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VISITA  A LAMEGO….

Em resposta ao convite que nos foi proposto pelas nossas amigas de Lamego, no dia de São Martinho,

tivemos o privilégio de ir conhecer, não só um pouco da cidade como também a Escola de Formação Social de

Lamego.

 A viagem foi muito cansativa, mas compensadora, uma vez que

fomos muito bem recebidas, com muita amizade e carinho.

Conhecemos as instalações da escola que nos surpreenderam pela diversidade de valências que

a mesma abrange.

Depois de visitadas as instalações, tivemos um almoço-convívio, durante o qual as colegas

de Lamego procuraram animá-lo e dinamizá-lo com canções e poemas preparados por elas. O grupo

de Leiria também apresentou algumas canções, seguindo-se, depois, a troca de lembranças.

 Outro momento importante que nos proporcionaram foi a visita guiada à serra, ao

miradouro e ao Santuário de Nossa Senhora dos Remédios.

No fim de termos descido os cerca de 365 degraus do santuário, voltámos para Leiria, numa viagem longa e cansativa mas

muito enriquecedora.

Para finalizar, queríamos agradecer às nossas amigas de Lamego, pela forma como fomos recebidas e por nos terem proporcionado

um dia diferente e divertido. Dina Vicente, Marta Santos, Olga Silva, Rita Amado e Vanessa Vieira – 11.º ano.

Um novo ano começou! O primeiro período escolar já terminou! Que alívio! - dirão alguns. Outros

pensarão que passou demasiado depressa. E outros ainda desejariam que passasse mais rapidamente.

Enfim, contentar toda a gente é difícil!

O novo Olhar(es) está de volta. Ainda não deu a conhecer o seu rosto a algumas alunas da Escola.

No entanto, trata-se de um boletim que deve ser acarinhado por todos e “escrito” por todos. É fundamental

que todos se sintam empenhados na sua elaboração como elo de comunicação no seio da comunidade

educativa. Se não o sentirmos como “nosso”, o objectivo que esteve na base da sua criação fica

comprometido. Deixo, desde já, o apelo neste início de

ano.

Comemorámos há pouco o nascimento do Menino

que, humildemente, se fez homem, cresceu e morreu para

nos mostrar o Caminho da santidade. Também há poucos

dias lembrámos liturgicamente a Epifania – Dia de Reis

– que, em alguns países cristãos, é o momento natalício por excelência. De

qualquer modo, e independentemente das tradições e “modas”, o

que mais interessa é o significado intrínseco desta quadra e,

sobretudo, o impacto que isso tem nas nossas vidas. Deixo também

esta reflexão para cada um de nós.

Ao longo destes três meses de vida escolar, muitas coisas

aconteceram. Umas boas, outras menos boas e outras até

surpreendentes. Convido-vos a entrar no nosso jornal para constatarem esta afirmação. É que alunas e

professores deram nas vistas!!! Bom trabalho para todos! Artur Costa

ALUNAS ANIMAM LARES

As alunas do 12.º ano deslocaram-se ao Lar Nossa Senhora

da Encarnação e ao Lar Emanuel, a fim de participarem nas respectivas

festas de Natal, nos dias 13 e 15 de Dezembro, a convite das direcções

das referidas instituições.

Para animarem os idosos, as alunas apresentaram uma pequena

peça de teatro baseada num poema de António Gedeão, duas danças tradicionais, Tia Anica e Regadinho,

concluindo com duas canções da época: “Natal de Évora” e “Boas Festas”.

No final da festa, as alunas foram convidadas para um pequeno lanche partilhado durante o qual foi

possível verificar a satisfação de todos: “artistas” e público. Aqui ficam algumas fotos para testemunharem os

acontecimentos. Carina e Ângela – 12.º ano

No dia 5 de Dezembro, as alunas estagiárias deslocaram-se à nossa Escola, a fim de partilharem as suas experiências

com os orientadores, bem como colocar dúvidas quanto ao modo como estão a decorrer as diferentes etapas do trabalho com

vista à elaboração do relatório final. De um modo geral, os estágios estão a correr bem e as instituições mostram-se satisfeitas

com o trabalho realizado pelas nossas alunas. Delinearam-se estratégias no sentido de colmatar ainda algumas falhas, nomeadamente

no que diz respeito à postura da verdadeira educadora social.

Eis os locais de estágio onde as alunas se encontram durante seis meses:

Estagiária                                       Instituição                             Localidade
Ana Cristina Coelho Oliveira O Ninho LEIRIA
Ana Isabel Vala Pereira O Ninho LEIRIA
Ana Paula Ferreira Lopes Lar da Misericórdia LEIRIA
Ana Raquel Abreu Monteiro ACISJF - Casa de Trabalho LEIRIA
Carina Alexandra Frederico Santos Centro Social e Paroquial ATOUGUIA
Diana Françoise Moniz Soares Lápis Académico LEIRIA
Elisabete Carmo Pereira Anunciação Lar de S. Cristóvão CARANGUEJEIRA
Ermelinda Filipa Oliveira Cruz Sousa Chicoração LEIRIA
Joana Rita Duro Morgado Jardim do Fraldinhas LEIRIA
Liliana de Jesus Carlos Lar de S. Cristóvão CARANGUEJEIRA
Maria João Silva Baltazar Expectativa & Dominó LEIRIA
Marta Henriques de Matos Lar Emanuel LEIRIA
Marta Susana Manso Sá Miranda Centro de Apoio Idosos FANHAIS
Nídia Catarina Patrício dos Santos Centro Social e Paroquial POUSOS
Sandra Sofia Lopes Santos APAJE FÁTIMA
Tânia Rita Vindeirinho Fiúza CERCILEI PINHEIROS
Tânia Sofia Filipe Amaro Centro Social VALADO DE FRADES
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OUTRAS LINGUAS

           A AVENTURA DO DESERTO
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          A Scary Day
On Monday 31st October the 11th grade English students celebrated Halloween.
They prepared some games, a song and dressed up as witches, ghosts and as vampires.
Then they went to visit our 10th grade students and our 11th grade French students.
They knocked on the door and eight dressed up students invaded the classrooms shouting

“trick or treat”.
They organised a game with the students and taught them a traditional Halloween saying.

