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Editorial 

 

A abertura do ano letivo 2017/2018 na Escola Portuguesa de 

S. Tomé e Príncipe realizou-se no dia 11 de Setembro, pelas 9.00 

horas, tendo contado com a presença de todos os alunos da escola 

e  dos pais/encarregados de educação.  

O embaixador de Portugal compareceu no evento e assistiu 

com muito agrado à atuação do professor Cosme Mota, que tocou 

os hinos nacionais de Portugal e de S. Tomé e Príncipe com 

trompete, à atuação musical de alguns alunos da escola, com 

acompanhamento de militares do exército, e à declamação do 

poema "A outra margem", de Maria Rosa Colaço, pela professora 

Alexandra Santos. 

A Directora da Escola Portuguesa e o Embaixador 

discursaram brevemente sobre a importância da educação e do 

empenho de todos num percurso que se pretende de sucesso e de 

excelência. Para a concretização deste objetivo a Escola abraçou o 

Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular, que pretende levar 

os nossos alunos a mobilizarem valores e competências que lhes 

permitam intervir na vida e na história dos indivíduos e das 

sociedades, a tomarem decisões livres e fundamentadas sobre 

questões naturais, sociais e éticas, e a disporem de uma 

capacidade de participação cívica, ativa, consciente e responsável 

tornando-se assim jovens preparados para os desafios do século 

XXI.  

Margarida Pinto, 
professora de Português 
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RALLY PAPER 

     

    No arranque do ano letivo 2017-18, a direção da 

EPSTP-CELP promoveu um rally-paper e contou com 

a presença de todos os docentes. A concentração dos 

participantes decorreu à entrada da Escola Sede.  

                                       

     

           

 A finalidade desta atividade foi promover a coesão 

entre docentes, estimular o convívio entre os já residen-

tes e os recém-chegados e dar-lhes a conhecer uma pe-

quena área geográfica da nossa maravilhosa ilha. Os 

novos docentes tiveram a oportunidade de, numa forma 

lúdica, ficar a conhecer os colegas e o meio envolvente. 

     

    Formaram-se equipas nas quais se combinaram os 

novos docentes com outros docentes que já haviam ex-

plorado o meio circundante.  Equipas feitas, havia que 

responder a um questionário que os levou a sítios em-

blemáticos desta admirável ilha.  

    

    Durante a atividade, o entusiasmo e a adrenalina to-

maram conta de todos, proporcionando momentos únicos de convívio que serão recordados a 

sorrir.  

          

 

 

 

 

 

ABERTURA 
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    Foi um evento muito interessante. Houve a oportuni-

dade de percorrer uma pequena parte da ilha de 

S.Tomé, que lhes  proporcionou registos memoráveis 

de lindas paisagens, com uma vegetação densa e plan-

tas desconhecidas por muitos e que são motivo de 

grande atração turística.  

 

 

     

 

 

 

 

 

    No final da atividade, houve um almoço com conversas animadas, convívio e troca de ex-

periências. 

    Foi evidente o entusiasmo de todos e ficou a promessa de que, ainda neste ano letivo, se 

realizariam atividades semelhantes, que promovam a amizade, ajuda e  diversão entre docen-

tes e a direção da escola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABERTURA 
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DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO 

1ºCiclo 

     

    Não é novidade que uma alimentação saudável e equilibra-

da é um dos pilares basilares para manter ou melhorar a saú-

de. 

    A Escola Portuguesa do 1ºCiclo foi palco de diversas iniciati-

vas para promover esta importante matéria com os seus alu-

nos, promovendo atividades e momentos de diversão. Pude-

ram aprender de forma diver-

tida, como comer de forma 

saudável e quais os alimentos que devemos ingerir em mai-

or e menor quantidade. Houve jogos, canções alusivas ao 

tema e sumos naturais para todos. 

    Segundo a Constituição e 

a Declaração dos Direitos 

Humanos, todos os seres 

humanos têm direito à alimentação. Todavia, sabemos que 

muitas pessoas ainda passam fome e/ou sofrem de carências 

nutricionais, isto é, alimentam-se mas há uma grande carên-

cia de alimentos primordiais que não estão ao alcance de to-

dos, para suprir as suas necessidades. 

       A comida «fast food» veio criar barreiras inconcebíveis 

para uma boa alimentação  

    Este dia foi criado para fazer com que todos possamos refletir acerca de temas como a fome e 

segurança alimentar.  

CRIATIVIDADE INFANTIL 
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    No decorrer do 1º período, o 1º ciclo realizou outras atividades curriculares que 

proporcionaram momentos de aprendizagem e diversão. 

CIENTISTAS DE PALMO E MEIO – 3º e 4º ANOS 

 

 

 

 

    

      HORA DO CONTO 

               3º ANO                                                                  4º ANO 
             

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 
 

HALLOWEEN 4º ANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÂO MARTINHO—1º E 2º ANOS 
 
 

CRIATIVIDADE INFANTIL 
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   A NACIONALIZAÇÃO DAS ROÇAS EM SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 

 

A Palestra realizada pelo Departamento de Ciências Sociais e Humanas, no dia 29 de 

setembro de 2017, teve como protagonista o Dr. Filinto Costa Alegre, que elucidou os nossos 

jovens do 10º ano sobre o feriado que se celebra em São Tomé e Príncipe (STP) para 

comemorar o Dia da Reforma Agrária – 30 de setembro -, que inicialmente começou por ser 

um feriado comemorativo do Dia da Nacionalização das Roças. 

O Dr. Filinto Costa Alegre mostrou aos presentes a sua visão das roças, referindo 

como foram implantadas em São Tomé e Príncipe, qual a sua função, como foi feita a sua 

nacionalização e o seu estado atual.  

O orador referiu que, embora pouco proveitosas, as roças sempre foram e continuam a 

ser uma instituição central na formação da sociedade são-tomense: a maior parte da 

população descende, direta ou indiretamente, de trabalhadores, sobretudo africanos, trazidos 

para as ilhas para trabalharem nas plantações de cacau nos séculos XIX e XX, tendo, por 

isso, passado uma parte significativa da sua vida na roça. 

