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EDITORIAL – Projecto Europeu 
 
Desloquei-me recentemente à Lituânia, onde participei numa 
reunião preparatória do projecto em que estamos envolvidos 
no âmbito do Programa Comenius (Parcerias entre escolas). 
Embora não tenha sido o meu primeiro contacto com um país 
de Leste, uma vez que em projectos anteriores já tínhamos 
uma escola privada da Letónia como parceira, foi uma 
experiência nova na medida em que, neste caso, se trata de 
uma escola pública. 
Aproveito, pois, este espaço para partilhar convosco, em 
breves linhas, esta experiência que considero muito 
enriquecedora. Esta Europa cada vez mais alargada 
proporciona-nos a possibilidade de contactar directamente 
com realidades totalmente diferentes da nossa. São europeus 
como nós mas, o facto de não partilharmos a mesma História, 
torna-os significativamente diferentes do ponto de vista 
cultural e social. 
 

«O nome dado ao nosso projecto fala por si: We 
are so different… but still we are the same.» 
 

Reportando-me exclusivamente à escola, trata-se de um 
estabelecimento nos arredores de Vílnius que é frequentada 
por crianças dos 6 aos 18 anos. Os alunos têm origens 
relativamente diferentes, na sua maioria são lituanos mas com 
origem russa ou polaca. A diversidade cultural é tratada com 
grande cuidado, respeitam-se as raízes dos alunos enquanto, 
por outro lado, se procura construir e fortalecer a cultura e 
identidade nacionais. Este foi um aspecto bem visível nas 
actuações feitas pelos alunos (canto, dança, música), 
apresentando-se não só com trajes tradicionais, dançando o 
“folclore lituano”, mas fazendo, também, uma abordagem aos 
sons e ritmos originários do Oeste europeu.  
Visitámos a escola em funcionamento. Tivemos oportunidade 
de circular pelos corredores e de entrar em salas em que as 
aulas estavam a funcionar. As turmas podem ter até 30 
alunos, embora, devido à diversidade de origens, nas línguas 
se dividam em grupos mais pequenos. Os alunos são afáveis 
e educados, e ainda têm o hábito, já perdido entre nós, de se 
levantarem quando uma visita entra na sala. Não há 
funcionários vigilantes, excepto no sector destinado aos 
alunos mais novos onde observámos a existência de uma 
vigilante. 
A escola funciona num edifício com 50 anos mas cuidado, 
quer exteriormente, quer em termos de condições de 
funcionamento. Tem uma biblioteca e um museu. A biblioteca 
segue um modelo clássico, com prateleiras cheias de livros 
envelhecidos onde me recordei no cheiro tão característico da 
antiga Biblioteca do Bombarral. O espólio do museu vai sendo 
enriquecido pelos próprios pais e alunos, numa lógica deveras 
interessante. 

(continua) 

equiparedaccao@aefp.pt 

 
“WE ARE SO DIFFERENT… BUT STILL 

WE ARE THE SAME” 
 

ENCONTRO EM VILNIUS, LITUÂNIA 
 
Teve lugar em Vilnius, Lituânia, entre os dias  4 e 9 de Novembro, o 
1º encontro do projecto Comenius de parceria multilateral entre 
escolas, We are so different… but still we are the same, no qual a 
nossa escola participa.  
Neste encontro reuniram-se os directores e coordenadores de 
projecto das escolas envolvidas, a saber, escolas de Portugal 
(Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro, das Caldas da Rainha 
e Escola Básica e Secundária Fernão do Pó, do Bombarral), Grécia, 
Turquia, Letónia, Polónia, Roménia, Lituânia e Itália.  
Este 1º encontro teve como objectivo decidir e planificar as 
actividades e os intercâmbios a desenvolver com professores e 
alunos, em cada escola, durante o primeiro ano de vigência do 
projecto. Ao longo dos anos lectivos 2009-2010 e 2010-2011, todas 
estas escolas serão visitadas por professores de todas as escolas 
envolvidas no projecto. Terão lugar também dois grandes 
intercâmbios de alunos. No início e final de cada ano lectivo, 
directores e coordenadores reunir-se-ão para definir, planear e 
avaliar todo o trabalho desenvolvido em cada ano.   

