suplemento Ler Óbidos - balanço do ano
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CONFINAMENTO
E ESCOLA

EDITORIAL

CARTA DO DIRETOR
Ainda não será desta que o jornal Ameias apresenta

Vivemos tempos invulgares, tempos de ação e de adap-

tem-se revelado positivo, conseguindo responder às ne-

uma edição normal. Na realidade talvez seja a altura

tação, tempos nos quais as nossas capacidades de

cessid des básicas da maioria dos alunos e minimizan-

de assumir que o Ameias é um jornal escolar “es-

resiliência e de adaptação são constantemente postas

do, dentro dos possíveis, os prejuízos da situação atual

pecial” e que todas suas edições são reflexo disso

à prova. Tempos diferentes!

que vivemos, já por si tão intensa, e que mexeu com a

mesmo: um número zero experimental, o número um

A sociedade foi obrigada a reinventar-se, a Escola

vida de todos nós de uma forma drástica. Ainda neste

inteiramente dedicado ao Português Língua Não Ma-

foi obrigada a reinventar -se, as comunidades foram

quadro conceptual também a dinâmica de projecto teve

terna e o dois ao projeto Ler+ Mar.

obrigadas a reinventar-se.

de se reinventar e a visão de projeto sentiu necessidade

Começamos também a constatar que é esta “flexibili-

E tudo isto devido a um vírus denominado de Co-

de ser adaptada, também ela obrigada a deambular por

dade do que não temos” que nos faz avançar e conse-

vid-19. Uma partícula que nos colocou à prova e que

estradas e caminhos comummente esquecidos e agora

guir publicar sempre mais um Ameias. A ausência de

nos obrigou a explorar novas dinâmicas, novas interac-

de novo palmilhados. Criaram-se novas oportunidades,

um corpo redatorial ou uma linha editorial muito ténue

secções, de acordo com a temática dos textos. Confi-

ções, novas relações, novas abordagens nos processos

novas abordagens, novas iniciativas. Foi o caso do pro-

e sem rubricas fixas deixou de constituir constrangi-

námos, desconfinámos e no final a Margarida Brettes

educativos e, numa perspetiva mais individualizada, no

jeto LER ÓBIDOS, ele também obrigado a reinventar-se,

mento e transformou-se num indutor de experimenta-

devolve-nos um tempo em que tudo nos parecia con-

processo de ensino/aprendizagem dos alunos.

a mostrar resiliência de forma a continuar a promoção

ção e criatividade. E estas duas proposições são-nos

trolado no planeta Terra e o desafio mais excitante era

muito queridas no trabalho com os alunos. Partir do

desembarcar em Marte.

ventou-se, mostrou mais uma vez as suas capacidades

nada para construir o todo, adaptar, reformular e criar

Já o suplemento Ler Óbidos faz o ponto da situação

de resiliência e proatividade, tomou medidas fortes

absoluta relevância e o LER ÓBIDOS soube responder

a partir daí. Ultrapassar obstáculos e construir resiliên-

de um projeto apoiado pelo Plano Nacional de Leitura,

para impedir a propagação de um inimigo invisível

ao desafio, colocando-se a par da escola e dos do-

cia, valorar o processo ao invés do resultado.

desenhado para um universo temporal de três anos, e

e poderoso capaz de, silenciosamente, lhe provocar

centes, aproximando-se dos alunos para criar oportu-

que cremos terá um impacto profundo na escola, nos

danos profundos. Toda a comunidade foi incansável e

nidades de colaboração e trabalho. E foi assim que o

E assim chegamos a este especial Ficar em Casa e su-

alunos envolvidos e nos níveis de leitura e literacia.

resiliente neste combate, porém a comunidade escolar

confinamento se desconfinou, obrigando o projeto a

plemento Ler Óbidos, resultado de um desafio lançado

E incluímos alguns trabalhos da galeria Quotidiano,

merece um particular destaque. Devemos-lhe um agra-

sair da sua zona de conforto e a crescer. Adaptando-

à comunidade educativa, aos nossos parceiros e a to-

um grupo que criámos na nossa página do Facebook

decimento profundo, destacando o papel de todos os

-se e reinventando-se. Explorando novas vias, fazendo

dos os que quiseram colaborar connosco. Uma edição

aquando do estado de emergência. Terminamos

colaboradores, professores, funcionários, alunos, pais e

“das tripas coração” na prossecução do seu objectivo

digital e alargada, resultante de um número razoável

agradecendo a todos os que têm colaborado connos-

encarregados de educação que prontamente reinventa-

final. Porque os seus objetivos cresceram também ele

de conteúdos disponíveis e ausência de custos com a

co, alunos e professores e direção do Agrupamento. E

ram os seus métodos, procedimentos e dinâmicas, as

renovou a sua importância e atualidade.

impressão em papel.

com a promessa de um novo número. Especial, claro,

suas vidas, em nome dessa resiliência.

Optámos por dividir o “caderno” principal em duas

como o Ameias.

Neste sentido, como é expectável, o ser humano rein-

Num tempo de afastamento social foi gratificante

de dinâmicas de leitura e literacia.
No atual contexto a importância dos projetos é de

Nunca a leitura e a literacia, traduzidos na capacidade de ler e interpretar o mundo, foram tão necessários

ver as dinâmicas de colaboração que se estreitaram

como nos dias que correm.

durante este período entre todos os membros da

JOSÉ FERNANDO DA SILVA DE SOUSA SANTOS

comunidade educativa. Apesar da situação gerar algum

Colaboram neste número: Ana Isabel Santos, Alícia Tomé, Bárbara Fonseca, Beatriz Tomé, Beatriz Vicente,

receio em toda a comunidade escolar foi notória a

Carolina Sousa, Célia Rodrigues, David Monteiro, Eduarda Gomes, Érica Fernandes, Fernanda Gouveia, Fernanda

satisfação dos alunos no seu regresso à escola, bem

Figueiredo, Fernanda Silvano, Filipa Duarte Dias, Gabriela Fumegalli, Guilherme Félix, Gonçalo Pereira, Henrique

como o sentido de responsabilidade que cada um deles

Manuel Bento Fialho, Isabel Araújo, Ismael Minêz, Joaquim Paulo, José Fernando de Sousa Santos, Juliana Souza,

fez transparecer em atitudes e diálogo, demonstrando

Laura Patrício, Leonor Santos, Luís Germano, Lurdes Clemente, Lúcia Silva, Margarida

confiança e segurança.

Brettes, Maria Cerdeira, Maria Eduarda Gomes, Maria Figueiredo, Maria Maçãs, Manuel Pimentel, Márcia Ribeiro,

Já no que concerne ao ensino a distância, tendo

Mariana Western, Miguel Vladimiro Ferreira, Rodrigo Martins, Tomás Santos, Viktoriya Kolomiyets Turmas: 9ºA;

em conta o seu carácter e implementação precoces,

10ºAV; 10ºLH; 12ºAV
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AINDA ESTÁS EM CASA?

UM QUESTIONÁRIO AOS ALUNOS

CONFINAMENTO.
con.fi.na.men.to; kõfina’mẽtu

Nome masculino, 1. ato ou efeito
de confinar, 2. situação do que
é limítrofe ou contíguo 3.
fronteira; limite 4.ato ou efeito de
restringir a um espaço limitado
5. estado de quem está em local
fechado ou área reservada,
afastado do contacto com outros
(por punição, doença ou outro
motivo) 6. isolamento
7. condição do que é limitado,
específico, não abrangente

Acordar, casa de banho, comer, estudar, comer, fazer ta-

físico, aprender algo novo, desenhar, etc...

refas domésticas, estudar, piano, comer, casa de banho,

É importante mantermo-nos ativos, pois ficar em casa

falar com amigos, cama.

torna-nos mais sedentários. Quando vamos à escola,

Assim se passa um dia. Uma semana. Um mês. Dois

carregamos com cerca de 5 kg de peso na mochila

meses. Esta tem sido a minha rotina na quarentena.

e caminhamos bastante. Se não tivermos cuidado,

Uma loucura, mas é a realidade em que nos encontra-

com tanto tempo parados à frente de um computador,

mos.

ainda saímos com mais 5 kg é na barriga! Por isso,

Fiz algumas sondagens na rede social Instagram para

aproveitem, tirem um tempo do vosso dia para come-

perceber como tem sido a quarentena e as aulas on-li-

çarem a trabalhar para o vosso corpinho de verão! E

ne para os outros estudantes (do 2° ciclo à faculdade).

não obstante a nossa preocupação com a aparência e

Alguns dos inquiridos deram uma perspectiva mais

saúde física, há que cuidar também da saúde mental e

pessoal das suas rotinas e atividades que fazem para

do nosso bem-estar. Tal como o nosso corpo, também

passar o tempo, como fazer caminhadas, andar de

o cérebro precisa de exercício para se manter saudável.

bicicleta, jogar on-line com amigos, fazer chamadas,
passar tempo com os seus animais, praticar exercício

FILIPA DUARTE DIAS

1. Estão a gostar de

2. Estão a lidar bem

3. Saíram alguma vez

estar em casa?

com a escola on-line/

de casa por razões

telescola?

desnecessárias?

SIM

31

NÃO

44

SIM

38

NÃO

34

SIM

20

NÃO

46

4. Fazem

5. Ao ficarem em

6. Como sentem que

videochamada

casa, gostam de

está a vossa saúde

regularmente com

passar mais tempo

mental com isto da

amigos?

com as vossas

quarentena e de não

famílias? Sentem-se

poder sair de casa?

mais próximos delas?

