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Luís XIV, que viveu na era do absolutismo europeu,
afirmava, do cimo dos seus sapatos de salto alto, que
"L'État c'est moi".
Ora em pleno século XXI, numa europa que se diz
democrática, num país que o é, e numa escola que
teimosamente partilha valores humanistas e solidários, não me sinto nada parecida com o Rei Sol (até
nem uso saltos) e, por isso, não posso nem quero
dizer que “O JG sou eu”, ou o contrário, já que parece que a ordem dos fatores permanece arbitrária
(embora esta verdade não se aplique às línguas).
Há muito que a equipa do JG se vem lamentando da
falta de colaboração dos colegas, do desinteresse dos
alunos em participar na publicação (é horrível haver
reuniões!) e na transformação que o jornal foi tendo
ao longo dos anos - de trimestral a anual.
No ano passado, o Maurício Bonito e eu, a equipa
formada em 2016-2017, salientamos que fizéramos
uma edição especial que abrangia dois anos, não que
o repórter não estivesse “lá”, mas porque o repórter não
chegou “cá”.
E o que foi dito, na verdade, mantém-se. Este ano, eu
sou a equipa - percebem agora a comparação com
Luís XIV? Ou melhor, não sou, porque o Maurício
não me deixou “cair” e tem estado sempre ao meu
lado com a sua imaginação e competência a trabalhar
neste jornal.
Tantas são as nossas atividades, tão rico é o nosso
PAA, tão bons alunos temos que podiam com a sua
participação, irreverência e imaginação fazer a diferença… mas continuamos a mendigar um texto, uma
fotografia, uma ajuda.
Claro que não esquecemos como andamos todos
perdidos em tarefas que nos esgotam e dispersam, e
é precisamente por isso que temos de agradecer e
fazer uma vénia profunda a todos aqueles que, depois
do nosso contacto, disseram logo sim e enviaram a
sua contribuição de imediato.
Não sei o que acontecerá ao nosso JG. Terá terminado o seu tempo? Será, de facto, um modelo em vias
de extinção? Haverá viabilidade para um novo formato, uma nova forma de distribuição? Talvez
“sangue novo?”
Não tenho resposta, mas sei que se Blimunda1 me
pudesse olhar por dentro, veria apenas uma nuvem
fechada, escura e trémula.
M.R.P.
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Núcleo Museológico
O tempo em que os crânios iam à sala de aula… (e os animais também!)

Mais uma vez, o Núcleo Museológico, na pessoa da professora Dora Oliveira, partilhou o seu acervo, mostrando à comunidade escolar
elementos utilizadas nas aulas
de outros tempos, na área da
Zoologia. A exposição esteve
patente ao público na sala
Polivalente da Biblioteca Escolar.
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A mostra compôs-se também de mapas da área da Paleontologia e da Geologia assim como da formação dos
solos. Uns deles mostram fósseis, outros, esqueletos de
dinossauros, palafitas, instrumentos pré-históricos de
pedra lascada e formação geológica dos solos. Os mapas,
organizados por períodos geológicos, são de origem francesa e alemã, traduzidos em castelhano.
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Biblioteca Escolar - Uma casa de portas abertas
O Ponto
As Bibliotecas do 1º Ciclo do agrupamento associaram-se à efeméride
Dia internacional do
Ponto
(15/09/2017),
com o propósito de
estimular a criatividade dos alunos, sugeriram uma atividade
interdisciplinar a partir do livro O Ponto, de Peter H. Reynolds. Nesta
obra, a professora faz um pedido a uma aluna que
não queria desenhar: Tenta fazer
uma marca qualquer
e vê onde ela te leva.
A menina, furiosa,
pegou num marcador e, no meio de
uma folha branca,
desenhou um ponto. O desafio à imaginação proposto por este livro
foi contagiante
e, rapidamente,
os professores
começaram a
pedir aos seus
alunos
que
também deixassem a sua
marca
numa
folha em branco. E assim se lançou o repto aos alunos das Escolas
de Santa Clara e Castelo de deixaram a sua marca
na biblioteca