 

 À escola 
Vilniaus 
Barboros 
Radvilaites 
Pagrindine 
Mokykla de 
Vilnius, 
Lituânia, coube 
organizar o 
primeiro 
encontro, 

O que fez com grande brio, entusiasmo, simpatia e hospitalidade, 
proporcionando a todos os participantes um ambiente de trabalho 
acolhedor e profissional, bem como momentos de convívio, cultura 
e lazer inesquecíveis. 
Os próximos encontros serão de professores e terão lugar em Sibiu, 
Roménia, em Fevereiro, e em Istambul, Turquia, em Março. No mês 
de Maio será a vez da escola coordenadora, em Caldas da Rainha, 
acolher o intercâmbio de alunos de todas as escolas, que se 
deslocarão a Portugal por alturas do dia da Europa. A reunião final 
do primeiro ano terá lugar em Junho na Grécia. 
Nesta deslocação a Vilnius tivemos o apoio da Câmara Municipal 
do Bombarral, que muito agradecemos, e que se nos associou com 
a oferta de produtos do nosso concelho que foram oferecidos à 
escola anfitriã e aos representantes de todas as escolas presentes. 
O projecto está em marcha. Esperamos que a adesão da nossa 
comunidade educativa seja tão entusiasta como aquela que tivemos 
oportunidade de presenciar na Lituânia. 

Maria Fernanda Carmelo 
Coordenadora do Projecto 
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(Editorial - continuação)  
Todos os alunos têm contacto com a novas tecnologias de 
informação e comunicação, apesar de a escola ter apenas 
uma sala equipada com computadores. As TIC são bastante 
valorizadas mas não existe a ideia de que só se pode 
trabalhar com muitos computadores, impressoras e 
equipamentos multimédia. As pessoas sentem-se felizes com 
o pouco que têm, acreditam e esperam ter mais recursos, 
mas estão essencialmente apostados em rentabilizar e 
utilizar bem os que existem. 
Finalmente, uma nota para a participação e envolvimento dos 
pais na vida escolar dos seus filhos. Para além do 
testemunho dos professores, tivemos oportunidade de 
presenciar o seu envolvimento. Os alunos preparam uma 
peça de teatro sobre a vida da rainha Barbora (que dá o 
nome à escola) para nos apresentarem. Tudo estava 
preparado e constava do programa do encontro. Porém, no 
próprio dia, com um pedido de desculpas da coordenadora 
do projecto, devido à forte insistência dos pais, a peça foi 
apresentada à noite para que também pudessem assistir. A 
sala (uma espécie de polivalente com palco) encheu-se 
completamente. Os semblantes eram de satisfação e alegria. 
Fez-se um silêncio profundo e escutou-se com atenção as 
palavras dos actores (alunos e professores). Mesmo a 
comitiva de parceiros (portugueses, italianos, gregos, turcos, 
romenos, polacos e letões), que não entendeu uma palavra 
do que foi dito (tínhamos apenas um breve resumo em 
inglês), não conseguiu deixar de permanecer atenta e em 
silêncio, tal era o clima gerado na sala. 
Penso que o nome dado ao nosso projecto fala por si: We 

are so different… but still we are the same. 
Emanuel Vilaça 
Director do AEFP 
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O MAGUSTO NO AEFP 

 

  
 
Atentos às tradições e valorizando a cultura 
portuguesa, a Comissão de Eventos desafiou a 
Escola inteira a sentir o cheiro e o sabor das 
castanhas assadas à moda antiga. Pedro Martins não 
precisou de apregoá-las. Estavam, realmente, 
quentes e boas! Com o programa de ocupação plena 
de alunos, nota-se, de algum tempo a esta parte, a 
necessidade de momentos de sereno e tranquilo 
convívio, para conversar, rir e brincar. Foi assim, que 
durante a manhã do dia de S. Martinho, os alunos do 
segundo, terceiro ciclo e secundário se encontraram 
com professores e operacionais técnicos e 
administrativos, desfrutando do sol, brincando no 
jardim, dando vida à Escola. 

Prof. Joaquim Completo 
Comissão de Eventos 

CONCURSO NACIONAL DE LEITURA 

 

 

À semelhança do ano que passou, o Plano 
Nacional de Leitura volta a promover o 
Concurso Nacional de Leitura. A finalidade 
do concurso é a de fazer uma avaliação 
dos hábitos de leitura de obras literárias. 