SIM

40

NÃO

23

SIM

36

NÃO

20

SIM

13

NÃO

27
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A MUDANÇA

rias que temos e que também são "novas" para nós, já que é a

Infelizmente, como todos nós sabemos, estamos a passar por

nossa primeira vez no ensino secundário. Só para não falar do

uma grande pandemia. Muitas coisas mudaram e ainda con-

excesso de trabalhos que temos, comparando com as aulas

tinuam a mudar, é exemplo disso a diminuição de vezes que

presenciais. Recebemos muitos emails, a toda a hora, com a

podemos sair à rua, a utilização de máscaras e produtos higi-

indicação de vários trabalhos de diferentes disciplinas, e aca-

énicos, tais como o álcool, e uma maior utilização de equipa-

bamos por gastar o dia inteiro focados somente nisso. Por ve-

mentos tecnológicos, especialmente os alunos, os professores

zes, não temos tempo para nós mesmos e para a nossa família.

e até mesmo outras pessoas que conseguem continuar a exer-

Claro que nem tudo das aulas online é mau, também temos

cer a sua profissão, mas em regime de teletrabalho.

coisas bastantes boas, como uma diminuição da pressão psi-

Para mim, o que mais teve impacto na minha vida foram as

cológica, o que, para mim, é bom, já que não me sinto com

aulas à distância, pois, como nunca tive a mesma experiência

tanto medo de falar em frente a toda a gente. Também há mais

antes, é algo completamente novo. Na minha opinião, as aulas

uma vantagem nestas aulas: estamos confortáveis, uma vez

presenciais são muito melhores, mas claro que ambas têm os

que estamos no nosso espaço de segurança.

seus prós e contras.

Em suma, apesar de tudo, não estou a achar a experiência

O que posso dizer das aulas online? É uma experiência nova.

totalmente má. Parece-me até que são usadas metodologias

Considero uma boa oportunidade para continuarmos com a

que poderão ajudar muitas mais pessoas no futuro.

nossa aprendizagem e educação; no entanto, também penso
que é sempre mais complicado, pelo menos em certas maté-

MARIANA WESTEN, 10.º AV

ENSINO À DISTÂNCIA
ENTREVISTA

ENTREVISTA: BEATRIZ VICENTE, FOTOGRAFIA: ANA ISABEL SANTOS

“Quando as aulas foram interrompidas devido à pan-

enviado. Ainda temos mais uma sessão síncrona, em

demia, a 16 de março, antes da interrupção da Páscoa,

articulação com a Biblioteca Escolar, realizando uma

acreditámos que a suspensão seria por pouco tempo.

tertúlia literária em que se fazem partilhas de leituras

Por isso, não houve, no nosso agrupamento de escolas,

e ouvem-se e leem-se histórias. A adaptação a este mo-

indicações muito precisas quanto aos procedimentos:

delo de ensino à distância foi trabalhoso e desafiante,

preparamos trabalho, fotocopiamos fichas e distribuí-

sendo que foi montado em muito pouco tempo e sem

mos pelos nossos alunos conforme nos foi possível.

qualquer base de trabalho anterior. Considero que a

Por isso, não esperava, de todo, a revolução que se

maior barreira à aprendizagem neste modelo está nos

seguiu. Passado este período inicial, depressa nos

desequilíbrios existentes no seio familiar, pois há pais

apercebemos de que teríamos de continuar o ensino

que conseguem apoiar mais os seus filhos do que ou-

à distância, com indicações mais precisas do Minis-

tros, ou porque estão em teletrabalho e não têm muito

tério da Educação, que resultou no plano de ensino à

tempo livre, ou porque não têm perfil para fazer esse

distância do agrupamento e que trouxe uniformização

acompanhamento. Por outro lado, sinto que, com este

No estado inesperado que o mundo se encontra, várias

ensino é bastante diferente e também sinto imensa falta

nos procedimentos. Na escola onde leciono – acompa-

tipo de desafio, se trabalha muito mais, pois estamos

medidas obrigatórias de prevenção foram tomadas. Vi-

dos meus colegas.

nho o terceiro ano, ainda que na minha escola não haja

sempre disponíveis para responder, prolongando as

vemos uma pandemia que está a atormentar e a abalar

Até agora tem sido interessante aprender com os

anos nem turmas, pois é um projeto diferente - ficou de-

horas de trabalho pela noite dentro e fins de semana.

o mundo todo. Novas adaptações foram impostas sen-

professores virtualmente, mas nem sempre a rede de

cidido que faríamos sessões semanais de acompanha-

Com a família toda em casa, em teletrabalho e estudo à

do essa a única maneira de o país continuar a trabalhar.

internet ou os materiais utilizados são os melhores e

mento em videoconferência, através do Google Meet, e

distância, os nossos dias ficaram muito mais longos.”

Algumas destas adaptações/ novidades foram para as

isso complica muito. Também o pouco tempo de aula

que a plataforma de partilha de trabalho usada seria o

escolas, que tiveram de fechar, mas não puderam deixar

que temos com o professor.

Google Classroom.

Anabela Marques é professora do Primeiro Ciclo na

de exercer o ensino. Foram utilizados os meios tecnoló-

Eu desde o início que tive o material necessário para o

A partir daqui foi uma aprendizagem diária: tive de

Escola Básica da Várzea de Sintra – Agrupamento D.

gicos para o “ensinar“ continuar a ser exercido. As novas

meu ensino virtual, mas muitos colegas meus infe-

aprender a trabalhar com estas novas plataformas, que

Carlos I - Sintra

adaptações foram rápidas e há diversas opiniões sobre

lizmente nem sempre conseguem acompanhar as

não usava habitualmente, fazer formações e apoiar os

como está a ser encarado o novo ensino virtual.

aulas ou ter acesso ao material enviado. Nas aulas em

pais que também não as sabiam usar. A minha escola

Recolhemos a opinião da Madalena Marques, 11 anos,

videochamada com os professores, é difícil trabalhar,

tem um modelo de ensino diferente, mais parecido com

aluna do 5º ano.

porque os professores nem sempre ouvem ou então

o da Escola da Ponte ou da Escola Moderna, e, por isso,

Com esta nova forma de aprender, eu consegui ser mais

estão todos a fazer muito ruído e isso não só prejudica

o nosso trabalho é um pouco invertido em relação ao

autónoma e dar mais valor às minhas aulas antigas e

a concentração mas também a demora para o pro-

ensino normal. Como trabalhamos por objetivos, em

aos meus professores. Eu sinto que o meu empenho

fessor conseguir explicar a tempo, já que as aulas são

que os alunos é que estão no centro da aprendizagem,

é bem maior, pois estamos no final do 3.º período e já

muito curtas. Eu não tenho muitas aulas pela televisão,

no início de cada semana envio uma sugestão de ho-

não temos tanta ajuda dos professores, que, felizmente,

mas as únicas a que assisti eu gostei muito, achei bem

rário de trabalho e roteiros de aprendizagem baseados

tentam ajudar ao máximo, mas não se pode compa-

diferente e interessante.

nas listas de objetivos que têm de cumprir. Os alunos

rar. A minha concentração é bem menor, pois tenho

A minha rotina mudou um pouco, principalmente a nível

em conjunto com os pais ou connosco planificam a

aqui em casa um irmão mais novo que também tem

dos horários, que são muito diferentes. Os trabalhos

sua semana, distribuindo o trabalho de acordo com

trabalhos e que, de certa forma, requer atenção para

pedidos pelos professores por vezes são muitos, mas

os seus interesses. As sessões síncronas, realizadas

brincar, principalmente a minha. É muito difícil conseguir

eu sei que é o único meio de avaliação que eles têm.

duas vezes por semana (à terça-feira e à quinta-feira),

concentrar-me em casa, aqui eu tenho muitas distrações. Era impossível a escola ser assim para sempre, o
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TESTEMUNHO ANABELA MARQUES,
48 ANOS, PROFESSORA

MARIA EDUARDA GOMES

não servem propriamente para dar matéria, mas para
tirar dúvidas em relação ao roteiro de trabalho que foi
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SOBREVIVENDO
AO COVID-19
Muitos profissionais da área de saúde estão a lutar

Como foi a reação da sua família ao receber a notícia?

para tratar as pessoas vítimas desta doença terrível que

Ficaram impactados, deram-me todo o apoio possível e

tem levado muitos a óbito. Imagine que uma delas, que

tentaram demonstrar que não era grave, que eu ficaria

vê a dor e o sofrimento todos os dias no seu trabalho,

bem. Mesmo sem poderem, eles abraçaram-me, fiquei

recebe a notícia que contraiu o vírus. A minha entrevista

extremamente sensibilizada.

é com uma dessas profissionais da saúde que foi con-

DAR ASAS À IMAGINAÇÃO
Desde que a quarentena começou, consigo
identificar-me mais com a Anne Frank, fechada
durante dois anos num anexo, sem poder fazer
barulho. No nosso caso, podemos fazer barulho

TÃO LONGE DE TODOS
APESAR DE ESTAR A OLHAR
PARA ELES

e podemos fazer imensas coisas em casa, tudo

taminada, Marcia Cristina Philippi, a trabalhar há mais

Como foi o tratamento?

de 15 anos na área de enfermagem em hospitais.

