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l    Mais um ano letivo termina. Ainda sentimos a influência destes

tempos conturbados da pandemia mas já começámos a
trabalhar de forma mais presencial, mais “normal”. 
   De novo construímos coisas em conjunto, desenvolvemos
atividades diversificadas, participámos em concursos, projetos,
enfim, somos de novo uma escola ativa e participativa onde
todos nos sentimos em “casa”, com um grande sentimento de
pertença.
   Este ano, pela primeira vez, tivemos a Semana Cultural que
culminou com a Festa de África. Dias memoráveis que ilustram a
dinâmica desta Escola.
   Desejo a todos uma férias bem merecidas e em setembro cá
estaremos.

Diretora,
Manuela Costeira
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Regresso à Escola
 
 

Na escola, cada regresso matinal
é como voltar ao regaço maternal.
É a emoção dos afetos reencontrados,
mas também exigências a que somos obrigados.

No seu seio, cada dia, cada um de nós
evolui, traça o seu caminho, faz ouvir a sua voz.

Entras tu, mas sais outro, que não deixa de ser
“tu”,
só que mais próximo, mais profundo, mais
esperto.

Guiando os passos, polindo arestas, 
bem conscientes,
trabalham docentes e não docentes
para que saiam diamantes resplandecentes.

Judite Oliveira, 
professora de Francês
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   Este ano as Nações Unidas apelaram,
no Dia Mundial da Alimentação, a uma
ação global da erradicação da fome,
chamando a atenção para situações
díspares atuais, tais como o aumento
da obesidade e do sobrepeso, a
insuficiência alimentar (que atinge mais
de 820 milhões de pessoas) e as
alterações climáticas, que põe em risco
a segurança alimentar das populações.
   O 1.º Ciclo assinalou este dia com
atividades em sala e atividades
conjuntas. Abordaram-se assuntos
importantes: como ter uma alimentação
saudável com os alimentos de que
dispomos; a importância da água; da
higiene e da segurança alimentar;  a
recuperação e valorização de práticas
tradicionais de confeção alimentar, e a
preservação da qualidade da terra e
das sementes.  

Celebrando o Dia Mundial da
Alimentação  

_______________
Página 2
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   As crianças e os seus professores
fizeram um enorme lanche em
conjunto. Partilharam-se frutos trazidos
de casa e, juntos, prepararam deliciosas
sobremesas de fruta com gelatina e em
jeito de celebração. Para além disto,
houve outras atividades importantes. 
   As crianças do 2.º ano recolheram
alimentos para os doar a uma
instituição. Já as do 3.º ano, puseram
literalmente as "mãos na massa" -
fizeram o seu próprio pão e
degustaram-no na sala. Os mais velhos,
que já frequentam o 4.º ano, criaram
vasos com plantas aromáticas para
puderem usufruir das características e
dos benefícios das plantas na sua
alimentação.  Convidamos à leitura dos
textos que as turmas escreveram e que
melhor evidenciam as experiências por
eles vividas.       

Sissi Azevedo, 
  professora do 4.º ano
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   No dia 16 de outubro comemora-se o
Dia Mundial da Alimentação. A nossa
turma e as turmas do 1.º ano festejaram-
no no dia 22 do mesmo mês.
  Trouxemos frutas para fazer uma salada
de fruta. A Escolinha ofereceu gelatina.
Estava tudo delicioso! Cá fora, todos
juntos, dançámos e cantámos.
Festejámos o Dia da Alimentação da
melhor forma! 
   Foi um convívio muito bom! Dentro da
sala de aula fizemos um trabalho de
expressão plástica. Os nossos cestos da
alimentação saudável ficaram muito
bonitos e coloridos. Nesta semana do Dia
da Alimentação também fizemos recolha
de alimentos para oferecer a uma 
 instituição. 

Texto coletivo realizado pela turma do 2.º B

Dia Mundial da
Alimentação

ler
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   No dia 16 de outubro de 2021
aprendemos o ciclo do pão. A turma do
3.ºB e do 2.ºA vieram à nossa sala e a 
 nossa professora precisou dos
seguintes ingredientes: farinha,
fermento, água fria, água morna e sal.
   Depois, a professora Teresa amassou
e pôs os ingredientes. A professora
amassou a massa com força! Depois
esperámos, a seguir demos forma ao
pão e partilhámos os pães com o 2.º A e
o 3.º A. 
   Fomos à sala do 3.º A e desenhámos
alimentos, pintámos e recortámos e a
professora do 3.º A agrafou os
desenhos dos alimentos. Entretanto o
pão ficou pronto. A professora deu o
pão a cada um para comer. O pão
estava muito bom!!

 
Gabriel Silva, 3.º ano

O Ciclo do Pão
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A Sementeira

   Nos dias em que trabalhamos assuntos
relacionados com o Dia Mundial da
Alimentação, decidimos construir a nossa
própria sementeira de ervas aromáticas
com salsa, hortelã e erva príncipe. Desde
o “vaso” à plantação, tudo foi feito com a
nossa mão!
  E porque poesia e alimentação
combinam - quem diria!, inspiramo-nos
no poema "Frutos" de Eugénio de
Andrade e fizemos singelos poemas em
grupo.
   No final, as nossas sementeiras e os
cartazes com os poemas estiveram
expostos na entrada da escola. 

                                                                                                                                                                                                                                                             
Turmas  A e B do 4.º ano

ler
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 Projetos de Autonomia e 
Flexibilidade Curricular (PAFC)  

"Preservar as
Tartarugas e os

Oceanos"

   Neste ano letivo, vários projetos de
autonomia e flexibilidade curricular
centralizaram a ação do trabalho dos
alunos na compreensão da influência dos
oceanos nas nossas vidas e na criação de
estratégias na comunidade em prol da
defesa e preservação das espécies
marinhas. Este tema é especial para a
Escola Portuguesa de São Tomé e
Príncipe, a qual integra a rede de “Escola
Azul”, e que tem vindo a desenvolver
várias ações neste domínio na
comunidade santomense.    Tal como o título sugere, o objetivo a

alcançar é desenhar uma tartaruga,
colori-la, preenchê-la com imaginação
com artigos de que dispomos
diariamente. Uma tartaruga sozinha tem
graça mas um número significativo delas
tem muito mais. Com certeza a semente
da preservação tocou o coração e a
razão destes pequenos, grandes artistas
e de todos os que visitaram esta
maravilhosa exposição.

_______________
Página 6

 3.º ano
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"O Mar Começa Aqui"

   “O Mar Começa Aqui” é o título do
projeto das turmas do 4.º ano. O tema e
as atividades nucleares foram escolhidos
pelas crianças em assembleia de turma e
a partir do desafio lançado pelas suas
professoras em dar continuidade aos
projetos desenvolvidos por eles nos anos
anteriores. Podem conhecer as principais
atividades do 1.º período nos textos das
crianças que se seguem.

Elaboração 
 do Logótipo 

   Na semana de 22 a 26 de novembro
demos início ao nosso projeto, que tem
como temática a preservação e
conservação dos oceanos. Pensámos
ser importante ter um logótipo do
projeto e, por isso, pusemos mãos à
obra. Houve trabalhos individuais e de
grupo. 
   Elaborámos os esboços e depois os
produtos finais. Também descrevemos
o que representavam os elementos que
compunham os logótipos. Numa
segunda fase, todos os trabalhos foram
a votação, passando cada turma do 4.º
ano a ter o seu símbolo representativo.
Podem ver aqui o belo resultado!

_______________
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 4.º ano

As turmas A e B do 4.º Ano
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A decomposição
do que consumimos 

   No dia 8 de dezembro de 2021, as
turmas do 4.º A e 4.º B levaram os
caixotes de lixo das salas para o recreio
da escola. O objetivo era observar o lixo
que se produziu naquele dia. 
   As professoras Dora e Sissi separaram
o lixo à nossa frente por categorias:
plástico, cartão e alumínio, restos de
comida e folhas. A seguir, elas
apresentaram dois garrafões de plástico,
furados, cortados ao meio e com terra.
Juntaram o lixo orgânico num garrafão e
o lixo não orgânico noutro garrafão.    

   A nossa responsabilidade
será a de observar o que vai
acontecer ao lixo ao longo
do tempo. Alguns colegas
apanharam o lixo que
sobrou no final.  Por fim,
pensámos em quanto
tempo poderia demorar a
decomposição do lixo nos
dois recipientes. É isso o
que nos resta descobrir! Até
lá, temos de proteger o
planeta Terra acabando com
a produção de lixo em
excesso. 

As turmas A e B do 4.º ano
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 9.º ano

   No âmbito do Projeto de Autonomia e
Flexibilidade Curricular (PAFC) do 9.º ano
de escolaridade e das disciplinas de
Atelier de Artes e Educação Visual, foram
realizadas maquetes de zonas de São
Tomé e Príncipe, procurando sensibilizar
a população para determinadas
problemáticas, tais como:  a diminuição
de areia nas praias, a diminuição de
árvores nas florestas, bem como as
elevadas capturas do pescado e a
diminuição de stock do mesmo.
   Estas questões em específico são alvo
de preocupação de determinados
elementos da comunidade, uma vez que
resultam em problemas que interferem
diariamente na vida de alguns dos seus
habitantes. A tentativa de
consciencialização para estas
problemáticas fica a dever-se, 
 essencialmente, ao facto desta região
insular registar, em espaços de tempo
relativamente curtos, uma considerável
diminuição de stock de pescado e um
aumento visível do nível do mar.