Cada vez mais, as bibliotecas escolares deixaram apenas de ser um lugar de estudo e pesquisa para passarem a constituírem-se como um centro onde conflui
uma série de acontecimentos do âmbito pedagógico e
cultural. Não menos importante é o envolvimento afável do ambiente em que se vive, sentindo os alunos que
é um espaço onde são bem acolhidos e onde podem
contar com apoio para os seus trabalhos, acabando por
se motivar também para a propostas de atividades que
lhes são sugeridas. Frequentemente, de uma maneira
ou de outra, fazem questão de manifestar o seu agrado… Como o nome “Sandra” é uma constante na manifestação de apreço por parte dos alunos (e de toda a
equipa da Biblioteca), ela surgirá, aqui, como nossa cicerone.
Sendo um agrupamento de escolas, é importante que os alunos do 1º ciclo sejam
recebidos na escola sede e vice-versa.

A Lenda da Barca dos Corvos
A Drª Dora Oliveira, Professora de História da
Escola Gil Vicente,
dinamizou a atividade
A Lenda da Barca dos
Corvos, na Biblioteca
da Escola de Santa
Clara, para as turmas
do 3º ano. A iniciativa
granjeou o entusiasmo de todos os participantes e
encantou os alunos,
que aproveitaram a
ocasião para expor as
suas
perplexidades
sobre a História de
Lisboa e de Portugal.

Algumas das atividades dinamizadas
pela Biblioteca no Jardim de Infância
e 1º Ciclo das Escolas EB1 de
Santa Clara e EB1 do Castelo.
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O Coelhinho Branco

O Tubarão na Banheira

Tomando como ponto de partida o livro
de António Torrado,
O Coelhinho Branco,
que consta do Plano
Nacional de Leitura
para o 1º Ano, as
Bibliotecas da Escola de Santa Clara e da Escola do
Castelo
dinamizaram
uma atividade interdisciplinar de leitura orientada para as turmas do
Jardim de Infância e do
1º Ano e 2º Ano
(Castelo). Para além da
leitura orientada da obra, os alunos aplicaram a técnica de origami, com o
propósito de criarem um coelho
branco. A dobragem
do papel permitiu
que todos, de uma
forma lúdica, aprendessem ou recordassem alguns conceitos matemáticos, nomeadamente, as
principais formas geométricas.

A atividade O Tubarão na Banheira que
foi dinamizada em
colaboração com a
professora Isabel
Plancha, destinada
às turmas do 3º
ano e do 4º ano das
escolas do 1º ciclo, consistiu na leitura partilhada da
obra do PNL, O
Tubarão na Banheira,
com
texto de David
Machado e ilustração de Paulo
Galindro, e na
elaboração,
segundo a técnica de origami,
de um pequeno caderno para o registo de Palavra
Difíceis por analogia com o Caderno de Palavras Difíceis descrito na obra.

Mantas Falantes
Trata-se de uma
atividade de artes
plásticas dinamizada
pela professora
Dora Rita.

O Sapo Apaixonado

Os alunos identificaram
formas em manchas
existentes em mantas
de papel, previamente
pintadas, completando-as, utilizando lápis de
cera e criando, posteriormente, narrativas
imaginárias.

Esta atividade foi o desafio proposto nas Bibliotecas
Escolares de Santa Clara e do Castelo aos alunos do
Jardim de Infância e 1º e 2º anos (apenas no Castelo),
durante a Semana da Leitura. Para além da leitura do
livro O Sapo Apaixonado, foi explanada a obra e, utilizando técnicas de dobragem de papel, foram criadas as
personagens principais da narrativa. Desta forma, com
as criações em papel, foi possível criar novas interações entre as personagens.

6

JG

2017/2018

Na Escola Gil Vicente criaram-se
clubes, realizaram-se atividades
para o desenvolvimento da escrita e da leitura e convidaram -se
personalidades de diferentes
áreas do saber.

