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Tantos anos passados na vida de todos nós, e no curtíssimo 
espaço de tempo de apenas um mês, todos nos vemos 
confrontados com uma premente necessidade de 
adaptação/atualização e submersos num oceano digital.
Neste mergulho, motivado por uma necessidade inédita de se 
encerrar os espaços de trabalho, socialização, diversão e 
aprendizagem, em consequência da contenção de um vírus que 
não parava de alastrar pelo mundo, alunos, pais, funcionários, 
professores e todos viram estilhaçar-se o normal quotidiano.
Iniciava-se um período, cujo limite temporal, desconhecido e 
indeterminado, tirava a essência às escolas, esvaziando-as da 
razão da sua existência, os alunos. Estes viram-se privados da 
presença física dos amigos, da frequência dos espaços, onde até 
então desenvolveram conjuntos de atividades que promoveram o 
seu crescimento humano e social, e transferiram tudo isso para as 
suas casas e, na maioria das situações, com recurso a meios 
tecnológicos até então enigmáticos para todos.

 
 

O afastamento que nos aproxima



Confrontados com a necessidade de aprender, constataram a 
mudança radical que a Escola, num ápice, sofreu. 
Passaram a ver e ouvir professores e colegas em retângulos (TV, 
telemóvel, tablet, etc.), cuja utilização, até aí, era posta em causa e que, 
agora, paradoxalmente, se tornava o veículo obrigatório para as suas 
aprendizagens. 
Aí, tiveram oportunidade de constatar que a escola não termina nos 
seus muros ou nas paredes das suas salas e que é possível existir em 
qualquer lugar.
Constatado tudo isto, os alunos, confrontados com esta nova 
realidade, compreenderam que a aprendizagem também é possível 
ocorrer em casa, conjuntamente com irmãos, pais ou outros 
familiares que complementam o papel dos professores.
Aqui chegados e particularizando tudo o que até então foi a�rmado, 
venho, como Diretor do Agrupamento de Escolas Nº 1 de Beja, 
enaltecer o ótimo exemplo que a turma 4BST representa para a 
promoção da Escola, através do trabalho conjunto de pais e 
encarregados de educação, professores, técnicos e respetivos alunos 
que terá como produto �nal a produção de uma revista digital, onde, 
entre outros objetivos se pretende fomentar coesões, envolver e 
valorizar alunos, escola e famílias num objetivo comum, favorecer 
partilhas de experiências e preocupações e integrar conteúdos 
curriculares variados, relacionando e problematizando situações 
concretas.
Com a concretização deste trabalho pode concluir-se que a 
adversidade provocada por qualquer con�namento, ou outra qualquer 
razão, não impede que o afastamento nos aproxime.

http://www.agr1beja.pt/

José Eugénio Pereira
Diretor do Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja



Em destaque
ALGUMAS COISAS 

QUE FIZEMOS 

JUNTOS, À DISTÂNCIA

Escritas por nós e por muitos daqueles que, 
ao longo destes anos nos acompanham.
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Assim nasce uma revista
O INÍCIO

Em primeiro lugar, uma revista, como todas 
as coisas, nasce com uma ideia. Depois, 
cresce com vontade e determinação de a 
fazer avançar. Finalmente, precisa de muito 
trabalho que a concretize.
Tudo isto foi possível reunir. O que surgiu 
como uma sugestão, rapidamente cresceu 
numa avalanche de entusiasmo e de 
contributos que tornou a sua concretização 
inevitável.
Deste caminho entre um ponto e outro, só 
pode resultar um pensamento em forma de 
palavra – reconhecimento.
Em primeiro lugar, reconhecimento no 
sentido de gratidão, pela recetividade, 
con�ança e empenho por parte dos pais, 
pelo entusiasmo das crianças, pelo pronto 
apoio do nosso Diretor e pela preciosa e 
pronta adesão de outros pro�ssionais que, 
participando na vida escolar das crianças, 
achamos importante incluir. Grato a todos!

Reconhecimento também no sentido de 

identi�cação, de nos revermos no que 

nos é semelhante, porque há contextos 

que mais nos aproximam. Seja enquanto 

pais, educadores ou cidadãos, ou 

cumulativamente nestes diferentes 

papéis, com empatia e solidariedade, 

reconhecemo-nos em muitos dos sonhos 

e das di�culdades que este contexto nos 

fez viver – com o mais amargo e o mais 

bonito que há em cada um de nós. 

Muitas di�culdades ultrapassámos 

juntos, protagonizando de forma natural 

histórias de entreajuda que �zeram a 

diferença.

Reconhecimento, �nalmente, no sentido 

de recompensa, como um presente para 

estas crianças. Gostaria que sentissem 

orgulho no seu trabalho e alegria em o 

partilhar, tanto quanto a que nos fazem 

sentir.

FICHA TÉCNICA
COORDENAÇÃO:
João Rabaçal
REDAÇÃO:
Crianças: Alexandre Caeiro; António Barnabé; 
Beatriz Costa; Daniela Pereira; Eva Zambujo; João 
Figueiredo; Leonor Inácio; Leonor Marinheiro; 
Maria Inês Gonçalves; Maria Leonor Romana; 
Martim Silvestre; Matilde Bexiga; Matilde Mestre; 
Miguel Martins; Sandra Gomes; Sidnay dos 
Santos; Simão Gonçalves; Simão Pedro Dias; Tiago 
Correia; Yasmin Xavier.
 