O nosso Agrupamento associa-se a este desafio cultural que 
pretende estimular a prática regular de leitura de boa literatura nos 
escalões etários apropriados aos alunos do 3º ciclo de 
escolaridade e do Ensino Secundário. Para tal vai procurar 
seleccionar de entre os seus alunos os representantes do AEFP 
no Concurso Distrital de Leitura. 
O regulamento do Concurso está afixado em 
vários locais-surpresa pelos muros do edifício 
sede e na Página Web do Agrupamento 
(www.aefp.pt). Vê qual o título que corresponde 
ao teu escalão e…”deita mãos à Obra!”  
Lê! Quando todos os amigos têm mais que 
fazer, um bom livro fala sempre contigo!  
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BibliotecaBibliotecaBibliotecaBibliotecaNovembroNovembroNovembroNovembroDezembroDezembroDezembroDezembroBibliotecaNov 

embroDezembrobibliotecabibliotecabibliotecabibliotecaNovembNovembNovembNovembrorororoDezDezDezDez    

ExposiçõesExposiçõesExposiçõesExposições::::    
    

� The Wall, o MuroThe Wall, o MuroThe Wall, o MuroThe Wall, o Muro    –––– foi há 20 anos,  foi há 20 anos,  foi há 20 anos,  foi há 20 anos, 
em 9 de Novembro de 1989 em 9 de Novembro de 1989 em 9 de Novembro de 1989 em 9 de Novembro de 1989 ---- a queda  a queda  a queda  a queda 
do Muro de Berlim; Outros Muros do Muro de Berlim; Outros Muros do Muro de Berlim; Outros Muros do Muro de Berlim; Outros Muros ––––    
“The wall” “The wall” “The wall” “The wall” –––– foi já há 30 anos  foi já há 30 anos  foi já há 30 anos  foi já há 30 anos ---- a  a  a  a 
publicação do álbum dos Pink Floyd, publicação do álbum dos Pink Floyd, publicação do álbum dos Pink Floyd, publicação do álbum dos Pink Floyd, 
um dos mais vendidos de todos os um dos mais vendidos de todos os um dos mais vendidos de todos os um dos mais vendidos de todos os 
tempos; Os muros de Roger Watempos; Os muros de Roger Watempos; Os muros de Roger Watempos; Os muros de Roger Waters, ters, ters, ters, 
activiactiviactiviactivista prósta prósta prósta pró----queda do Muro de queda do Muro de queda do Muro de queda do Muro de 
Berlim Berlim Berlim Berlim e não só...e não só...e não só...e não só...    

�  

    

Oportunidade para reflectir sobre os Oportunidade para reflectir sobre os Oportunidade para reflectir sobre os Oportunidade para reflectir sobre os 

muros da actualidade (de betão, ou muros da actualidade (de betão, ou muros da actualidade (de betão, ou muros da actualidade (de betão, ou 

talvez não!)..talvez não!)..talvez não!)..talvez não!)......    
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AMBIENTE 
 

 Algumas dicas úteis para um desenvolvimento sustentável: 
� Limpar a prata – utilizar pasta dos dentes; 
� Tirar o calcário das cafeteiras eléctricas – utilizar água e 

vinagre; 
� Limpar os bicos e espalhadores do fogão – utilizar limão ou 

vinagre; 
� Limpar a louça da casa de banho – utilizar vinagre; 
� Remover manchas em tapetes – utilizar um pano húmido e 

um pouco de creme de barbear; 
� Tirar manchas de ferrugem – usar sumo de limão e água 

morna ou usar vinagre para humedecer a nódoa durante algumas 
horas e depois lavar normalmente; 

� Remover manchas causadas pelo ferro de engomar – 
usar uma solução de vinagre e sal aquecidos ou usar água 
oxigenada e depois lavar com água morna; 

� Tirar manchas de suor da roupa – deixar a roupa de molho 
em água morna e vinagre; 

� Tirar odores do microondas – colocar uma tigela com água e 
algumas folhas de louro no microondas e deixar levantar fervura. 
Desligar o microondas e deixar a tigela lá dentro durante 10 
minutos; 

