NEWSLETTER
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VALLIS LONGUS
Número - outubro

EDITORIAL
Caros leitores
Iniciamos mais um ano leti o e a nossa Ne sletter regressa para manter os
nossos estimados leitores informados do que se passa na Comunidade Educa
ti a Vallis Longus
Neste ano tão atípico o nosso lema é a proteção e a segurança de todos
Assim tudo foi preparado ao pormenor desde o Plano de Contingência até às
cores que norteiam os nossos caminhos rumo ao ensino e à aprendi agem
Apelamos à colaboração de todos e de cada um
Juntos enceremos esta pandemia
Boas leituras!
As Coordenadoras
Paula Vieira Lúcia Vasconcelos e Isabel Timóteo
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O Agrupamento de Escolas de Vallis Longus elaborou um Plano de Contingência de acordo com as de
terminações das Autoridades de Saúde Nacionais que define um conjunto de orientações que permi
tem a adequação de resposta do Agrupamento de forma a proteger a saúde dos alunos docentes tra
balhadores não docentes e isitantes assegurando a continuidade do funcionamento do ano leti o
Sabendo que as escolas desempenham um papel determinante na pre enção de uma epidemia pela
possibilidade de contágio e rápida propagação da doença entre os seus alunos e funcionários e que o
conhecimento das manifestações da doença e das suas formas de contágio constitui a melhor forma de
adotar medidas adequadas à sua pre enção a elaboração e o cumprimento deste Plano de Contingên
cia assumem particular importância

Cumpre as Normas
da Escola!
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O nosso Agrupamento é um dos de que fa em parte do Projeto-Piloto Manuais Digitais implementado a
ní el nacional neste ano leti o
A desmateriali ação dos manuais escolares que partiu do con ite do Secretário de Estado da Educação
Dr João Costa envolve todos os nossos alunos do 3º ano de escolaridade, num total de 212 das dez turmas das escolas do

ciclo O critério de seleção prendeu-se com uma maior representati idade de alu

nos de docentes e de escolas do Agrupamento
O projeto-piloto que fa parte do Plano de Ação para a Transição Digital tem como principais objeti os
desen ol er as competências digitais dos alunos desen ol er literacias múltiplas promo er a e ploração
de recursos educati os múltiplos e responder de forma efeti a à sustentabilidade ambiental e aos proble
mas de e cesso de peso nas mochilas
Na primeira fase contou-se com a Câmara Municipal de Valongo como parceiro fundamental que garan
tiu que todos os alunos fossem en ol idos no Projeto disponibili ando os equipamentos computadores
necessários a título de empréstimo A entrega dos computadores por parte do Ministério da Educação
está pre ista para o início do

Período

Acreditamos que este con ite é o reconhecimento do caminho de sucesso que temos indo a fa er e da
capacidade que temos tido em conjunto para ultrapassar desafios bem como o reconhecimento da res
ponsabilidade que colocamos nas nossas ações
Contamos com a colaboração empenho e profissionalismo de todos os inter enientes
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Durante o E D a Diretora de turma do

C do ano leti o

201 /2020, Leontina Martins, desenvolveu dois projetos
com a turma e Encarregados de Educação uma máscara so
cial e registos gráficos cada um com uma cor do arco-íris
Relati amente ao primeiro que foi desafiado por uma En
carregada de Educação Bebiana Sil a foi proposto aos alu
nos e pais realizarem projetos para uma máscara social. Pre-