Adultos: João Rabaçal; José Eugénio 
Pereira; Ana Margarida Ramalho.
FOTOFRAFIA:
Enviadas pelos encarregados de 
educação; arquivo; unsplash.
Fotogra�a de capa: Aziz Acharki
DESIGN GRÁFICO, PAGINAÇÃO E 
EDIÇÃO:
João Rabaçal
APOIO:
Agrupamento 
de Escolas nº 1 de Beja
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Se nos sentirmos mais 

próximos uns dos outros, 

se conseguimos partilhar 

um pouco mais do que 

queremos e sabemos, se 

�carmos a conhecer um 

pouco mais do mundo e 

das coisas que nele há, se 

aprendermos a ler 

notícias e histórias, se 

falarmos dos assuntos e 

tivermos opinião sobre 

eles, se com o que 

sabemos e com o que 

descobrirmos �zermos 

coisas novas, se 

aprendermos a ler e a 

escrever com mais gosto, 

se pouco a pouco 

aprendermos a ser 

melhores cidadãos, 

então,  valeu a pena 

embarcar nesta aventura.

Esta escola que agora temos não é a escola 

que, certamente, queríamos porque a escola é 

vivência, é experiência, é relação. São sorrisos 

e amigos e movimento. É um ir e voltar todos 

os dias igual e todos os dias diferente. A escola 

é estar juntos, a aprender juntos. 

Nestes tempos, estamos muito à distância do 

que a escola deve ser.  Mas uma das coisas em 

comum são os múltiplos projetos que, 

constantemente, há que fazer nascer, para que 

se concretize a experiência única e signi�cativa 

que é aprender. Como este que agora vos 

oferecemos. Desejamos que o apreciem e se 

reconheçam também um pouco nele.

Se nos sentirmos mais próximos uns dos 

outros, se conseguimos partilhar um pouco 

mais do que queremos e sabemos, se �carmos 

a conhecer-nos melhor, se �carmos a conhecer 

um pouco mais do mundo e das coisas que 

nele há, se aprendermos a ler notícias e 

histórias, se aprendermos palavras novas, se 

falarmos dos assuntos e tivermos opinião 

sobre eles, se com o que sabemos e com o que 

descobrirmos �zermos coisas novas, se 

aprendermos a ler e a escrever com mais 

gosto, no papel ou no computador, se pouco a 

pouco aprendermos a ser melhores cidadãos, 

então, apesar de pequenas di�culdades, valeu 

a pena embarcar nesta aventura.

Que esta nossa revista seja VISTA E REVISTA 

com reconhecimento, também com o sentido 

de descoberta. Até ao próximo número!

João Rabaçal
professor titular da turma 4BST
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de uma quarentena
HISTÓRIA

Estar de quarentena é estar em casa isolado 

para não apanhar nem transmitir uma doença, 

é uma medida de proteção para todos.

Já estou de quarentena há cinco semanas (35 

dias) e ainda vai durar mais tempo. 

Durante a minha quarentena os meus pais 

estão em «teletrabalho», quer dizer que 

trabalham a partir de casa utilizando os 

computadores e a internet.

Nós não estamos de férias, estamos na «escola 

de casa». Os professores têm enviado 

mensagens de correio eletrónico com trabalho 

para nós fazermos.

Tenho ido com a minha família à rua dar um 

passeio, ou correr para nos mantermos em 

forma. Quando vamos à rua devemos ter duas

regras: não tocar em nada e não nos 

aproximarmos das pessoas.

Eu tenho falado com os meus amigos por 

videochamada no «Zoom» e pelo «WhatsApp» 

para matar as minhas saudades. Podem fazer o 

mesmo!

João Figueiredo

Na minha quarentena tenho tentado estar 

sempre ocupada, a divertir-me para não 

pensar que estou como uma prisioneira na 

minha própria casa. Assim, tenho feito os 

trabalhos de casa pedidos pelo professor, 

assisto a algumas series da NETFLIX, falo 

com os meus amigos e familiares pela rede 

social WhatsApp e ajudo a arrumar a casa.

Leonor Inácio
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A minha quarentena 

é como um pássaro 

na gaiola

A minha quarentena é como um pássaro na 
gaiola, quando se abre a porta só me apetece 
ir lá para fora, mas depois penso que tenho de 
ir estudar para aprender coisas novas.
 Estou um pouco aborrecida de estar em casa, 
mas é para o meu bem, tudo isto irá passar e á 
escola um dia irei voltar.
Matilde Bexiga

Eu acho que esta quarentena é aborrecida 
porque agora não posso estar com 
algumas pessoas da minha família. 
Também não posso ir passear quando 
está um dia bom, ou brincar com os meus 
amigos. 
Estou triste porque a quarentena me tirou 
o espetáculo de ginástica acrobática que 
queria muito fazer e também porque 
íamos fazer uma viagem de turma, 
marcada para o �nal do ano letivo, que ia 
de certeza ser muito boa e divertida.
Matilde Mestre

Quando se abre a porta 

só me apetece ir lá para 

fora, mas depois penso 

que tenho de ir estudar 

para aprender coisas 

novas.

Maria Inês Gonçalves

Olá a todos, eu sei que estão com saudades da 
escola.
Na minha quarentena �quei com muito medo 
e muito preocupado com esta doença Covid-
19.
Também �quei muito feliz de estar mais tempo 
com a minha família, principalmente com a 
minha mãe. Aprendi a fazer algumas tarefas 
em casa como por exemplo lavar loiça, 
arrumar o meu quarto, pôr a mesa com a 
mãe, estudar, brincar e jogar.
Sidney dos Santos
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PRIMAVERA

O sol brilha lá fora,
Um novo dia acorda.
Aceita esta rosa.
Foi comprada, foi roubada?
Seja como for,
Beija essa �or. 

É sentir um perfume que não é de ninguém.
É ouvir o cantar dos pássaros, e não saber de onde 
vem.
É sorrir ao ver acordar a natureza e deixar entrar
Esta Primavera de encantar.