Atividades
de leitura e
de escrita

Clube de contadores de histórias
Miúdos a votos
Os alunos participaram numa iniciativa,
a nível nacional, defendendo o seu livro
preferido como se de uma campanha
eleitoral se tratasse.
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A Semana da Leitura é um
acontecimento que se torna pretexto para congregar diferentes
áreas da comunidade escolar, conseguindo reunir os vários ciclos
do agrupamento em atividades
diversas como diverso e abrangente é o conceito de leitura. Deambulou-se, assim, por um bairro
de ruas onde a palavra foi sempre
bem vinda.

A B. E. teve a preocupação de
proporcionar à comunidade
escolar um contacto frequente
com personalidades do meio
cultural para enriquecimento
pessoal e pedagógico, através
de colóquios e conferências.

A palavra e a música

Nuno Amado

Carlos Folhiais

João R. Figueiredo

Fernando Rosas

Victor Gonçalves

Mafalda Viana

Chiara Antico

Miguel Graça - ex-aluno

A palavra em descoberta

Leituras de grandes para pequenos
8
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António Feijó

Pedro Freitas

Isabela Figueiredo
Paulo Faria
João Pedro Vala

Rita Taborda Duarte

João Pedro Vala
Alda Rodrigues
António Guerreiro

Alexandra Caetano

Quem disse que os tuk tuk são
só para turistas? Na verdade,
agora, existe um tuk tuk cujos
ocupantes são muito cultos,
muitos deles também são de
origem estrangeira, mas a maioria comunica em português.

O Tuk-tuk-biblioteca veio à escola e mostrou aos
alunos uma nova possibilidade de requisitar livros
para quem gosta de ler.
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Por mais anos que passem, temos que
nos lembrar que o ideal do
25 de Abril tem que se manter vivo,
porque FOI ONTEM, APENAS!

O 25 de um Abril com letra maiúscula é uma data distante
para os nossos alunos e que faz parte dos livros de História.
É, pois, um dever dos mais velhos torná-la presente (tendo-a
vivido ou não) através de pequenas iniciativas que lhes mostrem a importância e a diferença que é viver em liberdade e o
esforço que fizeram aqueles que tiveram de lutar por ela.
Neste sentido, foram levados a cabo debates, exposições de
jornais da época, um espetáculo no coreto da Graça constando de música da época tocada por elementos da orquestra do
Gil, acompanhada por leitura de poemas de poetas de Abril, e
dramatizações de textos. Na escola, foram ainda realizados
debates, exposições de frases de poemas de poetas de intervenção, distribuição de postais e afixação de cartazes de imagens metafóricas sugestivas de situações de opressão/
libertação.
Foram ainda dadas a conhecer letras e músicas da época, em
que eram transmitidas mensagens de luta de uma forma direta, ou mais velada, conforme a situação de opressão vivida.
Como forma de ilustração, realizou-se uma pequena exposição de capas de reproduções de singles de canções dos cantores de Abril mais conhecidos.

Rosa Brandão, Joaquim Judas,
Eugénia Varela Gomes, Francisco Louçã
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Mais do que música tocamos vidas

Orquestra Gil Vicente
Orquestra Geração
A orquestra é todas as coisas que
se veem e se ouvem. E é muitas
outras que se sentem para além do
visto e ouvido. E é também lugar de
encontro - o óbvio, o que junta
num espaço de criação e convívio
os jovens de uma comunidade, e é
o menos evidente, juntando nesse
espaço jovens de muitos lados e
outras vivências.
Teatro São Luiz

Cinema São Jorge

Grande Auditório Gulbenkian
Aula Magna

Casa da Música, Porto

Centro de Ciência Viva de Constância
Sé Patriarcal de Lisboa

Altice Arena

Não há nada mais gratificante e que nos
encha de orgulho do que ver os miúdos crescer, ver a transformação que a música tem
feito na vida deles. A música faz parte da
vida deles, eles crescem com a música, não
só aqui na escola, como também na comunidade e em casa.
Chiara Antico

11

JG

2017/2018

Bien lu, bien dit et... bien fait!

Entrega do diploma às
alunas Teresa Galvão e
Beatriz Almeida, 8º 3ª
- vencedoras do concurso de escrita À la
manière de…, nível 1.

