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“O Lampião” número 100

Centésimo jornal “O Lampião”, uma marca, uma história de continuidade informativa que a
escola, nas suas várias formas, nunca deixou acabar.
Ao longo das cem edições do Jornal “O Lampião”, muitas foram as notícias que escreveram a
história de uma escola e dos seus alunos, que hoje fazem parte de sociedade que continua a
confiar os seus rebentos a esta Organização Educativa.
Vivendo hoje uma época em que a informação está na ponta dos nossos polegares, o Jornal “O
Lampião” continua a ocupar um lugar de destaque, deliciando os seus leitores com as melhores
notícias deste Agrupamento.
Pela qualidade e afirmação que “O Lampião” tem hoje no nosso Agrupamento, deixou de ser um
simples jornal para passar a ser uma marca que acompanhou e continua a acompanhar gerações,
transformações e mudanças sucessivas registando o seu percurso ao longo das suas cem edições.
Não podemos deixar de salientar todos aqueles que, ao longo deste percurso, deram vida e
alimentaram as notícias e os textos com as melhores palavras e imagens, registando histórias e
percursos.
Parabéns ao Jornal “O Lampião” e a todos aqueles que lhe deram vida e continuam a manter de
pé um projeto que será sempre uma marca de Excelência deste Agrupamento de Escolas de
Águeda.
Paulo Pimentel
(Diretor do Agrupamento de Escolas de Águeda)
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Construção de Projeto de Vida
A escolha de uma profissão está entre as decisões mais
importantes que as pessoas tomam ao longo das suas
vidas, na medida em que têm implicações diretas nas
diferentes áreas do desenvolvimento, relativamente à
vida social, familiar e pessoal. Com a reflexão em torno
do perfil do aluno do século XXI, dei comigo a pensar:
que competências têm que ter os nossos alunos para
conseguirem cumprir o seu projeto de vida e singrar
no mercado de trabalho?
Sentimos que o mercado de trabalho espera que os
novos colaborados tenham mais conhecimento, mais
habilidades e sejam mais intrinsecamente motivados
do que as pessoas há duas décadas atrás.
Atualmente as pessoas vivem um sentimento de
incerteza perante o mundo do trabalho devido às
grandes mudanças decorrentes de uma economia
globalizada.
O novo paradigma de trabalho não permite mais um
modelo de certeza e segurança para a vida como era no
antigo sistema industrial.
Deste modo, da pesquisa que realizei, as seguintes
competências surgem como factores protectores na
integração do mercado de trabalho: adaptação,
resiliência, optimismo, perspectiva temporal e
esperança.
Um estudo longitudinal dos U.S Bureau of Labor
Statistics (2002) revela que, em média, os jovens até 36
anos já trocaram 9,6 vezes de trabalho. Este dado
evidencia a importância da adaptabilidade como
ferramenta fundamental para um mundo em constante
mudança e evolução.
Se olharmos para o abandono no ensino superior, um
dos factores é a dificuldade de adaptação.

Assim, o que podemos fazer para que os nossos alunos
trabalhem esta competência? No meu ponto de vista,
construir a confiança, a determinação pessoal e a
capacidade de superação.
Entrando agora nos conceitos da Psicologia Positiva, os
fatores e processos que conduzem à otimização do
desenvolvimento humano é focar a atenção nas forças,
ao invés de focar nas fraquezas; torna-se indispensável
o estudo das variáveis como esperança, otimismo,
resiliência e perspetiva temporal diante das rápidas
transformações no mundo do trabalho, visto como
incerto, imprevisível e inseguro.
Daqui tiramos desafios de olhar as forças de cada aluno
e família, sendo exemplo de esperança e optimismo,
co-contrutores de seres humanos resilientes, que
apesar as tempestades, não desistem, sermos espelhos
securizantes que ajudem as nossas crianças no diálogo
interno de quem foram ontem, de quem são hoje e o
que desejam ser amanhã.
Estes são os nossos desafios que nos levam a contribuir
para a construção de projetos de vida felizes dos nossos
alunos.
Já agora, porque não um dia destes, realizarmos um
fórum “Quais serão as profissões de futuro?”
Fica o desafio com a certeza que, reunidos pelas
aprendizagens, co-contruimos projetos de vida felizes!

Rosália Coelho
(Psicóloga do Agrupamento)
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A arte de dizer não

No passado dia 16 de fevereiro, teve lugar no auditório da EB Fernando Caldeira a ação de
formação "A arte de dizer não" destinada aos pais e encarregados de educação do 1.º ciclo do
AE de Águeda.
Esta ação está inserida no Ciclo de Formações de “Emoção em Ação” para pais e professores
do Agrupamento de Escolas de Águeda e Agrupamento de Escolas de Águeda Sul e foi
dinamizada pela equipa multidisciplinar da Associação Psientífica.
Foram abordadas diversas temáticas relacionadas com a educação e foi um excelente momento
de aprendizagem para todos os presentes.