Daniela Pereira
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Que primavera estranha, os parques desertos sem 
crianças a brincar, a cidade está silenciosa até se ouve os 
passarinhos a cantar.     
Os campos vermelhos, amarelos, verdes e brancos, que 
lindos que estão, são as �ores da primavera a nascerem 
com o sol.
A Primavera não sabe, o que se está a passar mas 
continua a brilhar para nos alegrar. Matilde Bexiga
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CANCELADA

na escola e na cidade

No segundo ano gostei muito de 
jogar futsal. Eu fui com a minha 
turma à escola de Santa Maria e foi 
muito divertido jogar com outros 
meninos que eu não conhecia. 
Nesse dia, quando acabámos de 
fazer vários jogos, soubemos que 
tínhamos ganho a todas as turmas 
do 2º ano.    Alguns meninos eram 
bem mais velhos que eu. Soube 
muito bem ganhar. Ficámos todos 
muito contentes.
Passadas algumas semanas fomos 
jogar novamente com outra turma 
da escola Santa Maria e também 
ganhámos. Campeões a dobrar!
Matilde Mestre

Cancelada, foi uma palavra muito usada nos anúncios de muitas 

atividades que estavam programadas, ou em preparação, na 

escola, na cidade e um pouco por todo o lado. 

Devido à doença do Covid-19 e ao 
encerramento das escolas, o jogo da 
�nal do torneio de Futsal entre a 
Escola de Santiago Maior e a Escola 
de Santa Maria de Beja, que se iria 
realizar no dia 27 de março foi 
cancelado.
João Figueiredo

Neste ano letivo, eu e a minha turma (4ºB), 
na primavera íamos fazer um 
acampamento, mas por causa do COVID-19 
não pode ser realizado.
Eu acho que iria ser espetacular!
Iriamos dormir em tendas, explorar a 
natureza e brincar.
Mas infelizmente não pode ser realizado…
Maria Inês Gonçalves

Este ano, eu ia participar com a minha turma 
numa atividade que se chama Gira Vólei. 
Este jogo ia ser feito na nossa escola, no 
ginásio da “escola de cima”. Nessa atividade 
nós íamos jogar voleibol e receber uma 
blusa e um lanche de oferta. Eu gostava 
muito de ter participado, porque assim ia 
aprender a jogar voleibol.
Matilde Mestre

Torneio de Futsal Gira Volei

A Escola de Santiago Maior iria realizar uma 
atividade, no passado dia 17 de Março, 
chamada Gira Volei. Contudo, devido à 
situação da COVID 19, não se pode realizar, 
�cando adiada.
Leonor Inácio

Acampamento
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Beja Romana

Uma das atividades que teve de ser 
cancelada por causa da epidemia foi 
o Festival Beja Romana, que iria 
acontecer no mês de maio. É um 
evento anual, que decorre no centro 
histórico da cidade, com muita 
música, animação, cortejos, 
mercado, entre outras experiência, 
vividas na época.  
Daniela Pereira

A festa “Beja Romana” realizou-se nos dias 
17, 18, 19 e 20 de maio de 2019.
Participaram nesta festa alunos de várias 
escolas da cidade de Beja, incluindo a minha 
turma, 4.ºB da Escola Santiago Maior. 
No primeiro dia desta festa os alunos e 
professores vestiram-se de Romanos para 
fazerem um des�le, que se iniciou na Escola 
D.Manuel e terminou na Praça da República. 
O objetivo desta festa era reviver e dar a 
conhecer a importância dos romanos na Pax 
Júlia.
João Figueiredo

A “Caminhada pela Saúde” a realizar como um desa�o lançado 
no âmbito do projeto “A minha lancheira”, teve de transformar-
se na “Paragem pela Saúde”.

Caminhada pela Saúde
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e agora?
ESTOU EM CASA

Em março, foi-nos pedido que �cássemos 
em casa sem sabermos por quanto tempo e 
por conta de um vírus que apareceu sem ser 
convidado. E, com isto, já se passaram dois 
meses. Dois meses em que fomos obrigados 
a alterar as nossas rotinas, em que 
passamos a ter aulas em casa e os pais 
passaram a estar todo o tempo connosco, 
embora alguns a trabalhar. Até pode ter sido 
fácil de início, mas com o passar do tempo, a 
imaginação para atividades que nos 
entretenham, o facto de estarmos afastados 
�sicamente dos nossos amigos e familiares, 
a realização de todas as tarefas domésticas 
diárias e mais alguns fatores, podem levar as 
famílias a um ponto de saturação, e até de 
tristeza, em que o facto de estar em casa, 
sem poder ir a lado nenhum, faz com que os 
alimentos sejam, muitas vezes, a nossa 
compensação emocional. Desta forma, 
encontrar estratégias de controlar a 
ingestão alimentar é um desa�o. 

Com Ana  Margarida Ramalho (1354N) 

Nutricionista C. S. Beja

Apresento-vos de seguida algumas 
sugestões mais relacionadas com o 
nosso comportamento nestas 
situações:
- Manter os horários das refeições 
tal como tinham quando iam à 
escola ou trabalhar, no caso dos 
pais. Provavelmente a refeição do 
meio da manhã desaparece, uma vez 
que se acorda mais tarde.
 
- Em vez de comprar produtos 
alimentares processados e 
embalados, preferir comprar os 
ingredientes para confecionar esses 
alimentos em casa. Por exemplo, as 
bolachas ou os bolos;
 
- Aproveitar a dica anterior para 
aprender a cozinhar, não só os bolos 
e a�ns, mas também aprender um 
pouco da nossa tradição 
gastronómica; 

- Aproveitem para experimentar 
confecionar e comer legumes de 
várias maneiras e perceber de que 
forma gostam mais destes 
alimentos;
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Algumas dicas 

 para aperfeiçoar 

 o nosso comportamento 

alimentar 

- Passados dois meses de 
con�namento, já nos sentiremos mais 
seguros para dar uns passeios. 
Quando estiverem aborrecidos 
convidem os pais para um passeio, 
preferindo sempre as zonas com 
menos pessoas. Este convite também 
pode ser de pais para �lhos. Não 
tenham medo em sair… comecem aos 
poucos porque quanto mais tempo 
estivermos fechados maior será o 
medo, quando tivermos mesmo de 
sair. 
 