  Maquetes de São
Tomé e Príncipe

   Além da sensibilização para os temas
abordados, foram igualmente
ponderadas  soluções possíveis para os
mesmos, fazendo estas parte do
processo das unidades de trabalho
desenvolvidas – Expressão Plástica e
Projeto de Design. Para tal, os alunos
efetuaram uma pesquisa prévia e análise
e tratamento de dados recolhidos, nas
disciplinas de Ciências Naturais, Físico-
Química e Matemática, no sentido de
reunir a maior quantidade de informação
possível. 
   O passo seguinte foi “pôr mãos à obra”
e avançar com o referido projeto: 1)
perceber o problema que se tem em
mãos; 2) analisar as soluções já
existentes (pesquisa formal); 3) procurar
novas soluções ou alternativas de
solução; 4) conhecer os materiais e os
meios que mais se adequam à solução
pretendida; 5) avaliar as diferentes
alternativas encontradas; 6) desenvolver
a alternativa escolhida; 7) passar à
produção da construção da maquete
final, após concluída a viabilidade do
projeto.

Maquete alusiva ao avanço do nível do mar.  

ler
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   Os alunos demonstraram espírito de
equipa e sentido crítico ao longo de
todas as tarefas desenvolvidas no
processo de realização das maquetes,
refletindo-se igualmente uma maior
consciencialização da situação atual, bem
como a preocupação em resolver as
problemáticas detetadas.
   Esperemos que sejam futuros cidadãos
responsáveis, proativos na resolução de
problemas, à semelhança do que
aconteceu ao longo do trabalho
desenvolvido.
   O resultado final fez parte do Diário de
Bordo do referido PAFC, tendo sido
igualmente enviada notícia para a revista
"L/Atitude". 

Sofia Ferreira
professora das disciplinas de Atelier de Artes e de Educação Visual, 

9.º ano de escolaridade 

Maquete alusiva à diminuição do stock do pescado

Maquete alusiva à extração ilegal de areia.  

Maquete alusiva à extração ilegal de areia - vista de cima. 
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 12.º ano
"Mãos e Mentes 

Má(r)gicas"
   Criar um concurso "BrincAreia", um
painel alusivo ao mar e um livro online
sobre a importância e o estado da pesca
são-tomense foram as tarefas que se
desenvolveram com entusiasmo e
esforço pelos alunos finalistas deste ano
letivo.
   O cansaço destas realizações a par dos
objetivos curriculares nada representou,
porque todos os esforços eram por uma
causa justa: brincar, sensibilizar e
responsabilizar.

ler
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 Projeto eTwinning  
Selos Nacional e 
      Europeu de Qualidade
 pelo projeto “Cultural Calendar 2022”

   O eTwinning é uma iniciativa da União
Europeia que promove a dinamização de
parcerias internacionais apoiadas nas
potencialidades das Tecnologias de
Informação e Comunicação, permitindo o
desenvolvimento de várias metodologias
de trabalho de forma colaborativa.
   No passado ano letivo, a Escola
Portuguesa de São Tomé e Príncipe
participou, pela primeira vez, num projeto
eTwinning, tendo concebido, em
colaboração com uma escola da Turquia,
o projeto “2022 Cultural Calendar”, que foi
desenvolvido em parceria com quatro
países: Dinamarca, Turquia, Itália e
Roménia. 
   O projeto envolveu alunos de duas
turmas do ensino secundário que tiveram
a oportunidade de desenvolver
competências ao nível do trabalho
colaborativo, da sensibilidade estética e
artística, da língua inglesa, da utilização
das tecnologias de informação e
comunicação, do desenvolvimento
pessoal e autonomia e do respeito pelas
diferentes culturas.
    O trabalho final, a criação de um
calendário para o ano civil de 2022,
encontra-se disponível para download na
página da Escola Portuguesa de São Tomé
e Príncipe.

   No início deste ano letivo, por ter
revelado inovação pedagógica e muita
criatividade, por ter sido evidenciado
autonomia e trabalho colaborativo entre
os alunos e pelo facto de terem sido
utilizadas ferramentas TIC, de forma
apropriada e com resultados visíveis, o
projeto foi reconhecido pela
Organização Nacional de Apoio
eTwinning, tendo-lhe sido atribuído o
Selo Nacional de Qualidade e o Selo
Europeu de Qualidade.
  No presente ano letivo, a escola
participa  em cinco projetos que
envolvem grande parte dos alunos que
frequentam a escola:
   - “Seize the Moment”, em parceria com
escolas da Albânia, Eslováquia, Polónia,
Roménia e Turquia;
   - “Trivial Trip”, em parceria com escolas
de Portugal, Polónia, Itália, Lituânia,
Turquia e Espanha;
   - “Escape from Mathroom”, em parceria
com escolas de Espanha, Turquia e
Polónia;
   - “Projeto Partilhas”, em parceria com
uma escola de Portugal;
   - “I have a Dream”, em parceria com
escolas da Ucrânia e Turquia.

Texto: Brigitte Lopez
Fotografia: Leonardo Dias

11.º CT
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Texto: Brigitte Lopez e Pedro Lima
Fotografias: Leonardo Dias, 11.º ano,

Vilma Correia, 12.º ano, Isis Bragança,12.º ano 
Logótipo: Sílvia Nobre, 11.º ano

_______________
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“Seize the Moment”  

  O projeto multidisciplinar envolveu
disciplinas como Inglês, TIC e ainda o
Núcleo de Fotografia. Os trabalhos
foram partilhados com a comunidade
escolar através da página da nossa
escola.
     Este projeto foi aprovado pelo Serviço
Nacional de Apoio eTwinning, com o
título “Seize the moment”.

   Através da fotografia, os alunos
captaram momentos, registaram
emoções, focaram o olhar numa
determinada parte da realidade,
imortalizando-a numa imagem e ainda
consideraram a fotografia como criadora
de narrativas.
   Ao longo do projeto, os alunos dos
vários países envolvidos desenvolveram
diversas atividades, como: o logótipo e
poster do projeto; o registo fotográfico
de diversos temas; exposições virtuais;
um ebook com fotografias com o tema
"Floresta" e uma noite de poesia online
entre todos os participantes.
   Todos os trabalhos e apresentações
foram elaborados em inglês, assim como
as reuniões com os outros países.
   Este projeto adquiriu particular
relevância no desenvolvimento do Perfil
dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória, nomeadamente na área de
competência, informação e
comunicação, do relacionamento
interpessoal, ao nível do pensamento
crítico e criativo, da sensibilidade estética
e artística e do desenvolvimento pessoal
e autonomia.

ler
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 Oficinas de Fotografia  
Um Olhar do Fotógrafo Carlos

Barradas 

   Os alunos inscritos no núcleo de
fotografia da Escola Portuguesa de São
Tomé e Príncipe tiveram a oportunidade
de frequentar as “Oficinas de Fotografia”,
ministradas pelo fotógrafo português 
 Carlos Barradas, no Centro Cultural
Português.
   Foram cinco tardes de aprendizagem,
partilha e troca de experiências. Tardes
em que   despertamos o nosso olhar,
apuramos o nosso sentido de estética e
apreciamos cada momento capturado
através da nossa câmara fotográfica.
   Aqui fica o testemunho do fotógrafo
Carlos Barradas: 
   Um dos maiores privilégios de ser
fotógrafo é o de poder, em determinados
momentos, partilhar o amor e dedicação a
uma arte que não se esgota. É durante essa
troca que constatamos que todas as
pessoas têm o seu modo específico de ver,
interpretar, e documentar o mundo que as
rodeia, bem como as emoções,
pensamentos, motivações e atitudes que as
sustentam e dali se originam.
   Quando surgem oportunidades de
colaborar e construir esse conhecimento
com pessoas em países e continentes
diferentes do nosso, o entusiasmo
desdobra-se e amplia-se.
   A fotografia, como qualquer outra
linguagem, tem as suas particularidades, as
suas derivas, belezas, frustrações,
entusiasmos, medos, ansiedades.