Máscara vencedora—Bia Silva

tendeu-se en ol er o aluno e a sua família estimulando a
partilha o estarem juntos constituindo o projeto o elo de
ligação entre todos à distância de um clique Tudo foi dina
mi ado a partir da rede social WhatsApp Os

projetos fo

ram numerados e otados
A imagem do projeto encedor foi tratada pela Encarregada
de Educação proponente sócia-gerente da empresa Bordis
port que ofereceu uma máscara social a todos os alunos da
turma a todos os professores do conselho de turma e aos
Diretores do Agrupamento
O outro projeto que são registos gráficos cada um com uma
cor do arco-íris reali ados pelos pais e filhos ainda está a
2º lugar— Dinis Soares

decorrer

oncurso
c
a
s
o
t
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o
Outros pr
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Nos dias e de setembro decorreu a receção aos alunos no Agrupamento Vallis Longus
Os alunos foram acolhidos pelos educadores professores titulares e diretores de turma que os orienta
ram e sensibili aram para o cumprimento das regras de funcionamento do espaço escolar

As reações dos alunos foram
muito positivas.
Um início atípico…
De forma repentina a nossa ida
foi interrompida
Vi emos na incerte a de um re
gresso prometido
Dia após dia i emos a acreditar
que tudo ai ficar bem
O anúncio do regresso foi rece
bido com esperança e arco-íris
Mas o regresso re elado não foi
o sonhado
Foi um regresso feito de distân
cia de medo e de incerte a
Agora desejo um regresso ao
passado onde éramos li res
li res para demonstrar afetos ou
simplesmente nos misturarmos
na multidão
Ou
Um regresso ao futuro li res de
restrições e em que o medo seja
derrotado por cada sorriso nos
so
Contudo a realidade é que nes
te momento apenas nos resta
ACREDITAR e fa er a nossa par
te
Beatri Albuquerque

C

O que ai no meu coração
Nem eu sei
Uma grande confusão
Junto com preocupação
de quê nem sei
este co id- dá cabo de
mim
O que ai no meu coração
Nem eu sei
Ainda não acredito que isto
aconteceu comigo
fujam dele é um perigo
Estou baralhado estou a
sufocar
nem podemos dar abraços
nem nos podemos beijar
O que ai no meu coração
Nem eu sei
A pandemia só fa sofrer
seja em casa ou no hospital
a morrer
Uso máscara para me aju
dar
mas na realidade só me es
tá a prejudicar

No coração uma mistura de senti
mentos
Na cabeça a esperança de melhores
momentos
Voltei à escola
Sempre com os li ros na sacola
Metade alegria
Metade nostalgia
A escola mudou
O nosso cuidado aumentou
A distância temos de manter
Para nos podemos proteger
O afeto temos de guardar
Pois não o podemos demonstrar
As regras temos de praticar
Ou o corona amos apanhar
Voltar a casa é que não
Passar o dia sem ação
Sonho com a olta à realidade
E dei ar que o írus seja a minha prio
ridade
Raquel Sil a

Diogo Lopes

C

C
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Por causa do corona írus estamos a
passar por momentos difíceis com
muitas regras no as a que temos de
nos adaptar
Por esse moti o o início da escola foi
atípico Foram marcados percursos
de circulação temos de usar máscara
desinfetar as mãos e o calçado e
manter na medida do possí el o dis
tanciamento social
Apesar de tudo isto o regresso à es
cola até foi di ertido Conhecemos
no os professores no as disciplinas e
no os colegas
Sara Judite

D

Pensei que este ano leti o ia ser dife
rente que não ia ser preciso usar
máscara pensei que podia estar com
os meus colegas à ontade mas por
causa do COVID- não pôde ser as
sim
Porém conheci no os professores e
no os colegas de turma
Também por causa do co idnão
posso jogar à bola com os meus ami
gos até me cansar O campo da escola
é grande e tenho muita pena de não
o podermos usar li remente
Rafael Leites

