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Agrupamento de Escolas Elias Garcia

O Amigo Elias
Participa
nos jogos
Ganha um DVD
Os três primeiros alunos
a entregarem, até ao dia
30 de Abril na BECRE, a
resposta correcta aos
desafios colocados na
página , ganham um
DVD.

SEMANA DA LEITURA
Entre 15 e 17 de Março, no âmbito da Semana da Leitura, na
BECRE, os alunos do Agrupamento conheceram e conversaram com
os escritores Xico Braga, Cristina Salomão, Carlos Laranjeira e
Fátima Éffe.

Nota: as soluções serão
apresentadas na próxima
edição de O Amigo
Elias.
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Estamos à procura de um logótipo para o nosso jornal.

Participa, entregando as tuas propostas na BECRE até 30 Abril.

PÁGINA 2

O AMIGO ELIAS

Editorial
Este é o primeiro número do Jornal do Agrupamento de Escolas De Elias Garcia – o Amigo Elias.
Este jornal tem por objectivo divulgar as actividades do Agrupamento, que se pretende que seja um
lugar onde todos gostamos de estar.
Para a sua realização contámos com os artigos, desenhos e notícias que nos chegavam, não
podendo utilizá-los a todos.
Obrigada pela vossa colaboração.

Comemorações da Centenário da República
Vem conhecer o nosso patrono: Elias Garcia

Fui um dos principais responsáveis pelo aparecimento de
um grupo republicano cerca
de 1850.
Eu nasci em Cacilhas, Almada, a 31 de Dezembro de
1830, sou filho de José Francisco Garcia, chefe de oficinas
do Arsenal da Marinha, defensor das ideias liberais que foi
perseguido e preso pelos
miguelistas. Em 1833, o meu
pai foge da cadeia do Limoeiro, quando aguardava a condenação à morte.
Estudei primeiro na Escola de
Comércio de Lisboa, que concluí em 1848. Mais tarde,
entra na Escola Politécnica de
Lisboa, segui posteriormente
para a Escola do Exército
(1857). Na minha carreira
militar, assentei praça em 31
de Agosto de 1853, como
voluntário no Regimento de
Granadeiros da Rainha e atingi o posto de coronel em 2709-1888.
Dediquei-me ao ensino, fui
convidado para leccionar a
cadeira de Mecânica Aplica-

da, na Escola do Exército.
Ocupei ainda outras funções
como: no Conselho Geral de
Instrução Militar, Conselho
Naval, presidente da Junta
Departamental do Sul e da
Associação dos Jornalistas e
Escritores Portugueses.

Elias Garcia

N.º 1

PÁGINA 3

Mulheres da República
Carolina Beatriz Ângelo (1877-1911)
1ª Mulher a votar em Portugal
Médica, lutadora sufragista e
fundadora da Associação de
Propaganda Feminista, foi a
primeira mulher a votar em
Portugal.
Numa altura em que o direito
de voto era reconhecido apenas a "cidadãos portugueses
com mais de 21 anos, que
soubessem ler e escrever e
fossem chefes de família", a
médica Carolina Beatriz
Ângelo, exerceu o seu direito
de voto nas as eleições para
a Assembleia Constituinte,
em 1911.
Invocando a sua qualidade
de chefe de família, uma vez
que era viúva e mãe, Carolina Beatriz Ângelo conseguiu
que um tribunal lhe reconhecesse o direito a votar (à
revelia) com base no sentido
do plural da expressão
“cidadãos portugueses” cujo

masculino se refere, ao mesmo tempo, a homens e a
mulheres.
Como consequência do seu
acto, e para evitar que tal
exemplo pudesse ser repetido, a lei foi alterada no ano
seguinte, em plena República, com a especificação de
que apenas os chefes de
família do sexo masculino
poderiam votar.
Carolina Beatriz Ângelo foi
assim, também, a primeira
mulher a votar no quadro
dos doze países europeus
que vieram a constituir a
União Europeia (até ao alargamento, em 1996).
Só muito mais tarde, após a
Revolução do 25 de Abril de
1974, as mulheres tiveram
liberdade para exercer o seu
direito de voto.