Parlamento dos Jovens

Decorreu, no dia 21 de fevereiro, nas instalações do Instituto Português do Desporto e Juventude, em
Aveiro, a reunião de eleição para a mesa da sessão distrital do Parlamento dos Jovens, ensino básico,
do círculo eleitoral de Aveiro.
A eleição dos membros para a referida mesa, Presidente, Vice-Presidente e Secretário(a), foi
efetuada através de um processo em que os candidatos revelaram as suas capacidades de liderança e
o conhecimento das regras de condução dos trabalhos da sessão distrital.
A nossa escola foi representada pela Deputada Madalena Silva Picado, do 6ºC.
Este ano o tema selecionado para a Sessão do Ensino Básico foi “Igualdade de Género – Um Debate
para Tod@s”
A todos os nossos alunos envolvidos neste projeto, o nosso obrigado.
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A Escola Básica Fernando Caldeira esteve presente
no projeto Mega que, este ano, celebra a sua 14.ª
edição. Este projeto resulta de uma parceria entre
a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) e a
Direção Geral de Educação / Desporto Escolar
(DGE/DE) e tem como grandes objetivos motivar e
sensibilizar todos os alunos para a prática do
Atletismo.
O Projeto Mega consta da realização de provas de Velocidade de 40 metros (Mega Sprinter), uma
prova de Salto em Comprimento (Mega Salto) e uma prova de 1000 metros (Mega Km), nos vários
escalões/sexo.
Na 1.ª Fase – Escola foram realizadas provas intra e inter-turmas para apuramento dos alunos que
representaram a escola, posteriormente, na 2.ª fase, e que envolveu a quase totalidade dos alunos
do 2.º ceb.
Na 2.ª fase - CLDE Aveiro, que decorreu no dia 27 de fevereiro, no complexo desportivo de Vagos
participaram os alunos das diferentes escolas. Nesta fase fizemo-nos representar por 22 alunos, nas
diferentes provas em disputa.
À semelhança do ano anterior, a Escola Básica Fernando Caldeira obteve um primeiro lugar na prova
de velocidade, desta vez no escalão de Infantis A Femininos, tendo ficado apurada, para a 3.ª FaseNacional, a aluna Ana Marta.
À vencedora e a todos os participantes nas fases já disputadas, os nossos parabéns.

AE de Águeda representado na fase distrital do Concurso “Literacia 3Di”
O AE de Águeda aceitou o desafio lançado pela Porto Editora e participou
na 3.ª edição do Concurso “Literacia 3Di”, dirigida aos alunos dos 2.º e 3.º
ciclos do Ensino Básico de todo o país, envolvendo os respetivos
professores e estabelecimentos de ensino, com o propósito de avaliarem as
suas competências em quatro dimensões do saber: Matemática, Ciência,
Leitura e Inglês, com base em provas interativas disponibilizadas através
da plataforma online Escola Virtual.
A 1.ª fase decorreu nas diferentes escolas nacionais aderentes, de 13 a 17 de
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novembro de 2017, sendo que na EB Fernando Caldeira, houve a participação de todos os alunos do 5.º e 6.º anos. A
fase distrital decorreu no dia 28 de fevereiro, na ES/3 Dr. Mário Sacramento, em Aveiro, e estiveram presentes os
alunos Rafael Marques, do 5.º B, e Maria Miguel Pereira, do 6.º I, que obtiveram os melhores resultados na 1.ª fase,
nas provas de Literacia matemática e Literacia científica, respetivamente.

Hoje é um dia feliz!

No dia 2 de março, o auditório da EB
Fernando Caldeira foi o palco para a realização de
uma sessão de sensibilização destinada aos pais e
encarregados de educação do Agrupamento de
Escolas de Águeda, subordinada ao tema “Hoje é
um dia feliz!”.
Esta foi dinamizada pela Dra. Rosália
Coelho, psicóloga do Agrupamento, e contou com
a presença do Diretor do Agrupamento, professor
Paulo Pimentel, da Presidente da Associação de
Pais, Cristina Saraiva e da Vereadora da Educação,
Elsa Corga.
Durante cerca de uma hora, a Dra. Rosália
Coelho conduziu a sessão, cativando todos os
presentes com a sua forma de abordar a temática,
procurando promover a parentalidade positiva e

capacitar as famílias para a promoção de fatores
de proteção do sucesso educativo, levando-os a
refletir sobre a forma como os seus
comportamentos/atitudes, muitas vezes, podem
influenciar o desempenho dos filhos.
Foi reforçada a importância de viver o dia-a-dia em pleno, intensificando o desejo de que
cada dia seja FELIZ, apesar dos desafios,
dificuldades e obstáculos. A família e a escola
devem contribuir para que cada criança possa
acreditar nela, não tendo receio de falhar e
sonhar.
Os pais e encarregados de educação
marcaram presença em grande número,
demostrando
envolvimento
no
trabalho
desenvolvido pelo Agrupamento.

Laços de leitura
No sentido de desenvolver, nos alunos, o
prazer de ler e estimular o desenvolvimento de
competências,
no
âmbito
da
leitura,
o
Agrupamento de Escolas de Águeda dinamizou um
conjunto de atividades, no âmbito da Semana da
Leitura, alusivas ao tema “Laços de Leitura”.
Das referidas atividades destacam-se dois
concursos de leitura: um destinado a alunos do 2º
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ano, integrado no Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar e o já habitual
Concurso Intermunicipal de Leitura (CIL), promovido pela Rede de Bibliotecas da
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro.
Após as dignas participações dos alunos, os diferentes júris apuraram os seguintes
vencedores:
Concurso do 2º ano (realizado no dia 2 de março, na BE do AE de Águeda):
- 1º lugar – Margarida Pereira
- 2 º lugar – Madalena Duarte e Rodrigo Sucena
- 3º lugar – Os restantes participantes
Concurso Intermunicipal de Leitura – CIL - (realizado no dia 3 de março, na ES Marques de
Castilho):
 1º ciclo
- 2º lugar – Mafalda Pinto - EB Fernando Caldeira
- 3º lugar – Francisca Oliveira – EB da Borralha
 2º ciclo
- 1º lugar – Rodrigo Marques - EB Fernando Caldeira
- 2 º lugar – Rodrigo Sobral - EB Fernando Caldeira
- 3º lugar – José Luís Morais - EB Fernando Caldeira
A Semana da Leitura (de 2 a 16 de março), prosseguiu, ainda, com leituras partilhadas
entre turmas e uma entusiástica participação de encarregados de educação que,
amavelmente, compartilharam, nas turmas, as suas leituras preferidas, criando fortes laços
de leitura.

