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“Mercadinho  
de Natal”  
na Esaq

Na manhã do dia 11 de dezem-
bro, decorreu na ESAQ o “Mer-
cadinho de Natal”.  

Esta atividade, promovida 
pelo Núcleo de Educação Es-
pecial e pelo Gabinete de Ani-
mação Sociocultural, teve a 
participação dos alunos dos 
programas DOV e FPP. 

Neste evento, a comunidade 
escolar pôde adquirir doçaria 
diversa e produtos alusivos a 
esta época festiva elaborados 
pelos alunos. 

A verba angariada reverte-

rá para a compra de materiais 
didáticos para os alunos com 
necessidades educativas es-
peciais.  

Endereçamos um agradeci-
mento a todos os que contri-
buíram  para que a nossa esco-
la seja cada vez mais inclusiva e 
um exemplo de partilha e de so-
lidariedade humana.   

 
SÓNIA SIMAS 
SANDRA ANDRADE 
DOCENTES

Natal na escolaPromovido pelo Núcleo de Educação 
Especial, o evento teve a adesão  
da comunidade escolar

Encontro de Expressões II
No passado dia 15 de janeiro, 
a sala Jeremias da Costa abriu 
as suas portas a três turmas 
do 4ºano de escolaridade da 
E.B. Roberto Ivens (Matriz) 
para o Encontro de Expres-
sões II.  

Este encontro deu conta de 
todos os trabalhos efetuados 
até à data, no âmbito das ex-
pressões dramática e musical 
na nossa escola. As turmas 
TAE3 e  E e F do 9º ano deram 

Manuel 
Ponte 
Cabral, 7ºB

a conhecer a esse público es-
pecífico as suas músicas e re-
presentações. 

Os discentes da nossa esco-
la empenharam-se nesta ati-
vidade, conseguindo não só 
envolver os alunos como tam-
bém conquistar muitos sorri-
sos e aplausos dos professores 
convidados.   

 
ALUNOS DO 9ºE 

DDesenho do mês

Mercadinho com produtos feitos pelos alunos

Teatro e Música na ESAQ

Teatro da Esaq na Pediatria
No dia 16 de dezembro, os alu-
nos do 9º ano das turmas E, 
Beatriz Pimentel, Gabriela 
Santos, Júlia Mota, Júlia Sam-
paio, Lara Furtado, Laura Ta-
vares, Laura Mendes, Rodrigo 
Monteiro, e F, Rafael Macha-
do, participaram entusiastica-
mente no Natal do Grupo dos 
Amigos da Pediatria. 

A nossa Escola apresentou a 
peça “A Desastrada Poção”, 
conquistando muitos sorrisos 

e aplausos. Os alunos realiza-
ram essa atividade com moti-
vação, envolvendo  os  encarre-
gados de educação. 

 Estas apresentações promo-
vem o trabalho  realizado, es-
timulando as qualidades dos 
seus participantes no âmbito da 
expressão dramática. 

 
OS DISCENTES  
DAS TURMAS F DO 9ºANO 

Poesia  
na Escola
No âmbito do estudo da 
poesia e porque o Natal é 
também a celebração da 
maternidade, publicamos 
um poema elaborado por 
um aluno do 8º ano, nas 
aulas de Português. 
 

Poema à mãe 
 
A mãe 
é uma raiz e 
eu a árvore 
 
Transforma farinha e ovos 
em bolos deliciosos 
 
Transforma trabalho  
em dinheiro 
 
A mãe 
tem mais força que o vento 
carrega sacos e sacos 
do supermercado 
e ainda me leva ao topo. 
 
 
PEDRO RAPOSO 
8.º D  

dezembro de 2019
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Visita de estudo do 10ºD ao Centro de Artes 
Contemporâneas da Ribeira Grande
No âmbito do Projeto de Ci-
dadania e Desenvolviment, 
subordinado ao tema dos “Di-
reitos Humanos”, os alunos do  
10º ano, turma D visitaram o 
Centro de Artes Contempo-
râneas da Ribeira Grande 
(Arquipélago) para aprecia-
rem a exposição internacio-
nal de Cartoons  “70 anos da 
Declaração Universal do Di-
reitos Humanos”, que tem es-
tado estado patente desde 3 
de dezembro e terminará a 9 
de fevereiro. 

Cartunistas relevantes, ven-
cedores de vários prémios em 
certames internacionais, es-
tão representados nesta mos-
tra, constituida por 50 traba-
lhos de artistas oriundos de 
43 países.  