Fiquei em casa durante quatro dias, fiz novamente
o teste, que teve novamente resultado positivo. Os

Como foi a sua primeira experiência com o vírus no

sintomas agravaram-se drasticamente e fui internada

hospital?

durante dez dias, até à minha recuperação. Refiz duas

O único contacto que tive foi com um paciente que teve

vezes o teste e, felizmente, veio o resultado negativo.

o seu teste negativo e, após o agravamento dos sintomas, foi feito um novo teste com resultado positivo,

Qual foi o impacto na família no seu período de inter-

aquilo que nunca nos passou pela cabeça fazer.

Na atualidade, graças à pandemia, o mundo teve

sendo declarado o óbito pouco tempo depois. Foi uma

namento?

Apesar disso, acredito que todos sentimos falta

de acolher uma nova maneira de acesso à edu-

experiência frustrante, por mais que usasse os EPI’s

O isolamento aumentou totalmente, receberam a visita

de poder ir às aulas, de podermos estar com os

cação. Ir à rua não é uma possibilidade e deu-se

necessários, fiquei muito preocupada, pois tive muito

de apoio da polícia durante todos os dias e realizaram o

nossos amigos sem máscara e sem nos preocu-

à tecnologia um novo papel, com a escola virtual

contato com o vírus.

teste, que teve resultado negativo.

parmos com os dois metros de distanciamento

passou a fazer parte das nossas vidas.

social, de sair à rua sem sentirmos aquela “pres-

Para muitos alunos foi uma opção bastante

Como é a rotina no hospital com pacientes suspeitos

Foi uma recuperação rápida, sem muitas complicações,

são” e o receio de um inimigo invisível.

diferente, visto que nunca antes tiveram aulas

ou contaminados?

porém o mais difícil foi a tensão psicológica e o medo.

Confesso que, no início, até estava contente, por-

através da internet, para outros talvez apenas

Os pacientes são atendidos, de preferência num

Durante e depois desse grande susto, pensou em desis-

que gosto imenso de estar em casa, mas ao fim

uma ligeira mudança, pois anteriormente já

ambiente totalmente preparado, onde é realizado um

tir de trabalhar na área da saúde?

de dois meses torna-se cansativo estar sempre

tinham aulas virtuais. Para mim, foi grande a

primeiro teste. Até que chegue o resultado do teste, o

Em nenhum momento pensei em desistir, pois senti

dentro do mesmo espaço.

diferença, especialmente no que diz respeito às

paciente é isolado.

que há muitas pessoas que precisam dos meus cuida-

Apesar dos aspetos negativos, esta situação foi

aulas, dado que nunca me imaginaria a utilizar a

muito positiva para o meio ambiente, uma vez

plataforma Zoom. No início, sentia-me tão longe

Como soube que estava doente?

me fizeram viver. Eu quero dar aos outros a assistência

que já não há tanta transmissão de dióxido de

de todos apesar de estar a olhar para eles atra-

Tive sintomas aparentemente de sinusite, com muitas

e a ajuda de que necessitam.

carbono na China e noutros países por ser proi-

vés de um ecrã... Depois surgiram os trabalhos,

dores de cabeça e abdominais, acordava durante as

Qual a sua mensagem para a população?

bida a circulação de carros nas ruas. Em Veneza,

uma verdadeira confusão, já que não sabia o que

noites com dificuldades em respirar e dores no peito.

Não quero a admiração das outras pessoas, apenas

as águas dos canais, que eram lamacentas e

era de hoje ou o que era de ontem.

Procurei um atendimento específico para estas situ-

peço que fiquem em casa o máximo de tempo possível,

sujas, voltaram a ser cristalinas por já não haver

Apesar de todos os contras, a escola virtual

ações, realizei o teste e logo no dia seguinte recebi o

tomem todo o cuidado, lavem as mãos, mantenham

tanta circulação das gôndolas com turistas.

também trouxe vantagens: as aulas agora são

resultado.

distanciação social e usem máscara. Se você quiser

Este é um período para darmos asas à imagina-

menos cansativas e o conforto da nossa casa

ção e descobrirmos novos passatempos. Decerto,

faz-nos estar prontos para a aula do dia seguin-

Qual foi a sua reação ao receber a notícia da sua

cuide da sua saúde para não arriscar a do próximo. A

um dia vai tudo passar à história. Enquanto isso,

te. É, de facto, uma excelente alternativa para a

contaminação?

sua saúde é essencial.

tentemos adaptar-nos a este novo estilo de vida!

educação a que estamos todos habituados.

Recebi a informação por telemóvel. Não acreditei que

Fique em casa!

Como foi a sua recuperação?

dos. Aliás, foram as ajudas que recebi no hospital que

realmente valorizar o profissional, faça a sua parte,

estava acontecendo isto comigo, senti naquele momen-

MARIA CERDEIRA

GUILHERME FÉLIX

to que poderia morrer, uma tristeza profunda.

ENTREVISTA: GABRIELA FUMEGALLI
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GALERIA DE FOTOGRAFIA

QUOTIDIANO
No dia 18 de março criámos a galeria Quotidiano, um
instantâneo dos dias de confinamento para memória
futura e reforço do vínculo de proximidade entre a comunidade escolar do Agrupamento de Escolas Josefa
de Óbidos. O resultado é um conjunto de instantâneos
que nos dá a ver o olhar do outro, os pequenos prazeres
que mitigam o recolhimento forçado, a família, o rigor
dos elementos naturais. E a nossa crença enquanto humanos numa “estrela guia”, um ponto ténue e pixelizado
que nos mantém o rumo dos dias.

Pedimos ao Miguel Vladimiro Ferreira que construía-se uma
lista de música no Spotify tendo como público-alvo a comunidade educativa do Agrupamento Josefa de Óbidos. O
Miguel fê-la colaborativa e luminosa e cada um de nós fará

TÉDIO
Encontro-me de quarentena,
o tédio fez-me escrever este poema.
De mim já sinto pena.
Apesar do tédio,
não há melhor remédio.
Um dia isto irá passar,
só precisamos de acreditar,
assim como regras respeitar.
Peço que tenham muita paciência,
para que no futuro a diversão
tenha passe livre e transparência.
Juliana Souza

agora com ela o que bem entender, sabendo que é um bem comum, respeitando o "tom geral". Pode acrescentar ou ouvir simplesmente. Dançar ou sentar-se
confortavelmente enquanto fecha os olhos aos dias negros. A música tem esse
poder de catarse e consciencialização e talvez seja a arte mais democrática e
universal que os homens criaram. Usemos estes dias para lhe regressar.

MEXE-TE!

SUGESTÕES PARA MELHORAR O ÍNDICE DE FELICIDADE E EXERCITAR A MENTE
• Batalha Naval- Para quem não sabe, é um jogo antigo

só para nós, para relaxarmos e cuidarmos do nosso

de guerra de navios, jogado a pares, mas que é bastan-

corpo. Aproveita e trata de ti. Mereces.

te divertido e bom para passar o tempo. Existe uma ver-

• Escreve- Escrever sabe tão bem! Nem precisas de te

são on-line num site, em que podes começar um jogo

esforçar. Apenas escreve o que te vem à cabeça, o que

e enviar o link a um amigo e jogam ao mesmo tempo.

estás a sentir ou como foi o teu dia. Podes criar um

Não é preciso criar uma conta nem nada do género.

diário de quarentena! Contar como estão a ser os teus

• Dançar- Dançar é uma maneira excelente de se per-

dias, como está o nosso país e o mundo. Como se

der calorias e se divertir. Nem precisas de ser profissio-

fosse a tua versão pessoal do “Diário de Anne Frank”,

nal no assunto. Apenas mete música e dança como se

mas só que com um final mais feliz. Ou apenas podes

ninguém estivesse a ver. Dança com a tua família, com

escrever sobre algum assunto que te atrai.

o cão ou gato. Como quiseres!

• Vê filmes e séries- Põe as tuas séries em dia! Ou vê

• Cozinha- Estás a ver aquele concorrente do Master

aquele filme que já andavas para ver há bastante tem-

Chef que sempre houve dentro de ti? Liberta-o agora.

po. Há muitos bons filmes e séries à tua espera.