Pais dinamizam atividade do conto

A Biblioteca Escolar do nosso Agrupamento lançou, aos professores, o desafio de
envolverem as famílias em práticas de leitura e literacias a ela associadas que suscitassem,
nos alunos, um conjunto de conhecimentos, atitudes e competências que lhes permitissem
adquirir o gosto e hábitos para a criação de LAÇOS DE LEITURA. Assim, foi sugerido aos
docentes que convidassem os encarregados de educação ou outro familiar para, através da
palavra dita, cantada, declamada ou ilustrada, num contexto de partilha de gerações,
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apresentassem uma proposta de leitura, declamação, ou outro, que gostassem de divulgar
junto da turma dos seus educandos.
Nós, a turma TAG 06, da EB de Águeda, decidimos aderir ao desafio e convidar os
encarregados de educação a irem à nossa sala de aula ler uma história ou partilhar outras
atividades que permitissem a troca de saberes, a partilha de ideias… Foi com muito agrado
que recebemos dois encarregados de educação de alunos da nossa turma, que quiseram vir
presentear-nos com a sua presença. Uma das histórias levou-nos a refletir sobre as regras de
convivência social e quais as atitudes que devemos ter para sermos bons cidadãos, pois
falava sobre a importância de respeitar todos aqueles que nos rodeiam, para conseguirmos
ter uma boa convivência harmoniosa. A outra história estava mais virada para a fantasia e
explicava o que acontece aos nossos dentes de leite, uma vez que se chamava “A fada dos
dentes”.
Gostámos muito desta iniciativa e das atividades desenvolvidas, bem como de ter os
nossos pais num espaço que é nosso, onde desenvolvemos as nossas atividades e podermos
partilhar as nossas opiniões.
Turma TAG 06 EB ÁGUEDA

Semana da Leitura na EB da Borralha
Após várias atividades de leitura, música, poemas e textos lidos e
declamados por alunos, professores e encarregado de educação, os
alunos e professores da EB Borralha "colocaram no papel" o que têm
a dizer sobre a leitura... o ler...
" Ler é descobrir o segredo que as palavras nos querem contar. É
sonhar… sonhar... É imaginar."
" Ler desenvolve o nosso conhecimento, a nossa imaginação e
permite--nos sonhar e divertirmo-nos."
" A leitura dá-nos ferramentas para a criatividade."
" Ler liberta a imaginação e proporciona momentos de alegria, prazer
e carinho."
" Ler faz-nos voar até ao infinito e mais além..."
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Make a Wish
A Escola Básica Fernando
Caldeira recebeu, no início do
mês de março, um Certificado de
Escola Vencedora, ocupando o 3º
lugar do 5º Concurso de
Decoração
de
Natal
InterEscolas,
dinamizado
pela
Fundação Make-a-Wish Portugal.
Foram ainda entregues 15 livros
oferecidos pela LeYa, como
prémio pelo lugar conquistado.
A
nossa
escola
ficou
inicialmente
entre
as
10
selecionadas pelo júri IADE Creative University, com uma
das decorações natalícias mais criativas e originais, entre 145 escolas a concurso, tendo,
posteriormente,
integrado
o
grupo
das
três
escolas
finalistas.
Toda a comunidade educativa do Agrupamento de Escolas de Águeda se empenhou e
envolveu de forma exemplar, também pelos notáveis donativos conquistados, através da
aquisição de estrelinhas Make-a-Wish. Desta forma, tornará possível a concretização de
desejos de crianças com doenças de risco, que tanto necessitam de um sorriso, alento e
esperança. Está, assim, de parabéns todo o Agrupamento de Escolas de Águeda, pelo
excelente feito e pela nobre iniciativa, revelando toda a sua solidariedade e o seu espírito de
equipa!

Dia Azul nas Escolas
No passado dia 27 de abril, a EB Fernando Caldeira associou-se mais uma vez à “Make-a-Wish” e
assinalou o “Dia Azul nas Escolas”, iniciativa desta Fundação que pretende comemorar o Dia
Internacional da “Make-a-Wish”.
Assim, esteve presente, na escola, uma voluntária da “Make-a-Wish” que dinamizou sessões com
os alunos dos 4.º, 5.º e 6.º anos, fazendo uma breve exposição sobre a causa e dando alguns
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exemplos dos desejos das crianças já concretizados. Desta forma, os alunos compreenderam
melhor a importância do seu contributo com a aquisição das estrelas de Natal e participação no
“Concurso de Decorações de Natal Interescolas”.
A onda de solidariedade continuou, uma vez que vários alunos quiseram adquirir uma “pulseira
dos desejos”, mais uma forma de angariar verbas para ajudar na concretização dos desejos das
crianças e jovens que sofrem de doenças que colocam em risco a sua vida.
Neste “Dia Azul nas Escolas”, a comunidade educativa da EB Fernando Caldeira foi convidada a
vestir-se a rigor, trazendo uma peça de roupa azul, emoldurando assim, esta data especial.
O AE de Águeda agradece a disponibilidade e simpatia da voluntária Maria Miguel e a todos os
alunos e suas famílias que contribuíram, mais uma vez, para ajudar “a transformar vidas, um
desejo de cada vez”.
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“Velhas Margens, Novas Pontes” | Conversa com a GNR
No sentido de proporcionar aos alunos
do projeto “Velhas Margens, Novas
Pontes” a oportunidade de contactar
com profissionais de diferentes áreas, foi
convidada a agente da Escola Segura,
Susana Marques que, amavelmente,
acedeu a visitar as turmas TAG01 e
TAG06, da EB de Águeda, com o
propósito de dialogar com os alunos
sobre a função da GNR na sociedade e a
importância de cada indivíduo projetar o

seu futuro, realizando-se no desempenho de
uma profissão, escolhida segundo a sua
vocação.