Carolina Beatriz
Ângelo

Ana de Castro Osório
Escritora, feminista e activista republicana, nasceu
em Mangualde, a 18 de
Junho 1872, e faleceu em
Setúbal, a 23 de Março de
1935.
Lutou pelos ideais republicanos e também pela
defesa dos direitos das
mulheres. Fundou a Liga
Republicana das Mulheres
Portuguesas, foi sub-

inspectora do Trabalho
Feminino e escreveu livros
sobre os problemas das
mulheres da sua época.
Ana de Castro Osório é
também considerada a
fundadora da literatura
infantil no nosso país.
Escreveu alguns livros que
foram utilizados como
manuais
escolares
e

publicou ainda uma obra
marcante na sua época, a
colecção “Para as Crianças”, que lhe ocupou perto
de quatro décadas de trabalho.
Consulta o blogue sobre a
Primeira República que os
alunos do projecto Aprender
+ começaram a organizar:
http://
www.notempodeeliasgarcia.bl
ogspot.com/

Ana de Castro

A Implantação da República em Portugal é um acontecimento da maior
relevância na História recente do nosso país.
A nossa escola está a desenvolver diversas actividades para dar a
conhecer a primeira República bem como das suas principais realizações
e seus protagonistas.
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Nós e o ambiente
Le 22 mars
La journée mondiale de
l'eau est une journée de
sensibilisation au
problème de la gestion de
l'eau dans le monde. L'eau
est une ressource
indispensable à la vie
humaine, mais c'est aussi
une ressource à laquelle
les êtres humains n'ont
pas accès de façon
égalitaire : tandis qu'une
partie de la planète
gaspille et pollue l'eau,
l'autre partie en manque
cruellement.
TOUS SOLIDAIRES,
TOUS CONCERNES !
L'EAU EST SI
PRECIEUSE ET SI
FRAGILE A LA FOIS.
Les bonnes résolutions à

Les mots croisés: L’eau

Solutions: la
proprochaine étape…
Bonnes vacances!

prendre
1 - Je réduis ma
consommation d'eau en
diminuant le temps que je
passe sous la douche
2 - Au jardin je mets en
place des systèmes
alternatifs à l'arrosage :
utilisation de paillis, culture
d'espèces adaptées à mon
climat et peu gourmandes
en eau...
3 - Je choisis de
préférence les
programmes courts et à
basse température lorsque
j'utilise ma machine à laver
le linge.
4 - J'utilise des produits
détergents qui respectent
l'environnement et je
réduis les doses au
minimum nécessaire.
5 - Je ne pollue pas avec
mes déchets les cours
d'eau et la mer.

6 - Dans le cadre de mon
métier j'essaie de limiter
l'impact de mon activité
sur la pollution des nappes
phréatiques. Cet état
d'esprit peut concerner les
agriculteurs et les
éleveurs, mais aussi de
nombreux métiers, dont
celui, par exemple,
d'imprimeur
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Aconteceu...
Valentine’s Day
.Did you notice our
exhibition of students’
works in the library and
school hall, last 14th
February? It was Saint
Valentine's Day (commonly
shortened to Valentine's
Day). It is an annual festivity
celebrating love and affection.
The day is named after one
early Christian martyr named
Valentine and was established
by Pope Gelasius I in AD 500.
It is traditionally a day on
which lovers express their
love for each other by
presenting flowers, offering
chocolate and candies, and
sending greeting cards
(known as "valentines").
Modern Valentine's Day

symbols include the heartshaped drawings, doves, and
the figure of the winged Cupid.
Since the 19th century,
handwritten valentines have
largely given way to massproduced greeting cards.

Uma visita dramática
Dia 16 de Março de
2010, os alunos que
frequentam a Oficina
de Expressão Dramática, viveram uma
experiência diferente
durante a visita de
estudo ao Teatro
Municipal de Almada.
Acompanhámos a
guia pelo corredor
onde se encontram
expostos cartazes de
muitas das peças postas em cena e visitámos a exposição com
trabalhos em vídeo e
pintura - ”Páginas à
procura de uma Lombada, Homens à procura de uma Morada ”, de Jorge Reis
A visita prosseguiu e
entrámos numa sala
onde actores da Companhia faziam um
ensaio. Ficámos a

saber que os ensaios
são organizados e é
afixado um calendário
dos locais de ensaio
pois estão a preparar
peças diferentes.
Como verdadeiros
actores estivemos no
cenário de duas
peças, uma ainda em
cena até dia 20 Março
– Comédia Mosqueta_
e outro de uma peça
que vai estrear em
breve – Tunning.
Para saber mais sobre
esta visita, consulta o
Blog dos Clubes e Projectos:www.projectoeli