� Limpar o forno – utilizar água quente e bicarbonato de sódio; 
� Limpar janelas e esquadrias em alumínio – misturar óleo de 

cozinha e álcool em partes iguais e limpar com um pano macio; 
� Lavar vidros – usar uma solução de vinagre ou limão diluídos em 

água e limpar com uma folha de jornal; 
� Amaciar as roupas e realçar a sua cor – colocar meio copo 

de vinagre branco na última água da lavagem; 
� Espantar moscas e mosquitos – usar folhas de louro, 

eucalipto ou manjericão maceradas em água ou espalhadas pelo 
ambiente. 

 Trabalho elaborado com os contributos dos alunos da  
 Turma EFA 2ºB3 
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PÁGINA DAS CIÊNCIAS 

 4. Verta a solução tratada para outro goblé, acrescentando 
depois uma colher de cloreto de sódio (sal comum) e um 
pouco de perfume. Deixe arrefecer a solução. (deverás ser 
cauteloso no manuseamento do goblé quente, pois como é 
sabido, o vidro quente ou frio parece o mesmo);     
5. A flutuar na solução encontra-se uma massa sólida que 
pode ser designada de sabão perfumado. (trata-se de um bom 
meio de limpeza porque é formado por uma parte apolar que é 
dada pela gordura, e outra parte polar que é fornecida pelo sal e 
hidróxido de sódio. Devido a estas características o sabão tanto 
atrai para si moléculas polares ou apolares). 

  
 

Prof. Carlos Monteiro, Ciências da Natureza 
 (in ciência viva - adaptado) 

 
 
VAMOS PRODUZIR VAMOS PRODUZIR VAMOS PRODUZIR VAMOS PRODUZIR 

SABÃO?SABÃO?SABÃO?SABÃO?  

 
 

 
Se julga que a produção de sabão obedece a procedimentos 
laboratoriais complexos apenas ao alcance de grandes 
estruturas fabris… engana-se. A produção de sabão é muito 
fácil e não encerra qualquer segredo.  
 
Na verdade, o sabão não é um produto encontrado na 
Natureza. Pode até dizer-se que é um produto muito semelhante 
ao pão, ao vinho, ao queijo, ao vidro, à cerâmica e a outros 
produtos cujo aparecimento perde-se nos tempos, mas que 
devem ter a sua origem em fenómenos puramente acidentais. 
A produção de sabão é uma das mais antigas actividades 
conhecidas, já descrita pelo historiador romano Plínio, (23-79 
d.C.).  
Material  
      Goblé.  
      Lamparina de álcool.  
      Tripé e grelha.  
      Colher de cozinha.  
      Óculos de protecção.  
      Luvas de látex. 
  

Compostos  
      Hidróxido de sódio (soda 
cáustica).  
      Cloreto de sódio (sal 
comum).  
      Gordura.  
      Perfume.  
      Água destilada. 

 

 

PROCEDIMENTO 
 
      Atenção! Durante a 
execução desta experiência 
deve proteger as mãos com 
umas luvas e os olhos com 
uns óculos. 

 
     1. Prepare uma solução de hidróxido de sódio. (A 
preparação desta solução deve ser cuidadosa porque o 
hidróxido de sódio é muito alcalino. O hidróxido de sódio é 
normalmente fornecido no estado sólido, devendo este ser 
transferido para um goblé já com água com a ajuda de uma 
colher de plástico. O hidróxido de sódio é fornecido ao goblé 
depois de este já ter a água, porque esta forte base ataca o 
vidro ficando os grãos colados às paredes do goblé, sendo 
depois a sua remoção bastante difícil);      
2. Adiciona um pouco de gordura à solução de hidróxido de 
sódio. (a gordura adicionada pode ser um pedaço pequeno de 
manteiga, óleo alimentar ou azeite);     
3. Aqueça a solução e deixa-a ferver durante 2- 3 minutos. 
(com o calor fornecido pela chama da lamparina a fervura não 
será muito intensa, mas deverá ser cauteloso pois a solução que 
estamos a aquecer é muito alcalina. Se durante a fervura 
houver salpicos para fora do goblé, estes deverão ser 
imediatamente limpos com um pano húmido);   
 


