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Para viver o presente
e agarrar o futuro, é
necessário criar uma
espécie de vácuo
deixando de lado certos
sentimentos e angústias
que determinadas lembranças causam. Viver
do passado atrapalha os
nossos sonhos e metas,
além de nos afastar das
pessoas que agora estão
connosco e que agora
precisam de nós.
Importa perceber que
cada ano é um novo início, que os teus colegas
e tu próprio precisas de
ter convicções; que sejam capazes de motivar
os outros. Quem prometesse um mundo sempre
melhor e uma turma
com os sucessos garantidos, faria uma promessa
falsa. Primeiro ignorava
a liberdade humana, e
depois fugia da reali-

dade arrastando todos
para uma vida vazia. O
nosso optimismo não é
um optimismo adocicado, nem tão pouco uma
confiança humana em
que tudo correrá bem.
É um optimismo que
leva a exigirmo-nos
a nós próprios, a
esforçarmo-nos por
corresponder em cada
instante ao nosso dever.
A gratidão é o caminho
para sermos optimistas
e felizes. Um segredo
para se estar tranquilo e
feliz consiste em pensar
pouco na felicidade de
nós mesmos. Temos de
descobrir por nós aquilo
que pode transformar
a nossa vida numa vida
melhor, mais bela, mais
feliz, mais entusiasmante. Talvez pareça cedo
para estares a pensar no
tipo de vida que queres.

No entanto, essa descoberta do que queremos da nossa vida farnos-á tomar decisões
importantes num
futuro muito próximo.
Procura ser criativo
porque quem é criativo
torna-se num pequeno
criador. A criatividade,
a ordem e a beleza
têm grandes efeitos
psicológicos. A beleza
das coisas reside na sua
simplicidade, certa imperfeição, espontaneidade e leveza. A beleza
dá-se mal com a rigidez
mental, com o caos ou
o “tanto faz”. Para
sermos criativos precisamos de nos levar muito
a sério, começando
exactamente por brincar connosco próprios.
Conta comigo!
ap
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A exploração da Lua por Tintim e seus amigos é uma
aventura tremendamente divertida, e que talvez esteja
entre as melhores escritas por Hergé. De todas as Aventuras
de Tintim, talvez seja a que exigiu de Hergé mais pesquisa
e mais imaginação para não tornar a história aborrecida
com tantas explicações, termos físicos e mecânicos.
Narrados pelo professor Girassol e com a simpatia e
bravura do Capitão Haddock, o lado mais teórico torna-se
gracioso e divertido. Podemos dizer que Hergé foi um
pioneiro dos quadrinhos ao desenhar e escrever uma
missão à Lua com esse tipo de abordagem, levando em
consideração o discurso científico (mesmo que pontuado
por imaginação). Luiz Santiago 2018 @planocritico
A importância da banda desenhada consiste em saber
mistura o real com o irreal, o verdadeiro com o falso, a
alegria com a tristeza, o possível com o impossível.
Através dela vamos descobrir paisagens novas, labirintos
infindáveis, florestas misteriosas, savanas e planícies
deslumbrantes e personagens sublimes. Dá-nos a
possibilidade de andar sobre a água, levitar no espaço,
revisitar as origens da Humanidade, comunicar com
habitantes de outros planetas, lutar contra as estrelas,
viver em bolhas de ar, dançar na via láctea ou instalarmo-nos
na aurora boreal. Também é disto que agora precisamos..
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algumas informações sobre os próximos dias
Durante as próximas duas semanas, irão existir Workshops temáticos, sessões de apoio e
reforço de conteúdos lecionados. Este programa – não se tratando de atividades letivas – tem
um carácter facultativo pois não serão aulas propriamente ditas, mas antes propostas didáticas
que acompanham o patamar académico de cada um. Na verdade, pretende-se criar o espaço
adequado para reforçar e recordar conteúdos importantes, ou abrir o leque de interesses
intelectuais, e, naturalmente, manter os nossos alunos bem ocupados nestes dias tornando
assim a vida em casa mais agradável. Queremos ser a parte de esperança e normalidade, no
meio dum momento difícil, mas em que precisamos de estar muito unidos, confiantes,...
e a aproveitar bem o tempo! Ficamos disponíveis para todas as vossas questões e necessidades.
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Porque temos encargos no Colégio?
Uma turma deverá ser
um conjunto de pessoas
autónomos que querem
aceder ao bem. Confiando uns nos outros.
Daí a importância da
iniciativa pessoal na
construção do bem.
Não vale dizer: ”não
tenho que ser solidário
ou participar na sociedade porque “eles” (os
outros) fazem tudo...”
Para sermos protagonistas da nossa autonomia
é preciso pedir ajuda uns
aos outros, confiar neles,
ter iniciativas para
além dos nossos gostos.
O colégio pode ajudar ao
promover actividades
onde os valores são
treinados, estimulados,
acarinhados, criando
um ambiente, uma
atmosfera, uma men
talidade onde sabemos
o que está bem ou mal.