They sang the song “A scary night”. They gave the students and the teacher witch finger cookies
and drops. Then the students went to the head master’s office and sang him a song and gave him
witch fingers. While the students sang, he took some photos.

Finally they went to the kitchen where they also sang without the music “Scary Night”.
This activity was fun and the student’s enjoyed doing it.

Expressão Plástica - 10º A - Moldura

Caixa de CD

Fotografia (para recortar) ou tipo passe
Cartolina, papéis coloridos diversos
Cola, tesoura, régua, X-acto,...
O objectivo do trabalho consiste na transformação de uma caixa de
CD numa moldura. A caixa deve ser desmontada e montada de modo
a que a parte em que encaixa o CD sirva de base voltada para baixo
e, a parte da frente da caixa (capa de CD) fique a cerca de 90º virada
para fora em relação à base.
Tendo em conta que a moldura vai ser vista em todo o seu redor, é
importante ter em conta a sua decoração em três das faces que ficam
visíveis. Assim, na parte da caixa que fica levantada estará a
fotografia e respectiva decoração; na parte de trás, uma decoração de
acordo com a decoração de conjunto e a parte da base (que
corresponde à parte de trás da caixa de CD) será também decorada.
Em termos de decoração devem ter-se em conta as cores, a temática
da fotografia e usar papéis coloridos e/ou outros elementos
pertinentes para a decoração da mesma.

DESTAQUES
DISCIPLINARES

Proposto pelo Dr. Henrique Vieira

Fica este mosaico de imagens para “recordar”! Na próxima edição teremos mais pormenores descritos pela Dra. Susana Lopes.

As imagens falam por si! A Dra. Susana na sua missão!

Está a decorrer na

Escola um concursoconcursoconcursoconcursoconcurso

lúdico e culturallúdico e culturallúdico e culturallúdico e culturallúdico e cultural     que pre-

tende motivar as alunas

para a aquisição de co-

nhecimentos. Apela-se à

participação de todas. Há

prémios! Consulta o regu-

lamento. Ao lado apresen-

ta-se  a 1.ª série de per-

guntas. Boa sorte!

        QUEBRA-CABEÇAS

TESTE DO EINSTEIN  (adaptado)
Aqui tens um jogo para exercitares a tua mente...
Einstein escreveu este teste e afirmou que 98% das pessoas não pode resolvê-lo...
Não vais deixar que ele tenha razão, pois não?!
Atenção que este jogo só tem uma solução e não várias soluções.

1- Há cinco casas de cinco diferentes cores.

2- Em cada casa mora uma pessoa de uma diferente nacionalidade.

3- Essas cinco pessoas bebem diferentes bebidas e comem diferentes tipos de frutas e têm um certo animal de estimação.

4- Nenhuma delas tem o mesmo animal, come o mesmo tipo de fruta ou bebe a mesma bebida.

QUESTÃO: Quem é que tem um peixe como animal de estimação?
Dicas:

- O Inglês vive na casa vermelha.
- O Sueco tem cachorros como animais de estimação.
- O Dinamarquês bebe chá.
- A casa verde fica à esquerda da casa branca.
- O dono da casa verde bebe café.
- A pessoa que come laranjas cria pássaros.
- O dono da casa amarela come diospiros.
- O homem que vive na casa do centro bebe leite.
- O Norueguês vive na primeira casa.
- O homem que come maçãs vive ao lado do que tem gatos.
- O homem que cria cavalos vive ao lado do que come diospiros.
- O homem que come manga bebe cerveja.
- O Alemão come melão.
- O Norueguês vive ao lado da casa azul.
- O homem que come maçãs é vizinho do que bebe água.

Grelha de ajuda:

1 2 3 4                         5
Cor
Nacionalidade
Bebida
Fruta
Animal

Nota:   Só para as alunas ↓
Quem primeiro encontrar a solução e a entregar ao director da escola ganha um prémio.

Tema 1 – LITERATURA

1. Quem é o autor da cantiga de amigo “Ai flores, ai flores do verde pino”, com fortes ligações
a Leiria?

2. Quem foi o autor do livro Corte na Aldeia, publicado no século XVII?
3. Refira o nome do poeta leiriense, nascido a 26 de Janeiro de 1878, com fortes ligações a

S. Pedro de Moel e que esteve ligado ao movimento Renascença Portuguesa.
4. Refira o autor leiriense do livro de poesias “A Alma e o Deserto”, ao qual foi atribuído o

prémio Antero de Quental.
5. Mencione o nome completo do autor do romance O Marquez da Bacalhoa, que lhe trouxe

alguns problemas políticos, sendo mesmo obrigado a homiziar-se no estrangeiro.
6. Miguel Torga é o pseudónimo literário de que poeta português do século XX?
7. Autor de muitas farsas e autos, cujo lema principal era “ridendo castigat mores”. De quem

se trata?
8. Eça de Queirós é o principal representante de que movimento literário?
9. Indique o pseudónimo literário de Joaquim Guilherme Gomes Coelho.
10. Refira os quatro principais heterónimos do poeta Fernando Pessoa.