Palco de intensas trocas culturais e de aprendizagem da convivência na diversidade e 

da tolerância, as roças sobreviveram à gestão colonial, à gestão do Estado, à gestão 

estrangeira e, agora, vão resistindo à retaliação e acentuado abandono, resultante da 

distribuição de terras na ausência de qualquer política agrária sustentada e no interesse de 

STP. 

Em 30 de setembro de 1975, houve um comício na Praça Yon Gato, cujo tema foi a 

situação das roças, que se encontravam abandonadas, não havendo quem as gerisse nem 

recursos para tal: urgia que se tomasse uma decisão. Sendo assim, decidiu-se a 

nacionalização das mesmas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CIDADANIA 
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Contudo, nas palavras do Dr. Filinto Costa Alegre, “a nacionalização foi um ato de 

rutura que morreu à nascença! Limitamo-nos a pôr as roças ao serviço do partido e do seu 

grande líder. Instrumentalizamos as roças, a nosso favor!” 

Segundo o orador, “As roças, tal como hoje estão concebidas, muito dificilmente serão 

polos de desenvolvimento de uma qualquer atividade económica. Tal como hoje se 

apresentam, as roças estão condenadas a fenecer, vendo partir, um a um, os seus filhos. 

Aliás, essas filhas e filhos das roças, conscientes da ausência de futuro lá na roça, «já se 

fizeram à estrada» e agora engrossam a massa de candongueiros, motoqueiros, palaiês, 

para só me referir a estes. Integram o exército de deserdados. 

 Ao terminar queria agradecer a atenção que me dedicaram, pois, se não 

compreendermos os fenómenos que nos ameaçam, não podemos agir sobre eles, em 

consciência.” 

         Uma palestra deveras ilustrativa. O nosso muito obrigado ao Dr. Filinto por ter estado na 

nossa Escola com os nossos alunos. 

 

Flora Moura 

professora de Filosofia 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

CIDADANIA  
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EXPERIENCIANDO OUTRAS REALIDADES 
 

    No dia 30 de novembro, o Departamento de Expressões dinamizou um conjunto de 

atividades educativas destinadas a comemorar o Dia Internacional da Pessoa com 

Deficiência.  

    A biblioteca escolar foi o local escolhido para o início das atividades. Os alunos do 7º B 

assistiram à projeção de vídeos sobre o autismo e sobre as deficiências visual e motora. De 

seguida, a Presidente e o Vice-Presidente da ACAP de São Tomé e Príncipe partilharam a 

sua história de vida, focando as dificuldades que sentiram quando ficaram invisuais e a forma 

como as conseguiram superar. Os alunos tiveram a oportunidade de formular perguntas 

relacionadas com a deficiência visual e puderam ver alguns recursos digitais facilitadores da 

vida quotidiana das pessoas portadoras desta deficiência, como o relógio com voz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concretizaram-se, em vários espaços, atividades diferenciadas de carácter mais 

prático, envolvendo alunos dos 2º e 3º Ciclos e Ensino Secundário. Os alunos do 6º A 

participaram na atividade “espelho autista”, em que percorreram um labirinto, olhando através 

de um espelho.  

 

 

 

 

 

 

 

Os alunos do 10º CTA e 11º CTA fizeram um percurso de olhos vendados e de cadeira 

de rodas, contornando vários obstáculos, sentindo, assim, as dificuldades que as pessoas 

invisuais e com mobilidade reduzida enfrentam no seu dia-a-dia. 

CIDADANIA 
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    Os alunos do 12º CT mostraram-se entusiasmados ao realizarem a atividade Escrita e 

Leitura em Braille em que um grupo de alunos escreveu algumas palavras em Braille e o 

outro grupo leu, de forma táctil, as palavras escritas.  

 

 

 

 

 

 

 

    Uma atividade que se provou mais difícil foi a “pintura com a boca”, pelos alunos do 9º B.  

 

 

 

 

 

 

 

     

     

    Estas atividades estimularam a curiosidade dos alunos, sensibilizando-os para as 

dificuldades enfrentadas diariamente pelas pessoas com deficiência. Neste sentido, acredita-

se que os alunos conseguiram refletir sobre a questão da diferença, ajudando na promoção 

da inclusão escolar e social da pessoa com deficiência.  

 
Lúcia Morais,  

 professora de Educação Especial 

CIDADANIA 
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FILOSOFANDO SOBRE O TRABALHO 

 

    No mês de novembro comemorou-se o Dia 

Mundial da Filosofia. Esta celebração foi 

implementada pela UNESCO em 2002.  

   O objetivo é realçar a importância da Filosofia na 

vida humana e na própria sociedade. 

   Todos os anos é proposto um mote para reflexão, 

e neste cogita-se sobre “O trabalho como 

ferramenta de transformação do ser humano e da 

sociedade”. O tema foi alvo de reflexão nas turmas.  

    Um ser humano completo necessita de exercitar 

as suas várias dimensões, entre elas, o trabalho. O 

trabalho estimula a vocação de cada um e o 

desenvolvimento das potencialidades individuais e 

coletivas.  

    A máxima de Séneca ilustra bem esta 

problemática, quando nos refere que “Nenhum 

vento sopra a favor de quem não sabe para onde 

ir”. É sumamente importante o caminho a seguir 

para encontrarmos a verdadeira vocação para o 

trabalho que nos irá revestir de talento, de 

satisfação. 

    Já Aristóteles completa com a sua máxima, “A 

Natureza não faz nada em vão”.  

    A Natureza é a mais talentosa de todos os seres existentes, sabe para onde vai, o vento 

não sopra em vão e, se não for convenientemente louvada, replica através das suas múltiplas 

manifestações.  

    Dois marcadores para o manual de Filosofia e duas máximas que exigem uma reflexão 

sempre presente.  

 

Flora Moura, 

professora de Filosofia 

, 

 

CIDADANIA 
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DEIXE NAS PRAIAS APENAS AS SUAS PEGADAS 

 

 
    O FMI (Fundo Monetário Internacional) em parceria com a 

Embaixada de Portugal organizou, na manhã de 30 de Setembro, 

uma limpeza à praia Lagoa Azul. 