   E a oficina que decorreu em dezembro
no Centro Cultural Português, onde
participaram alunos, alunas e docentes da
Escola Portuguesa, foi um desses
momentos, bonitos, onde a cada dia se
verificou um interesse, uma dedicação e
um compromisso crescentes na busca de
imagens. Desde a juventude que
procuramos o nosso lugar no mundo,
assim como a melhor maneira de nos
exprimirmos, de maneira a que, ao mesmo
tempo que demonstramos a nossa
individualidade, usamos códigos coletivos
que nos permitem fazer entender.
   A procura por fotografias realizada pelos
e pelas estudantes e professores/as, ao
mesmo tempo que demonstrou um
domínio cada vez maior da técnica
fotográfica, revelou também os seus
interesses, a sua cultura visual e a vontade
de reproduzir, na medida do possível, as
imagens captadas pela melhor câmara
fotográfica, os nossos olhos.
   A realização de uma exposição coletiva
será certamente o culminar de um
trabalho cuja ambição não se esgotou na
aprendizagem dos princípios básicos da
técnica fotográfica. E essa é a maior vitória
para quem participou neste processo. Que
seja apenas o primeiro de muitos neste
belo país. Muito obrigado por tudo.

Professores: Brigitte Lopez e Pedro Lima
Alunos: Isis Bragança, Leonardo Dias , Vilma Correia e Vitalina Lima
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Dia Internacional da 
Pessoa com Deficiência

   Em 1992, a Assembleia Geral das
Nações Unidas designou o dia 3 de
dezembro o Dia Internacional da Pessoa
com Deficiência com o objetivo de
promover a consciencialização acerca das
pessoas com deficiência, os seus direitos
e o seu bem-estar nas sociedades.
   Assinalar esta data junto dos nossos
alunos afirma-se como essencial para
uma vivência inclusiva e democrática na
escola. Por isso, o gabinete de Educação
Especial preparou neste mesmo dia um
conjunto de atividades de Educação
Física, de TIC e de Cidadania, para os
alunos do 1.º Ciclo.
   As atividades contemplaram exercícios
lúdicos como a música, o desenho e o
jogo, sendo que este último originou
oportunidades para os alunos
experimentarem viver com a condição de
deficiência visual. 

ler
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   Um dos momentos mais importantes
do dia foi o contacto com histórias de
vida de crianças com deficiência. As
crianças do primeiro ciclo tiveram o
privilégio de ouvir o testemunho da
mãe da Sama Maxo, sua colega, e que é
portadora de uma doença rara. Muito
atentas e interessadas, puderam
conhecer um pouco mais sobre o
percurso de vida da Sama, as suas
capacidades, limitações e os seus
gostos pessoais, muitos deles iguais à
maioria das crianças. 

   Por sua vez, os alunos que
frequentam as disciplinas de TIC e de
Cidadania assistiram a um filme de
animação baseado na história real de
um menino com paralisia cerebral. Foi
um momento muito emotivo para eles,
esclarecedor da necessidade primordial
da eliminação de barreiras físicas e
mentais para que todos possam ser
felizes. Afinal, o “normal é ser diferente”. 

Ana Amália Chamorro,
EMAEI

_______________
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Biblioteca Escolar

Sempre a aprender,
com novos recursos

   Na Biblioteca Escolar (BE) gostamos de 
 aprender de forma divertida e criativa, e 
 de proporcionar um espaço acolhedor. 
 Recebemos novos recursos para a
biblioteca e um dos mais disputados foi o  
puzzle “À descoberta de Portugal”.
   Os livros continuam a ser os mais
procurados, especialmente pelos mais
novos. Podem acompanhar as novidades
da Biblioteca Escolar no catálogo no Site
da EPSTP:

 
https://epstp.rbe.mec.pt/Opac/Pages/Help/Start.aspx

"Hora do Conto" 

   A Equipa da Biblioteca Escolar promove
a "Hora do Conto", integrada no Plano
Anual de Atividades 2021-2022, destinada
especificamente ao 1.º Ciclo. Estas
sessões resultam de uma articulação com
os docentes que identificam temas que
gostariam de ver abordados, de forma
mais lúdica, correspondendo aos
objetivos formativos que se pretendem
concretizar.
   A agenda das sessões, normalmente
mensal, onde decorre o trabalho da
contadora da Equipa, coincide com a
requisição domiciliária mensal que todos
os alunos efetuam, integrada no projeto
de promoção da leitura “Já Sei Ler”.
   O livro trabalhado foi a “A Trompa
Dourada do Elefante Gigante”, da autoria
de Carlos Nuno Granja, da editora Acento
Tónico. Esta é a história de um elefante
especial que, apesar de ser diferente, não
se importava com a sua imagem, pois o
que verdadeiramente interessava era a
bondade do seu coração. 
   O tema da aceitação das diferenças e
da integração foi debatido de forma
entusiasmada pelos alunos, os quais
acrescentaram contributos muito
enriquecedores.

Biblioteca Escolar - Leitura e Literacia
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   Durante o mês de dezembro, os
meninos do 1.º Ciclo ouviram as
histórias “Maria Rosa e os sete veados
barbudos”, de António Torrado, e “O
Urso quer dormir” de Marni McGee.
   As contadoras de histórias foram as
monitoras da Biblioteca Escolar, Ana
Luiza Pinto e Imna Lima, e a professora
Natacha Marques. Juntos fizemos
momentos encantados para delícia dos
mais pequenos e a atividade
prosseguiu nos meses seguintes, pois
“Um livro é um brinquedo feito com
letras. Ler é brincar.” (Rubem Alves). 

Professora Natacha Marques, da Equipa da BE, com as
turmas do 4.º A e 4.º B

Sessões com as turmas do 3.º A e 3.º B

Acontece a seleção e a requisição domiciliária mensal
integrada no projeto de promoção da leitura “Já Sei Ler”

Dina Mendes, 
professora bibliotecária
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   O projeto de promoção da leitura “Já
Sei Ler” continua em movimento e este
ano letivo incluímos a Hora do Conto. A
turma do 2.º B, sob a orientação da
Professora Rute Fonseca, desenvolveu
uma atividade plástica que resultou
numa exposição de trabalhos na sala de
aula.
   Esta atividade decorreu do desafio
proposto pela Biblioteca Escolar a partir
do livro “Eu Acredito”, de David Machado,
em que cada aluno foi convidado a
desenhar aquilo em que acredita. Aqui
fica o testemunho da professora Rute
Fonseca, a propósito desta atividade:
   Foi realizada uma dinamização de dois
minicontos: "Aqui há gato", de Rui Lopes e
"Eu acredito", de David Machado.
   Gostámos muito de os ver e ouvir. E
gostámos, principalmente, do desafio que a
Professora Dina nos lançou. Cada um de
nós tinha de dizer em que é que acreditava!
   O resultado final ficou muito engraçado e
está exposto, na nossa sala de aula, para
nunca nos esquecermos daquilo em que
acreditamos!
   Muito obrigada, professora Dina!

 
Rute Fonseca,

 professora do 2.º Ano

A turma do 2.º B acredita, 
lê e inspira-nos!

Projeto "Já Sei Ler!"

ler
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Em retrospetiva!

Embaixadores da Leitura

   Em maio de 2021, lançou-se o Projeto
“Embaixadores da Leitura”, que visava
complementar o projeto de promoção
da leitura “Meio Mundo a Ler - Clube de
Leitura”.
   Pretendia-se estreitar a relação com os
pais, encarregados de educação e
famílias, através dos nossos alunos que,
empossados como Embaixadores da
Leitura, seriam agentes do Clube de
Leitura, levando até à comunidade livros
e marketing da leitura. Assim emergiu
este Projeto, fitando sempre o seu
objetivo primordial: promover o hábito  e
o gosto por ler. Foi refletido,
regulamentado, aprovado em conselho
pedagógico e tomou forma, com os
alunos do 2.º ciclo do ensino básico que
saíram para a rua com esta missão. O
projeto Embaixadores da Leitura é uma
parceria que envolve a Biblioteca Escolar
(BE), o grupo de Português, o
Departamento de Línguas e o
Departamento de Expressões, contando
com o apoio do Clube de Fotografia.

A turma do 6.º B na aula de Métodos de Estudo, a celebrar a tomada
de posse dos Embaixadores da Leitura, associando-se à festa da

leitura.

  Os alunos desempenham o cargo de
embaixadores da leitura durante duas
semanas, com especial incidência no Mês
Internacional das Bibliotecas Escolares
(MIBE) e na Semana da Leitura,
associando-se a campanhas nacionais e
internacionais de promoção da leitura.

A turma do 6.º A, com os novos 
Embaixadores da Leitura durante o MIBE.

   A operacionalização do projeto é
simples: a BE, com os professores de
Português, realiza um sorteio em cada
turma, dando posse aos embaixadores
com a entrega dos sacos de leitura,
"Meio Mundo a Ler – Clube de Leitura".
Estes contêm dois livros: um de
literatura universal infantojuvenil e outro
de literatura africana. Os alunos são
portadores dos sacos e promovem
ações de leitura em casa, com a família,
no bairro, com vizinhos e amigos, e na
comunidade em geral.

A turma do 6.ºB, com a professora de Português, Júlia Correia,
durante o MIBE.
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   Dessas iniciativas deve resultar a
recolha de evidências, através do registo
fotográfico, para documentar a ação de
leitura, bem como a anotação de um
breve comentário sobre o excerto do
livro lido e promovido, que enviam para
o correio eletrónico da BE. A atribuição
de certificados de participação é um
momento que reconhece publicamente
o respetivo contributo para esta causa
da leitura.