“Velhas Margens, Novas Pontes” | Visita à BMMA
Os alunos do Projeto “Velhas Margens, Novas
Pontes” das EB de Águeda e Recardães visitaram a
Biblioteca Municipal Manuel Alegre, para conhecer os
diferentes espaços e as suas funcionalidades.
A entrada no cantinho das “Histórias Giratórias”
constituiu um momento mágico e fascinante com o
poder de transportar as crianças para o mundo da
fantasia.
Deste modo se promove o gosto pela leitura.

“Velhas Margens, Novas Pontes” | Construção do conhecimento
Cumprindo o objetivo de conhecer algumas das principais instituições da sua localidade, no
sentido de promover uma melhor compreensão do funcionamento da sociedade na
construção do seu projeto de vida, os alunos do projeto “Velhas Margens, Novas Pontes”da
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EB de Recardães visitaram as instalações da União de Freguesias de Recardães e Espinhel,
sendo admiravelmente orientados por Susana Abreu, responsável pela área da educação da
freguesia, que explicou, de forma eficiente e afetuosa, a composição dos órgãos da autarquia
e as respetivas responsabilidades.
Fomentar o processo de construção do conhecimento das crianças é uma contribuição para a
formação de cidadãos competentes e participativos.

Velhas Margens, Novas Pontes | Testemunho de vida
Esta foi a vez de, seguindo os interesses dos alunos, o grupo da EB de Águeda do Projeto
“Velhas Margens, Novas Pontes” receber a visita da professora Clara Nogueira que deu o
testemunho sentido do seu percurso escolar até conseguir concretizar o seu projeto de vida,
sensibilizando os alunos para a necessidade de definir objetivos de vida e alertando-os para a
importância do empenho e persistência para que os mesmos sejam atingidos.
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Dia do Pi -

𝜋

A 14 de março, comemorou-se mundialmente o Dia do Pi, famoso número irracional
conhecido por ser (quase) infinito, mas 3,14 é a aproximação mais conhecida.
Esta efeméride foi celebrada no Agrupamento de Escolas de Águeda, com a realização,
na Biblioteca da EB Fernando Caldeira, de uma exposição de trabalhos realizados pelos
alunos do 6ºano, no âmbito da disciplina de Matemática.
Os professores de Matemática felicitam todos os alunos pelo grande empenho e
criatividade manifestados nos excelentes trabalhos que realizaram.
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Palestra “A água, um bem escasso!”

No passado dia 22 de março, no Auditório da
EB Fernando Caldeira, escola sede do
Agrupamento de Escolas de Águeda, teve
lugar a palestra, ”Água, um bem escasso!”,
proferida pelo Professor Doutor Jorge Paiva
e destinada aos alunos do 5.ºano.
O palestrante é professor jubilado da
Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade de Coimbra e reconhecido
investigador
no
ramo
da
Botânica,
Fitotaxonomia e Palinologia, assim como
empenhado defensor de uma mais participada
defesa ecológica.
Com a sua pertinente e viva palestra, captou a
atenção de todos para a necessidade de se
proteger eficaz e sustentadamente os nossos
recursos hídricos e apelou à sensibilização
dos nossos jovens alunos para serem os futu-

A ros defensores dessas causas.
A A apresentação escolhida e os exemplos e
vivências partilhadas, foram valorizados pela
linguagem apelativa e motivadora para os
nossos alunos. Por outro lado, a atenção e
participação, dos nossos alunos e o número e
qualidade das questões colocadas foi
também muito apreciada e reconhecida pelo
palestrante.
Esta iniciativa, da responsabilidade conjunta
do Departamento de Matemática e Ciências
Experimentais e do Projeto Eco Escolas do
Agrupamento de Escolas de Águeda, devido
ao seu êxito, conta desde já com a vontade
do
Professor
Jorge
Paiva
e
dos
organizadores para ser repetida no próximo
ano letivo.
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Polícia Judiciária alerta para os perigos
EB Fernando Caldeira

da internet na

No âmbito do Programa de Promoção e

Os

Educação

entusiasmo às solicitações dos inspetores,

para

a

Saúde

(PES)

do

alunos

presentes

responderam

Agrupamento de Escolas de Águeda,

questionando-os

realizou-se no dia 22 de março, no

dúvidas e dando, também, o seu próprio

auditório da EB Fernando Caldeira uma

testemunho no que diz respeito aos perigos a

sessão de sensibilização alusiva ao tema

que já se expuseram.

“Segurança na Internet”.

Com

A sessão, que teve como principal

esta

sempre

iniciativa

o

que

com

AE

surgiram

de

Águeda

pretendeu informar os seus alunos e dotá-los

objetivo alertar os mais jovens para os

de

conhecimentos

e

das

ferramentas

perigos associados às redes sociais e

necessárias para que sejam capazes de se

quais as medidas a tomar para os evitar,

proteger, visto que neste campo, a escola tem

foi dinamizada por dois inspetores da

um papel fundamental, ensinando os alunos

Polícia Judiciária de Aveiro e teve como

não só a reconhecerem as situações de risco

público alvo os alunos do 6.º ano de

mas também a responderem adequadamente a

escolaridade.

tais situações.
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5.ª Assembleia de Escola do AE de Águeda
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Esta sessão, contou com a presença das senhoras
Enfermeiras Liliana Cunha e Carmen Santos do
Centro de Saúde de Águeda, com o intuito de
abordar os principais objetivos do Gabinete de
Apoio ao Aluno.
Posteriormente, e após trocarem impressões
numa dinâmica de trabalho em grupo, os alunos
apresentaram várias propostas relativamente ao
funcionamento do referido Gabinete, bem como
quais os temas relacionados com a saúde que
gostariam de abordar.-------------------------------

Realizou-se no dia 23 de março, no auditório da EB

Todos os presentes, estão mais uma vez de

Fernando Caldeira, a 5ª Assembleia de Escola do

parabéns pelo seu dinamismo e empenho ao

Agrupamento de Escolas de Águeda.

longo da sessão.---------------------------------

Nesta sessão, foi feita a avaliação do trabalho
desenvolvido nas diferentes turmas, no âmbito do
“Perfil do Aluno Século XXI” e da atividade “Vamos
Elogiar”, que foi levada a cabo no dia 30 de janeiro.
Foi, ainda, debatida a forma de operacionalizar
algumas atividades a desenvolver futuramente,
nomeadamente as sessões a dinamizar junto dos
alunos do 4.º ano sobre a transição para o 2.º Ciclo,
tendo sido definidos os temas a abordar.
Nesta Assembleia, estiveram presentes 38 alunos
que, mais uma vez, revelaram uma excelente
participação.