A

Lá esta a eu No final do Período com o toque da campai
nha iemos todos para casa por causa de um írus mortal
Alguns meses depois chegou a hora de me preparar para o
início de um no o ano leti o um ano que eu tanto deseja a
esta a no
ano Esta a ner osa com medo mas tenho de
admitir que queria muito ir para a escola Não sabia como ia
ser o primeiro dia A última noite de férias foi estranha com
alegria e medo Não conseguia dormir a pensar em tudo
preparei árias roupas fi e desfi a minha malinha árias
e es álcool gel máscara caneta e caderno para a apresen
tação De manhã pego na minha malinha despeço-me da
minha mãe e entro na minha no a escola Vejo os meus ami
gos no amente Vejo a minha antiga professora ai correr
bem O medo começa a ser menor Mas não pensa a na mi
nha escola no a assim Pensa a que ia brincar e rir sem me
do de írus Estou sempre um bocadinho assustada mas
cumpro as regras sigo as riscas fico afastada não tiro a
máscara e la o as mãos Mas o que eu queria mesmo era
que esta pandemia acabasse depressa para oltar tudo ao
normal
Luísa Mendes

D

Este início de ano leti o é completamente atípico é estra
nho er todos os alunos de máscara sempre a usar o desinfe
tante não podendo brincar como está amos habituados
Muitas mudanças aconteceram as brincadeiras mudaram as
con ersas mudaram a ida mudou Tudo isto por causa do
COVID
E até quando teremos de continuar assim Ninguém sabe
ninguém sabe
O regresso das nossas brincadeiras con ersas e ida normal
depende das nossas atitudes
Por isso protejam-se e protejam os outros para que tudo re
gresse ao normal rapidamente
Lisandro Teles

D
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Na Escola ou entrar
primeira coisa a fa er
as mãos ou higieni ar
ato que nunca de o esquecer
Depois para o chão ou olhar
com a de ida atenção
Para não me enganar
sigo a linha a ul para o meu pa i
lhão
Vejo que na porta da sala
os meus colegas já lá estão
Não posso dar aperto de mão
mas sim um coto elão
No dia
de setembro de
começou mais um ano leti
o fui conhecer a no a escola Esta a muito ansioso porque
ia começar uma no a etapa na minha ida mas logo notei
que o no o ano iria ser diferente
Com o Co idno as regras foram criadas Para nos deslo
carmos no interior da escola foram pintadas linhas onde te
remos de circular
Temos de e itar contactos com outros alunos não podendo
abraçar temos que usar máscara pôr desinfetante nas
mãos higieni ar o calçado não emprestar material nem par
tilhar o lanche e permanecer no espaço que nos está destina
do
Apesar de ser a minha escola e poder estar no amente com
os meus amigos tudo agora é diferente mas espero que isto
passe e que tudo olte ao normal
Assim respeita as regras e toma cuidado
Por Ti por Nós Protege-te

No inter alo ou respeitar
a permanência nas bolhas
Não podemos brincar
só nos resta contar folhas
De emos ainda respeitar
entre todos o distanciamento
Abraços não podemos dar
mas temos de apro eitar
o momento
A máscara de o sempre usar
para o Co id e pulsar
e para nunca me isolar
pois a ami ade quero partilhar
A lição ou escre er
e os TPC ou fa er
Quando a aula acabar
o take-a a ou buscar

Martim Sousa

Por fim os digo não ou desani
mar
Nem tu nem ninguém
As regras amos decorar
e no final VAMOS TODOS FICAR
BEM
Rui Correia

C

D

No dia
de Setembro a turma do A conheceu o seu no o
lar a escola Vallis Longus
Nesse mesmo dia eu ia muito entusiasmado porque ia conhe
cer os ários professores que tenho
De ido ao Corona írus os alunos tinham que se pre enir
usando a máscara e respeitando o distanciamento social
Dinis Rocha

A
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Este ano apareceu-nos um írus
muito forte e de fácil contágio que
eio mudar as nossas idas Para
conseguirmos combatê-lo temos de
respeitar as regras do plano de con
tingência
O regresso às aulas com o Co idestá a ser muito complicado porque
as crianças adolescentes não podem
estar juntos Agora temos de respei
tar os circuitos da escola respeitar as
no as regras tanto na escola como
fora dela
O distanciamento social é muito importante e a máscara também agora
não pode ha er ajuntamentos e mui
to menos abraços e beijinhos
Os alunos não devem estar juntos,
todos sabemos que isto é difícil mas
temos de resistir ao írus Quando
comemos é a altura mais perigosa
porque nesse momento estamos sem
máscara por isso nessa situação te
mos de manter ainda mais o distanci
amento
Nesta situação de Co id não de e
mos tocar na cara a menos que de
sinfetemos as mãos antes e depois de
tocarmos nela Sempre que colocar
mos ou retirarmos a máscara de e
mos pegar nela pelos elásticos e de
sinfetar as mãos antes e depois
Daniel Pereira