    Esta atividade contou com a participação de 25 alunos do ensino 

secundário da EPSTP-CELP, acompanhados de 2 professores, 30 

alunos do 2º ciclo do ensino básico da Escola de Guadalupe, na 

companhia de 3 monitores, o senhor embaixador de Portugal e a 

representante do FMI. 

    Às 9 horas partimos do Centro Cultural Português, de autocarro, 

com paragem em Guadalupe, onde outro autocarro nos aguardava a 

fim de prosseguirmos viagem até ao nosso destino. 

    Ali foram distribuídos materiais, camisolas, bonés e grupos de 

recolha de  diferentes tipos de resíduos: vidro, metal e plástico. 

    Enquanto realizávamos as tarefas fomos filmados por equipas dos 

meios de comunicação social, RTP e TVS, no sentido de divulgar 

mais um exemplo da importância da separação dos diferentes tipos 

de lixos e o incentivo de atividades como esta noutras praias. 

    Terminada esta função, ainda faltava outros incentivantes 

momentos: um merecido lanche e uma visita ao Centro de 

Processamento de Resíduos Valores. Aqui fomos sensibilizados 

com exemplos de reutilização, por exemplo do vidro: o fabrico de 

bancadas de cozinha e casa de banho e bijutarias. 

    Para além disto fomos informados que as pilhas e as latas que 

recolhemos são enviadas para Portugal a fim de serem recicladas. 

    Na nossa opinião, este evento foi: muito educativo; uma forma de demonstrar à população 

como deve e pode tratar o lixo; uma oportunidade de convivência com alunos da escola de 

Guadalupe; e uma forma de nos fazer saber da existência do centro de reciclagem que era do 

nosso total desconhecimento. 

 
Alunos do 10º CT A 

 

 

 

CIDADANIA 
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    Os alunos do 2º ciclo motivados pelas docentes da disciplina de Ciências da Natureza, 

Beatriz Carvalho e Conceição Ferreira, organizaram, durante uma semana, uma campanha 

de recolha de bens alimentares  os quais foram entregues a um pequeno grupo de idosos 

representantes do Lar Simôa Godinho.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIDADANIA 
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   UMA AULA DIFERENTE!!! 

 

 

    No dia 5 de dezembro de 2017, o teatro Dom Roberto, teatro tradicional e itinerante 

português de marionetas, marcou presença na Escola Portuguesa de S. Tomé e Príncipe, 

onde deliciou os alunos das turmas de 6º ano. 

    Convidado pelo Centro Cultural Português, através da Embaixada de Portugal em S. Tomé 

e Príncipe, o teatro, na pessoa de José Gil, o marionetista, apresentou 3 pequenas peças: “O 

barbeiro diabólico”, “O castelo dos fantasmas” e “A tourada”. 

    Originário da tradição europeia de marionetas de luxo, que se julga ter a sua génese no 

Polichinelo da comédia Dell’Arte italiana do século XVI, o teatro Dom Roberto português 

mantém as características próprias desta forma de teatro tradicional. Tendo aparecido em 

Portugal no século XIII, manteve-se quase inalterado até meados do século XX, altura em 

que entrou em decadência. 

    A Companhia S.A. Marionetas, a que pertence o teatro Dom Roberto, tem procurado 

preservar esta forma de arte tradicional através da recuperação de peças do repertório de 

Teatro de Robertos. 

 
Margarida Pinto 

professora de Português 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIDADANIA 
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   HALLOWEEN na EPSTP-CEPL 

     

    Com o objetivo de alegrar um pouco a escola, e iniciar a angariação de fundos  para o tão 

esperado Baile de Finalistas, a Associação de Estudantes em colaboração com os alunos 12º 

ano organizaram uma tarde divertida onde se comemorou o Halloween. 

    A atividade foi regada com muita musica e muitos jogos, tanto tradicionais quanto 

educativos, contribuindo, assim, para que conseguíssemos reunir pequeninos e mais 

crescidos num clima leve e harmonioso. 

    A comunidade escolar não se fez de rogada. Vimos desde lindas princesas à esposa de 

Frankenstien, de “zombies” a “serial killers”. Todos quiseram participar e nós agradecemos 

mais uma vez à senhora diretora por deixar abrir os portões da escola à entrada de 

participantes externos. 

    Tanto na pequena sessão de cinema, na biblioteca, quanto nos espaços onde decorriam 

os jogos houve muita participação, ritmo e alegria. 

    De acordo com as nossas perspetivas, a atividade foi bem sucedida, não só pela adesão 

colaborativa de todos como também, já para o final, no cansaço de uns e a ainda resistente 

energia de outros.  

Trabalho realizado por elementos da Associação de Estudantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES 
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VAMOS A VOTOS! 

 

    No mês de novembro, entre os dias 6 e 14, decorreu na EPSTP-CELP a campanha 

eleitoral para a nova Associação de Estudantes. 

    Este ano foram apresentadas duas listas, a B e a G. Ambas mostraram ambiciosas e 

desafiadoras propostas e fizeram promessas. 

    Não há dúvida que ao longo da campanha a escola esteve dividida ao meio. 

    A lista G, a nova lista, inscreveu-se nas eleições, propondo ideias novas para a escola e 

para os alunos como: criar caixas de opinião, para estes darem as suas sugestões, e uma 

cobertura para o campo desportivo. A lista B manteve o foco, tal como nos anos anteriores, 

no divertimento. 

    Durante os comícios, ambas as listas esforçaram-se, o máximo possível, trazendo cantores 

e bailarinos como os Afroboys e os  Family Strava. Além disso, também fizeram lanches e 

jogos, e a lista G ainda fez uma compilação de vídeos de pessoas de todos que ouviram as 

suas ideias e apoiavam esta lista. 

 Considera-se que, durante a campanha, houve momentos positivos e menos positivos, 

estes últimos que não favoreceram o fair play das eleições, nomeadamente quando apoiantes 

das listas adversárias rasgaram os cartazes de propaganda. Mas, apesar destas 

manifestações de opinião, os intervenientes conseguiram realizar uma campanha pacífica. As 

listas não fomentaram nem apoiaram este tipo de atitudes, mas nem sempre os apoiantes 

mudaram o seu comportamento. 