6.ª Assembleia de Escola do AE de Águeda
Realizou-se no passado dia 18 de maio, a “6.ª
Assembleia de Escola”, do AE de Águeda.
Os cerca de 30 alunos presentes, começaram por
debater a forma de operacionalizar alguns aspectos
relacionados com atividades a desenvolver e
elegeram os representantes que irão integrar a
Comissão de Apreciação para atribuição dos
Quadros de Valor.----------------------------------------
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Ao longo de todo o ano trabalharam este
projeto, na área de Cidadania, com o objetivo de
levarem os outros a refletir na importância de
respeitar e incluir as pessoas portadoras de
algum tipo deficiência ou mobilidade reduzida.
Numa primeira fase refletiram sobre esta
problemática, leram textos sobre o assunto,

Sensibilizar a escola e a juventude

dialogaram com utentes da CERCIAG, realizaram
com eles um percurso adaptado para melhor se

Interiorizar e exercitar a cidadania

aperceberam

das

suas

limitações.

Na

prossecução do projeto, no desenrolar dos
No passado dia 9 de abril, a turma

trabalhos,

fizeram

debates,

relativos

à

TAG06 da Escola Básica de Águeda, deslocou-se

consciencialização, assistiram a palestras com a

à Câmara Municipal para apresentar o trabalho

psicóloga do agrupamento sobre o direito à

final realizado no âmbito do Projeto “Escola

inclusão

Alerta”, promovido pelo Instituto Nacional para

levantamento

a Reabilitação, em parceria com o Ministério da

existentes na cidade.

e

posteriormente
das

fizeram

barreiras

o

arquitetónicas

Educação. Desta forma, os alunos do 2º ano de

Numa segunda fase, discutiram ideias de

escolaridade, quiseram mostrar ao poder local

qual o trabalho a elaborar para sensibilizar os

que estão atentos aos outros, àquilo que os

outros para este problema, do não acesso e

rodeia e querem fazer parte das mudanças!

participação, das pessoas com deficiência na

fossem

sociedade. Dividiram tarefas, por grupos, para

recebidos para mostrar as suas propostas de

realizar cartazes de divulgação, elaboração de

alteração a efetuar no concelho, com o

desdobráveis e semáforos em três dimensões,

objetivo de permitir acessibilidade para todos,

com o objetivo de despertar consciências e

tentando promover a participação autónoma

chamar a atenção da opinião pública para esta

de todos os cidadãos nas mais diversas esferas

situação. Ao longo de todo foram divulgando

da vida política, económica e social, através da

todas as etapas na página de agrupamento, no

criação de mecanismos que impeçam a

Facebook da escola e junto dos pais, com o

limitação do exercício dos direitos e deveres de

objetivo

cidadania, por motivos relacionados com a

oportunidades”, criando uma sociedade de

deficiência ou incapacidade.

“inclusão/sociedade para todos”.

Assim,

solicitaram

que

de

promover

a

“igualdade

de
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Na terceira e última fase do projeto
deslocaram-se à autarquia para apresentar
o trabalho final e conclusões. A turma
TAG06, do 2º ano de escolaridade da
Escola Básica de Águeda, foi recebida pela
Dr.ª Elsa Corga e tiveram oportunidade de
apresentar as suas sugestões, divulgar as
suas ideias e preocupações, mostrando que
querem ser cidadãos ativos, participantes e
interventivos no seu município.
Os

resultados

obtidos

na

participação deste projeto foram sem
dúvida uma mais valia para estes alunos,
muito gratificantes, pois durante um ano
letivo tiveram oportunidade de conviver
com pessoas diferentes, com algumas
limitações, mas que lhes deram exemplos
de coragem, força e determinação para
vencer os obstáculos que vão surgindo no
seu dia-a-dia.
Depois de saíram do edifício da
Câmara Municipal confidenciaram que se
sentiam felizes, sentiram-se importantes,
pois apesar de muito pequeninos, puderam
fazer parte da sociedade e ter direito à sua
opinião. Sentiram que cumpriram o seu
dever, exercitando a cidadania!
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Rota dos Castelos
na EB Fernando Caldeira

Os alunos do quinto ano responderam da melhor maneira ao repto lançado na disciplina de História e
Geografia de Portugal o que fez com que dezenas de castelos enchessem de cariz medieval, a Biblioteca da
EB Fernando Caldeira, numa exposição patente na última semana de aulas do 2.º período.
Recorrendo aos mais diversos materiais (esferovite, barro, cartão, esponjas, rolos, madeira,…), com escala ou
sem escala, réplicas ou criações, nada faltou, originando verdadeiras obras de arte, das mais pequenas às
maiores, com pontes levadiças, catapultas, setas, canhões, soldados, camponeses, reis e rainhas.
A criatividade, o rigor e o empenho, encheram de pasmo e admiração todos os que visitaram a exposição, pois
vivenciaram uma autêntica viagem pelos castelos de Portugal, desde Almourol, Santa Maria da Feira, Porto
de Mós, Leiria; Folgosinho, Guimarães…
Apesar de o trabalho ser de carácter facultativo, a adesão não poderia ter sido melhor, e o grande objetivo
de unir famílias à volta de um projeto escolar, foi amplamente atingido.
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Abril: Mês Internacional
da Prevenção dos maus
tratos a crianças e jovens
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esquecer os corpos batidos e cheios de
nódoas

negras

dos

O azul servir-lhe-ia

seus

dois

como

netos.