E

No dia
de setembro pelas horas co
meçou a receção dos alunos das turmas do
º ano, na escola EB de Vallis Longus.
A primeira turma a apresentar-se foi o A
À chegada os alunos depararam-se com
algumas adaptações que foram necessárias
de ido à situação da pandemia dispositi os
com álcool gel à entrada da escola e dos
diferentes pa ilhões linhas coloridas no
chão a indicar os percursos a reali ar e cla
ro as máscaras que escondiam os sorrisos
de ner osismo ansiedade e felicidade típi
cos do primeiro dia de aulas
A receber os alunos esta am o diretor de
turma e o professor do primeiro ciclo De
seguida ambos acompanharam os alunos
pela escola dando a conhecer alguns locais
como as salas de aula o ginásio o pa ilhão
principal onde e iste a papelaria a secreta
ria a biblioteca e a direção Os alunos rece
beram o cartão da escola a caderneta o
horário e três máscaras reutili á eis
No final os alunos encaminharam-se se
gundo as normas para o portão onde os
familiares os espera am muito ansiosos
Matilde Sil a

A

CUMPRAM TODOS AS REGRAS!!!
Este ano leti o é muito diferente tem no as re
gras como por e emplo
usar máscara desinfetar as mãos e o calçado à
entrada e à saída das salas refeitórios pa ilhões
Sofia Barbosa

D
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Somos uma Escola Azul!
A Escola Básica Vallis Longus foi considerada Escola A ul tendo recebido a bandeira a ul que está haste
ada
No ano leti o
foi criado o projeto +VAL: @GIR para PRESERVAR, pela Biblioteca Escolar e o
grupo disciplinar de Ciências Naturais tendo sido apresentado à Escola A ul um programa educati o do
Ministério do Mar desen ol ido na Direção-Geral de Política do Mar que tem como missão promo er a
Literacia do Oceano na comunidade escolar e criar gerações mais responsá eis e participati as que con
tribuam para a sustentabilidade do Oceano Os trabalhos desen ol idos ao longo dos dois últimos anos
leti os en ol eram diferentes turmas e disciplinas e foram estabelecidas parcerias com entidades como
a BeWater para promo er a qualidade e o consumo da água da rede pública em Valongo e o Oceanário
de Lisboa para sensibili ar para a preser ação dos Oceanos contra o uso do plástico
Assim ai ser dada continuidade a este projeto cujo objeti o é assumir atitudes informadas e responsá
eis sobre o Oceano e os seus recursos para promo er uma sociedade mais a ul isto é em que todos
temos responsabilidades indi iduais e coleti as para com o Oceano Neste ano leti o para além de conti
nuarmos a promo er a utili ação do cantil reutili á el VAL amos organi ar uma campanha de sensibili
ação da lancheira saudá el e sustentá el

No mês de outubro internacionalmente celebrado como o mês das bibliotecas escolares MIBE foi pro
posto pela IASL o tema Descobrir caminhos para a saúde e o bem-estar.
A biblioteca escolar assumindo a missão de ser ir a comunidade con ida a celebrar ao longo do mês
os caminhos que ai descobrindo para ajudar a promo er a saúde e o bem-estar ocupacional emocional
físico espiritual intelectual e social das crianças e jo ens

MIBE - 1 de Outubro
Dia Mundial da M sica
A Biblioteca Escolar da escola sede passou ao longo
do dia di ersas obras musicais de Ludwig
van Beethoven celebrando assim a data com a músi
ca de um dos maiores compositores de sempre e si
multaneamente comemorando os 2 0 anos do seu
nascimento.