Os Embaixadores da Leitura do 3.º B e do 4.º B e suas professoras,
Teresa Santos e Sissi Azevedo

   No presente ano letivo, a EPSTP
beneficiou de uma candidatura dos
“Imprevistos de Leitura” da Rede de
Bibliotecas Escolares, para renovar fundo
documental específico para o 2.º Ciclo.

Os Embaixadores da Leitura do 3.º A, 
com a professora Ana Sofia Serrão.

Os Embaixadores da Leitura do 3.º B, com a 
professora Teresa Santos.

   Como forma de celebrar esta
candidatura, a equipa da BE propôs a
participação às turmas do 3.º, 4. º e 9.º
anos durante a Semana da Leitura.
   Nesta sequência, a BE associou-se
ao Departamento do 1.º Ciclo para
celebrar o "Dia dos Afetos e da
Amizade", no dia 14 de fevereiro,
convidando os alunos do 3.º A e 3.º B a
integrarem os Embaixadores da
Leitura. Após serem investidos, os
novos embaixadores ofereceram
leituras expressivas, em voz alta, aos
alunos do 4.º A e 4.º B, e estes
retribuíram com marcadores de livros.
   A poesia foi o género literário eleito
em torno do tema da amizade e dos
afetos.

O leitor Gabriel Silva, do 3.º B, sucessivamente premiado 
com as suas leituras expressivas e inspiradoras.

Biblioteca Escolar - Leitura e Literacia
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Praticar a Escrita

Kidzania

Memórias 

   Quando ainda era uma criança, era
meu sonho, e de muitos amigos meus, ir
à Kidzania. Ser adulta por um dia, mais
precisamente por umas horas. E
consegui realizá-lo numa data especial da
minha vida, o dia do meu aniversário.
   Já não me lembro de quantos anos fiz,
o que é estranho, dado que ainda tenho
na mente muitos outros pormenores que
considero ser insignificantes. E a única
coisa que sei da viagem de carro é o
facto de termos levado connosco a Marta
e a Marisa, que, por coincidência,
também são gémeas.
   A lista de convidados foi criada por mim
e pela minha irmã com a intenção de ser
equilibrada, e incluía: pessoas da escola
em que naquela altura andávamos,
pessoas da nossa escola antiga, pessoas
que moravam nos prédios à volta do
nosso, e um dos nossos primos. Quando
chegámos ao centro comercial
esperámos por todos, e depois eu e a
Dani dividimos os nossos amigos por
grupos. Um meu, e um dela. Não sei
porquê, mas quando me lembro disto,
rio-me. Gostaria imenso que os meus
pais tivessem gravado o processo. 

   Foi só pisar dentro daquela “cidade”
para eu ficar em choque. Pareceu-me
que, de repente, entrei noutra
dimensão, onde estava prestes a ser
aquilo que eu quisesse. E foi isso que
aconteceu. De funcionária de
supermercado a aeromoça, de
modelo a pessoa suficientemente
velha para dançar numa discoteca, eu
vivi num mundo paralelo ao meu.
   Até aos dias de hoje, tenho o desejo
inocente das coisas funcionarem
assim… como na Kidzania.
   Tenho a certeza de que todas as
crianças que lá foram comigo
divertiram-se, mas não sei se, em
momento algum, se sentiram tão
perdidos como eu. Havia tanto
espaço ocupado por tanta gente, que
por vezes me desorientei.
   O que sei é que tudo aquilo que
senti naquele dia, bom ou mau, faz
parte de uma memória que guardo
até hoje, sem planos de esquecer.

D
en

is
e 

Si
lv

a,
n.

º 4
, 1

2.
ºC

T

 
 SETEMBRO|JULHO

ler



_______________
Página 23 

  

 

A Mulher da minha vida

   Tenho consciência de que a minha
memória já não é como dantes e que, ao
longo dos anos, me tenho esquecido de
inúmeros momentos da minha vida. No
entanto há uma vaga recordação de
criança que permaneceu comigo até
então. 
   Devia ter cerca de nove ou dez anos
(não me lembro ao certo), estava ainda no
primeiro ciclo, quando dei por mim a dar
o meu primeiro beijo. Ela era a rapariga
mais linda que eu alguma vez vira: olhos
verdes, cabelos loiros esbranquiçados e
sempre muito delicada com tudo e todos.
Senti-me, realmente, um sortudo, dado
que ela era muito cobiçada por todos nós.
   A firmeza dos seus lábios carnudos e
tenros, contrastavam com a suavidade do
seu toque, fazendo qualquer um cair para
o lado e eu fui “o escolhido”, eu permaneci
em pé enquanto todos os outros
cessaram.

   No instante em que o beijo se
sucedeu, eu não sabia o que estava a
acontecer. A única coisa que me
passava pela cabeça era que versão
da história iria contar a toda a gente
de modo a que o beijo tivesse um
final mais grandioso e que a notícia
se espalhasse o mais rapidamente
possível (não era por acaso que me
chamavam de Estrela de Hollywood,
fazia um filme e distorcia qualquer
situação!). Com o beijo, soube que a
minha vida ganhou algum propósito.
   Apercebi-me de que é o amor que
nos torna seres vivos e que essa é a
base da vida. Eu sei que naquela
idade, tudo o que façamos parece ter
um impacto enorme nas nossas
vidas, quando não tem, mas a
verdade é essa, esse beijo mudou-me
para sempre. 
   A última recordação comigo a ter o
meu primeiro desgosto amoroso,
mas sem nunca renunciar à busca da
tão falada “mulher da minha vida”. 

Rodrigo Chamorro,
n.º 18, 12.º CT

Memórias 
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   O Clube Ciência Viva da EPSTP-CELP
funciona nos laboratórios de Física,
Química e Biologia desta escola, às terças
e quintas feiras, das 15 às 17 horas. Está
aberto a todos que a frequentam,
proporcionando-lhes a realização de
diversas atividades experimentais e
participação em projetos, com os
seguintes objetivos: motivar os alunos
para a ciência, a qual se encontra no
nosso quotidiano e nos oferece qualidade
de vida, e alertar para problemas
ambientais e possíveis soluções.
   No âmbito da rede de Clubes Ciência
Viva, e com a parceria da ESERO
(European Space Education Resource
Office), foram realizadas em
videoconferência, duas palestras sobre
astronomia dirigidas a alunos do 7.º ano,
com o objetivo de consolidar os
conteúdos de Físico-Química.

UMA VIAGEM PELO UNIVERSO

Instituição: Centra
Investigadora: Ana Sofia Paulino Afonso

O UNIVERSO: ESCALAS E
CONTEÚDO

Instituição: Instituto de Astrofísica e Ciências
do Espaço
Investigador: Jorge Paulo Maurício de Carvalho

   O céu noturno, bonito e misterioso,
inspirou a admiração e foi tema de
histórias de fogueiras e mitos desde que
existem pessoas. O desejo de
compreender o Universo é compartilhado
por todos nós e há muito tempo. 

   Nesta apresentação, o investigador
falou das enormes diferenças de
escalas temporais e espaciais
(tamanhos), associadas à enorme
diversidade de partículas/objetos/
/estruturas que preenchem o
Universo. Desde o infinitamente
pequeno ao infinitamente grande.

António Almeida,
coordenador do

 Clube Ciência Viva

7 DE DEZEMBRO DE 2021 

28 DE OUTUBRO DE 2021 
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Palestras Sobre Astronomia

   Porém, apenas há pouco tempo
começámos a compreender
verdadeiramente o nosso lugar no
vasto cosmos. Desafiamo-vos a fazer
uma viagem a partir da Terra até aos
limites do universo observável. A
perceber o nosso lugar no cosmos e
(re)descobrir os mistérios do sistema
solar, das estrelas, das galáxias e da
matéria e energia escura.
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Sabonete Líquido 
Ecológico

   Mais uma atividade experimental do
Clube Ciência Viva da Escola Portuguesa
de São Tomé e Príncipe: fabricar
sabonete líquido ecológico através de
materiais simples e reciclando os óleos
utilizados na cozinha. Nos dias que
correm, o óleo doméstico usado já não é
sinónimo de lixo. Mas o que acontece a
este óleo depois de ser recolhido?
   Criado por investigadores da
Universidade de Coimbra, o Soapy é um
kit ecológico que transforma óleo usado
em sabonete líquido através de uma
técnica simples, sem agentes agressivos
e sem ser preciso sair de casa. 

António Almeida,
coordenador do Clube Ciência Viva

   Com esta atividade, os alunos
puderam experimentar uma forma
ecológica de confecionar um produto
útil e natural, promovendo a
sustentabilidade do planeta. Esta
atividade permitiu associar a curiosidade
natural dos alunos a uma experiência
desafiante, quase em tom de
brincadeira. Ao cumprir todos os passos
do processo, demonstraram grande
satisfação e empenho.