Põe à prova os teus dotes culinários e surpreende a tua

• Aprende uma língua nova- É sempre interessante

família e a ti próprio com grandes jantares ou sobreme-

aprender uma língua nova, nem que seja para dizeres

sas. Tenta apenas não queimar a cozinha!

umas frases fofas à rapariga/rapaz gira(o) que conhe-

• Limpa o teu quarto- Aquela pilha de roupa de dois

ceste no Erasmus. Existem muitos sites bons para se

metros na tua cadeira já não devia de estar arruma-

aprender línguas, como o Duolingo e o Memrise.

da? Ou estás a tentar competir com a torre do Dubai?
Aproveita e dá aquela limpeza e organização mesmo

Mantenham-se ativos, apanhem sol (mas não saiam

profunda ao teu quarto. Acredita que ele está a precisar,

muito de casa), estudem e, acima de tudo, tenham

e vais ver que quando estiver tudo limpo, até te sentes

cuidado com vocês. Nunca percam o ânimo que isto

mais produtivo.

não é para sempre! Mais cedo ou mais tarde estão a

• Faz planos- Organiza planos para o futuro, seja

dar outra vez desculpas aos vossos amigos para não

viagens, passeios, etc... O que quiseres! Planeia uma

saírem com eles, porque preferem ficar em casa a ver

viagem com os teus amigos ao Havai, ou algo do géne-

séries!

ro. Deixo ao teu critério.
• Dia de Spa- De vez em quando sabe bem ter um dia

FILIPA DUARTE DIAS
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DE NASCENTE
A POENTE
Eu gosto muito de ficar em casa, especialmente quando posso sair de casa.
Tenho uma biblioteca privilegiada com inúmeros livros por ler, tenho uma colecção de filmes que não me importo de rever, tenho milhares de CDs e discos de
vinil que rodam vezes sem conta. Na verdade, os discos de vinil há muito não
rodam porque a aparelhagem de som está avariada. E os CDs foram preteridos
pelo Spotify, pelo YouTube, pelo SoundCloud e outras, inúmeras, tantas, diversas
plataformas online onde posso ouvir a minha música preferida. De preferência em
casa, onde gosto muito de ficar quando posso sair.
A minha casa tem banda larga, o que me oferece um ângulo privilegiado sobre
o mundo. A vista que alcanço da janela com banda larga é extensíssima, uma panorâmica de horizontes com galáxias paralelas a galáxias paralelas de assuntos
sem fim. Por vezes, saio de casa. Sento-me diante do computador a navegar por
oceanos translúcidos, sem ilhas de plástico, com peixes multicoloridos que falam
e voam e saltam por cima de montanhas. Gosto muito de ficar em casa a subir
montanhas, a penetrar florestas góticas habitadas por fantasmas e criaturas do
outro mundo. Noutras ocasiões, desligo o computador e pego no smartphone. A
vista é diferente, lá isso é, as coisas parecem mais pequenas, mas são longas as
auto-estradas que percorro com o meu smartphone nas mãos. Atravesso as Américas de uma ponta a outra, encontro gatos com asas e faço festas a pangolins. É
tão bom ficar em casa, especialmente quando posso sair de casa.
Lamento por todas as pessoas no mundo que não tenham uma casa da qual
possam sair. Os sem-abrigo, por exemplo, não têm uma casa onde pernoitar para
dela poderem ausentar-se. Deve ser muito triste não ter uma casa para varrer, aspirar, limpar. Nos tempos que correm, é deveras avisado limpar bem a casa onde
vivemos, higienizar todos os recantos. Eu lavo várias vezes ao dia os vidros, isto é,
os monitores, da minha estimada casa, passo um pano desinfectado com álcool

gel antisséptico sobre os vidros, isto é, os monitores, e eles ficam puros que nem
espelhos. Adoro ver-me ao espelho dos monitores da minha casa, é muito mais
confortável do que ver-me ao espelho nos olhos de outra cara. Mais confortável e
mais saudável, pois há que manter um certo distanciamento das outras caras. As
caras dos outros são perigosas, sobretudo quando nos revemos nelas. São um
inferno, as caras dos outros. Onde é que eu já ouvi isto?
A verdade é que não importa, pois tenho uma casa que me protege como um
covil a bicho selvagem. Eu sou um bicho doméstico numa casa com varanda. Da
varanda da minha casa avisto o mundo como se estivesse num belveder ou numa
torre ou num minarete. Vejo as pessoas do meu bairro nas suas casas, algumas
sem varandas, muitas sem varandas onde nem sequer um vaso com flores. Eu
tenho vasos, mas não têm flores. As flores atraem abelhas e eu sou alérgico ao
mel. Mas na minha varanda eu faço sucesso, miro bandos de pássaros livres que
voam estupidamente em círculos, conto os carros que passam um a um, não
passam muitos, espreito os trajes dos vizinhos esvoaçando nos estendais, olho o
sol a nascer de um lado e a pôr-se no outro, como uma bola de ténis lentamente
arremessada de nascente a poente, e assisto às fases da lua imaginando quão
bom seria poder lá estar, só para poder sentir saudades da Terra.
Eu gosto mesmo muito de ficar em casa a contar os dias pelos dedos, a
sentir cada um dos meus dedos pela ponta dos dedos. Às vezes penso qual
será a textura de cada um dos dedos das pessoas que estão em casa a contar
dias pelos dedos, às vezes cismo sobre a que cheirará a terra no interior de uma
floresta densa e húmida. Eu já vi muitos dedos pelas janelas da minha casa, eu já
vi um universo de coisas intermináveis através das janelas da minha casa, mas
nunca tive o prazer de lhes tocar nem sei a que cheiram. Ainda ontem encontrei
no YouTube a maior árvore do mundo, foi uma grande descoberta. Apeteceu-me
tocar-lhe, trepar pelo tronco e construir uma casa nos seus ramos como se fosse
um ninho de pássaro, apeteceu-me ser pássaro e ter asas, apeteceu-me cheirar a
árvore e os frutos da árvore e as flores na ponta dos ramos da árvore. Apeteceu-me mesmo sair de casa.
Eu gosto muito de ficar em casa quando posso sair de casa.
Eu detesto não poder sair de casa.
Caldas da Rainha, 08 de Junho de 2020

HENRIQUE MANUEL BENTO FIALHO
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DESCONFINAMENTO.
des.con.fi.na.men.to

Nome masculino, ato ou efeito de
desconfinar, de anular ou reverter situação
de confinamento

SEGURANÇA E ÉTICA
NO USO DA INTERNET
A Internet permite-nos o acesso e a troca de diferentes

esperada de um indivíduo em determinado grupo social.

tipos de materiais, facilita a comunicação e a amizade

Dentro da nossa sociedade, significa agir de uma forma

entre pessoas da nossa ou de diferentes nacionalidades,

justa e honesta com as nossas ações, sempre colocan-

é uma valiosa fonte de recursos para estudos, pesquisas

do em primeiro lugar o respeito das atividades e ações

e trabalhos e é uma forma de passarmos o tempo e nos

de outras pessoas. Nas redes sociais, é sempre impor-

divertirmos.

tante discutir o termo “ética” e como ela deve fazer parte

Embora a Internet tenha várias vantagens, também tem

das inúmeras circunstâncias que a disponibilidade da

desvantagens, tais como vírus, spams, páginas falsas,

web nos fornece, principalmente por ser um ambiente

e-mails maliciosos e pessoas mal intencionadas. Por

onde temos o risco de nos deparar com fake news,

isso, existem várias regras de segurança que devemos

propagandas enganosas (que prometem algo, mas não

cumprir, nomeadamente as seguintes: não divulgar

cumprem com integridade), propagandas ilusórias (que

dados pessoais na internet; criar passwords complexas

prometem uma coisa, mas na realidade dão-nos outra) e

O futebol é o desporto-rei em muitos países. Esta modalidade desportiva dá imensa alegria e, por vezes, é a única

e mudá-las regularmente; manter todas as nossas pas-

plágio, seja de conteúdos pessoais ou corporativos.

esperança de algumas pessoas.

swords em segredo e nunca as memorizar no computa-

“São ações muitas vezes simples, mas que contribuem

Atualmente o futebol teve de parar devido à COVID-19, uma nova doença que veio afetar todo o mundo, tornando-se

dor; não abrir nem gravar arquivos de origem desconhe-

para tornar o ambiente virtual das redes sociais e digitais

numa pandemia. Milhares de pessoas morreram devido ao vírus e não se sabe quando é que esta crise irá ter fim.

cida; não responder a mensagens de desconhecidos que

cada vez mais próximo do que se idealizou: uma área

Muitas pessoas questionam o regresso do futebol face a esta situação. Na minha opinião, o futebol é como se

sejama insinuantes, obscenas, agressivas e que sugiram

onde é possível interagir e compartilhar informações

fosse uma empresa e deve regressar com os devidos cuidados, porque o futebol foi e é a salvação de alguns. Na

fins menos lícitos ou que nos causem incómodo; pedir

como forma de propagar conhecimento. O importante é

série da Netflix, “The English Game”, via-se que era o futebol que dava algum brilho à vida dos pobres e era o que

sempre a autorização aos nossos pais para fazer com-

que cada um possa fazer a sua parte, tomando a iniciati-

lhes dava fé. Penso que hoje acontece o mesmo e por esta razão defendo o seu regresso.

pras através da internet; nunca marcar encontros com

va de agir sempre dentro dos princípios da ética.”

desconhecidos; manter sempre os antivírus atualizados

Fonte: http://www.bioblog.com.br/etica-na-internet-preci-

e não confiar em toda a informação on-line.

samos-falar-disso/				

O REGRESSO
DO FUTEBOL

TOMÁS SANTOS

Ética ou ser ético tem como definição a posse de um
comportamento de acordo com o caráter e a moral
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LÚCIA SILVA
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TRABALHO,
COMO É OU ERA
Fui perguntar a alguns membros da minha família, incluindo os meus avós que já estão
na reforma, como é ou era trabalhar no seu emprego. MARIA MAÇÃS

O QUE FALTA?
IR A MARTE

MARGARIDA BRETTES

Depois que Neil Armstrong pisou a Lua, em 1969,
começaram as especulações sobre qual seria o
próximo "pequeno passo para o homem e grande
salto para a humanidade".
Marte, um dos planetas mais próximos da Terra,
surgiu como opção para uma viagem tripulada,

TIA SUZANA DOMINGOS

mas o custo alto e as dificuldades técnicas impe-

Técnica oficial de contas

diram a continuidade da missão no século XX.