- Plani�quem as refeições em família de 
forma que todos tenham, na ementa 
semanal, os seus pratos de eleição. 
 
Estas são apenas umas dicas, em 
relação ao nosso comportamento 
alimentar, que poderemos aproveitar 
para aperfeiçoar, enquanto estamos 
limitados no nosso dia-a-dia. 
Desta forma, a mudança de hábitos 
alimentares pode ser uma maneira das 
famílias se entreterem em casa e 
torná-la divertida. Porque não 
aproveitar este tempo em casa para 
experimentar confecionar alimentos 
para os lanches quando voltarem à 
escola? Por exemplo: vários tipos de 

pão, receitas de bolachas alterando 
alguns ingredientes das receitas 
originais, iogurtes naturais e de 
sabores, entre outros alimentos que 
possam ser ou tornar-se 
nutricionalmente saudáveis para a 
vossa saúde.
 
Não se esqueçam de higienizar bem as 
mãos e de as desinfetar, 
principalmente, quando estiverem fora 
de casa. Usem máscara sempre que 
estiverem com pessoas que não vivam 
convosco e mantenham a distância de 
segurança. Se tiverem que espirrar, 
façam-no para o braço. 
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Ingredientes:
 
•  2 Chávenas de farinha de trigo
• 1 Chávena de farinha com trigo 
integral 
• 1 Colher de café de fermento de 
padeiro seco
• 1 Colher de chá de sal
• 1,5 Chávenas de água

Modo de preparação: 
 
• Num recipiente, coloque as 
farinhas, o fermento, o sal e misture 
tudo.
• De seguida, junte a água e misture 
bem até formar uma massa.
• Deixe-a fermentar, tapando o 
recipiente com película aderente 
entre 8 e 12 horas.
• Passado o tempo da fermentação, 
ligue o forno a 250 o C. Como a 
massa é um pouco pegajosa, deve 
colocá-la em cima de uma folha de 
papel vegetal polvilhada com 
farinha, para ser mais fácil 
transportá-la.                               
• Com a massa, faça a forma de uma 
bola e coloque-a, juntamente com o 
papel vegetal, dentro de uma panela 
de ferro ou outro recipiente que seja 
possível tapar. Leve ao forno 30 
minutos tapado, depois destape e 
deixe mais um pouco.  

Sugestão:
Se quiser pode adicionar frutos 
secos ou sementes à massa

JOÃO FIGUEIREDO
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• Ingredientes:
•         Panquecas:
• 1 Banana
• 1 Ovo 
•  80g de claras de ovo 
• 40g de aveia
• Canela em pó
• Manteiga de amendoim
• Muita criatividade
•  
Preparação:
1. Juntar a banana, o ovo, as claras 
de ovo, a aveia e a canela em pó 
num medidor de plástico e triturar 
com a varinha mágica até obter uma 
mistura homogénea;

2. Colocar a frigideira ao lume  
(peçam ajuda aos vossos pais para 
não se queimarem) e esperar que 
aqueça, quando estiver quente 
coloquem o conteúdo em forma de 
panqueca;
3. Quando as panquecas  
começarem a formar bolhinhas 
estarão prontas para ser viradas;
4. Retirar as panquecas da  
frigideira e coloca-las num (em) 
prato (pratos);
5. Cortar rodelas de banana e  
cobrir as panquecas;
6. Cobrir as panquecas e as  
rodelas de banana com cobertura 
de chocolate, a gosto.
Agora as panquecas estão prontas 
para servir!
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BEATRIZ COSTA
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a Corina e o Corona
UMA HISTÓRIA

por Alexandre Caeiro

‒ Não podes mexer na comida 
sem lavar as mãos!
‒ Porquê? ‒ perguntou o Corona.
Ao que a Corina explicou:
 ‒ É muito importante lavar as 
mãos e há ocasiões em que é 
obrigatório, por exemplo, antes e 
depois de comer, ir à casa de 
banho, depois de MEXER NA 
TERRA, etc...
O Corona, confuso, disse:
‒ Ainda não percebi porquê!

Numa cidade chamada Clean City, 
havia uma escola com muitos 
meninos e meninas, muito 
asseados. Eles tomavam banho 
todos os dias, lavavam os dentes 
três vezes ao dia, lavavam as 
mãos com muitíssima frequência, 
en�m, eram mesmo muito 
higiénicos.
Um dia, chegou àquela escola um 
menino transferido da cidade de 
Dirty City.
Quando ele entrou na sala de 
aula, o professor apresentou-o à 
turma:
‒ Apresento-vos o Corona. Este 
menino veio de outra cidade e 
vem para a nossa turma. No 
intervalo, quero que lhe mostrem 
a nossa escola e que brinquem 
com ele.
Assim �zeram, o pior foi quando, 
durante a brincadeira, o Corona 
começou a esfregar as mãos na 
terra e depois foi lanchar, sem as 
lavar.
Todos �caram enojados e 
afastaram-se dele, todos menos 
uma menina da turma chamada 
Corina que lhe disse:
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Uma história 

 de higiene 

 e de amizade

‒ Porque quando vais à casa de 
banho, mexes na terra, ou sujas 
as mãos com qualquer coisa, 
�cas com elas cheias de germes. 
Quando tu tocas na comida ou 
esfregas a cara, eles podem 
entrar no teu organismo e 
provocar doenças. Percebeste? ‒ 
reforçou a Corina.
Então, fez-se luz na cabecinha do 
Corona que disse admirado:

ilustração de 
Maria Leonor Romana

‒ Aaah! Já percebi! Como estive a 
brincar na terra �quei com as 
mãos sujas e agora tenho de as 
lavar, antes de mexer no meu 
lanche para não deixar os 
germes entrarem no meu corpo! 
É isso?
‒ É isso mesmo ‒ disse a Corina 
‒ na Clean City fazemos todos 
assim, foi por isso que os outros 
alunos se afastaram de ti quando 
te viram pegar no lanche de 
mãos sujas.
‒ Já percebi! ‒ disse tristemente o 
Corona ‒ Prometo que vou 
passar a lavar as mãos muitas 
vezes, até porque é para o meu 
bem, não é?
‒ Isso mesmo! Vais ver que os 
colegas vão reparar e voltarão a 
querer brincar contigo ‒ disse a 
Corina, para animar o Corona. 
Assim que os colegas viram que 
o Corona tinha mudado os seus 
hábitos de higiene, voltaram a 
querer brincar com ele e todos se 
tornaram grandes amigos.
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O que são, afinal, os 
CIÊNCIA

Normalmente, os vírus são constituídos 
por um núcleo central que tem um ácido 
nucleico e um envelope que o cobre e é 
feito de proteínas e também de lípidos 
(gorduras). E esta é uma das razões por 
que é tão importante nós lavarmos as 
mãos como prevenção. Porquê? Porque o 
tal revestimento é de lípidos, são 
gorduras como o azeite. Se nós temos 
uma nódoa de azeite, lavamos com sabão. 
Portanto, o sabão é absolutamente 
fantástico para rebentar, para destruir 
estas partículas.
Os vírus são, portanto, muito simples, 
mas têm uma capacidade enorme de, por 
um lado, entrar num hospedeiro e de o 
utilizar para fazer uma replicação de um 
número muito elevado de partículas deles 
próprios e, depois, de destruir as células 
onde estão e saírem para infetar outras.

Os vírus são organismos vivos muito 
simples. Para alguns nem sequer são 
um organismo vivo, são partículas 
não vivas. E isto porquê? Porque os 
vírus conseguem replicar-se, mas 
não conseguem reproduzir-se 
isoladamente. Como sabemos uma 
das características de um ser vivo é a 
sua capacidade de reprodução. E 
estes vírus, se estiverem isolados, 
não conseguem replicar-se sozinhos. 
Então, eles infetam um organismo 
vivo e dentro dele, utilizam a 
máquina biológica das células 
desses indivíduos, desses 
hospedeiros e, assim, eles 
conseguem novas partículas deles 
próprios.
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vírus?

por José Matos, 
Bastonário da Ordem dos Biólogos
https://vimeo.com/397937070?
fbclid=IwAR1iMpXVLWobz6kzSp4vE3ZtgyFiCc4
OzMctTo9KLh9wX3IoVZPyxFtOGTw
(adaptado)

Portanto, onde é que eles existem?
Basicamente, existem em todo o lado.
Há vírus que são especí�cos de uma 
determinada espécie. Por exemplo, as 
próprias bactérias, que se chamam 
bacteriófagos, só infetam as bactérias e 
não nos infetam a nós. Se nós ingerirmos 
bactérias que têm vírus a infetá-las, esses 
vírus não nos vão causar nada.
Mas há outros vírus, como é o caso deste 
(coronavírus), que podem ter vários tipos 
de hospedeiros. Eles podem passar de 
animais não humanos para humanos e 
provocar essas zoonoses que são 
doenças que vêm dos animais para o 
homem. Este é um caso desses.
Eles estavam em animais e, 
aparentemente, passaram para o homem 
através de um mercado na China, onde se 
vendiam animais vivos. E a partir do 
momento em que afetaram o humano, 
como hospedeiro, conseguiram 
multiplicar-se e disseminar-se. Eles estão 
em toda a parte e inclusivamente, neste 
caso, provocam doenças respiratórias e 
alojam-se ao nível das vias respiratórias.

Mas a�nal o que são os vírus? 

De que precisam para se replicar? 

Como são constituídos? 

E de que serve lavar as mãos? Quando nós espirramos, ou tossimos, 
eles saem dentro de partículas de saliva e 
podem entrar depois noutras pessoas 
pelos orifícios: nariz, boca, olhos, etc. E 
por isso é que é importante nós lavarmos 
as mãos e evitarmos o contacto dos vírus, 
que podem estar nas nossas mãos, com 
os locais de entrada.
Eles podem sobreviver fora do 
organismo, mas não se reproduzem. Se 
eu estiver infetado, ele cá dentro de mim 
está-se a replicar. Quando eu tusso e vai 
para cima de uma mesa, ele não se vai 
reproduzir ali porque não tem um 
hospedeiro, para se replicar. Mas, 
aguenta-se naquela mesa, durante, tanto 
quanto se sabe, pelo menos 24 horas. Há 
quem diga 48 horas, às vezes até pode 
aguentar mais tempo, outras menos. Mas 
há um período em que eles ainda são 
viáveis e, durante esse tempo, se eu tocar 
na mesa e depois for cumprimentar outra 
pessoa, eu estou a passar o vírus para 
essa pessoa.
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Para além dos pro�ssionais de 
saúde, há também outros que 
não podem �car em casa, em 
isolamento, uns mais falados 
do que outros.
O meu pai é um desses 
pro�ssionais que têm de 
trabalhar, mas de que ninguém 
se lembra. Por isso resolvi 
fazer-lhe esta entrevista.

por Alexandre CaeiroENTREVISTA
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Qual é a tua pro�ssão?
Sou �el de armazém.
Porque é que não podes �car em casa?
Porque no meu armazém vende-se ração para 
animais e eles, tal como as pessoas, não podem 
viver sem comer.
Porque é que esses animais não vão pastar?
Alguns animais vão pastar, mas há épocas do ano 
em que não há pastagens. Há criadores que não 
têm pastagens, outros têm, mas não o su�ciente 
para todos os animais e ainda há animais que não 
pastam, como cães, gatos, periquitos, cujos donos 
também vão ao meu armazém comprar a comida 
para eles.