um lembrete

constante para a sua luta na proteção das
crianças contra os maus-tratos.
Após a explicação da origem do laço azul,
foram visionados filmes: no dia 17, para o 5.º
ano, foi “Além da Sala de aula” e no dia 19,
para os alunos do 6.º ano foi o "Primeiro da

No

âmbito

dinamizada

da

Campanha

pela

CPCJ

de

Laço

Azul,

Águeda,

o

auditório da EB Fernando Caldeira acolheu
os alunos do 2.º ciclo para uma reflexão sobre
esta temática.
Assim, nos dias 17 e 19 de abril, as
representantes

da

CPCJ

de

Águeda,

Educadora Isabel e Dr.ª Sónia deram início às
sessões destinadas aos alunos dos 5º e 6.º
anos, respetivamente.
O ponto de partida foi a explicação da missão
da CPCJ e a história da Campanha do Laço
Azul (Blue Ribbon) que se iniciou em 1989, na
Virgínia, E.U.A., quando uma avó, Bonnie W.
Finney, amarrou uma fita azul à antena do
seu carro “para fazer com que as pessoas se
questionassem”.

A

história

que

Bonnie

Finney contou aos elementos da comunidade
que se revelaram “curiosos” foi trágica e foi
sobre os maus-tratos à sua neta, os quais já
tinham sido a causa da morte do seu neto.
E porquê azul? Porque apesar do azul ser
uma cor bonita, Bonnie Finney não queria

classe".
“Além da Sala de aula” é um filme baseado
em factos reais que se passa em 1987 e retrata
uma jovem professora que supera os seus
medos e preconceitos iniciais em lecionar a
crianças

de

rua,

numa

sala

de

aula

improvisada, e que acabou por ter um
impacto muito positivo na vida delas.
O “Primeiro da classe”, igualmente inspirado
em factos reais, fala de Brad Cohen, que
apesar de ter síndrome de Tourette, desafiou
a doença para realizar o sonho de ser
professor e vencer as suas dificuldades.
Após a visualização do filme, em ambos os
dias, a psicóloga do Agrupamento, Rosália
Coelho, fez a exploração do mesmo tendo por
base os “Direitos das Crianças”.
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EB Fernando Caldeira em 3º lugar no

Campeonato Regional
de Basquetebol 3x3
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25 de Abril de
1974

No dia 18 de abril, a EB Fernando Caldeira esteve
representada no Campeonato Regional de

... 44 anos depois...

Basquetebol 3x3, que decorreu em Leiria, com
uma equipa feminina, escalão de infantis A, que
conseguiu obter o 3.º lugar neste evento.
A

equipa,

constituída

pelas

alunas

Alix

Fernandes, Maria Bastos e Sara Pereira, iniciou o
seu percurso vitorioso a 9 de fevereiro, vencendo
o torneio que se realizou na EB Fernando
Caldeira. No dia 28 do mesmo mês, teve lugar a
fase seguinte desta competição, que juntou
várias equipas da região no GICA, tendo esta
equipa obtido, mais uma vez, o 1º lugar e

No dia 24 de abril, antecedendo o feriado

consequente apuramento para a fase CLDE de

nacional, a comunidade educativa da EB

Aveiro. Esta fase, decorreu em Esgueira e as

Fernando Caldeira, escola sede do AE de

nossas alunas conquistaram o 2º lugar, ficando
assim apuradas para a fase final do Campeonato
Regional.
No Campeonato Regional, as nossas meninas

Águeda, viveu uma aula de história ao vivo.

Os alunos do 6º ano, sob a orientação das
professoras
Portugal,

de

História

encarnaram

e

Geografia

personagens

e

dos

militares da revolução e simularam o cerco
ao Quartel do Carmo, sob o comando do

demonstraram muito empenho, garra e espírito

capitão Salgueiro Maia, interpretado na

desportivo tendo conseguido alcançar o 3º lugar,

perfeição pelo aluno Rodrigo Saraiva, do

defrontando escolas de Coimbra, Leiria e Aveiro.

6º B.
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Foi um momento emocionante para os alunos que adoraram ser heróis por um dia,
e para aqueles que mais velhos, ainda têm presente na memória, a data que a
todos trouxe a liberdade.
Viva abril! Viva a Liberdade!

O Lampião

Encontro com a escritora Ana Luísa Carrola

No dia 11 de maio, as crianças dos JI do Agrupamento de Escolas de Águeda tiveram o
privilégio de contactar com a escritora Ana Luísa Carrola, que apresentou o seu livro
"O Mistério do Patinho Desaparecido", no auditório da Biblioteca Municipal Manuel
Alegre.
Com o auditório repleto de crianças, entrou-se na história, com a escritora, que criou uma
dinâmica onde a música se aliou à leitura.
No final, a autora respondeu às questões colocadas a que se seguiu uma sessão de
autógrafos.
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AE de Águeda vive...
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O “Dia de Aulas ao Ar Livre” consiste numa campanha mundial que visa celebrar e inspirar a
aprendizagem e as brincadeiras ao ar livre. No dia 17 de maio, milhares de escolas de todo o mundo
lecionam aulas ao ar livre e dão prioridade ao recreio.
Cientes

de

que

a aprendizagem

ao

ar

livre melhora

a

saúde

das

crianças, motiva-as

a

aprenderem e fomenta uma maior ligação com a natureza, as docentes das turmas da EB da Borralha, do
JI de Castanheira do Vouga, do JI da Giesteira e JI de Recardães, abraçaram esta iniciativa.
Na escola sede, a EB Fernando Caldeira, ao longo do dia, foi possível encontrar diversos alunos e os
seus professores a desenvolver atividades ao ar livre, tais como trabalho na horta Eco-Escolas,
atividades físicas, “Maratona de Poesia”, desenho de observação e “caça às texturas naturais”, pintura ao
ar livre e busca de simetrias na natureza.