Para celebrar a Música e o seu papel fundamental na promoção da saúde e bem-estar a BE lançou o
repto ao grupo disciplinar de Educação Musical de desafiarem os seus alunos a reali arem trabalhos
sobre esta temática Esses trabalhos serão posteriormente e postos
Também o grupo de Francês se aliou a este propósito e iniciou a ati idade Top de la Musique Française
et Francophone
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MIBE - 16 de outubro
Dia da Alimenta ão
A Biblioteca Escolar comemorou o Dia da Alimentação, apresentando o seu projeto La chei a Sa dá el
e Sustentável", no âmbito da sua participação como membro do Programa Escola Azul.
Assim e com o intuito de conhecer os hábitos alimentares e de sustentabilidade ecológica da comunidade
educati a lançou um inquérito para a reali ação do diagnóstico

Foram disponibili ados li ros relacio
nados com a alimentação com recei
tas ariadas e saudá eis e ebooks nos
Recursos Digitais
Na Bibliotec em Linh estão dispo
ní eis trabalhos dos alunos sobre a
alimentação
Durante a “Semana da Alimentação”, o 1º ciclo assistiu a
uma apresentação do li ro Ri a e a Fl e a d Leg e
reali ada pela cantora Rita Redshoes acompanhada de mú
sica
Os alunos assistiram à apresentação que foi transmitida em
direto dos estúdios da Bet eien na sala de aula atra és
da plataforma Zoom

O ano de

veio reinventar a “presença” dos escritores, contadores de histórias e músicos nas escolas .
10
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MIBE - 26 de outubro
Dia Nacional da Biblioteca Escolar
Para assinalar o Dia Nacional da Biblioteca Escolar a equipa da BE proce
deu à entrega dos prémios das ati idades desen ol idas pela biblioteca
no ano leti o
e que mesmo no período de confinamento fo
ram concluídas

Parabéns aos vencedores!
Esperamos que continuem
no presente ano leti o a
participar nos Concursos da
Biblioteca Escolar adaptados
ao tempo de pandemia

Pares de Leitura:
Ensaio sobre a cegueira de José Saramago adultos
O fantasma de Canter ille de Oscar Wilde
ciclo
André Topa-tudo no país dos castanhos de António Torrado
Ali Babá e os Quarenta Ladrões adaptação Luc Lefort ciclo

ciclo

Perspetivas – tema” Narrativas de uma Pandemia.”
Novo logótipo da BE AE Vallis Longus destinado aos alunos de EV do
ciclo
Quem quer ser Bibliofeiticeiro?
Se estás interessado testa os teus conhecimentos sobre os li ros do Harr
Potter e inscre e-te na Biblioteca indi idualmente ou aos pares

A ende com a BE: A ende Digi al
Nos dias

e

de outubro iniciaram-se as sessões inseridas no Refe

rencial Aprender com a BE cujo tema neste ano leti o é Aprender Digi
tal
As sessões decorreram nas turmas do

F e G na disciplina de Francês e

o tema do trabalho proposto é Les comptines françaises
Com este trabalho pretende-se desen ol er a capacidade de acesso a
recursos tecnológicos digitais

fa orecer as competências digitais

(pesquisar e selecionar a informação; redigir um email; anexar um documento partilhar recursos tecnológicos reconhecer elementos da sua
cultura e da cultura francesa desen ol er a autonomia e treinar a gestão
do tempo
11
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MIBE
Semana mundial do espa o

A Biblioteca Escolar celebrou a Semana Mundial do Espaço com o apoio da
ESERO Portugal
Em tempo de Pandemia as sessões foram irtuais e destinaram-se aos alunos do e ciclos
Nas Escolas do Susão e do Valado reali ou-se a seguinte palestra
- Um dia m i o e pecial (Investigador: Ilídio André Pinto Monteiro da Costa).
No ciclo a palestra dinami ada foi
- O de a o de con r ir m in r men o para o maior ele cópio do m ndo (Investigador: Mercedes Filho