Entrevista à senhora Joana Afonso
por Leonor Inácio

Há menos pessoas a comprar ração desde que 
começou o isolamento?
Sim. Algumas pessoas compram em maiores 
quantidades para ter de ir menos vezes ao 
armazém e outras, que antes iam lá, agora pedem 
para que a ração seja entregue nas suas casas.
Que medidas de proteção pessoal é que tu usas 
para ir trabalhar?
Eu trabalho com máscara e com luvas e tenho o 
cuidado de lavar as mãos sempre que atendo um 
cliente novo.

Entrevista 
 realizada em casa do entrevistado

1. Qual o nome e o objetivo do teu local de 
trabalho?
O meu trabalho é na residência VIDAS COLORIDAS 
que tem como objetivo ajudar pessoas com 
de�ciência que precisam da nossa ajuda para 
tarefas do dia a dia. 
2. Qual a tua função na instituição?
A minha função nesta instituição é ajudar pessoas 
com de�ciência nas suas tarefas do dia a dia e 
também de certa forma na sua aprendizagem. 
3. Que cuidados a instituição tem para com os 
seus utentes durante a situação da COVID 19?
A nossa instituição decidiu que atendendo á 
situação atual    todos os nossos    utentes deveriam 
permanecer    na residência suspendendo    as suas 
atividades na escola CERCI    BEJA para que 
possam    �car mais protegidos na residência onde 
habitam, para além disso  estão a ser feitas equipas 
de 6 pessoas que permanecem 24 horas sob 24 
horas no edifício com os nossos utentes de modo  a 
evitar as entradas e saídas que é muitas  das vezes 
o que traz o vírus para este tipo de instituições. 
4. E tu que cuidados tens quando estás com eles? 
Todos os dias procedemos á desinfeção de todo o 
edifício e os colaboradores trabalham de máscara e 
luvas desinfetando também as mãos 
recorrentemente. 

5. Achas que as medidas que têm são adequadas 
e su�cientes?
Todas as medidas que tomamos foram 
conscientemente tomadas de modo a que 
pudéssemos proteger este tipo de utentes que 
como sabemos tem menos defesas. Acho que o 
facto de termos material de proteção e de termos 
2 equipas a �car no edifício    durante 12 dias 
alternadamente é o melhor e mais    seguro    que 
podemos fazer, dessa forma nós �camos os 12 
dias na residência com os nossos utentes e a 
equipa que vem a seguir de nós �ca os 12 dias em 
casa    para    que a substituição da primeira para 
a  segunda  equipa seja segura. 
 
Entrevista realizada à distância 
 por audio e mensagem
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COM CONCURSO E DESAFIO

cuidado com as imitações

Descobrimos  como fazer notícias, 

 construirmos algumas e aprendemos a 

distinguir as verdadeiras das  imitações

Quem?
O quê?
Onde?
Quando?
Como?
Porquê?
Fazer uma notícia que 
responda a estas questões é 
essencial, mas não basta.
Uma notícia é um facto, um 
acontecimento, uma 
realidade.
Se não for assim, não 
teremos uma notícia, mas 
outra coisa qualquer

Por isso é 
importante  distinguir uma 
notícia de uma imitação de 
notícia, para não sermos 
enganados.

Para treinar esta competência 
criamos um concurso, 
destinado aos alunos da 
nossa turma.

Mas o desa�o �ca para todos 
os nossos leitores - descobrir 
nas páginas seguintes as 
notícias e as imitações.

NOTÍCIAS
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Contrariamente ao que é habitual, em 
que as pessoas saem à rua para 
expressar a sua alegria, este ano, com o 
país ainda em estado de emergência, 
devido à pandemia da COVID-19, a 
associação pediu às pessoas para 
�carem em casa, passando uma 
mensagem de otimismo e de esperança.

Os alunos da turma 4BST da Escola 
Básica de Santiago Maior, no 3º período, 
decidiram fazer uma revista online que 
será publicada na página do 
agrupamento.
A ideia foi animar e informar as pessoas, 
neste tempo difícil. Os alunos �zeram a 
revista nas suas casas, depois enviaram 
os textos ao professor que fez a 
paginação. 

25 de Abril celebrado à janela

Turma de Santiago Maior cria uma nova revista

Este ano, o 25 de abril foi celebrado em 
casa.
Pelas 15:00 h, em Beja e em todo o país, 
as pessoas cantaram a “Grândola, Vila 
Morena” nas janelas e varandas das 
suas casas.
A ideia foi da Associação 25 de Abril para 
assinalar o 46º aniversário da Revolução 
dos Cravos.
 
 

O nome escolhido foi “Vista e Revista” 
depois de várias votações a partir de 
nomes sugeridos pelos alunos.

Vista e 
Revista
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cuidado com as imitaçNOTÍCIAS

de máscaras, luvas e de álcool gel, não 
podendo haver aglomeração de 
pessoas.
Estas medidas foram tomadas devido à 
pandemia do coronavírus que estava a 
infetar cada vez mais pessoas. 
Foi pedido para evitarem as saídas de 
casas, a não ser que tivessem 
obrigações como: passear o animal de 
estimação, ir à farmácia, fazer compras 
para casa e ir ao hospital.
As pessoas que não tinham nada disto 
para fazer tiveram de �car em suas 
casas.