O Lampião
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AE de Águeda vencedor no Concurso Intermunicipal de Leitura (CIL)
O CIL é um concurso escolar, promovido pela Rede de Bibliotecas da Comunidade Intermunicipal
da Região de Aveiro (CIRA), dirigido a todos os estabelecimentos de ensino da rede pública e privada dos
onze municípios que compõem a CIRA.
A 3.ª fase deste concurso decorreu no dia 19 de maio, no Centro de Artes de Águeda (CAA), num
dia repleto de excelentes leituras e vários momentos culturais, destacando-se a belíssima prestação dos
alunos do 6.ºI, com a interpretação de "A Ilha das Palavras" de José Jorge Letria. No final desta fase foram
apurados os finalistas de todos os ciclos de ensino.
O grande vencedor do 2.º ciclo foi o aluno Rodrigo Marques, do 6.º ano, turma J, do Agrupamento
de Escolas de Águeda que participará na 12.ª edição do Concurso Nacional de Leitura, no próximo dia 10
de junho, em representação do distrito de Aveiro.
O AE de Águeda felicita o aluno Rodrigo Marques pelo excelente resultado, fazendo votos de que
continue a sua dedicação à leitura.
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AE de Águeda distinguido no concurso
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“5.º ano… e agora?”

“Uma Aventura...Literária 2018”
Sessões para alunos do 4º ano

Foi com grande satisfação que no
Agrupamento de Escolas de Águeda se recebeu
a notícia de que a jovem Letícia Costa, aluna
da turma I do 6.º ano, havia sido uma das
grandes

vencedoras

do

concurso

“Uma

Ao longo do ano letivo, realizaram-se
seis

“Assembleias
de

de
Escolas

Escola”
de

no

Aventura...Literária 2018” entre os mais de

Agrupamento

Águeda,

14000 trabalhos participantes.

tratando-se de um espaço dinamizado pelos
alunos, da qual fazem parte os delegados e

A jovem que participou na modalidade
“Crítica”,

apresentou

“um

trabalho

subdelegados de cada uma das turmas.

de

A Assembleia de Escola, foi sempre

qualidade que encantou o júri”, vendo, deste

um espaço privilegiando de reflexão sobre

modo, a sua capacidade de escrita reconhecida

diversos temas, debate e construção de

e a sua dedicação à leitura recompensada.

soluções pelos próprios alunos, bem como de
dinamização

O referido concurso tem por base as obras da

de

atividades

junto

da

comunidade educativa.

coleção “Uma Aventura” de autoria de Ana

Ao longo do ano letivo, realizaram-se

Maria Magalhães e Isabel Alçada, é um

seis

concurso nacional, promovido pela Editorial

Agrupamento

Caminho e conta já com muitos anos de

tratando-se de um espaço dinamizado pelos

existência e muita adesão por parte dos jovens

alunos, da qual fazem parte os delegados e

leitores.

subdelegados de cada uma das turmas.

“Assembleias
de

de
Escolas

Escola”
de

no

Águeda,

A Assembleia de Escola, foi sempre
O Agrupamento de Escolas de Águeda

um espaço privilegiando de reflexão sobre

endereça à jovem Letícia Costa as maiores

diversos temas, debate e construção de

felicitações, com votos de que continue a sua

soluções pelos próprios alunos, bem como de

dedicação à leitura e à escrita!

dinamização

de

atividades

comunidade educativa.

junto

da

O Lampião

Ao longo do ano letivo, realizaramse seis “Assembleias de Escola” no
Agrupamento de Escolas de Águeda,

A sessão foi dinamizada pelas senhoras Enfermeiras
Carmen Santos e Liliana Cunha do Centro de Saúde de

tratando-se de um espaço dinamizado

Águeda

pelos alunos, da qual fazem parte os

de Vacinação, as vantagens da vacinação extraplano,

delegados e subdelegados de cada uma
das turmas.
A Assembleia de Escola, foi sempre

que

abordaram

o

Plano

Nacional

os perigos da não vacinação, tendo ainda explorado a
temática

do

sarampo

e

efetuado

várias

um espaço privilegiando de reflexão

recomendações.

sobre diversos temas, debate e construção

Nesta sessão, foi ainda discutida a temática da

de soluções pelos próprios alunos, bem
como de dinamização de atividades junto

procedimentos a tomar por parte da família, no que

da comunidade educativa.
Foi

também

possível

Pediculose, principalmente no que se refere aos

dar

a

conhecer um pouco das muitas atividades
e espaços que poderão encontrar na EB

diz respeito às medidas de tratamento e de
prevenção.
Com esta ação pretendeu-se dar a conhecer aos

Fernando Caldeira.

encarregados de educação o quão importante é a
vacinação e que, as vacinas, são o meio mais eficaz e
seguro de proteção contra determinadas doenças,
uma vez que quem está vacinado tem maior

"A importância da vacinação"

capacidade de resistência na eventualidade da doença

No âmbito do Programa de Promoção e Educação

surgir.

para a Saúde (PES) do Agrupamento de Escolas de

A vacinação é a melhor forma de proteção individual e

Águeda, realizou-se no dia 25 de maio, na EB
Fernando Caldeira, uma sessão de sensibilização

de proteger aqueles que nos rodeiam, sendo

alusiva ao tema “A importância da vacinação”,

necessária a cooperação de cada família para

dirigida aos pais e encarregados de educação, desde

assegurar o bem-estar de todos.

o pré-escolar ao 2º ciclo.