   Com uma elevada componente
educacional e ambiental, cada
embalagem de Soapy permite fazer um
litro de sabonete líquido reutilizando
200ml de óleo alimentar usado. 

ler
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António Almeida,
coordenador do Clube Ciência Viva

   A palavra “ciência” deriva, do ponto de
vista etimológico, do latim "scientia", que
significa “conhecimento” ou “saber”.
Representa todo o conhecimento
adquirido ao longo da História, através do
estudo ou da prática. É, por isso, um
património acumulado e partilhado entre
gerações, em constante crescimento. 
   O dia 24 de novembro assinala, em
todas as nações, o Dia Mundial da Ciência,
com o objetivo principal de destacar o
enorme valor deste legado no
desenvolvimento humano, bem como a
importância do progresso científico
contínuo. No mesmo dia, celebra-se em
Portugal o Dia Nacional da Cultura
Científica, procurando realçar a
importância do conhecimento científico
para o crescimento e desenvolvimento de
Portugal e dos seus cidadãos.
   O Dia Nacional da Cultura Científica foi
instituído em Portugal em 1996, como
forma de comemorar anualmente o
aniversário do nascimento de Rómulo de
Carvalho (poeta, professor, investigador e
autor de diversos livros, incluindo
manuais escolares). Rómulo de Carvalho
dedicou parte da sua vida a levar a ciência
até junto das pessoas, sobretudo as
gerações mais novas.

   No dia em que o antigo Ministro da
Ciência e Tecnologia, José Mariano
Gago, instituiu o Dia Nacional da
Cultura Científica, escreveu: “Hoje é,
mais que nunca, imperioso lutar por
uma cultura científica viva e crítica,
estudiosa, partilhável e disponível,
fonte de cidadania e de libertação.”
   Numa atividade dinamizada pelo
Departamento de Matemática e
Ciências Experimentais e pelo Clube
Ciência Viva, a Escola Portuguesa de
São Tomé e Príncipe comemorou este
dia com uma exposição em
homenagem a Rómulo de Carvalho,
evidenciando, não só a sua faceta de
cientista, mas também a de poeta,
dando a conhecer à comunidade
educativa alguns dos seus poemas
célebres como “Lágrima de Preta” e
“Pedra Filosofal”. 
   Foram também expostas frases
célebres de grandes cientistas, como
Albert Einstein ou Galileu, e ainda a
realização de algumas experiências,
salientando-se a simulação de lava de
um vulcão efusivo e a observação
através de um telescópio. Tudo em
favor de um bem maior: o
conhecimento.

Dia da Cultura Científica
24 de novembro
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De Pequenino é 
que se faz a Ciência

António Almeida,
coordenador do Clube Ciência Viva

   O Clube Ciência Viva da Escola
Portuguesa de São Tomé e Príncipe,
deslocou-se à creche “Saídos da Casca”,
no dia 6 de maio de 2022, para realizar
algumas experiências para os mais novos.
   Assim, de uma forma lúdica, criativa e
muito dinâmica, as alunas Carmen Glória,
do 9.º C, e Larissa Nazaré, do 12º CT, e o
professor António Almeida interagiram
com estes pequenos cientistas, que se
deliciaram com a “magia” de algumas
experiências simples, mostrando muita
admiração e entusiasmo com as mesmas.
   Esta parceria entre a creche e a EPSTP
foi proposta pela professora de Português
Joana Pessoa e, de imediato, o Clube
Ciência Viva aderiu, uma vez que é um
dos objetivos do mesmo. A avaliação feita
pelas educadoras da creche e pelos
elementos do Clube foi muito positiva,
sugerindo repetir-se no próximo ano
letivo.

ler
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Gomas do Amor

António Almeida,
coordenador do Clube Ciência Viva

   Para comemorar o dia de São Valentim,
os alunos e os professores do Clube
decidiram cozinhar. Assim, com alguns
ingredientes caseiros e muito empenho,
fabricaram gomas em forma de coração
apropriadas a este dia.
   A atividade decorreu no dia 14 de
fevereiro no átrio da Escola Portuguesa,
onde se instalou uma “banquinha” para
oferecer uma goma aos alunos,
professores e funcionários que por lá
passavam.

1 gelatina em pó (escolhe o teu sabor
preferido)
20 g de gelatina em pó de sabor
neutro
60 g de açúcar 
200 ml H2O

Ingredientes das Gomas do
Amor:

 
       MEXE E AQUECE.

QUANDO ENTRAR EM EBULIÇÃO
É SÓ CONTAR 5 MINUTOS.

 
E está pronto!!!
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   Este evento é uma parceria entre o
Departamento de Física e Astronomia,
da Faculdade de Ciências da
Universidade do Porto, e o CERN, em
colaboração com a Sociedade
Portuguesa de Física (SPF) e o
Laboratório de Instrumentação e Física
Experimental de Partículas (LIP).
   Convidaram várias escolas de Portugal
e também Escolas Portuguesas no
estrangeiro da área de Ciências e de
Tecnologias, oferecendo aos  estudantes
do ensino secundário a possibilidade de
serem Físicos de Partículas por um dia, e
o tipo de atividades que são
desenvolvidas na Física Experimental de
Partículas.
   Em São Tomé e Príncipe, a ação é
organizada pela Faculdade de Ciências e
Tecnologias da Universidade de São
Tomé e Príncipe durante a manhã de
um dia a designar.
   Os participantes nas MasterClasses
vivem um dia típico da atividade de um
Físico de Partículas:
   - assistem a palestras sobre Física de
Partículas e sobre técnicas de análise de
acontecimentos (fase de aprendizagem);

   - fazem um trabalho de análise em
computador de dados das
experiências do acelerador LHC do
CERN (fase da análise de dados);
  - intervêm numa videoconferência
com o CERN e outros institutos
europeus nos quais esta atividade se
realiza em simultâneo, discutindo os
resultados das suas análises (fase de
divulgação, de discussão pública dos
resultados e da validação do trabalho).
   A Escola Portuguesa esteve presente
no encontro com 5 alunos do 12.º ano:
Deolise Neto, Imna Lima, Paulo Espírito
Santo, Rodrigo Correia e Tiago Almeida,
acompanhados pelos professores
Margarida Branco e António Almeida.
Participaram ainda alunos de outras
escolas de São Tomé, nomeadamente
do Liceu Nacional e da Escola
Secundária Maria Manuela Margarido,
acompanhados dos respetivos
professores.

  

 

18.ª Edição das MasterClasses
Internacionais em Física de Partículas
para Estudantes do Ensino Secundário

2022

“Vem descobrir o mundo dos Quarks e Leptões com
acontecimentos reais"
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   As atividades começaram com um "curso
de treino" onde são ensinados  os
fundamentos da Física de Partículas e as
técnicas básicas usadas na análise de
acontecimentos. 
  Iniciou-se o programa deste dia com
apresentações de vários professores sobre
várias temáticas. O prof. Carlos Miguel falou
das partículas fundamentais da matéria, o
prof. António Almeida abordou os
“Aceleradores de partículas” e o prof. Ajala
Capela falou dos “Detetores de Partículas”.
   Numa segunda parte foi fornecido aos
jovens um conjunto de imagens de
acontecimentos reais, adquiridos em LHC
no CERN, sendo solicitado a sua
classificação por categorias segundo o tipo
de acontecimento, obtendo-se no final
após as devidas correções uma estimativa
das frações correspondentes a cada tipo
de decaimento. 
   Os resultados foram depois associados
aos dos vários grupos, e discutidos em
videoconferência com os outros grupos de  
portugueses e estrangeiros aderentes ao
evento.

   A ação decorreu durante a manhã e
tarde do dia 19 de março nas 
 instalações da Faculdade de Ciências
e Tecnologias da USTP e  os
participantes almoçaram nas
instalações do local onde se realizam
as sessões.
   Os alunos mantiveram um
comportamento exemplar e
mostraram-se muito interessados e
empenhados.
   A organização deste evento foi do
Departamento de Matemática e
Ciências Experimentais e Clube
Ciência Viva.
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António Almeida,
coordenador do Clube Ciência Viva
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Uma Visão

   Este foi o terceiro ano em que
desenvolvi atividades artísticas no Clube
das Artes. Recordo com satisfação o
momento em que eu fiquei a saber que
o meu papel como professora nesta
escola passaria por desempenhar
funções no Clube das Artes, projeto este
muito semelhante a um que já
desenvolvia em Portugal por iniciativa
própria. Comecei muito bem. A minha
primeira colaboração foi num cartaz
alusivo à recolha do lixo na praia e aí
percebi que o grupo fluía ao nível das
ideias que surgiam e nos modos de
trabalhar. Sensibiliza-me, como amante
das artes, pertencer a um grupo de
colegas, com características diferentes e
únicas, e que partilham como eu o amor
e o reconhecimento das artes. Fico
emocionada quando os alunos me
dizem “a professora está a dar o mesmo
conselho que o outro professor do
grupo” e isso afirma a sintonia na qual
trabalhamos. 