Eu gosto, somos 380 funcionários no total... No meu serviço, o serviço financeiro,
somos 12 colegas, tudo boa gente, auxiliamos o executivo, na gestão financeira de
todos os serviços da câmara municipal, que são bastante diversificados: jardins de
infância e escolas básicas, manutenção de estradas, limpeza da cidade, museus, biblioteca, espaços desportivos, feiras, atividades de praia, serviços de saúde e outros.
E o meu serviço é basicamente fazer a contabilidade municipal, de acordo com as normas legais …
registar todas as despesas e receitas do município, de acordo com as regras e normas.

Há, de facto, projetos sólidos para chegarmos
lá. Elon Musk, diretor da SpaceX, é quem tem os
planos mais arrojados para visitar Marte: a ideia
é pisar o planeta vizinho em 2024, usando naves
como a Starship. A NASA tem um cronograma
um pouco mais folgado para isso: chegar lá em
2034.
Abaixo estão os seis principais motivos de ainda
não termos pisado o solo marciano:
1. Orçamento O custo estimado de uma viagem
tripulada ao planeta passa facilmente dos US$

TIO HUGO VELUDO

Polícia de
Intervenção

AVÓ MARIA
LUIZA

Costureira

Ser polícia de inter-

Na costura havia vá-

venção é um trabalho

rios trabalhos. Havia

de risco, com muitas

a confeção por me-

restrições e disciplina.

dida e por moldes,

A ferramenta de trabalho é a lei. É um trabalho de

e eu trabalhava por medida, pois não gostava de

desgaste devido aos turnos do horário. É um traba-

trabalhar por moldes. Via-se as medidas, depois

lho que ajuda as pessoas e lhes dá segurança para

experimentava-se e via-se se estava bom. Sempre

poderem ser respeitadas e circularem em liberda-

trabalhei na costura. Antes de me casar, aos 24

de… mas também fazer as pessoas cumprirem a

anos, e logo depois de acabar a quarta classe,

lei para que se cumpra as garantias e direitos de

comecei a trabalhar com algumas colegas, das

cada pessoa.

9 horas até às 19 horas. Depois de casada, fazia
costura em casa e vendia as peças por pouco

100 bilhões, podendo chegar a US$ 500 bilhões.
2. Combustível.
3. Energia A opção mais trabalhada é a da energia nuclear.
4. Tempo e distância da viagem São quase mil
dias de viagem para percorrer ida e volta os 55
milhões de quilómetros de distância, além de
algumas semanas em território marciano).
5. Radiação Longe da Terra, a radiação solar
pode causar sérios problemas, como o cancro,
a demência, a visão prejudicada, mesmo num
curto período. Uma viagem só de ida para Marte
(cerca de nove meses) pode expor uma pessoa a
15 vezes mais radiação do que é permitido para
um trabalhador de uma fábrica nuclear.
6. Tecnologia.

dinheiro. Mas era muito giro!
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LIVROS, JOGOS & MÚSICA

MULHERZINHAS, DE

LOUISA MAY ALCOTT
ALÍCIA TOMÉ

muita coisa que o livro trata e certamente que todos
nos podemos rever nas palavras de Jaime Noguei-

LUÍS CARMELO

ra Pinto e nas suas personagens: nas idealidades

«Houve um tempo em que,

revolucionárias, infelizmente falhadas, de Alexandre

por razões profissionais

das drogas. Esta história alerta-nos para o perigo que

e nos affairs de Eduardo e Diana, que são proibidos

e outras, todos os anos

são as drogas e as consequências que as mesmas po-

pelo dever de cada um.

regressava a um certo

dem ter. Sensibiliza-nos também para a importância de

número de livros. Repetia

estarmos atentos a nós e ao outro. Baseado em factos

essas pe¬regrinações disci-

Mulherzinhas é um livro de

reais, além de mostar os perigos e as consequências

plinadamente. Cada um

inspiração autobiográfica

de um problema que, infelizmente, existe na nossa

que foi publicado em 1868.

sociedade, o livro é bastante cativante e prende o leitor

Conta a história de quatro

até à última página.

irmãs de uma família de
classe média americana que cresceram durante a
Guerra Civil Americana. Passam por momentos difíceis,

NOVEMBRO, JAIME
NOGUEIRA PINTO

quando veem o seu pai partir para a guerra, e enfren-

MANUEL PIMENTEL

tam problemas económicos inesperados. Mas a união

Novembro é o primeiro ro-

familiar que mantêm junto com a sua mãe ajuda-as a

mance de Jaime Nogueira

superar tudo isso.

Pinto e retrata a vida que

Recomendo este livro, pois a história que nele é conta-

Portugal passou entre

da ensina que mesmo sob dificuldades devemos con-

1973 e novembro de 1975,

tinuar a sonhar e a viver cada dia com boa disposição.

quando acaba a estória, na

Aprendemos que a esperança e a lealdade nos tornam

decadência de um regime passado e preso no tempo,

pessoas melhores e melhoram as nossas relações com

nas intrigas conspiratórias da Extrema-direita e da

as outras pessoas.

Extrema-esquerda, na intentona do 28 de setembro,
na Revolução dos Cravos e na Contrarevolução do 25

A LUA DE JOANA, DE

MARIA TERESA MAIA

GONZALEZ ÉRICA FER-

NANDES

de Novembro de 1975. Apresenta, pois, personagens
fortes e com caráter, que se unem numa trama, nas
revoluções e nos Futuros em que cada um acredita
para Portugal.

SUGESTÕES DE LEITURA, OBRAS
DISPONIVEIS NA BIBLIOTECA
| EDITORA ABYSMO
AS ORELHAS

Nesta época de pandemia

marcelismo, portanto, que faz crítica a partir da direita

que estamos a viver, muitos

ao regime, mas que avidamente defendia o Ultramar.

de nós estamos em casa, a

Ele, apesar do seu estatuto social, consegue entrar na

ter aulas e com muito tempo

interioridade da família de Eduardo, um jovem conser-

sem saber o que fazer. Eu, pessoalmente, optei pelo

vador, cujo pai, Henrique, capitalista bancário, é um

passatempo de começar a ler alguns livros.

grande empresário. Os namoros também enchem o

Comecei com A lua de Joana e recomendo-o. O livro

enredo desta estória, principalmente entre Eduardo e a

apresenta a vida de uma adolescente chamada Joana

sua amante proibida, Diana.

que perde a sua melhor amiga, a Marta, devido às dro-

Isto tudo é motivo de leitura. Isto tudo fez com que qua-

gas. Com as saudades que sente, ela acaba por fazer

se 640 páginas de livro fossem lidas num segundo. Por

más escolhas e acaba por entrar também no mundo

mim, foi lido com muita afeição, porque me revejo em

desses livros, para além do
seu uso funcional, passou a ser recordado e evocado
do mesmo modo que uma pessoa recorda e evoca
uma casa de férias a que regressa todos os anos.

A FESTA DOS

DE KARENIN

CAÇADORES

RITA TABORDA

HENRIQUE MANUEL

DUARTE.

DESENHOS DE PEDRO
PROENÇA

O olhar feminino faz de farol às muitas navegações,
sempre em diálogo com os
clássicos, mas sem esquecer vários dos seus contemporâneos. Acontece por aqui uma dança, tantas
vezes vertiginosa e revolta, para a qual são convidados cada um dos seus leitores. Dança que começa
logo aos primeiros passos com os desenhos de

BENTO FIALHO

Recolha de contos pautados
por três ambientes distintos.
Num primeiro momento, sobressaem a infância e a adolescência em ambiente rural.
Num segundo momento, a deslocação para a cidade e
o desenraizamento. Por fim, o regresso às raízes. Pode
ainda ser lido como romance fragmentário em torno da
primeira geração nascida no pós 25 de Abril.

Pedro Proença, ternos comentadores e delirantes

A MINHA CASA NÃO

provocadores.

Alexandre faz parte de uma fação de direita crítica ao
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TRATADO

TEM DENTRO

ANTÓNIO JORGE

O SONO DESLIZA

GONÇALVES

PERFUMADO

A chave de A MINHA

PUBLICIDADE

CASA NÃO TEM DENTRO

ILUSTRADA

encontra-se logo na frase

JORGE SILVA

que abre a novela (autobio)

«Pedaços de uma História
da publicidade comercial
sem princípio, meio e fim,
revelam a vitalidade da
ilustração portuguesa, a partir dos muitos milhares
de páginas impressas

gráfica: «No dia 22 de fevereiro de 2016 – por causa de uma veia que rebentou no
meu estômago – morri e regressei à vida, num acontecimento que atravessou espaço e tempo separando e
unindo em simultâneo. Descrevê-lo com desenhos fez
parte dessa viagem.
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APONTAMENTOS DE

ideia de que o tempo passa mais rápido quando faze-

ESCRITA CRIATIVA

mos o que gostamos.

JOSÉ COUTO
NOGUEIRA

Quem não sonhou em

TORPOR, ABYSMO

escrever um livro? (..)

Torpor é a nova revista

exercícios para ajudar o

digital da editora abysmo

escritor a levantar voo. Fo-

e “(…) nasce assumida e

ram afinados ao longo de

marcadamente durante a

dez anos, com resultados

crise pandémica e pre-

surpreendentes.

tende captar o efeito que
a mesma, e o respectivo
confinamento, teve e terá tanto nas artes como na vida”

THE LONGING , UM

Acesso em https://torpor.abysmo.pt/

JOGO DE TEMPO

(MUITO TEMPO!)

DAVID MONTEIRO

PLAYLIST

The Longing é um jogo

Tornámos a pedir, tornou a atender.