    No dia 15 de novembro houve eleições e o vencedor foi a lista B, com 66% dos votos, 

sendo esta agora a nova Associação de Estudantes. 

 

Ana Rita Santos, Catarina Cruz e Daianire Fernandes, 

11º CT A 

A equipa do jornal 20 LER deseja bom trabalho e sucesso à lista vencedora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES 
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MY EATING HABITS AT SCHOOL 

 

Like most people, I either bring a snack from home or sometimes buy food from the school 

canteen. 

When I bring snacks from home, it’s usually bread with ham or fruits like apple, orange or 

grapes, which I consider healthy. When I eat at the school canteen I eat hamburger, “bifana”, 

chocolate cookies and sodas.  

The school canteen should change its menu and offer healthier food for example: fruit, home-

made juices and milk. I think that if the students had only healthier options they would get 

used to a healthier diet. 

Only then we could consider ourselves a ”healthy school”.  

 

By Renato Metzer, 

 9ºA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEARNING IN ENGLISH 



17 

 

 

HALLOWEEN—ENGLISH  5
th

 GRADE 
 

In October, all the 5
th
 grades of the Escola Portuguesa de STP celebrated Halloween. 

During our English lessons, we played several games, including: “Mummy Wrap”, where we 

wrapped a member of our team in toilet paper; the “Fear Factor Challenge”, where a player 

covered his eyes and ate various kinds of candy, without using his hands; the “Pumpkin Bowl-

ing”, where we had to bowl a strike, using a ball and toilet paper with faces like ghosts as pins; 

and “Face the Cookie Challenge”, where we placed a cookie on our forehead and had to get 

the cookie from there into our mouth using only our face muscles (no hands!). 

 We had a lot of fun! 

Amanda Barros, 5ºB 
Analy Miguel 5º B 

 

 

 

LEARNING IN ENGLISH 
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5
th
 December is dedicated to all volunteers in the world. It celebrates the work done by 

people who choose to spend their (free) time helping others without expecting a monetary ret-

ribution. As this is an important topic, it was discussed in our English and French classes. 

These are some of the results. 

  

Volunteering work in São Tomé and Principe 

 

    There are some charity projects in São Tomé. However, they tend to be administered exter-

nally with funds sent to the islands. These funds are used to develop and promote education, 

food assistance and sustainable development. 

    Two organizations here in São Tomé and Principe dedicated to volunteering and other simi-

lar activities are "Helpo" and "Leigos para o Desenvolvimento". "Helpo" is more focused on 

educational projects and fund raising like school material donations, clothes donations to pre-

school children and scholarship creation. 

    On the other hand, "Leigos para o Desenvolvimento" acts in training and education, com-

munity promotion and organization, employment and entrepeneurship. For example, they pro-

mote the unity of some communities, enhancing their strengths and working on small sustain-

ability projects. 

    To sum up, there aren't many volunteering organizations in São Tomé, but those who act 

here have a general impact. 

 

Ayres Major Nº 3 
Dainy Renato Nº 4 

Márcio Dos Anjos Nº 10 
10º CT B 

 

LEARNING IN ENGLISH 
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Find out    

 

6ºA 

She is a famous singer and she is 29 years old. She is British but she lives in the USA.  She is 

1.75m, so she is tall. She has got fair skin and she is plump. She has got medium wavy blond 

hair and big green eyes. Her face is round. She is beautiful. She is dynamic, polite and brave. 

Who is she?    

Adele                                  Rihanna       Pink    

 

6ºB 

He is a famous Puerto Rican singer. He was born on 15
th
 April, 1978, so he is 39 years old. 

He is handsome and well-built. He has got tattoos on his arms. He has got short dark hair and 

dark brown eyes. He is nice and friendly. 

Who is he? 

Michael Jackson  Justin Bieber   Luis Fonsi 

 

6ºC  

She is 34 years old and she is a great American singer. She is 1.57 m tall. So, she is short. 

She has got dark skin and she is slim. She has got long straight dark hair, but sometimes she 

changes it. She has got a round face and big brown eyes. She is very beautiful. She is socia-

ble, nice and funny. 

Who is she? 

Adele         NickyMinaj    Shakira 

 

 

 

 

 

 

Soluções: texto do 6ºA: Adele;  texto do 6ºB: LuisFonsi;   texto do 6ºC: Nicky Mina 

LEARNING IN ENGLISH 
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   ESCOLA DE VERÃO DE FÍSICA 

 

    A 13ª edição da Escola de Verão de Física decorreu entre 3 e 8 de setembro do presente 

ano e contou com a presença de 73 alunos de vários países. São Tomé e Príncipe foi 

representado pela Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe – Centro de Ensino de Língua 

Portuguesa, por nós Elyane Neto e Leandro Rainho, alunos do 12º ano. 

    A Escola de Verão de Física é um projeto iniciado em 2005 e organizado anualmente pela 

Faculdade de Ciência da Universidade do Porto.  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Figura 1. Auditório no dia da apresentação  

    

     O primeiro impacto foi muito estranho. Eram muitos rostos desconhecidos, muitos colegas 

que nunca tínhamos visto antes. Uma realidade bem diferente da habitual. 

    No primeiro dia foi feito o sorteio dos grupos de trabalho, dos mentores e dos projetos que 

cada grupo defenderia. O objetivo era apresentar o projeto no último dia das atividades, 

supostamente o maior desafio para todos nós, os outros colegas, os professores e para o 

Reitor da Universidade.  

    Neste dia, também foi feita a apresentação do local onde ficámos hospedados durante 

essa semana inesquecível.  

    Às 7h o toque da corneta a assinalar a 

obrigação de acordarmos e prepararmo-nos. 

Depois de tomar o pequeno-almoço, partíamos 

para a Faculdade de Engenharia do Porto, onde 

tínhamos as aulas.  

    Entre as disciplinas opcionais podíamos 

escolher uma: Mecânica Quântica ou Astrofísica. 