Trata-se por isso de
viver um conjunto de
princípios aceites como
valores que darão lugar a
um “tecido” de virtudes.
O ambiente promovido
por nós poderá contribui para o sucesso
ou fracasso individual
e grupal da turma. A
construção deste ambiente educativo depende
de todos, do exemplo de
todos. Também das programações curriculares
adequadas à realidade de
cada turma e às próprias
circunstâncias. Os
encargos de cada um
podem servir para criar
esses bons hábitos de
amizade na turma.
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encargos
Fsantana		 delegado turma
fred				subdelegado
Bcarvalho		subdelegado
antonio			 secretario de linguas
Bsarmento		 secretario de ciencias
gabriel			partilha ecras
guilherme		 aniversarios
goncalo			 avisar 5 minutos
ze					sumarios
rodrigo			 recreios on line
Fbarroso		 secretario expressoes
martin			 testes e avaliacao
miguel			 dieta em confinamento
tomas				 visitas estudo on line
tiago				 visitas estudo on line

O QUE GOSTEI MAIs
ano passado
		
da materia de x
do dia da turma
passeios e visitas
todos serem
muito amigos
de tudo
ter conhecido
novos amigos
estar com os
amigos

O QUE GOSTEI MENOS
ano passado

O PRINCIPAL
PROBLEMA FOI

ESTE ANO
GOSTAva DE

zangar-me
com os amigos
as aulas do
confinamento
deixar de ter
aulas presenciais
a falta de amigos

saudades dos
meus amigos no
confinamento
o desastre das
aulas online
o covid II
quarentena
as aulas online

tirar boas notas
acabar com o COVID
encontrar a cura
da COVID
fazer actividades
recreativas
os meus objectivos
adapatar-se as
novas disciplinas

O OBJECTIVO DA TURMA para
este ano DEVIA SER:
ser bom colega e tirar boas notas,
ter melhores resultados, ter melhor
comportamento nas aulas, ficar o
maximo de tempo a fazer
coisas que gostamos

IDEIAS SOBRE
A PANDEMIA
A SEGURANÇA do ambiente
Depende de todos, Do exemplo
de todos. Os actos quotidianos
devem ser utilizados para
formar os rapazes. VALORIZAR
A Utilização adequada dos
instrumentos E NORMAS QUE NOS
PEDEM. Pedir licença, por favor,
desculpa, Falar sem gritar
Elegância durante as refeições
Evitar empurrões nos corredores
Aceitar o que ficou decididO
PARA O BEM DE TODOS

INSPIRE.
recorde.
MOTIVE.
MÃE GONÇALO
HERDADE
29 SETEMBRO
8H45 —10h00
sala 7ANO

IDEIAS SOBRE
EDUCAÇÃO
UMA turma é diversa.
Esta diversidade é a sua
riqueza. mas se a diversidade
Não FOR acompanhaDA PEla unidade,
transforma-se Numa divisão, numa
proliferação De diferenças que
LEVAm a um empobrecimento.
assim, trata-se de conciliar
A unidade COM A diversidade.
então, como saber quais são
As condições da unidade Dentro
da diversidade? uma resposta
possível é seguramente o respeito
pela individualidade de cada um.
adaptado de: opinion y verdad | hervé pascoa | ediciones rialp, 1991

INSPIRE.
recorde.
MOTIVE.
MÃE KIKO SANTANA
15 DEZEMBRO
8H45 —10h00
sala 7ANO
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Delegado de turma
Nestes tempos difíceis,
com o Primeiro Ministro a encerrar as aulas
online, com uma grande
quarentena, etc… Dá
para perceber que a
coisa está má e, por
isso, temos todos de
nos ajudar uns aos
outros, senão, isto
não vai resultar.
Então devemos
portar-nos duma
maneira suficientemente boa, já que,
nem os professores
devem estar com
paciência nisto, e ao
portarmo-nos mal,
os professores já com
pouca paciência ficam
com ainda menos e
depois… Já deu para
perceber. Mas apesar
de tudo, se fizermos
o que é pedido… Isto
deve voltar ao normal.
Pronto, é isto.

Director do Colégio
Estranhos momentos
são estes, que evocaremos daqui a anos como
uma das alturas em que
melhores oportunidades
tivemos de nos descobrir a sério. Descobrir
do que somos capazes,
descobrirmo-nos porque
ajudamos os outros,
criamos bom ambiente
à nossa volta apesar de
como nos sentíamos,
descobrir que a melhor
maneira de conhecer é
antes de mais conhecermo-nos, e às nossas
fraquezas e capacidades.
A forma como cada um
“saír desta” sem vir
preso a computadores,
jogos, preguiças, desordem e egoísmos, vai
ser uma marca que se
manterá para toda a
vida; e na soma de todos,
numa turma, um sinal
que haverão de levar por
muitos anos, de superação, união e amizades
que hão-de durar. Vamos
nisso, 7º ano!

Fsantanadelegado turma
fredsubdelegado
Bcarvalhosubdelegado
antoniosecretario de linguas
Bsarmentosecretario de ciencias
gabrielpartilha ecras
guilhermeaniversarios
goncaloavisar 5 minutos
zesumarios
rodrigorecreios on line
Fbarrososecretario expressoes
martintestes e avaliacao
migueldieta em confinamento
tomasvisitas estudo on line
tiagovisitas estudo on line
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