   O Clube das Artes assume
características importantes nesta
escola. Por um lado, permite a
conclusão dos trabalhos desenvolvidos
pelos alunos em áreas disciplinares
diversas e apoia especificamente os
alunos de Educação Visual e de Atelier
de Artes. Por outro, promove a
interligação das artes com outras áreas
e projetos, valorizando a criatividade e
o diálogo entre elas. Por exemplo,
neste ano realizamos importantes
trabalhos com os alunos em
articulação com outros projetos: o
desenho ao vivo de rosto de poetas
lusófonos no Dia Mundial da Língua
Portuguesa, a exposição “Desafios” no
Centro Cultural Português no âmbito
do Plano Nacional das Artes, a
decoração natalícia no átrio da escola,
os “poemas visuais” para o Dia Mundial
da Poesia. Desenvolvemos também
ateliers de origami, aguarela,
pirogravura e a impressão em madeira.
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     As atividades e propostas de trabalho
chegam de modo espontâneo, a partir
dos desafios dos alunos e dos
quotidianos em que vivemos. O
processo de planificação e de
organização destes miniprojetos é
consensual entre nós. Em sala,
apresentamo-los aos alunos. Ao nível
dos ateliers oferecemos um conjunto de
materiais e de técnicas possíveis de
serem trabalhados. Os alunos podem
escolher participar neles ou não. Vejo
que os miúdos gostam e aderem
naturalmente às atividades do clube e
isso é muito bom. Comigo isso também
acontece. Gosto muito do processo de
trabalho que adotamos e do impacto
que este tem nos alunos. Houve
trabalhos e técnicas que gostei muito de
fazer: o mural histórico, a pirogravura, a
impressão em madeira, os origamis e as
aguarelas.
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Sofia Ferreira,
professora de Artes

    Gosto de trabalhar especialmente
com aguarela porque é uma técnica
que me permite expressar com maior
espontaneidade e pela surpresa, em
termos de tons, de cores e de formas
que proporciona quando nem sempre
consigo obter os resultados que
procuro. Adorei a impressão em
madeira porque os alunos mais jovens
conseguiram finalizar molduras com
fotografias dos seus familiares para as
oferecer em datas comemorativas. É
ótimo ver a sensação de conforto, de
satisfação e de surpresa nos rostos
dos alunos quando conseguem
superar-se e quando a arte lhes
desperta boas emoções.  
   No clube pretendemos isto e que as
Artes promovam o sucesso dos
alunos, a valorização da criatividade
deles e, ao mesmo tempo, ajudá-los a
refletir sobre o que fazem e como o
fazem. 
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   Há sempre desafios que nos são
propostos e o facto dos projetos
terem visibilidade, faz com que eu
queria fazer mais e melhor. Na
verdade, aprendo muito com os
meus colegas e admiro-os. Recordo,
por exemplo, a colega Anastácia que
recentemente submeteu a sua tese
de doutoramento, o que atendendo à
sua larga experiência em ensino, me
inspira e comprova que nunca é
tarde para se sonhar e querer mais.
Tenho comigo o sonho (não sei se
será possível de concretizar na
totalidade da ambição inicial) que é o
Artcorfest. Este consiste em servir de
plataforma de angariação de meios
para promover saídas profissionais
relacionadas com as artes, para
apoiar os sonhos dos miúdos
santomenses a serem profissionais
da arte. Quem sabe se isto não será
possível?!

Mural Histórico de São Tomé e Príncipe, em processo de construção.
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Desenho de Izzye Ten-Juan, vencedora do 2.º
lugar, na 3.ª categoria do Concurso "Ilustra a Vida":

Concurso Escolar de Ilustração Científica,
Espécies Marinhas. 

Articulação do Clube com a disciplina de Português  
do 8.º ano, para o  Dia Mundial da Poesia. 
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Exposição "Desafios": 
mostra de trabalhos elaborados pelos alunos do 2.º e 3.º

Ciclos e do curso de Artes, ao longo do ano letivo. Atividade
em parceria com o Plano Nacional das Artes.

Mural Cronológico de BD e Animação
 (em construção)
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 Erathostenes Experiment  
   A escola Portuguesa de São Tomé e
Príncipe juntou-se ao projeto
internacional Erathostenes Experiment, que
tem como objetivo reproduzir a
experiência de Eratóstenes para calcular a
circunferência da Terra utilizando apenas
instrumentos simples de medição.
   Durante o 1.º período, os alunos das
turmas do 11.º CT e 11.º CSE, estudaram a
vida de Eratóstenes e a sua experiência,
tendo realizado trabalhos em vídeo que
explicavam como Eratóstenes conseguiu
medir o comprimento do raio da Terra há
cerca de 2100 anos. Um dos trabalhos foi
partilhado com os alunos da turma do 7.º
B através do seu professor de Física e
Química, António Almeida. 
   No dia 21 de março, os alunos das
turmas dos 11.º CT, 11.º CSE e 7.º B,
tiveram a oportunidade de reproduzir a
experiência realizada por Eratóstenes.
   Havendo necessidade de considerar
duas cidades distintas que se encontram
na mesma longitude, a escola de São
Tomé e Príncipe associou-se ao liceu Jean
Moulin, em França (Côte d’Azur). Neste
dia, o sol também se juntou à iniciativa,
possibilitando aos alunos medir a sombra
de uma vareta colocada verticalmente no
chão. 

   A partir do comprimento da sombra
das varetas de cada uma das escolas
e a distância entre as duas escolas, foi
possível aos alunos calcularem a
circunferência da Terra, tendo
chegado a uma aproximação bastante
razoável, atendendo que apenas
foram utilizados uma vareta, um
esquadro, uma fita métrica e alguma
tecnologia para determinar a distância
entre as duas escolas.
   A medida da circunferência da Terra
determinada pelos nossos alunos foi
de 43 446km, próximo do valor
considerado hoje de 40 075 km.
   Esta iniciativa contou também com a
colaboração dos alunos do 10.º ano
de Artes e da sua professora, Sofia
Ferreira, que elaboraram as letras
com o nome de Eratóstenes escrito
em português. 
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Canguru Matemático
                  Sem Fronteiras

Adálio Almeida,
professor de Matemática

Canguru Matemático Sem Fronteiras...
 
 

...é uma competição internacional de
matemática que decorre em fase única. 

   Esta competição teve origem na década
de 1980 pelo professor Peter O’Holloran,
matemático australiano que inventou
este concurso para aplicar aos alunos
das escolas na Austrália. O concurso teve
imenso sucesso e, em 1991, dois
professores franceses introduziram o
concurso em França com o nome de
“Kangourou” em homenagem ao
professor australiano.  O entusiasmo dos
alunos fez-se sentir além fronteiras e
desde então países vizinhos têm-se
juntado à competição. Atualmente, o
concurso “Canguru Matemático Sem
Fronteiras” conta com representantes de
42 países e mais de 5 milhões de
participantes em todo o mundo.
   Portugal participou pela primeira vez
em 2005 e continua a  participar,  sendo

que, na tarde do dia 22 de setembro,
a Escola Portuguesa de São Tomé e
Príncipe contou com a presença de
156 alunos entusiastas e curiosos,
que desafiaram as suas capacidades,
enfrentando situações que
promovem o raciocínio e a boa
disposição.
   E para comprovar que a felicidade
também está em aceitar os desafios
que a vida nos coloca, aqui ficam
duas propostas que irão estimular o
seu bem-estar.

ler
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Olimpíadas da Matemática 
2021/2022

   Nos dias 18 e 19 de dezembro de
2021, decorreram as Olimpíadas anuais
de Matemática da CPLP e, por isso, São
Tomé e Príncipe não podia ficar de fora.
Estas Olimpíadas da CPLP têm por
costume ser presenciais mas, este ano,
por conta da pandemia provocada pela
Covid-19, foram realizadas à distância.
   Para tal, foram selecionados para
representar São Tomé e Príncipe 8
alunos do 12.º ano, sendo 6 da escola
pública e 2 da Escola Portuguesa de São
Tomé e Príncipe. Estes dirigiram-se à
Universidade de São Tomé para realizar
as provas das Olimpíadas.
   Com esta iniciativa, pretendeu-se criar,
incentivar e desenvolver o raciocínio
matemático, o treino na resolução de
problemas e detetar vocações nesta área

Adálio Almeida,
professor de Matemática

do saber dos alunos, aumentando o
seu interesse pela Matemática e
estimulando o espírito de rigor e de
excelência.
   A avaliação global da realização da
prova e a participação dos alunos e
dos professores da Escola Portuguesa
de São Tomé e Príncipe foi positiva.
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Programa de Rádio
Escola Portuguesa em Ação
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   “Escola Portuguesa em Ação” está no ar
semanalmente, aos sábados, desde o dia
6 de novembro, das 11 às 12 horas, na
emissora Rádio Jubilar, canal 91.9 FM. 
   As turmas do 12.º ano abriram esta nova
temporada com o desenvolvimento de
temas que dizem respeito a todos nós e
que com a boa vontade e os
conhecimentos de todos podiam
minimizar preocupações e flagelos sociais.
  Os temas “Aquecimento Global”, “A Fome
no Mundo” e “Despedidas” (estas de
caráter mais académico com a previsão
ansiosa do próximo passo a dar) foram os
primeiros dos múltiplos que se seguem e
que nos merecem a atenção, a reflexão e
a partilha.   
   Além das temáticas a desenvolver,
durante aproximadamente cinquenta
minutos, as rubricas “Falar Bem para
Escrever Melhor” e “Eco Espaço”, da
responsabilidade dos alunos
acompanhados dos professores de
Português e Ciências, são presença
imprescindível, pois, se «a falar é que a
gente se entende», a falar bem entende-
se bem melhor.