O curso obrigatório era o da Relatividade.  

ÁREA CIENTÍFICA 

No decorrer da semana, em grupos, 

trabalhamos nos nossos projetos que 

apresentámos no último dia.  

Essa experiência foi muita agradável e 

marcante para mim, uma vez que, para 

além de descobrir que gosto muito de 

astrofísica, conheci um pouco da cultura 

de outros países e fiz amigos que nunca 

esquecerei. 

Elyane Neto 
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    Entre aulas e palestras passávamos o período da manhã. Após o almoço, reuníamos em 

grupos e desenvolvíamos os nossos projetos até as 18h. A partir deste horário começava 

outra jornada, o momento de diversão com os nossos monitores. Fizemos diversas 

atividades. Jogamos futebol, fizemos uma visita guiada à cidade do Porto, jogamos bowling, e 

acima de tudo, fizemos novas amizades.  

   Houve um dia em que fizemos um Flash Mob, que consistia basicamente em uns se 

comportarem como eletrões, uns como núcleos e outros como catiões. Foi muito divertido! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Apresentação do projeto final. 

 

    No dia da apresentação, embora houvesse muito nervosismo, devido às perguntas 

colocadas pelos presentes, tudo correu bem. 

    No final, todos os participantes receberam um certificado de participação. 

    Esta foi uma semana muito importante para nós, e devo realçar isso principalmente, 

porque gostaria de seguir engenharia no futuro (Leandro). 

 

Elyane Neto e Leandro Rainho 

12º  CT  

 

 

 

 

 

 

     

ÁREA CIENTÍFICA  
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   CAÇA AOS ASTERÓIDES 

 

    O céu noturno sempre fascinou o Homem e é difícil conceber que somos um pálido ponto 

azul na imensidão cósmica, como nos lembrou Carl Sagan na primeira edição da série 

Cosmos. Um céu fascinante, mas que não é isento de riscos, que nos lembra a fragilidade da 

nossa nave espacial a que chamamos Terra. 

    Existe uma possibilidade de um asteróide colidir com a Terra, como já aconteceu inúmeras 

vezes no passado, o que levou a comunidade científica a procurar formas de identificar 

asteróides. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Utilização do sotfware Astrométrica. 

 

Em parceria com o NUCLIO - Núcleo Interactivo de Astronomia, os alunos da Escola 

Portuguesa de São Tomé e Príncipe – Centro de Ensino e Língua Portuguesa, durante a 

campanha de setembro/outubro de 2017, em colaboração com outras 17 escolas e 

universidades, analisaram imagens reais e partiram à descoberta de asteroides, ainda não 

identificados ou cuja trajetória ainda não é totalmente conhecida, que poderão 

posteriormente, classificados como NEO (NearEarthObject): objetos cuja órbita é muito 

próxima do nosso planeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Utilização do sotfware Astrométrica. 

ÁREA CIENTÍFICA 
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    A Colaboração Internacional de Pesquisa Astronómica (IASC) é um programa de 

divulgação educacional para escolas secundárias e universidades, que fornece dados 

astronómicos de alta qualidade para estudantes de todo o mundo. Os alunos envolvidos têm 

a possibilidade de fazer descobertas de astros originais e desenvolver competências de 

colaboração, pensamento crítico, linguagem, autonomia, a título de exemplo. Estas 

competências levam os alunos envolvidos a contribuir para o acumular de dados 

astronómicos, pois os seus resultados permitem, não só confirmar a descoberta de objetos 

designados por NearEarthObjects (NEO), como determinar com mais precisão a órbita de 

NEO’s já conhecidos e eliminar potenciais riscos de colisão com a Terra. Os resultados dos 

alunos serão reconhecidos pelo MinorPlanetCenter (Universidade de Harvard) e pela União 

Astronómica Internacional (IAU). 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
André Freitas, 

professor de Física e Química 
 

 

ÁRE CIENTÍFICA 

A pesquisa por asteróides desconhecidos e potencialmente perigosos desenvolvida pelo 

InternationalAstronomicalSearchCollaboration (IASC), denomina-se “Caça aos Asteróides” e as únicas 

ferramentas exigidas são o programa Astrometrica, ligação à internet e atenção. 

Os alunos tiveram que observar minuciosamente cada fração das imagens e, ao encontrar um objeto 

suspeito, verificar dados como o brilho para confirmar se este era de fato um candidato válido. 

 

Evelina Menezes, 12ºCT 
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   LHC WORLD WIDE DATA DAY 

 

    Os alunos do 12º ano, da Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe – Centro de Ensino 

e Língua Portuguesa, participaram, pela primeira vez, no LHC World Wide Data Day.  

    Juntamente com outras dezenas de grupos de alunos, de mais de 10 países diferentes (a 

título de exemplo, Grécia, Estados Unidas da América, Portugal, Itália, França, Japão, 

Finlândia, …), estiveram a analisar dados da experiência ATLAS, estudando a produção de 

pares muão – anti-muão durante a colisão de protão – protão a 13 TeV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Criação de histogramas, a partir dos dados do ATLAS, recorrendo ao programa HY.P.A.T.I.A. - HYbrid 

Pupil´s Analysis Tool for Interactions in ATLAS (canto superior direito). 

 

  

  Numa atividade, que tem a duração de 24 horas, estudantes de todo o mundo analisam 

dados do LHC (Large Hadron Collider) que foram tornados públicos e compartilhar resultados 

através de uma videoconferência com físicos e investigadores, numa verdadeira colaboração 

internacional, semelhante à que existe na Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear 

(CERN). Como curiosidade, os primeiros alunos a analisar os dados, começaram às 2 h  

(hora de São Tomé e Príncipe) no Japão.  

 

 

 

 

ÁREA CIENTÍFICA 
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Figura 2. Videoconferência. 