as.blogspot.com
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Os nossos textos
Micro-contos
Um elefante pisou uma pedra e
rebolou até ao mundo rotativo .
Com tantos elefantes ficou confuso e caiu no seu mundo habitual .
2:52 PM Mar 12th via web
Qual é coisa qual é ela, que é
pequena e faz muitas contas ?
Bicho-de-conta. 2:51 PM Mar
12th via web
Ia um número a passar na rua.
De repente tropeçou e caiu. Os
problemas espalharam -se pelo
mundo fora. 3:49 AM Mar 12th
via web
Uma formiga no fundo da rua. È
normal como tudo no mundo de
formiga pequena . 3:41 AM Mar
12th via web
A revolução Era uma vez um português que se achava muito
esperto ,mas não sabia o que
tinha acontecido em 1943. 2:07
AM Mar 11th via web
O livro Era uma vez um livro que
era tão gordo que até os livros de

no
500 páginas se achavam
magros. Sara Amaral 2:04 AM
Mar 11th via web

em casa. 6:50 AM Mar 9th via
web

O Gato. Num muro velho ,estava
um lindo gato branco que miava
à luz do luar com o seu companheiro de brincadeira. Micaela
2:03 AM Mar 11th via web

Numa aldeia pobre, vivia um
dragão que causava confusão.
Um camponês desafiou-o para
um duelo, ganhou, e a aldeia
viveu feliz para sempre. M.A
6:45 AM Mar 9th via web

O sol tinha um raio que brilhava
mais que os outros.Um dia, o
raio perdeu o seu brilho e todos
os outros deixaram de ser iluminados. 2:02 AM Mar 11th via
web

O palhaço. Era uma vez um
palhaço que não fazia ninguém
rir então conheceu um rapaz
que lhe ensinou a fazer truques e fizeram um circo. 6:45
AM Mar 9th via web

A Flauta descobriu que tinha um
buraco a mais do que as outras.
Assim, descobriu que o seu som
era muito mais vazio. 2:01 AM
Mar 11th via web

Era uma vez uma princesa que
andava à procura de um príncipe. Procurou, procurou... até
que encontrou um que gostava
dela e casaram! 6:42 AM Mar
9th via web

Mais um Verão e o Daniel estava ansioso por ir de férias com o
avô para ver o seu amigo. O avô
não foi e o Daniel teve de ficar

A Boneca de Pano
Esquecida num canto.
Sou uma boneca de pano.
Adoro bailar e cantar
Estudar e brincar
vestiram meu vestido
pensaram minhas ideias
sentiram meu desejo
O meu desejo é não morrer
Para nunca perder a minha alma gémea
Amigas de verdade
somos assim,
nunca perdemos a vontade
de estarmos juntas,
eu dela, ela de mim.
Joana Costa 5ºA
Concurso Escreva Lá Um Poema
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DESAFIOS E PASSATEMPOS
Navega na internet com segurança
Sopa de letras
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Palavras cruzadas - Assédio cibernético
1) É um dado pessoal que não deves conceder a pessoas desconhecidas.
2) É outro dado pessoal que não se deve conceder a desconhecidos.
3) Utilização de linguagem ou acção incorrecta.
4) O que não deves mandar a pessoas que conheces na internet.
5) Pessoa mal intencionada da internet.

Redes Sociais
Internet
Identidade
Amigos Virtuais
Dados pessoais
Segurança
Perigo
Ilegal
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DESAFIOS E PASSATEMPOS
Laboratório de Matemática
DESAFIO Nº1 1º Ciclo
O Pedro tinha no porta-moedas as
seguintes moedas e quer pagar
uma salada de frutas.
Indica duas maneiras possíveis que
o Pedro tinha para pagar a salada
de frutas, sem receber troco.

DESAFIO Nº1 2.º Ciclo
Observa com atenção a figura que
representa um jardim com a forma
de um quadrado.
Quantos quadrados observas na
figura?

DESAFIO Nº1 3.º Ciclo
Este é o símbolo que os discípulos de Pitágoras utilizavam.
Quantos triângulos contém?