   Porque à palavra “rádio” associa-se
companhia, a melhor de todas, diga-se,
é a música. Após uma múltipla, boa e
complicada seleção de temas musicais
que se adequem aos gostos e ao tema a
desenrolar no programa, este reveste-
se de um melhor acompanhamento que
permite retomar a conversa com
espírito mais participativo.
   Mas a lista da planificação não fica por
aqui. Pois, além de todas estas atrações
fazem parte do programa os anúncios
publicitários e a informação das
atividades desenvolvidas e a
desenvolver, durante a semana que
passou e a que se avizinha, do nosso
Plano Anual de Atividades. 
   Vale a pena participar nesta efeméride
semanal. 
   Quem sabe se não é com esta séria
brincadeira que se formam futuros
colaboradores radiofónicos?

ler
 

 SETEMBRO|JULHO



_______________
Página 40 

Festividades

Texto: professora Natacha Marques 
Sílvia Nobre, nº 22, 11.º CT
Núria Costa, nº 19, 11.º CT

Leonardo Dias, nº 15, 11.º CT
Fotografias: Amerildy Barros, n.º 2, 12.º CT

Halloween
Uma tarde de travessuras

   Na tarde da última sexta-feira do mês de
outubro de 2021, fomos presenteados
com um evento dedicado ao Halloween na
EPSTP-CELP, organizado pela Associação
de Estudantes e os alunos do 12.º ano.
Esta festa teve bastante afluência, estando
sempre animada.
   A escola foi decorada para o evento,
atividade esta proposta pelos professores
de inglês e materializada com a ajuda do
Clube Europeu e Atelier de Artes. Os alunos
estiveram entusiasmados e deram um
aspeto mais "terrorífico" à nossa escola. 
   A festa iniciou-se a meio da tarde e teve
de tudo um pouco: muita comida (desde
algodão-doce a cachorros-quentes) dança
e música. Foi uma mão cheia de diversão!
   Além disso, havia pessoas mascaradas e
pintadas, crianças a correr e grupos a
dançar, incluindo a nossa diretora que se
juntou a nós no meio da festa.

   No final foi criada uma roda de
dança, onde vários alunos
demonstraram os seus passos. Mas
como tudo o que é bom acaba, a festa
teve o seu fim às 18 horas.
   Com ansiedade esperamos o
próximo ano com mais novidades.
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Testemunhos Natalícios

Presépio e Árvore de Natal
"Químicos"

   Num ano em que a pandemia da
COVID dominou as nossas vidas, o Clube
Ciência Viva manteve o espírito natalício
e de esperança num mundo melhor.
   Assim, manteve-se a tradição desta
escola e, com muita criatividade, os
alunos empenharam-se na construção
das figuras do presépio com materiais
de vidro do laboratório, vestindo-as com
tecidos e ornamentos africanos.
   Também foi construída uma árvore de
Natal, recorrendo a materiais de vidro e
de laboratório, e de soluções
preparadas de diferentes cores para a
mesma ficar mais atrativa e colorida. 

António Almeida,
coordenador do Clube Ciência Viva
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Canções de Natal
   Durante a última semana de aulas,
os alunos  das turmas do 5º ao 9º
ano, imbuídos no espírito natalício,
cantaram músicas de natal em
Francês e Inglês.
   As músicas foram cantadas para
toda a comunidade escolar no átrio
da escola e os meninos, entre vozes
afinadas e danças sincronizadas,
brilharam na sua performance,
espalhando a magia do espírito de
Natal.  
   Esta atividade foi promovida pelas
docentes de Inglês, Natacha Marques
e Élia Teixeira, e pelas docentes de
Francês, Isabel Machado e Judite
Oliveira, em parceria com o Clube
Europeu.  

Árvore de Natal
"Icosaedro"

Natacha Marques,
professora de Inglês
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Semana do Cinema
Francês

Judite Oliveira,
professora de Francês

   A Semana do Cinema Francês decorreu
na nossa escola de 7 a 11 de fevereiro de
2022, e celebrou a criação
cinematográfica francesa e a sua
crescente diversidade.
   Apresentadoras, atores e realizadores
de "faz-de-conta" desfilaram, brindaram e
posaram para os fotógrafos do Clube dos
Jovens Repórteres, inclusive com uma
moldura temática realizada no Clube da
Europa e no Clube de Artes.
   Foi também a esses Clubes que se
deveu toda a decoração dos espaços, a
confeção dos prémios, assim como a
organização da festa. 
   Ao longo da semana, nas aulas de
Francês, cada turma do 3.º ciclo assistiu a
um filme gaulês escolhido por votação
online de entre os sugeridos pelas
docentes da disciplina, Isabel Machado e
Judite Oliveira, em parceria com o Plano
Nacional de Cinema (PNC) da escola.

7 a 11 fevereiro

   A atividade também teve um lado
lúdico com o concurso “Quem é
quem?”. Em cada dia da semana, um
aluno, professor ou funcionário “vestiu
a pele” de um ator ou de uma
personagem de um filme francófono e
circulou pela escola durante os
intervalos. Foi a turma B do 9.º ano
que conseguiu desmascarar a maior
parte das pessoas, vencendo o
concurso.
   Com uma grande diversidade de
atividades, a Semana do Cinema
Francês foi uma ocasião para bons
momentos de convívio, em contacto
com a admirável produção
cinematográfica francesa, os seus
criadores e atores.

ler
 

 SETEMBRO|JULHO



 
 SETEMBRO|JULHO

ler

_______________
Página 44

Semana da Leitura

Celeste Marques,
professora de Português

7 a 14 março

   Este ano, a Semana da Leitura da
Escola Portuguesa de São Tomé e
Príncipe, vestiu-se de azul para elevar a
literacia ao patamar de um dos desafios
globais da humanidade. De não dadas
com o projeto mundial "Escola Azul",
que pretende desenvolver a
consciencialização de que urge
preservar os recursos da natureza e,
neste caso específico, o mar, alunos,
professores, auxiliares e encarregados
de educação uniram-se para
participarem nas diversas atividades
dinamizadoras ao longo da semana.

Atividades Desenvolvidas

Duas exposições
   Estas exposições enfeitaram o átrio da
escola: uma contemplou a elaboração
de cartazes realizada pelos alunos, com
recurso à plataforma digital Canva, e a
seleção de textos ou poemas que
versaram, igualmente, sobre a temática
do mar; e outra interativa, que
pretendeu que toda a comunidade
escolar fosse, ao longo da semana,
preenchendo os cartazes, completando
o início das frases "ler é..., leio... e leio
para...". O resultado foi um sucesso! Os
cartazes ficaram pincelados com os
sentires e as marcas de todos os
participantes.

Concurso de Leitura
   Foi concretizado um concurso de
leitura nas diferentes línguas
(Português, Francês e Inglês), com
sabor a mar.

Embaixadores da Leitura
   Esta atividade permitiu a divulgação
de algum espólio da nossa biblioteca,
incentivando pais, amigos e alunos a
lerem excertos das obras que
receberam.

Ler + em vários sotaques
   Esta atividade consistiu na leitura de
excertos das obras pelos Encarregados
de Educação que vieram partilhar este
momento com os alunos na escola.
Foram atividades práticas nesta onda
gigantesca interminável que é a leitura.
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Dia Mundial da Língua
e Cultura Portuguesas

5 de maio

   Para comemorar mais um Dia Mundial
da Língua Portuguesa, a Escola
Portuguesa de São Tomé e Príncipe -
CELP juntou a arte à língua. Vários
autores lusófonos foram retratados
com ilustrações; juntando a dança com
coreografias de músicas de artistas,
também de língua portuguesa, bem
como a representação de um texto
dramático adaptado. Esta relação entre
arte e língua foi materializada pelos
alunos da escola, em colaboração com
professores de Dança, Arte e Português.
   Música, palavra, dança, desenho  e
pintura provaram que juntos são um
mosaico que reforça a ligação entre
realidade e imaginação, e que tanto
valorizam a Língua Portuguesa.

Joana Pessoa
professora de Português
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Semana Cultural
23 a 28 de maio

   Maio foi um mês intenso de atividades
na EPSTP-CELP.
   Numa fase de diminuição das
restrições “COVID” a escola retomou
uma das festas mais significativas, o Dia
de África,  ampliando-a para uma
semana cultural, de 23 a 28. Para isso,
os coordenadores de departamento
foram os primeiros intervenientes na
proposta e seleção de atividades,
seguindo-se a elaboração de um plano
diário de exercícios a realizar por ciclos
de escolaridade. 
  Das múltiplas atividades desenvolvidas,
a semana cultural abriu com uma
novidade de articulação entre o 12.º ano
e o 4.º ano, inserido no projeto PAFC
(Projeto de Autonomia e Flexibilidade
Curricular), que foi o concurso
“Construções BrincAreia”.