 

    Os alunos de Física (12º CT - Física) contribuíram com as duas medições e analisaram os 

dados fornecidos por todos os que colaboraram no World Wide Data Day, procurando 

verificar a existência de padrões. O trabalho de investigação foi acompanhado e moderado 

pelos investigadores Pedro Abreu (LIP - Laboratório de Instrumentação e Física 

Experimental) e Kenneth William Cecire (Universidade de Notre Dame – Estados Unidos da 

América). O trabalho de análise dos dados foi realizado conjuntamente com alunos da Escola 

Secundária do Fundão, realçando a importância da língua portuguesa como meio privilegiado 

para a criação de parcerias. Os resultados obtidos estão disponíveis para consulta em http://

bit.ly/W2D2EPSTP.  

 

 

 

 

 

 

 

André Freitas,p 

professor de Física e Química 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA CIENTÍFICA 

http://bit.ly/W2D2EPSTP
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   "ONDAS GRAVITACIONAIS:  

UM PRÉMIO NOBEL, 100 ANOS DEPOIS" 

 

 

    Decorreu uma palestra, por videoconferência, a 20 de novembro, no Laboratório de Física 

da Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe – Centro de Ensino e Língua Portuguesa 

(EPSTP), organizada pela Fábrica – Centro Ciência Viva de Aveiro. 

    Em São Tomé estiveram presentes alunos do 11º e 12º anos da área de Ciências e 

Tecnologia, da EPSTP e no auditório da Fábrica – Centro Ciência Viva de Aveiro assistiram à 

palestra alunos de três escolas do distrito de Aveiro (Escola Secundária José Estevão, 

Aveiro, Escola Secundária Jaime Magalhães Lima e Escola Secundária de ílhavo), também a 

frequentar o ensino secundário na área de Ciências e Tecnologia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Videoconferência sobre o Prémio Nobel da Física 2017. 

 

 

    A palestra foi proferida por Carlos Herdeiro, investigador no Departamento de Física da 

Universidade de Aveiro (Centro de Investigação e Desenvolvimento em Matemática e 

Aplicações). Durante o evento foi explicada a deteção de ondas gravitacionais, que foi 

anunciada a 11 de fevereiro de 2016 e que foi premiada pela Fundação Nobel em 2017. 

    O Prémio Nobel da Física de 2017 foi atribuído à deteção de ondas gravitacionais, tendo a 

Fundação Nobel realçado as contribuições dos cientistas Rainer Weiss, Barry Barish e Kip 

Thorne, por comprovarem um dos efeitos previstos pela teoria elaborada há um século pelo 

físico Albert Einstein. 

 

ÁREA CIENTÍFICA 
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Figura 2. Palestra no Laboratório de Física,  

em direto a partir da Fábrica - Centro de Ciência de Aveiro. 

 

 

    A teoria da Relatividade Geral prevê que as ondas gravitacionais são produzidas na 

aceleração de massas com assimetria esférica. As ondas gravitacionais propagam-se à 

velocidade da luz, distendendo e comprimindo o espaço-tempo, ou seja, as distâncias no 

espaço-tempo aumentam e diminuem. O efeito das ondas gravitacionais é muito pequeno: 

para a mesma energia libertada por cerca de 3 massas solares, como no primeiro evento 

detetado pelo LIGO em 2015, a distância entre a Terra e o Sol muda, aproximadamente o 

tamanho de um átomo. 

    Um especial obrigado à Fábrica – Centro Ciência Viva de Aveiro, pela oportunidade de 

participar na palestra. 

 

 

 
 

 

 André Freitas,p 
professor de Física e Química 
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  FÍSICA @ ESCOLA PORTUGUESA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 

 

   A Física é uma Ciência que se encontra no cerne do quotidiano e que contribui para o 

desenvolvimento sustentável, ao mesmo tempo que procura respostas a questões que a 

curiosidade humana não para constantemente de colocar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Visita ao Laboratório de Física da Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe onde foi instalado o 
pêndulo, pelo Embaixador de Portugal em São Tomé e Príncipe, Dr. Luís Gaspar e do Adido da Cooperação, 
Eng. António Machado, acompanhados pelos membros da Direção (Dra. Manuela Costeira e Dra. Eva 
Carvalho), onde o Professor Doutor Horácio Fernandes, realça os objetivos do projeto Pêndulo Mundial. 

 

    O início do ano letivo 2017/2018 na Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe – Centro 

de Ensino e Língua Portuguesa foi marcado pela vinda do Professor Doutor Horácio 

Fernandes a São Tomé e Príncipe, onde realizou diversas atividades. É professor do 

departamento de Física do Instituto Superior Técnico e investigador no Instituto de Plasmas e 

Fusão Nuclear onde coordena a atividade do tokamakISTTOK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Pormenor do Pêndulo instalado na Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe. 
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    Decorreu uma ação de formação sobre Laboratório e-lab (http://elab.ist.utl.pt/) dirigida a 

professores dos ensinos Básico, Secundário e Superior, nas instalações da Escola 

Portuguesa de São Tomé e Príncipe, ao mesmo tempo que decorria a montagem de um 

pêndulo. A instalação do equipamento, que irá integrar o projeto “Pêndulo Mundial” (http://

groups.ist.utl.pt/wwwelab/wiki/index.php?title=P%C3%AAndulo_Mundial), permite determinar, 

no local onde foi instalado, a “constante da gravidade” podendo ser operado remotamente por 

qualquer pessoa através da Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Formação de professores. 

 

    A Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe promoveu um encontro entre o Doutor 

Horácio Fernandes e os alunos de Física, que estão a frequentar o 12º ano, de forma a 

divulgar a experiência do pêndulo Mundial e a sua importância, tendo os presentes 

aproveitado a oportunidade para questionar e descobrir um pouco sobre o Instituto Superior 

Técnico, a sua oferta formativa e as competências exigidas a um profissional, do século XXI, 

no campo científico e a importância das competências que são necessárias para os desafios 

do futuro. Partindo da ciência fundamental é possível construir pontes para o futuro e 

compreender que a exigência leva à excelência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. A Física no centro das atenções. 

 

ÁREA CIENTÍFICA 

http://elab.ist.utl.pt/
http://groups.ist.utl.pt/wwwelab/wiki/index.php?title=P%C3%AAndulo_Mundial
http://groups.ist.utl.pt/wwwelab/wiki/index.php?title=P%C3%AAndulo_Mundial
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    O Doutor Horácio Fernandes não deixou de partilhar com a comunidade educativa da 

Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe a investigação feita até ao momento no campo 

da Fusão Nuclear, tendo em conta a procura crescente de energia a nível mundial e a 

necessidade de procurar alternativas aos combustíveis fósseis.  