SuperTmatik – Campeonato de Cálculo Mental
ANO

NOME

Turma

2º

Valéria Onofrei

C

3º

Bruna Alexandra Duarte Rodrigues

A

5º

Manuel Tiago Queiroz Pinto Ângelo

E

6º

Carolina Dias de Sousa

B

7º

Francisco Miguel Batista Duque

B

8º

João Rafael Gama Correia

D

9º

Bruno Filipe Pinto Branco

D
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PROJECTOS
Área de Projecto - Uma aula de Educação Sexual
Nós achámos que a aula de
sexualidade foi muito esclarecedora, para vários alunos
que não sabiam certos aspectos da sexualidade. Foi uma
aula construtiva porque nos
informou de certas doenças
sexualmente transmissíveis
como a SIDA, HERPE VAGINAL, GONORREIRA e a
HEPATITE B. Nestes casos o
uso do preservativo é mais do
que aconselhável.
Aprendemos também que
existe também vários tipos de
preservativo para vários tipos
de relações sexuais.
Porém, também informaram-nos acerca da GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA
que, para nós, foi um dos
aspectos mais atractivos da
aula. A este respeito, explicaram-nos também outros meios

contraceptivos, uns mais
seguros e outros menos seguros, de prevenir a gravidez.
Por exemplo, considerados
como mais seguros: o ANEL
VAGINAL, a PILULA, o
IMPLANTE; considerados
como menos seguros o PRESERVATIVO (o preservativo
previne doenças mas não protege a 100% a gravidez), o COITO
INTERROMPIDO.

Nós gostámos desta aula e
achamos que a escola devia
implementar as aulas de Educação sexual, pelo menos
uma vez por ano e alargar a
todos os anos lectivos, para
todos os jovens estarem informados dos problemas que o
sexo desprevenido pode causar.
Emanuel Cardoso, Nº12, 8ºAJ

Jorge Nobre, Nº19, 8º A
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Pré-escolar e 1.º Ciclo
Dia da mulher
Para celebrar este dia as mães trouxeram lindas flores para colocar num placard.

Dia do Pai
Em Portugal o Dia do Pai celebra-se a 19
de Março, pois no calendário religioso
esta data é dedicado a São José, pai de
Jesus.
Esta ideia surgiu nos Estados Unidos,
quando Sonora Luise decidiu criar um dia
especial para homenagear o seu pai, William Jackson Smart, por quem tinha
grande admiração. Esta homenagem
generalizou-se pelos diversos estados e
em 1972, o presidente Richard Nixon oficializou esta data.
Na nossa escola, esta data não foi esquecida, os alunos realizaram lembranças e
postais para oferecerem aos seus pais.

O AMIGO ELIAS
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Pré-escolar e 1.º Ciclo
Inverno rigoroso
Este Inverno tem sido bastante rigoroso, com muita chuva e frio, mas os alunos do 1º ciclo decidiram mostrar a beleza desta estação do ano, realizando trabalhos muito criativos sobre o tema.

Segurança na Net

COLABORA!
Para o próximo número, recebemos o teu
artigo até 30 de Abril de 2010, devidamente identificado e digitalizado, para
alopes.dt@gmail.com.

Agrupamento de Escolas Elias Garcia

Visita a página da escola
http://www.ebi-elias-garcia.rcts.pt/

Secções do Jornal O Amigo Elias
Comemorações do centenário da República; Nós
e o Ambiente; Aconteceu; Projectos, Os nossos
textos; Desafios e passatempos e Desporto.

Envia os teus trabalhos para
alopes.dt@gmail.com

Corta-mato escolar
Sabias que a nossa escola já participou no Corta Mato Distrital? O dia era de sol e portanto, perfeito
para a prática desta modalidade. Quanto aos resultados, podes consultá-los nos quadros abaixo bem
como os resultados do corta-mato concelhio. Parabéns a todos pelo esforço demonstrado!

Classificação do Corta-mato Concelhio de Almada
Escalão
Infantil A Feminino
Infantil B Feminino
Infantil B Masculino
Infantil B Masculino
Iniciado Masculino
Juvenil Masculino

Posição

Nome

Turma

Ano

2

ANA LUISA

B

5

5

MÁRCIA RIBEIRO

A

7

1

PEDRO SILVA

F

7

4

FRANCISCO DUQUE

B

7

2

TIAGO SILVA

B

8

2

RUBEN PESSOA

H

7

Classificação do Corta-mato Distrital - Lagoa de
Escalão

Posição

Nome

Turma

Ano

Infantil A Feminino

5

ANA LUISA

B

5

Infantil B Masculino
Iniciado Masculino

1

PEDRO SILVA

F

7

2

TIAGO SILVA

B

8

Juvenil Masculino

5

RUBEN PESSOA

H

7