------------
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A 1 de junho as escolas do agrupamento comemoram este dia substituindo as atividades
letivas por outras de caráter formativo e lúdico que envolvem toda a comunidade escolar.
É um dia em grande, cheio de atividades e diversões, tais como: Feira do Livro, Feirinha
Verde,

Exploratório,

workshops,

exposições,

cinema,

jogos

matemáticos,

música

(Conservatório/Karaoke), desporto, BTT, insufável e parque infantil, atividades preconizadas por
projetos existentes na escola, entre muitas outras!
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“João Pateta”
Era uma vez um menino chamado João Pateta que era tolo da cabeça.
Era alto, media 1m 75 e pesava 53 kg. O João Pateta vivia numa casa com a mãe, o pai, o avô e a avó e tinha
uma irmã chamada Maria Poeirinha.
A sua família era pobre e eles pediram a um senhor 10 euros. Ele deu-lhes 50 euros.
A família do João Pateta foi comer a um restaurante. Eles comeram frango, arroz, batatas fritas e salada. Depois
foram para casa e só sobraram 5 euros.
Levaram comida e a sua avó deu-lhes um carro telecomandado, um telemóvel e um puzzle.

“João Pateta”
Era uma vez um menino chamado João Pateta.
Ele tinha os olhos castanhos claros. E também tinha cabelos loiros. Ele era magro. Vivia em casa dos
amigos, numa cidade. Ele, um dia saiu de casa para brincar no parque como os amigos chamados: Joaquim,
Manuel, João e Pedro.
À tarde foram à feira de março e compraram um urso de peluche. Foram andar de patins, no gelo, e
andaram na roda gigante e carrinhos de choque.
Ana Filipa Silva Braz
13 de abril de 2018
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“O João Pateta”
O João Pateta era grande e magro. Ele era alto com 1,78 m.
Ele usava um chapéu verde com uma risca preta, um colete amarelo e preto e umas calças verdes e uns
sapatos amarelos.
Ele vivia no México. Ele vivia com a sua mulher. Foram ao circo.
Eles tiveram filhinhos e ficaram felizes para sempre.

Beatriz Alexandra Pereira Patinha
EB de Recardães, 7 de março de 2018

“O João Pateta”
Era uma vez o João Pateta.
Ele era alto.
Vivia num prédio com o José Mickey.
Um dia ele foi passear e viu uma menina linda com os olhos azuis. Foi pedi-la em casamento e ela
aceitou casar com ele. Depois foram à loja de fatos de casamento e compraram alianças.
No dia seguinte eles disseram ao José Mickey para ser o padre e eles casaram-se.
Depois de um ano nasceu o Afonso Patetinha e eles viveram felizes para sempre!

“João Pateta”
Era uma vez um menino chamado João Pateta.
Ele tinha olhos azuis claros. Tinha cabelos negros. Era magrinho. Era baixinho. Ele vivia numa aldeia
com os avós.
Um dia saiu de casa para brincar com os amigos chamados: Joaquim , Manuela , João e Pedro. Foram
à feira de março e andaram na roda gigante. Jogaram ao jogo do atira ao alvo e ganharam um peluche gigante.
E também andaram na casa dos piratas das Caraíbas a pé.
Teve muito medo mas ele disse que foi divertido.

Lara Cristina Batista Cera
13 de abril de 2018
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“João Pateta”
O João Pateta era grande e magrinho. Ele era alto com 1.78m. Ele usava um chapéu verde com riscas
pretas, um colete amarelo e preto e umas calças amareladas e verdes e tinha uns sapatos castanhos.
Ele vivia no México. Vivia com a sua mulher. Tiveram uma bebé chamada Ana Rosa. Foram à feira de
março e andaram nos patins de gelo. No fim, foram ao parque e andaram nos escorregas.

Andreia Gomes Lopes
EB Recardães, 16 março 2018
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O Dia Mundial da Terra
A Terra é o Planeta azul
Vista do espaço
É pequenina e esférica
Vivemos cá, felizes
Sem ela nós não
Existíamos porque
É maravilhosa!
É linda!
Merece ser respeitada!
Temos que cuidar
Muito bem dela!
A terra é mágica porque
Dá-nos tudo o que precisamos:
Casa, comida, oxigénio.

Guilherme Monteiro
26 de abril de 2018
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O meu animal preferido

Eu tenho um animal preferido que é o gato.
Gosto muito do gato porque ele é fofo, mas às vezes ele é mau.
E eu gosto muito dele.

Vânia Catarina Melo Garcia
26 \4 \2018

Os meus amigos
Os meus melhores amigos são o Guilherme Monteiro, o Lucas, a Alexandra.
Estes são os meus melhores amigos, eles são mesmo amigos, eles emprestam-me coisas. E eu
empresto-lhes brinquedos.
Eles são mesmo os meus melhores amigos.

Tomás Daniel Silva Noronha
18 de maio de 2018
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O meu animal preferido
Um dia de verão eu fui chamar os meus amigos para dizer que eu ia comprar um animal.
Eu disse à minha mãe para irmos a Águeda comprar o meu animal preferido que eu queria tanto.
Nós tínhamos chegado à loja de animais, quando eu entrei eu não conseguia escolher o animal que eu
queria, mas o animal que eu queria era um cão.
E nós fomos para casa e eu disse à minha mãe para pôr o cão em cima da minha cama.
E viveram todos felizes.

Lucas António Duarte Pires
13 de abril de 2018
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Parabéns ao “o LamPião”!

É com muito orgulho que a nossa comunidade educativa acolhe a
centésima edição do jornal escolar “O Lampião”.
Com décadas de existência (“nasceu” em 1981) e com formatos variados, tem
vindo a acompanhar a evolução dos tempos e a cumprir a sua missão,
dando a conhecer o que de melhor se faz no nosso Agrupamento, sem
perder de vista o seu objetivo principal - combater a iliteracia e a
desinformação.
Parabéns a todos os que, ao longo destes anos, têm vindo, de uma forma ou
de outra, a contribuir para a concretização e longevidade deste projeto.
Que venham mais cem...!!!!!

Ana Gomes
Isabel Aleixo
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