    Decorreu uma palestra no Centro Cultural Português de São Tomé e Príncipe, uma 

palestra sobre Fusão Nuclear abordando os princípios da produção de energia por um reator 

de fusão nuclear na Terra, a sua viabilidade e o progresso atual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Abertura da palestra sobre Fusão Nuclear, com a presença do Professor Doutor Horácio Fernandes, 

do Ministro da Educação, Ciência e Cultura de São Tomé e Príncipe, Dr. Olinto Daio e do Embaixador de 

Portugal em São Tomé e Príncipe, Dr. Luís Gaspar da Silva (esq. para a dir.). 

 

 

 

A presença do Professor Doutor Horácio Fernandes em São Tomé e Príncipe, para a 

instalação do pêndulo, foi uma oportunidade de troca de ideias e conhecimentos, mostrando 

que a Ciência atual, seja ela fundamental ou investigação de ponta, necessita de uma rede 

de cientistas a nível global que valorizem diversas competências além do conhecimento, 

como a colaboração, a comunicação e a criatividade, a título de exemplo.  
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Figura 6. Palestra Fusão Nuclear no Centro Cultural Português. 

 

A Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe – Centro de Ensino e Língua Portuguesa 

gostaria de agradecer à Embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe, Centro Cultural 

Português em São Tomé e Príncipe, Sociedade Portuguesa de Física e Sociedade Europeia 

de Física todo o apoio dado que tornaram possível a instalação de mais um pêndulo do 

projeto Pêndulo Mundial nas nossas instalações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Figura 1. Gráfico com a aceleração da gravidade a determinar pela rede Pêndulo Mundial. Diversos valores já 
foram estabelecidos experimentalmente. A Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe – Centro de Ensino e 
Língua Portuguesa está quase sobre o Equador (latitude ≈ 0°).  

 

 André Freitas, 
professor de Física e Química 
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       PROJETO DE AUTONOMIA E FLEXIBILIDADE CURRICULAR 

 

    No ano de 2017/2018, a Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe – CELP, aderiu 

voluntariamente ao Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular, procurando garantir que 

com autonomia e flexibilidade se alcançam aprendizagens relevantes e significativas para 

todos os alunos. 

    Este projeto é aplicado em regime de experiência pedagógica, o que permite um 

acompanhamento, monotorização e avaliação essenciais à sua reformulação. Deste modo, o 

conhecimento real da sua implementação sustentará o processo de revisão do quadro legal, 

tendo em vista a sua generalização. 

    Os destinatários do projeto são as turmas de anos iniciais de ciclo (1º, 5º, 7º e 10º anos de 

escolaridade). 

    As opções curriculares da escola concretizam-se, entre outras, através da combinação 

parcial ou total de disciplinas; alternância, ao longo do ano letivo, de períodos de 

funcionamento disciplinar com períodos de funcionamento multidisciplinar, em trabalho 

colaborativo; desenvolvimento de trabalho prático ou experimental com recurso a 

desdobramento de turmas ou outra organização; integração de projetos desenvolvidos na 

escola em blocos que se inscrevem no horário semanal, de forma rotativa ou outra adequada; 

redistribuição da carga horária das disciplinas das matrizes curriculares base, promovendo 

tempos de trabalho de projeto interdisciplinar, com partilha de horário entre diferentes 

disciplinas; criação de disciplinas, de espaços ou de tempos de trabalho para o 

desenvolvimento de componentes de currículo local, entre outras, com contributo 

interdisciplinar. Como exemplo desta última, temos a criação da disciplina de História e 

Geografia de São Tomé e Príncipe. 

    Com este projeto, pretende-se, mediante a construção de um Referencial Curricular, que 

tem como passos iniciais o estabelecimento do Perfil dos Alunos (PA) no final da 

escolaridade obrigatória e o estabelecimento de Aprendizagens Essenciais (AE) no conjunto 

do currículo, orientadas por esse PA e articuladas entre si no plano horizontal e vertical, 

formar cidadãos para as próximas décadas do século XXI, o que implicará, a prazo, uma 

reformulação global do currículo nestes moldes. O pressuposto curricular básico é de que as 

AE correspondem ao que deve/pode ser apreendido por TODOS, devendo os alunos, à saída 

do ensino obrigatório, deter um conhecimento essencial, indispensável e aprofundado do 

conteúdo das disciplinas integradoras do currículo, um conjunto de capacidades específicas 

determinantes da aquisição e uso desse conhecimento e um conjunto de competências e 

PROJETOS 
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    Se queremos que os nossos filhos/educandos mobilizem valores e competências que lhes 

permitam intervir na vida e na história dos indivíduos e das sociedades, tomar decisões livres 

e fundamentadas sobre questões naturais, sociais e éticas, e dispor de uma capacidade de 

participação cívica, ativa, consciente e responsável, fundamentadas sobre questões naturais, 

sociais e éticas, é determinante o compromisso da escola e de todos os que lá trabalham, a 

ação dos professores e o empenho das famílias e encarregados de educação. 

 

Margarida Pinto, 

professora de Português 

1º ANO 

 

5º ANO 

 

 

 

     

 

7º ANO 

10º ANO 

PROJETOS 
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    O Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular teve a sua aplicação prática, com uma 

sessão de esclarecimento sobre o lema “proteção do ambiente”. Alguns alunos do 10ºCTA 

fizeram uma visita surpresa à sala do 4º ano, da professora Ana Rodrigues, para um diálogo 

construtivo.  

   Neste instante reflexivo o 10ºCTA alertou para as nefastas consequências, nomeadamente 

em São Tomé, se a subida das águas do mar continuar a ocorrer. A poluição ambiental, que 

se verifica a nível planetário, está a provocar para além da subida das águas dos oceanos, 

devido ao degelo, alterações climáticas, fortes tempestades, secas extremas…  

   Os alunos foram muito recetivos à transmissão desta problemática, colaboraram quando 

questionados, com uma participação ativa e deveras adequada. Para ultimar a sessão, a 

turma foi premiada com separadores de livros, concebidos no âmbito do Projeto de 

Autonomia e Flexibilidade Curricular, do 10º ano, alusivos à preservação do nosso precioso 

planeta. Em suma, foi um momento de reflexão conjunta bastante positivo. 