O Ministério de Saúde decidiu fechar 
todas as escolas do ensino básico, para 
evitar o contacto entre os alunos. As 
escolas fecharam no passado dia 16 de 
março. Creches, infantários, jardins de 
infância, mas também lojas, 
restaurantes e mercados foram 
obrigados a fechar em Beja e em todo o 
país. 
Alguns lugares públicos tiveram de �car 
abertos como: hospitais, farmácias, 
supermercados, mas com as devidas 
condições. A ministra da saúde disse 
que nestes locais é indispensável o uso 

Lugares públicos obrigados a encerrar

#EstudoEmCasa - A primeira aula de matemática
Foi no dia 20 de abril de 2020, na 
primeira aula do #EstudoEmCasa, 
transmitida através da Televisão, que os 
Professores de Matemática Antónia e 
Márcio ensinaram a ver as horas.
Quem não teve oportunidade de 
assistir pode sintonizar a televisão no 
Canal RTP Memória e rever esta aula. 
Através da leitura e interpretação de 
exercícios, estes professores ensinaram 
a ver as 

horas, lembrando que precisamos de 
organizar os nossos dias, gerindo bem 
o tempo que temos, para 
conseguirmos viver melhor em 
sociedade.26
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with Jessie Max

utilizam-se equipamentos 

de proteção e faz-se 

atendimento por marcação

Desde o início do mês de maio, os centros de 
saúde de Beja retomaram, pouco a pouco, a 
sua atividade normal.
As pessoas e os pro�ssionais passaram a 
adotar maiores cuidados de higiene e a 
utilizar equipamentos de proteção, para 
prevenir a contaminação. As medidas 
obrigam, também, a uma maior distância 
entre as pessoas e fazem-se marcações, para 
evitar a concentração de um grande número 
de utentes.
Para melhorar a resposta à COVID 19 e o 
apoio a pessoas infetadas, cortaram-se 
alguns serviços. Alguns médicos e 
enfermeiros, que trabalhavam nos centros 
de saúde, tiveram de ser transferidos para o 
hospital. Houve muitas consultas adiadas, 
mas a vacinação e a vigilância a mulheres 
grávidas e crianças continuaram.

Agora, é importante voltar a 
acompanhar todas as pessoas 
doentes para impedir que piorem.

Foi recentemente encontrado, na Biblioteca 
Municipal, o livro “A maior �or do mundo”, de 
José Saramago, o autor premiado com o 
Premio Nobel da literatura, sendo o primeiro 
exemplar que foi vendido à biblioteca no dia 
24/04/1986.
O livro estava perdido há 34 anos. Agora, está 
no núcleo museológico da Rua do Sembrano.
Pensa-se que o livro andou desaparecido 
porque algum leitor o colocou na estante, no 
local errado.

Centros de saúde retomam a atividade

Biblioteca encontra livro perdido há 34 anos
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cuidado com as imitaçNOTÍCIAS

No passado sábado, foi avistada uma 
espécie rara em Beja, no lago do 
parque da cidade. Trata-se da 
Aldabrachelys gigantea. 
Durante um passeio matinal, um casal 
de idosos avistou esta espécie rara à 
beira do lago. 
Conseguimos falar com Timóteo 
Jacinto, representante da «Associação 
para a defesa dos animais selvagens», 
que nos explicou que esta espécie é 
oriunda das ilhas Seychelles e que não 
é comum habitar no nosso país, nem 
na nossa região. 
Os especialistas acreditam que este 
animal não está sozinho. Foram 
encontradas pegadas e outros 
elementos que sustentam a 
possibilidade de outras Aldabrachelys 

Todas as crianças irão receber uma 
revista com informações sobre o 
Castelo de Beja.

No dia 1 de junho, irá realizar-se uma 
visita de estudo com todos os alunos 
da Escola Santiago Maior, para 
celebrar o Dia Mundial da Criança. 
A visita foi organizada pela Câmara 
Municipal e decorrerá no Castelo de 
Beja.
A autarquia decidiu promover esta 
iniciativa porque, nesta altura, muitas 
pessoas não têm condições para se 
deslocarem a museus e a outros 
locais interessantes, pois estão 
encerrados. 

Dia Mundial da Criança no castelo

gigantea estarem a habitar no parque 
da cidade. 
A espécie foi recolhida para ser 
devolvida à natureza. 
Esta é uma notícia que 
continuaremos a acompanhar.       

Notícia de última hora
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Ajude-nos a ajudarA Cáritas de Beja está a promover uma 
campanha de recolha de alimentos, devido 
ao grande número de pedidos de ajuda por 
parte dos migrantes. Mas esta campanha 
destina-se a todas as pessoas com 
necessidades alimentares.
A Cáritas pensa que muitos mais pedidos de 
ajuda irão aparecer. Então, os alimentos que 
têm não vão chegar a todos. Por isso, lançou 
esta campanha, para ajudar os carenciados 
que �caram desempregados ou em layo�.
A campanha consiste em recolher o máximo 
possível de alimentos, para depois fazerem 
cabazes e distribuírem pelos que procuram 
ajuda. Assim, pede-se a quem puder e quiser 
doar alimentos, ou ser voluntário da Cáritas, 
que se dirija junto da instituição, na rua 
Afonso Lopes Vieira, nº 18, em Beja.

Os alimentos que estão a pedir são: 
enlatados variados, azeite, óleo, 
batatas, cebolas, cenouras, polpa de 
tomate, leite, maçãs, laranjas, peras, 
ou fruta enlatada, cereais, papas para 
bebé, ovos, queijo, manteiga, 
bolachas, farinha, massa, arroz, 
açúcar, marmelada e especiarias.