“point-and-click” lançado a

Falamos das playlists colaborativas

5 de março de 2020 pelo

do Miguel Vladimiro, um exercício

estúdio Seufz. O jogo começa com um rei a dizer ao

de generosidade e depuramento num tempo em que a

seu servo que irá dormir durante 400 dias e que este

excitação e ansiedade promovem mais ruído que diá-

servo terá de o acordar quando esses 400 dias acaba-

logo. Desta vez o mote é o trabalho quando já se pede

rem. O que há de interessante nisto? É que o jogador é

contenção no envio de tarefas aos alunos. Contra-sen-

o servo e tem de esperar 400 dias que o rei acorde, ou

so? Absolutamente nenhum. O alinhamento privilegia a

perto de 400, já que o jogo tem diferentes formas de

introspeção, a análise e a reflexão. Equacionar práticas,

avançar o tempo por algumas horas.

qualidade e pertinência de conteúdos, aproveitar o

Em The Longing, o jogador explora uma rede de caver-

caos para estabelecer bases para o futuro. Yoga sem

nas que pertencem aos domínios do rei. Desde muito

yoga, mindfulness sem mindfulness.

cedo é estabelecido que sair da caverna é proibido, mas

Ouve a playlist neste link - https://open.spotify.com/

não é impossível, o que permite ao jogador fazer uma

playlist/0JVWStNXpnckOre4pFulQH INSERE O LINK,

escolha que só ele pode fazer: esperar pelo rei ou sair

SFF

da caverna? Esta é uma das questões que impulsiona
o jogador a continuar a jogar para saber as consequências da sua decisão.
Isto tudo parece muito difícil, afinal esperar 400 dias é
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TYPATONE, FAZ

MÚSICA ENQUANTO

muito complicado, mas não é tudo o que o jogo tem para

ESCREVES.

oferecer. Obviamente, durante esta espera podemos

Este instrumento virtual

explorar a extensa rede de cavernas presente no jogo e,

disponível em https://typa-

para piorar as coisas, a personagem que o jogador con-

tone.com/ converte as tuas

trola é extremamente lenta, porque tem de esperar tanto

palavras escritas em sons,

tempo que não há o porquê de acelerar as coisas.

transformando frases e

A única forma de acelerar os acontecimentos é ficar no

parágrafos em autênticas peças musicais. Cada carater

quarto a fazer as atividades preferidas da personagem,

corresponde a uma nota, alterável em seis estilos dife-

como ler, desenhar ou tocar música, tentando recriar a

rentes. Mais aplicações em http://www.lullatone.com

Suplemento Ler Óbidos
Balanço do ano

LER ÓBIDOS
CRONOLOGIA DE EXECUÇÃO DO PROJECTO

PROJETO LER ÓBIDOS
O projeto Ler Óbidos resulta de uma candidatura ao

nais e de negócios. Contempla ainda a criação de duas

Movimento 14-20 a Ler - PNL 2027. Prevê a execução

valências à atual biblioteca escolar - Biblioteca Verde e

de um conjunto de atividades no âmbito da leitura para

Oh Não, Outra Biblioteca. Tem como entidade coorde-

jovens dos 14 aos 20 anos, com foco na interdiscipli-

nadora a Escola Básica e Secundária Josefa de Óbidos

naridade e articulação curricular, formação de leitores

do Agrupamento de Escolas de Óbidos (AEJO) e como

críticos e produção escrita e multimodal. Ao mesmo

parceiros a Câmara Municipal de Óbidos/Óbidos Vila

tempo procura fornecer aos alunos o contacto e a

Literária (CMO/OVL), a Editora Abysmo, o Conservatório

descoberta de novas perspetivas e ambientes profissio-

de Música de Óbidos e o jornal Gazeta das Caldas.

ATIVIDADES/AÇÕES
PREVISTAS:
• Oh Não, Outra Biblioteca

• ÓbidosBookSchoolLibrary

• Biblioteca Verde

• Obizombie

• Histórias que Contam

• Oficina de Cinema

• Calçamos Sapatos mas

• Vivinhos da Silva

Vestimos Poemas
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• O Problema da Habitação

• Tens é Garganta!

• Ameias - jornal escolar

• Mesa de Luz - oficina de ideias

• Mostra de Videopoemas

• Tuba!

• Fólio Alunos

1

2

3

4

5

OBIZOMBIE

VIDA
DESENHADA

TEMPOS
& MEDOS

FAKE NEWS:
NASCEM DO MEDO

OH NÃO, OUTRA
BIBLIOTECA

6

7

8

9

10

CALCAMOS SAPATOS
MAS VESTIMOS POEMAS

VIVINHOS
DA SILVA

AMEIAS, JORNAL
ESCOLAR

TENS É GARGANTA

BIBLIOTECA
VERDE

11

12

13

14

15

MESA DE LUZ

WORKSHOP
DE JORNALISMO

JORNAL AMEIAS,
EDICAO ESPECIAL

OFICINAS
DE CINEMA

EM BREVE...
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BIBLIOTECA VERDE

OH NÃO,
OUTRA BIBLIOTECA

Ambiente, microprodução, conhecimento, articulação
curricular, formação de leitores, lazer. Inclui palco para
concertos/leituras e aquisição. Aquisição de fundo
documental com incidência em temáticas de auto-produção alimentar, sustentabilidade, ecologia e ambiente.
Dinamização: Equipa da Biblioteca Escolar, professores, alunos.
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Criação de uma pequena biblioteca no hall de entrada
da escola. Aquisição de fundo documental com incidência em “livros de bolso”, banda desenhada, anime,
revistas e jornais. Dinamização: Equipa da Biblioteca
Escolar, professores, Clube de Leitura, alunos, CMO/
OVL; Gazeta das Caldas.
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OBIZOMBIE

LABORATÓRIO DE ESCRITA - ANDRÉ CAETANO
Fotos de Município de Óbidos

Laboratório de escrita (banda desenhada e guionismo) orientado para o gênero terror e fantástico.
Dinamização: Biblioteca Escolar, CMO/OVL.
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TEMPOS E MEDOS

TENS É GARGANTA

LABORATÓRIO DE ESCRITA POR ANA SALDANHA
Fotos de Município de Óbidos

“A cada tempo, seus medos. Na infância, o medo do
escuro, o medo do papão. Na adolescência, o medo
de outros escuros, outros papões. Na idade adulta,
que medos persistem e que novos medos aparecem?”
Laboratório de escrita.
Dinamização: Biblioteca Escolar, CMO/OV
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Leituras encenadas em contextos e formatos diversos.
Livro. Dinamização: Equipa da Biblioteca Escolar,
professoras(es) Ana Francisco, Fernanda Figueiredo,
Fernanda Gouveia, Lurdes Clemente, Marta Silva, Maria
João Ferreira, Inês Bernardo, Teresa Mendes, Luis Neto
e Editora Abysmo.
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VIVINHOS DA SILVA
COM HENRIQUE MANUEL BENTO FIALHO

Um círculo de conversas afastado do currículo e onde
só entram escritores vivos, irrequietos e inquietantes,
capazes de confessar que também eles não concluíram
a leitura de um livro. Livro. Dinamização: Equipa da Biblioteca Escolar, professores Fernanda Gouveia, Lurdes
Clemente e Editora Abysmo
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CALÇAMOS SAPATOS
E VESTIMOS POEMAS

A partir do conceito wearables, realidade aumentada e
geradores de QR Codes vamos criar vestuário que se
lê e ouve. Dinamização: Biblioteca Escolar, professores
Fernanda Gouveia e Maria José Chaves e atelierista
Elizabeth Rocha
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OFICINA DE CINEMA

ADAPTAÇÃO DA OBRA AUTO DA BARCA DO INFERNO, DE GIL VICENTE - PROJETO ABI

LABORATÓRIO DE IDEIAS

• Apoio a projetos
curriculares
• Apoio a projetos de
alunos
• Tutorial Podcast
• Montagem e edição
som e vídeo
• Foley
• Gravação de voz
e instrumentos
acústicos
• Filmagem
subaquática
• Estúdio equipado
com chroma verde
• Câmaras e tripés

Iniciada em regime de ensino presencial a adaptação
da obra de Gil Vicente acabou por ver-se literalmente
“confinada” a um modo de E@D. A partir da plataforma
ZOOM e Whatsapp foram trabalhados conteúdos - plano, guião e story board - com os alunos e iniciou-se a
rodagem, num processo de descoberta e improviso.
Dinamização: Biblioteca Escolar, professores Fernanda
Figueiredo e Luís Rosmaninho
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PROJETO ABI

ADAPTAÇÃO PARA CINEMA DA OBRA AUTO
DA BARCA DO INFERNO, DE GIL VICENTE
Já em pleno confinamento iniciámos a rodagem da adaptação a cinema do Auto da

Barca do Inferno. A distância obrigou a um reinventar de todo o processo, tentando contornar as limitações impostas. Este é um breve depoimento dos alunos, centrado nessa
experiência e nas aprendizagens que daí resultaram

vocês. Daqui a 10 ou 20 anos ainda vamos voltar a falar
sobre isto, sobre o projeto e sobre quem participou.
Obrigado por tudo.

Tiago Nascimento
(…) No início não estava muito convencido de que
gostasse muito de o fazer mas, com o tempo, tudo se
acomodou e acredito que vai ficar incrível. Aprendi que
um filme tem tantos pormenores a serem cumpridos,
como por exemplo o ângulo da camara, as falas das
personagens etc… Uma experiência que para além de
única nos fará rir no futuro, é sempre bom recordar
estes tempos e as experiências que todos tivemos.