 

 
Flora Moura, 

professora de Filosofia 
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    No âmbito da disciplina de Educação Tecnológica, os alunos do 6º ano construíram 

foguetões de água e fizeram o lançamento dos mesmos. 

    No átrio da escola foram expostas árvores de Natal que estiveram a concurso de 11 a 15 

de dezembro. 
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Iº CORTA MATO ESCOLAR EPSTP-CELP 
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     Caros colegas! 

 

    O primeiro corta mato escolar da nossa escola realizou-se no passado dia 6 de dezembro.     

Também pela primeira vez, o corta mato escolar foi realizado fora de portas da escola. Quer 

isto dizer que, o Grupo Disciplinar de Educação Física quis abandonar o habitual corta mato 

escolar em frente à escola, sair da sua zona de conforto e arriscar. 

    Para isso, desde setembro, com a colaboração do seu Departamento e a Direção da 

escola, iniciou a elaboração do programa da atividade e a definição do local da mesma. 

Sabíamos que o projeto era ambicioso mas que éramos capazes de o concretizar com êxito. 

    De todas as dificuldades que foram surgindo, sabíamos que a parte logística, materiais de 

apoio à atividade e mobilização dos alunos, o seu controlo e segurança seria a maior de 

todas. Foi assim que recorremos a vocês, solicitando a vossa colaboração e ajuda que foi 

determinante para o sucesso da mesma. 

    Sendo assim, o Grupo Disciplinar de Educação Física vem por este meio agradecer-vos a 

grande colaboração e o contributo que deram para que esta atividade alcançasse o sucesso. 

    Claro que, como a primeira vez de tudo, existem situações e estratégias que deverão ser 

melhoradas no futuro porque isto é e será sempre um processo de aprendizagem. 

Mais uma vez, obrigado pela vossa colaboração! 

 

Atenciosamente, 

O Grupo Disciplinar de Educação Física 

     

EDUCAÇÃO FÍSICA 
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   DESENHO DE OBSERVAÇÃO 

  

    A  técnica do desenho de observação foi trabalhada pelos alunos do 8º ano que 

inicialmente aprenderam a controlar a grafite, depois foram sensibilizados para a observação 

da luz e sombra, depois técnica de registo de proporcionalidade. 

    Após vários estudos, foram realizados os trabalhos  que se apresentam, prosseguindo 

numa fase posterior para a realização de rostos de familiares, acompanhados pelo clube de 

artes, em regime facultativo.  Na próxima edição apresentaremos os resultados que serão 

certamente tão gratificantes e admiráveis como estes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPRESSÕES 



39 

 

 

   EXERCÍCIO EXPERIMENTAL 

 

    O Clube de Artes empenhado na concretização do seu objetivo—elaboração de um mural 

histórico—decorou uma ala de uma das salas de Educação Visual, com personalidades do 

mundo da arte: Salvador Dali, Pablo Picasso, Cesária Évora, Frida Khalo, Amália Rodrigues e 

Bob Marley. 

    Deste modo, não só treinaram a pintura com pinceis na vertical como também deixaram a 

marca do seu talento artístico uma vez que são alunos de outras áreas de estudo. 
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PRESÉPIO DE NATAL 

 

     Com mãos hábeis e uma atenção cuidada e concentrada, o grupo do Clube das Artes 

confecionam um painel com a representação da Sagrada Família desejando a todos, em 

nome  da Escola, um Santo Natal. 
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DESEJO  

Desejo primeiro que você ame, 
E que amando, também seja amado. 

E que se não for, seja breve em esquecer. 
E que esquecendo, não guarde mágoa. 

Desejo, pois, que não seja assim, 
Mas se for, saiba ser sem desesperar. 

Desejo também que tenha amigos, 
Que mesmo maus e inconsequentes, 

Sejam corajosos e fiéis, 
E que pelo menos num deles 

Você possa confiar sem duvidar. 

E porque a vida é assim, 
Desejo ainda que você tenha inimigos. 

Nem muitos, nem poucos, 
Mas na medida exata para que, algumas vezes, 

Você se interpele a respeito 
De suas próprias certezas. 

E que entre eles, haja pelo menos um que seja justo, 
Para que você não se sinta demasiado seguro. 

Desejo depois que você seja útil, 
Mas não insubstituível. 

E que nos maus momentos, 
Quando não restar mais nada, 

Essa utilidade seja suficiente para manter você de pé. 

Desejo ainda que você seja tolerante, 
Não com os que erram pouco, porque isso é fácil, 
Mas com os que erram muito e irremediavelmente, 

E que fazendo bom uso dessa tolerância, 
Você sirva de exemplo aos outros. 

Desejo que você, sendo jovem, 
Não amadureça depressa demais, 

E que sendo maduro, não insista em rejuvenescer 
E que sendo velho, não se dedique ao desespero. 
Porque cada idade tem o seu prazer e a sua dor e 
É preciso deixar que eles escorram por entre nós. 

Desejo por sinal que você seja triste, 
Não o ano todo, mas apenas um dia. 

Mas que nesse dia descubra 
Que o riso diário é bom, 

O riso habitual é insosso e o riso constante é insano. 

Desejo que você descubra , 
Com o máximo de urgência, 

Acima e a respeito de tudo, que existem oprimidos, 
Injustiçados e infelizes, e que estão à sua volta. 

Desejo ainda que você afague um gato, 
Alimente um cuco e ouça o joão-de-barro 

Erguer triunfante o seu canto matinal 
Porque, assim, você se sentirá bem por nada. 

Desejo também que você plante uma semente, 
Por mais minúscula que seja, 

E acompanhe o seu crescimento, 
Para que você saiba de quantas 

Muitas vidas é feita uma árvore. (…)  

       Victor Hugo (1802-1885) 
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