   Uma outra novidade decorreu no dia
26 à tarde, com a participação dos
alunos de 3.º ciclo nos “Jogos Sem
Fronteiras”, organizado pelo Clube
Europeu em articulação com o grupo
disciplinar de Educação Física.
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   A semana cultural culminou com a
celebração do “Dia de África” no dia 28.
Toda a gente deu jus ao nome deste dia,
numa harmonia perfeita entre cultura e
gastronomia, destacando-se o ritmo das
músicas , a alegria das danças, a explosão
de cores nos trajes, a decoração das
“barraquinhas” dos diferentes países
africanos representados.

   A meio da semana decorreu o “Corta-
Mato Escolar”, atividade que sempre
registou muita adesão, antes da pandemia,
no campo de jogos do quartel militar, em
parceria com esta instituição da defesa de
São Tomé.
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   Por último, não o último mas o mais
diversificado em termos de atividades, as
manhãs de terça e quinta feira foram
preenchidas com variados Workshops,
que de forma lúdica, cativaram a atenção
tanto dos mais pequenos como dos mais
velhos.

Gincana

Da Gamela à Tela

Desafios Matemáticos

Jogos Tradicionais
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   Esta semana exigiu esforços, dedicação e criatividade, culminando numa satisfação conjunta
de organizadores e participantes.
   Até para o ano! António Almeida e Rosa Alves
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Os Nossos Rostos

Origamis

Desenhos Com Luz

Golfe
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Uma Finalista Não Anónima

Imna Silva Lima,
n.º 9, 12.º C

 

   Escrever este texto custou-me um
bocado. Sou aluna do 12.º ano e todo
o percurso se resume a uma única
palavra: mudança.
   Mudei desde quando comecei a vida
de estudante aos 6 anos,
transformações físicas, mudança de
pensamentos e sonhos, tracei e
risquei muitas rotas, conheci pessoas,
despedi-me de algumas, fortaleci uma
boa amizade com outras, aprendi e
cresci.
   A vida adulta já não está no
horizonte, mas na esquina, à minha
espera, com as saudades e
responsabilidades, a carreira e as
conquistas, os medos e os sonhos.
   Não digo que estou calma com toda
essa aproximação repentina. Estou
ansiosa e a pressão de não querer
falhar faz-me doer a cabeça e exige
qualidade e intencionalidade na
gestão do meu tempo.

   Eu não quero desonrar todos aqueles
que me acompanharam ou influenciaram
como eu sou hoje.
   Realizei um estranho sonho de ser a
finalista por quem os pequeninos passam
e querem dar um ‘’oi’’. Lembro-me com
carinho de quando eu era criança e
cruzava-me com os mais velhos. Quero
deixar uma boa herança para eles, infantis
e anciãos.
   Mesmo no meio de tanta ansiedade e
pressa, eu encontro-me motivada e
esperançosa de ser quem um dia eu
sonhei ser. Quero aproveitar o tempo que
ainda tenho cá, nesta escola com histórias
para todas as emoções, e tentar não me
preencher tanto com o que está por vir
mas sim com o que estou a fazer agora.
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“Olá, olá, búzio rosado.
Quem te trouxe tão molhado?
Foi o vento no nariz
Que arranca a raiz.
Voa vindola para trás,
para baixo cresce o ananás.”

Lengalenga em boca de criança
que recupera a sua infância.
Entoa esta canção livre de razão.
Livre, livre de horas,
de viver para as provas.
Livre, livre de uniformes,
de viver nos conformes.

Solta as amarras,
acolhe a luz do sol,
a areia das praias,
a calma do caracol,
o saltitar do coração
em cada emoção,
num riso desabrido
com um grande amigo.

Finge que o mundo
é simples e profundo,
que não tem outro objetivo
senão o de estar vivo
à procura da felicidade,
com autenticidade e liberdade.

 
Judite Oliveira, 

professora de Francês
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Poema de Despedida
Finalmente, de Férias!
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Vídeo Promocional 

               "Expo Dubai 2020"

EPSTP - CELP 
participa na criação de 
Vídeo promocional de São
Tomé e Príncipe para a Expo
Dubai 2020
Noticiada pela revista  L/ATITUDE, 
edição de dezembro de 2021

   Em abril de 2021, a Comissão
organizadora da representação de São
Tomé e Príncipe na Expo Dubai 2020 e a
Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe
CELP, acordaram uma parceria muito
importante para o país e para a escola.
   A criação do vídeo de apresentação do
país no stand de São Tomé e Príncipe,
assim como nos canais oficiais da
Comissão organizadora e do Turismo de
São Tomé foi um trabalho de 5 meses.
Este envolveu a captura de imagens
originais, a edição do vídeo e a articulação
com vários parceiros que generosamente
acompanharam o apelo da escola, no
sentido de contribuírem para este
trabalho desenvolvido e coordenado pelos
professores António Pedro Lorena e
Brigitte Correia Lopez. 

   O vídeo em causa centra-se no
desenvolvimento sustentável e
promove o país nas suas áreas mais
significativas, onde a preservação do
património natural e cultural são uma
marca com influências notáveis no
potencial económico e ecológico do
país.

Fonte: https://www.dgae.mec.pt/download/escolas-portuguesas-no-estrangeiro/latitude/latitude-29.pdf
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Os bastidores

   Os professores Brigitte Lopez e Pedro
Lorena da nossa escola, aceitaram o
desafio lançado pela Gabinete de
Turismo de São Tomé e pela Comissão
de São Tomé na Expo Dubai 2020, e
apesar de amadores, fizeram a captura
de imagens e sons, assim como a edição
do vídeo. Este encontra-se desde
outubro em exibição no pavilhão de São
Tomé e representa este país no Dubai.
Este trabalho já foi anunciado por vários
meios de comunicação, inclusivamente
na revista L/Atitude.
   Durante 5 meses, capturámos as
imagens, selecionámos sons deste vídeo,
que são na sua quase totalidade originais.
Para isso, recorremos a câmaras
fotográficas e de vídeo, e a um drone. Este
processo de recolha obrigou a várias
viagens ao longo de todo este maravilhoso
país, que nos levaram a zonas únicas e
exclusivas de interesse inigualável. Contou
com o contributo de várias pessoas, que de
forma inteiramente gratuita, nos ajudaram
a tornar possível esta oferta a São Tomé,
que tanta alegria nos deu a produzir.

   Sobre a produção deste testemunho,
salientamos acima de tudo a experiência
humana que tivemos neste processo, que
inesperadamente se evidenciou acima da
extraordinária beleza natural e cultural que
necessariamente testemunhámos ao longo
deste projeto. As pessoas que nos
orientaram e que tivemos oportunidade de
fotografar e filmar, as que testemunharam
na primeira pessoa as suas experiências, os
talentos que tivemos oportunidade de
testemunhar, e a enorme generosidade que
recebemos ao longo do processo, fizeram
com que todos os momentos investidos
fossem um investimento e transformaram
este trabalho numa recolha de experiências
de extrema qualidade e que recordaremos
sempre com carinho e gratidão. 
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   A música Di Bá Uê, que em dialeto significa
"ir para a frente", é da autoria do músico
Mussa Halawi, a quem também devemos
muito apoio na produção. Contámos com a
ONG Alisei, assim como responsáveis por
várias unidades hoteleiras, grupos de teatro
e de danças tradicionais, passando por
profissionais de rádio e o Gabinete de
Turismo de São Tomé, entre vários outros
apoios que recebemos e que nos ajudaram a
ter acesso ao que precisámos para a
representar São Tomé. Não podemos deixar
de referir o apoio da nossa escola, desde a
Diretora, que nos envolveu e nos cedeu
tempo e recursos, passando por uma
significativa quantidade de colegas
professores, que se prestaram a tudo o que
necessitámos, como a partilha de
informações úteis até à gravação de locução
do vídeo. Na nossa opinião comportaram -se
como verdadeiros profissionais, que sem
vaidades e sem protagonismo, ofereceram o
seu melhor.

   Parece-nos claro que todos
compreenderão que os 3 minutos de
duração deste trabalho são
manifestamente insuficientes para partilhar
a verdadeira dimensão desta recolha.
Todavia, consideramos que foi possível
contar uma história que manifesta não
apenas os valores que se pretendiam
transmitir, como torna evidente o carinho
de todos na produção deste testemunho. 
    Foi com orgulho que nos superámos
para que a EPSTP concretizasse dois dos
seus objetivos: constituir-se como centro de
recursos e contribuir ativamente para o
desenvolvimento do país de acolhimento. 
    Continuaremos a trabalhar para que
assim continue.

Vídeo Promocional: https://fb.watch/b0-BiWupEg/ Brigitte Lopez e Pedro Lorena
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