Diogo Nascimento
Para mim, o Auto da Barca do Inferno, nunca mais
será o mesmo! No início foi complicado, acima de tudo
porque teria que fazer algo que não me deixa muito
confortável, expor-me. Pedi ajuda e agradeço a todos
os envolvidos pela força e incentivo que me deram. Foi
complicado tentar perceber como é que iríamos adaptar uma peça de teatro ao cinema. Mas valeu a pena…
Importância, estudada como os diálogos.

das câmaras, dos planos que podem ser usados conso-

(…) Nunca pensei que poderia alguma vez fazer tal ativi-

“ (…)muitos achavam que este ia acabar por ser mais

experiência mudou um bocado a forma como olho para

ante o destaque que pretendemos foi muito positivo.

dade, ainda mais nesta época. Tive sempre esperança

um projeto morto, no entanto, apesar das dificuldades

o cinema porque nunca pensei que pudesse ser assim.

Para além disso foi positivo perceber que as críticas

de que poderia ser feito e que os que foram escolhidos

que atravessamos com este vírus, conseguimos fazê-lo

Lourenço Tavares

que são feitas por Gil Vicente à sociedade da época

para esta atividade iriam conseguir dar o seu melhor. E

continuam muito atuais e seriam (foram) facilmente

sem câmaras (…) poderemos ter na mesma um filme

e acabei por gostar e aprender muito no que toca a
cinema, planos e coisas relacionadas com cinema.”

Estou a gostar muito de estar a participar neste projeto

adaptadas para os tempos modernos! Continua muito

único, dar aos que o querem ver a mesma curiosidade

André Herculano

porque está a ser uma experiência diferente de todas

atual a máxima, a rir se castigam os costumes….

e interesse. Tudo isto só com uma folha e um compu-

aquelas que já tivemos até aqui. Com as primeiras ta-

Foi uma experiência muito boa apesar de, no início, me

tador para se fazer a magia daquilo a que chamamos

Com esta atividade percebi que não precisamos de ser

refas aprendemos a reconhecer os tipos de planos que

parecer uma tarefa gigantesca!

representar.

profissionais para fazer um filme, aprendi que qualquer

existem em cinema. Do que aprendi nesta experiência

Eduardo Nascimento

Também aprendi que não é preciso ter fatos pormenori-

um pode ser o personagem que quiser. Adorei fazer

irei recordar-me para a vida, de certeza!

este trabalho. Mesmo com algumas dificuldades (…) foi

Maria Leonor Ribeiro

zados para podermos ser aquele
Nesta experiência consegui ver o cinema para lá dos

personagem, o que importa é ter o seu valor e vivermos

espectadores e foi incrível!

o momento e o personagem até ao fim.

Quando me convidaram para fazer esta filme eu não

Podem achar que só fizemos e estamos a fazer uma

Nunca me irei esquecer de que fui o Anjo da Barca do

queria, eu sou muito envergonhado. Mas ganhei uma

atividade para a escola mas não foi só isso,

Paraíso…

Na minha opinião está a ser uma experiencia que nun-

nova forma de ver as coisas.Se fizermos qualquer

é das experiências em que tive o maior prazer de fazer.

Esta atividade também me fez conhecer melhor e ter

ca tive, estou a gostar de a fazer as tarefas que temos

coisa, seja o que for, se for feito com pessoas que nós

Também gostei muito de poder saber como a imagem

orgulho em mim mesma.

de fazer, são todas muito fáceis e acessíveis. Esta

gostemos já vale a pena fazer e eu gosto de todos

que vemos nos filme tem tanta

Tatiana Romão

uma experiência incrível.

Mariana Oliveira
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aprender uma pequena parte do que se passa por trás
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JORNAL AMEIAS

9ºA - VISITA DOS ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA E
SECUNDÁRIA JOSEFA DE ÓBIDOS À GAZETA DAS
CALDAS
No dia 7 de fevereiro os alunos do 9ºA da escola Básica

das para perceberem como estava dividido em várias

e Secundária Josefa de Óbidos visitaram o jornal Gazeta

secções. Viktoriya Kolomiyets

das Caldas da Rainha, no âmbito do projeto Ler Óbidos.
A saída da escola aconteceu por volta das 10:30, com

(…) A Gazeta das Caldas é um jornal semanal, com cer-

a viagem até Caldas da Rainha a demorar cerca de 15

ca de 95 anos, conhecido a nível nacional, embora com

minutos. Ao chegarmos um dos senhores dividiu a tur-

maior incidência na zona oeste de Portugal.

ma em duas partes; a primeira metade ficou na parte de

Beatriz Tomé

baixo do edifício, a outra foi para a parte de cima onde
fica a redação.

(…) Quando lá chegámos pudemos observar que a

Cá em baixo foi-nos explicado que era ali que se fazia

Gazeta logo à entrada tem um balcão com uma senhora

a estrutura do jornal que era depois enviada para cima

que faz o atendimento do telefone, vende as peças

para que os jornalistas escrevessem as notícias. De se-

expostas e dá o jornal aos assinantes. Gonçalo Pereira

guida regressava novamente cá a baixo para os últimos

Quase duas dezenas de alunos deslocaram-se a Caldas

ajustes na estrutura.

da Rainha para conhecerem as instalações da Gazeta

No piso superior os jornalistas contaram-nos que

das Caldas (…). No local foi explicado o funcionamento,

basicamente o que ali faziam era escrever as notícias.

os envolvidos, a história e os fundos para a continuação

Se necessário saiam para a rua tentar descobrir mais

do mesmo, acompanhado de perguntas sobre fake-

alguma coisa para completar a notícia em que estavam

news, censura e outros tópicos. Os jornalistas deram

a trabalhar.

a conhecer as secções mais procuradas pelos alunos,

O objetivo desta visita a Gazeta das Caldas foi o perce-

nomeadamente o futebol. Laura Patrício

bemos como é feito um jornal, quanto tempo demora e
se dá muito trabalho. Leonor Santos

(…) A Gazeta das Caldas é o jornal regional com maior
número de leitores a sul do distrito de Leiria.

(…) os alunos visitaram ambas as partes do edifício

Márcia Ribeiro

onde está alojado o jornal mais antigo do distrito de
Leiria. Na parte de baixo aprenderam como se publica

(…) Os alunos visitaram a Gazeta no âmbito de uma

as notícias no site, como são feitos os jornais na fábrica

parceria com a Biblioteca. Célia Rodrigues

e como eram feitos os jornais antigamente. Na parte su-

Visita ao jornal regional Gazeta das Caldas e workshop
em modelo de E@D com os jornalista Joaquim Paulo
(Gazeta das Caldas) e Helena Peralta (freelancer). Execução de um número do jornal Ameias.
Dinamização: Biblioteca Escolar, professora Cláudia
Louro e Gazeta das Caldas
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perior conheceram o processo que envolve um aconte-

(...) os alunos fizeram muitas perguntas.

cimento até se transformar numa notícia e abordaram o

Ismael Minêz

tema das “fake news”, no qual vários jovens se mostraram interessados. Maria Figueiredo

(…) Na Gazeta mostraram-nos que as tarefas eram divididas por equipa, por exemplo uns tratavam de secção

(…) Os alunos não sabiam que um jornal dava muito

do desporto, outros da cultura (...) e era tudo muito or-

trabalho a fazer e também tinham muitas perguntas. No

ganizado. Existem muitas formas de adquirir a Gazeta,

final receberam um exemplar do jornal Gazeta das Cal-

inclusive online. Carolina Sousa
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ARTICULAÇÃO CURRICULAR

Neste atípico ano letivo de 2019-2020, a Biblioteca

a prazenteiramente aceitarem a leitura de textos das

Escolar do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos

mais diversas tipologias. Creio que o efeito de surpresa

desenvolveu uma série de atividades, no âmbito da

e de originalidade desta atividade inédita na escola, até

Leitura, articulando o mais possível a realização das

ao momento da sua realização, contribuiu para o inte-

mesmas com a prática letiva e os conteúdos progra-

resse que suscitou em todos os intervenientes, sendo

máticos dos vários anos de escolaridade, na disciplina

um evento muito bem sucedido.

de Português, tanto a nível do ensino básico como,

Já num período de ensino à distância, num confina-

igualmente, no ensino secundário.

mento causado pela pandemia da Covid-19, tem vindo

Para que tal articulação se operacionalizasse, foi neces-

a ser desenvolvido um projeto de adaptação do texto

sária a conjugação de vários esforços, que motivaram

dramático de Gil Vicente Auto da Barca do Inferno, o

os alunos, e mesmo alguns docentes de diversas áreas

qual conta com a participação de alguns alunos da

disciplinares, para a dinamização e realização de ativi-

turma D do 9.º ano. Pretende-se trabalhar o texto,

dades em torno da Leitura.

utilizando recursos de multimédia, e os alunos, inicial-

O espaço da Biblioteca expandiu-se a outros espaços

mente, algo constrangidos, têm vindo a revelar um

da escola, sendo plenamente atingidos os objetivos

grande interesse e entusiasmo por um projeto inovador

inicialmente delineados, no sentido de fomentar e

e embrionário, no âmbito do audiovisual e das artes

engrandecer a Leitura, dando-lhe roupagens diversifica-

cinematográficas.

das, arrojadas e mesmo desafiadoras.