Os alunos dos 11º e 12º anos voltaram às 
escolas da nossa região, a partir de 18 maio, 
frequentando as aulas das disciplinas a que 
vão realizar exame nacional. 
 As escolas tiveram de adaptar-se a uma 
nova realidade, possibilitando a manutenção 
das distâncias de segurança, bem como o 
uso obrigatório de 
máscaras.                                                                  
                                                          

Cáritas de Beja lança campanha 
 de recolha de alimentos

Alunos dos 11º e 12º anos voltaram às escolas

Estas notícias foram elaboradas por: António Barnabé; Beatriz Costa; Daniela Pereira; 
Maria Inês Gonçalves; Martim Silvestre; Matilde Bexiga; Miguel Martins; Simão Gonçalves; 
Tiago Correia; Yasmin Xavier.     29



O que é o bullying
CONHECER

- Não perturbando os colegas, 
dizendo que é apenas uma 
brincadeira.
- Não destruir os materiais 
escolares, nem os livros.
- Não isolando ninguém.
- Respeitar professores, auxiliares 
e colegas.
- Não deixar que nos maltratem, 
nem aos colegas.
- Nunca dizer palavrões, nem os 
escrever na internet. 
- Se houver Bullying na escola 
devemos contar aos nossos 
professores, pais, avós, tios ou ao 
nosso encarregado de educação, 
eles saberão o que fazer.
- Sendo amigo de todos. 

O bullying é uma sucessão de 
atos de violência física ou verbais, 
intencionais e repetidos, 
cometidos por um ou mais 
agressores contra uma vítima. O 
termo em inglês Bullying é 
derivado da palavra “bully“ 
valentão, brigão.
O Bullying pode ocorrer em 
qualquer lugar, numa igreja, café, 
na própria família ou na escola.

O que é o Bullying?

O Bullying é praticado por 
pessoas que humilham, colocam 
apelidos ofensivos, discriminam, 
intimidam ou difamam alguém.
 Ele não é brincadeira pode levar 
pessoas a depressões. 

Como é praticado?

Na escola, podemos dizer 

não ao bullying? Como?

Matilde Bexiga
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ilustração de 
Maria Leonor Romana

O detetor de metais é uma 
máquina que localiza qualquer tipo 
de metal que nós não localizamos 
facilmente, até pode estar 
enterrado.
O aparelho é constituído por um 
sensor em forma de disco que deve 
estar junto ao chão, um tubo e uma 
pega que permite agarrar enquanto 
procuramos os metais.
O aparelho, também, tem um 
mostrador com um ponteiro que 
indica se existem metais, enquanto 
faz um som. Por vezes, se o 
afastarmos do chão, o aparelho faz 
o som, mas o ponteiro informa-nos 
que não há metal.
A maior parte das vezes são latas e 
papel de alumínio, mas não vamos 
perder a esperança, se só 
encontrarmos lixo, aproveitamos 
para limpar.

O que é um detetor de metais

Simão Pedro Dias
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CURIOSIDADES

• O tamanho médio dos adultos é de cerca de 2,2 m
• O peso varia normalmente entre os 75 e os 130 kg
• Os gol�nhos são mamíferos
• O gol�nho é um animal marinho,
• Pode saltar até cinco metros acima da água
• Nada a uma velocidade até 40 km/h
• Sabe mergulhar a grandes profundidades
• A sua alimentação é de peixes e lulas
• Os gol�nhos engolem as suas presas sem as mastigar
• Pode viver de 25 a 30 anos
• Dá à luz um �lhote de cada vez
• Um �lhote recém-nascido tem um comprimento entre 
70 e 100 cm e pesa próximo de 10 kg

Golfinho

Maria Leonor Romana
Fonte: https://sites.google.com/a/corp.globo.com/golfinho/

 
 

Filmes sobre golfinhos:

Flipper, O rapaz e o golfinho 

O Golfinho - A história de um sonhador
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As pessoas têm medo da caravela-
portuguesa porque um simples toque 
dela pode causar muita dor e 
queimaduras. A caravela-portuguesa 
não tem cérebro nem uma forma 
muito diferente dos outros peixes, 
mas se uma pessoa lhe tocar, ela vai 
atacar. Ela parece ser um único 
animal, mas não é. É uma colónia 
formada por outros animais, em que 
cada um deles desempenha uma 
tarefa especial. Os tentáculos da 
caravela-portuguesa podem chegar 
até 30 metros de comprimento e, na 
sua cabeça, tem um �utuador que 
parece o chapéu que os marinheiros 
medievais portugueses usavam.

0 pinguim-imperador é uma ave que 
gosta do frio. Ele aguenta até 60 graus 
negativos porque o seu pêlo mantém-
no aquecido. Nas colónias de 
pinguins-imperadores existe uma 
ordem em que um deles manda em 
todos os outros, e quando o pinguim 
mais importante se move, os restantes 
seguem-no. A cada inverno, os 
pinguins-imperadores fazem sempre 
os mesmos sons e movimentos, 
porque acasalam sempre com o 
mesmo parceiro e é assim que se 
reconhecem.

Pinguim-imperador

Caravela-portuguesa

Matilde MestreFontes: O Fascinante Mundo Animal
http://galileu.globo.com/edic/105/nossa_terra1.htm
https://www.trbn.com.br/2014/01/25/conheca-os-4-animais-mais-
perigosos 33 
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Num elevador 
 vai uma formiga e um elefante. 

 Diz a formiga:
- Quantos anos tens?

- Eu tenho três, e tu? - pergunta o 
elefante.

- Tenho três também, mas estive 
 muito doentinha.

Anedotas

Recolha de Tiago  Correia

Adivinhas

Um rapaz 
 andava a passear o cão 

 quando um senhor lhe perguntou:
- Que tipo de cão é?

- Um cão polícia.
- Olha que não parece.

- É da polícia secreta – respondeu 
 o rapaz.

Sou casinha branca
Sem porta nem tranca,

A verdade é que é,
Ninguém me põe em pé.

Tece a sua teia
Mas não para vestir

É uma armadilha
Para a presa cair.

Recolha de Leonor Inácio

Sopa 
de letras
por Martim Silvestre

Encontra e 
assinala o 
nome dos 
14 animais

Soluções, no próximo 
número da revista
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Palavras cruzadas em inglês
por Martilde Bexiga

Descobre o nome das frutas, mas tem atenção pois os nomes são em 
inglês.
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Vista e 
Revista

http://www.agr1beja.pt/

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE BEJA