MIBE
Saber+ sessão online
Reali ou-se no dia

de outubro a primeira sessão online com parceiros e ternos neste caso a ESERO

Para que tal fosse possí el a Biblioteca Escolar adquiriu uma Webcam que permitiu tra er para o espaço
da sala de aula a in estigadora Dra Mercedes Filho Os alunos receberam-na com grande entusiasmo
e curiosidade

Esta aquisição da BE resultante da candidatura
a diferentes projetos possibilitou as ferramen
tas necessárias para podermos receber
almente os palestrantes

A Biblioteca Escolar também assinalou o Hal
lo een com a decoração do seu espaço e
destacou do seu fundo documental os li ros
e DVDs mais aterradores desafiando os seus
utili adores a passar um serão diferente e
assustador
12
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O Ministério da Educação em parceria com a RTP relançou o EstudoEmCasa
nhecimento por toda a comunidade educati a da mais- alia e do impacto deste recurso

após o reco

No último trimestre leti o esta ferramenta educati a demonstrou ser fundamental no acompanhamen
to das ati idades dos alunos na altura em situação de confinamento tendo colhido a atenção da comu
nidade lusófona para além-fronteiras A uni ersalidade do acesso ao EstudoEmCasa permitiu que mes
mo os alunos mais isolados pudessem aceder a conteúdos educati os rele antes no desen ol imento
das suas aprendi agens em qualquer parte do território nacional o que eio a ser complementado pela
RTP Pla e pela página eletrónica Estudo em casa
Esta continuará a ser uma ferramenta importante para os alunos e por isso aqui fica o horário para con
sulta

13
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A Portuguesa
A comunidade educati a da Escola Básica
Vallis Longus comemorou o Dia de O
tubro", dentro das salas de aula de ido às
restrições impostas pela Co idOs alunos relembraram o de outubro de
1143, Tratado de Zamora, que reconheceu
Portugal Como um Reino independente do
Reino de Leão e Castela
O feriado nacional de de outubro come
mora a Implantação da República Os alu
nos de acordo com os di ersos anos esco
lares reali aram ati idades para assinala
rem esta importante data histórica

He ói do ma nob e o o
Nação alen e imo al
Le an ai hoje de no o
O e lendo de Po gal
En e a b ma da memó ia
Ó Pá ia en e- e a o
Do e eg égio a ó
Q e há-de g ia - e à i ó ia
À a ma à a ma
Sob e a e a ob e o ma
À a ma à a ma
Pela Pá ia l a
Con a o canh e ma cha ma cha

O Dia Mundial do Professor foi instituído pela
Unesco em
para homenagear os que contri
buem para o ensino e para a educação da socieda
de
Os alunos fi eram ati idades para comemorar este
dia
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O Clube de Jornalismo comemora o segundo ano de ani ersário
Foram abertas as inscrições e este ano contamos com a preciosa colaboração de
De ido aos constrangimentos da Co id
justifique ia oom

jornalistas

a comunicação será feita online ia email e sempre que se

É de salientar o empenho e a participação e idenciada nos ários te tos que nos en iaram e que publi
camos nesta edição
Agradecemos a ossa colaboração

Na Ne sletter de no embro, gostaríamos de abordar alguns
temas
Dia de Todos os Santos
Dia de S Martinho

de no embro
de no embro

Dia Nacional de Luta contra os Diabetes
Dia Nacional do Mar

de no embro

Dia Nacional do Não Fumador
Dia Uni ersal da Criança
Dia Mundial da Tele isão

de no embro

de no embro

de no embro
de no embro

Contamos com o vosso entusiasmo, sentido crítico e capacidade de
investigação!
Ficha técnica:
Equipa de coordenação, redação e edição gráfica: Paula Vieira, Isabel Timóteo e Lúcia Vasconcelos
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