A concluir, desejo sublinhar a enorme capacidade que,

Foram realizados encontros com escritores, concursos,

nos últimos anos, a Biblioteca Escolar tem demonstra-

bem como se organizou uma visita à redação do jornal

do, motivando, de forma mais ou menos direta, muitos

“Gazeta das Caldas”, envolvendo turmas de 9.º ano.

alunos para a prossecução de eventos, onde o gosto

No âmbito do “Projeto 14/20 a Ler”, e mais especifica-

pela Leitura é sempre fomentado.

mente no que diz respeito à atividade “Tens é Gar-

Deste modo, a Biblioteca Escolar do Agrupamento de

ganta”, foi organizada uma “Maratona de Leitura”, que

Escolas Josefa de Óbidos tem realmente sido uma

atraiu à Biblioteca alunos, professores e auxiliares de

encruzilhada que propicia o encontro de saberes inter-

ação educativa, os quais, durante cerca de nove horas,

disciplinares, enriquecendo a prática letiva, as aprendi-

ininterruptamente das 8h30 às 17h30, se envolveram

zagens, o gosto por estar na escola e a própria colabo-

de forma bastante entusiasmada na leitura de textos

ração de pais e encarregados de educação.

em prosa e em verso. Não posso deixar de realçar a
importância que esta “maratona” teve, levando alunos
mais tímidos, e que, normalmente, se sentem desconfortáveis com a sua forma de ler (inexpressiva,
demasiado pausada ou acelerada, com interrupções),
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PROF. FERNANDA FIGUEIREDO

DELEGADA DO GRUPO DISCIPLINAR
DE PORTUGUÊS

ÓBIDOS, 04 DE MAIO DE 2020

LER JORNAIS É (MESMO)
SABER MAIS

Pode até parecer contraditório, mas o velho ditado que
diz que ler jornais é saber mais torna-se cada vez mais
adequado.
Num tempo em que as redes sociais e as tecnologias
de informação nos inundam de estímulos comunicacionais, é fundamental estar bem informado e, desse
modo, evitar a desinformação que as chamadas fake-news trouxeram ao nosso quotidiano.
Saber reconhecer as fontes de informação e valorizar
o jornalismo que se faz, com rigor, isenção e distanciamento relativamente aos poderes político, económico e
social é absolutamente decisivo para que continuemos
a viver em democracia. Como se vê noutros países,
em que o populismo se sobrepôs ao interesse comum,
confiar no trabalho dos jornalistas pode ser a diferença
entre sermos liderados por democratas ou ditadores. E
isto não acontece só aos outros...
É também por isso que a Gazeta das Caldas se associou ao projeto “Ler Óbidos”, com parceiros interessa-

nir entre aquilo que é uma fonte de informação credível

dos em fazer da literacia dos media uma prioridade.

dos focos de desinformação. E não restam dúvidas

O jornal tem procurado servir os intentos do Agrupa-

que é através destes projetos que se pode ajudar os

mento de Escolas Josefa d’Óbidos na divulgação desta

cidadãos a formar uma opinião pública mais conscien-

temática e a realização de um workshop de jornalismo,

te e ponderada, que se recusem a ser meros receptores

tendo como público-alvo os alunos do 11º ano, curso

de informação mas, ao invés, saibam analisar essa

de Línguas e Humanidades/Artes Visuais, foi disso

mesma informação e, com espírito crítico, possam tor-

bom exemplo. Naquela iniciativa, os jovens puderam

nar-se em pessoas verdadeiramente mais informadas.

esclarecer alguns dos aspetos que envolvem o desem-

Projetos como o “Ler Óbidos” e o jornal escolar Ameias

penho da profissão de jornalista, sobretudo no que diz

são excelentes contributos, num tempo em que ler

respeito às implicações que a pandemia de covid-19

jornais (ou ouvir rádio e ver televisão) é (mesmo) saber

representou para as organizações que se dedicam a

mais do que os outros.

informar o público.
Hoje, mais do que nunca, a informação é poder. Mas o
fundamental é que os cidadãos consigam saber discer-

JOAQUIM PAULO

DIRETOR ADJUNTO DA GAZETA DAS CALDAS
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Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos

O PROJETO EQAVET – AS FUNDAÇÕES DA
GESTÃO DA QUALIDADE PARA UM ENSINO
PROFISSIONAL DE EXCELÊNCIA
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tivo, estudantes, encarregados de educação, Autar-

projeto em curso. Realça-se que nesta fase, e como

quia, empresas, parque tecnológico de Óbidos, entre

resultado intermédio do projeto EQAVET, será realizada

outros).foram realizados focus groups, quer no inicio

uma autoavaliação ao EFP com a utilização da ferra-

do ano letivo para apresentação do projeto e discussão

menta CAF-Educação.

alargada sobre os pressupostos e dinâmica do EFP

c. Finalmente, a fase de reporte dos resultados e de

no AEJO, quer já recentemente, para reavaliação das

sistematização da aprendizagem, com a elaboração

necessidades o mercado e da oferta formativa(com a

do relatório do operador e do plano de melhorias que

particularidade de uma adesão alargada em modelo

resultar da aprendizagem com a implementação do

de comunicação remoto por parte dos intervenientes

sistema interno de garantia de qualidade / alinhamento

externos).

com o referencial EQAVET.

(2) integração dos critérios de qualidade do referencial

Como considerações finais, é importante realçar as

EQAVET nas ferramentas de autoavaliação e de moni-

mudanças estruturais que ocorreram no EFP do AEJO,

torização da qualidade utilizadas no AEJO, bem como

desde que se iniciou o projeto EQAVET.

constituição de uma Equipa EQAVET com competên-

Em 1º lugar, com a formalização de um sistema interno

cias e com representatividade transversal no AEJO,

integrado de garantia da qualidade.

para assegurar a concretização do projeto. Esta Equipa

Em 2º lugar com a adoção de ferramentas complemen-

EQAVET será posteriormente integrada na Equipa de

tares para avaliar os ciclos de melhoria da qualidade de

Autoavaliação e monitorização da Qualidade no AEJO,

acordo com as melhores práticas internacionais.

promovendo a gestão do conhecimento e de partilha de

Finalmente, com o reforço do “olhar de fora para dentro”

práticas e da aprendizagem com o processo.

para definir e realinhar estratégias e práticas de ensino-

(3) Realização do projeto EQAVET em 3 fases:

-aprendizagem no EFP, auscultando mais, melhor e de

a. A fase de diagnóstico, que decorreu entre Setembro

forma mais sistemática os stakeholders, para aumentar

e Janeiro e que permitiu avaliar o sistema interno de

a cocriação de soluções, de experiências e do sucesso
do EFP centrados nos alunos.

A oferta formativa do Agrupamento de Escolas Josefa

Geral e da monitorização regular dos resultados do

garantia da qualidade de acordo com os critérios de

de Óbidos (AEJO) para o ensino e formação profissio-

projeto educativo, o AEJO adotou no presente ano letivo

qualidade EQAVET, culminando na elaboração de um

nal (EFP), inclui os cursos de Técnico de Restauração

mais uma ferramenta para garantir o alinhamento com

documento base de diagnóstico, na compilação dos in-

(Cozinha e Pastelaria), de Técnico de Gestão e Progra-

o quadro EQAVET – garantia de qualidade na educação

dicadores definidos no âmbito do projeto e na definição

mação de Sistemas Informáticos e de Técnico de Apoio

e formação profissional.

de um plano de ação para dar resposta às necessida-

à Gestão Desportiva.

Através do projeto EQAVET, procuram consolidar-se as

des do EFP identificadas no diagnóstico.

Sedimentada num projeto educativo orientado para as

práticas de ensino-aprendizagem orientadas segundo

b. A fase de implementação do plano de ação, iniciada

necessidades dos alunos, que tem como propósito pro-

os critérios da qualidade: o planeamento, a implemen-

em Fevereiro, e que teve monitorização semanal e pon-

porcionar sólidas experiências de ensino-aprendizagem

tação, a avaliação e a revisão, bem como o diálogo

tos de situação mensais por parte da equipa de projeto;

e um percurso multidisciplinar rico e diversificado, esta

institucional para melhoria contínua da oferta de EFP e

permitiu fazer o reajustamento do plano à medida das

oferta formativa reflete o alinhamento com a realida-

a Aplicação do ciclo de garantia e melhoria da qualida-

necessidades, dar reposta às necessidades decorren-

de da região e da comunidade, e a orientação para a

de da oferta de EFP.

tes dos planos de contingência e de ensino à distância

aprendizagem baseada em projetos.

Para concretizar os resultados e o alinhamento com os

específicos para a gestão do estado de emergência e

A qualidade e a excelência são dimensões nucleares

critérios da qualidade do modelo EQAVET, realçam-se as

de calamidade desde Março, fortalecer o processo de

e fatores chave para o sucesso do projeto educativo e

principais atividades e concretizações do projeto, à data:

monitorização e de recolha de indicadores de sucesso,

do ensino-aprendizagem no EFP do AEJO. A par das

(1) reforço do envolvimento e da participação dos

de eficácia e de eficiência do EFP, bem como identificar

autoavaliações que o AEJO realiza com periodicidade

stakeholders internos e externos, com a auscultação

no ciclo de avaliação, revisão e melhorias, novas ações

nos seus ciclos de gestão, da atividade do Conselho

continuada de docentes, pessoal técnico e administra-

que irão integrar o plano de melhorias que resulte do
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