Esta exposição é ainda com-

posta por vários desenhos de 
várias edições do PortoCar-
toon em que o humor, em for-
ma de desenho,  se apresenta 
como veículo importante de 

reflexão das grandes causas 
humanitárias. Para além des-
ta exposição, os alunos tive-
ram também oportunidade de 
verem as exposições residen-

tes e conhecerem um pouco da 
história do próprio edifício, 
que tem recebido vários pré-
mios de arquitetura. 

Esta mostra internacional, 
com a curadoria do diretor do 
Museu Nacional da Imprensa,  
tem o apoio institucional da 
Comissão Nacional UNESCO. 

O Centro de Artes Contem-
porâneas, na pessoa do seu 
colaborador Diogo, tornou a 
visita num  momento de ex-
celência. 

 A visita de estudo foi coor-
denada pela docente Cidália 
Botelho e pelo diretor de turma 
José Rebuge realizou-se no dia 
13 de dezembro.   

 
JOSÉ REBUGE 
DIRETOR DE TURMA DO 10º D

O que pensam 
os alunos 
sobre a 
interdição de 
parte da escola 
causada pelas 
térmitas

 O que pensam os alunos sobre 
o problema das térmitas que 
está a afetar a nossa escola? 

É com alguma indignação 
que escrevo sobre este tema, 
que tanto tem sido falado nos 
últimos tempos. 

Apesar de algumas pessoas 
relativizarem ou não darem a 
devida importância ao assun-
to, os alunos, de facto, impor-
tam-se e entristecem-se por ver 
a sua segunda casa a ser mal-
tratada desta forma.  

A Antero de Quental é o local 
onde nós, alunos, passamos a 
maior parte do nosso dia, sen-
do essencial, para todos, que a 
nossa ilustre escola seja pre-
servada e que possamos usu-
fruir da mesma sem limitações. 

Mais do que uma escola, o li-
ceu é património cultural e 
preocupa-nos que tenham dei-
xado a situação chegar a este 
ponto, onde salas históricas e 
ricas em termos patrimoniais, 
como a biblioteca da escola, es-
tejam interditadas aos alunos e 
ao público em geral, que não 
podem, assim, desfrutar da sua 
beleza e riqueza. 

Partilham do mesmo senti-
mento os antigos alunos, que 
se sentem desiludidos por ver 
que a escola que tanto lhes en-
sinou e fez feliz, não está a ser 
preservada e cuidada, como a 
sua história, estatuto e gran-
deza, obriga.  

Espero, então, que toda esta 
situação se resolva rapida-
mente e que, a partir de ago-
ra, comecemos a respeitar e a 
cuidar do nosso património, 
para que os alunos continuem 
a sentir orgulho por represen-
tar o liceu.  

DDos alunos

LORENA 
CASTRO 
IDADE: 15 ANOS 
TURMA: 10º C

“The German Girls’ Visit”

On a daily basis, we only 
worry about our life and we 
never stop to think about how 
it is elsewhere. Fortunately, 
we had the amazing opportu-
nity to change this by learning 
how Germans live, when two 
German girls, Josy and Va-
nessa Koester (14 and 20 
years old), visited ESAQ on 
November 12. They came he-
re so they could see the diffe-
rences between the two edu-
cation systems. 

At the beginning of the visit, 
our class asked them several 

questions about how their li-
fe and school are, what led to a 
discussion about the main 
differences between education 
in Germany and Portugal. We 
learned so many new things! 
For example, the youngest one, 
Josey, wants to be a Mercedes 
- Benz truck mechanic, which 
we thought was unique and 
inspiring because it shows us, 
women, can do anything we set 
our minds to. 

Afterwards, we gave them a 
guided tour through the school.  

One thing that we found unu-
sual was the fact that they 
thought our school was bigger 
than theirs, because we assu-
med it would be the opposite, 
as Germany is a wealthier coun-
try than Portugal. After 
showing them the gardens and 
the main rooms, like the library 
and the Domingos Rebelo 
Room, we returned to our class-

room, where they gave us some 
German sweets. 

To conclude, we think this  
experience was very enri-

ching, because it allowed us to 
expand our horizons on other 
realities. We truly recommend 
that if you ever have the 
opportunity to do something 
similar, take it!   

 
BY MARIA RAMOS AND SOFIA VIDAL  
11.ºE

No dia 12 de novembro, a 
turma E do 10º ano 
recebeu na escola a visita 
de duas alunas alemãs, no 
âmbito de um trabalho de 
projeto, desenvolvido na 
disciplina de Inglês, que 
visava o estudo da 
elaboração de uma notícia. 
Assim, o texto que abaixo 
se apresenta constitui a 
notícia votada pela turma 
como a que melhor 
ilustra a referida visita.  
Este trabalho foi 
orientado pela docente 
Marília Pavão

Na foto: a turma 11ºE com as visitantes ao centro, em cima