Plano Anual de Atividades de Francês:
Sessão final - (Re)conhecer e valorizar
Realizou-se, no dia 4 de junho, na Escola Gil Vicente, a
sessão de entrega de diplomas e prémios aos alunos
que colaboraram na concretização do Plano Anual de
Atividades de Francês do ano letivo 2017/18.

 os alunos distinguidos em cada turma do 9º ano, pela
qualidade dos trabalhos escritos apresentados na exposição da Semana das Línguas e realizados na sequência
da visita de estudo de Francês ao Museu Arpad Szenes
– Vieira da Silva;
 quatro alunas do 12º LH que, de forma autónoma e
voluntária, assumiram um papel especial no apoio prestado a alunos do 8º ano, ao longo de todo o ano letivo,
no âmbito de um Grupo de Trabalho em Francês.
Colaboraram na dinamização desta sessão todas as atuais professoras de Francês e ainda a Dr.ª Magda Rodrigues, que, embora aposentada, mantém uma forte ligação à escola e regressa anualmente, a convite do grupo
disciplinar, para participar no júri do concurso SuperLECTEURS e neste evento. A pontuar a entrega dos
diplomas e prémios, assistiu-se à repetição, por parte
dos alunos, de algumas das leituras ou dramatizações
apresentadas no decurso do ano letivo.

Pelo quarto ano consecutivo, alunos, professores, encarregados de educação e familiares reuniram-se no
Anfiteatro, para distinguir e premiar o trabalho realizado por alunos do 7º ao 12º ano. Em destaque, um vasto
leque de atividades desenvolvidas em Francês, algumas
das quais integradas na comemoração do dia 20 de
março, Dia Internacional da Francofonia, ou na Semana
das Línguas.
A sessão contou com a presença de cerca de 40 alunos
que, ao longo do ano letivo, puseram à prova as suas
competências de leitura, interpretação e escrita, e revelaram grande sentido de responsabilidade e espírito de
cooperação com colegas e professores:
 os vencedores de cada turma e os três finalistas premiados na final do concurso SuperLECTEURS, destinado
ao 7º ano de escolaridade, bem como uma aluna do 11º
LH que integrou o júri deste concurso;
 os 21 alunos que partilharam leituras dramatizadas, no
âmbito da atividade Lire et Dire, dirigida ao 8º ano de
escolaridade e alargada a alguns alunos de 9º ano;

Leitura pelo aluno
Igor Batista, 7º 1ª
- vencedor do
concurso
SuperLECTEURS
(ex aequo com a
aluna Rita Castro,
7º 2ª).
Leitura dramatizada
pelas alunas
Sofia Valente,
Daniela Vilela,
Francisca Teixeira
e Teresa Galvão,
8º 3ª- participantes
na atividade
Lire et Dire.

Diploma de
participação
na atividade
Lire et Dire.

Foram inteiramente cumpridos os principais objetivos
desta iniciativa: divulgar e valorizar o trabalho dos alunos, premiar o seu empenho e motivá-los para uma
participação cada vez mais ativa e interessada nas atividades de Francês e na vida da escola.

 os classificados nos três primeiros lugares do concurso de escrita À la manière de…, destinado ao 8º ano
(nível 1) e ao 10º e 11º ano de Línguas e Humanidades
(nível 2);
12
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Fazedores de histórias
Para estimular o gosto pela escrita, o Concurso Literário tem sido uma prática anual nesta escola, para todos
aos alunos, de todos os níveis de ensino, e dele têm
resultado textos dignos de leitura atenta.

textos, em que se prova que temos mesmo Fazedores
de histórias na nossa escola, concluiu-se que era interessante, além da publicação na revista Babel, haver um
contacto mais direto com a comunidade escolar, uma
partilha oral, através de leituras dramatizadas de excertos de textos. É o que tem sucedido nos dias de entrega de certificados de participação, menções honrosas e
prémios aos textos vencedores, como os atrás representados por pequenos excertos.

A bondade da água é o seu incansável retorno
ao regaço da vida.
Cronicando, “Natural da água”, Mia Couto
-Chamo-me Klaus Brod Strauss. E tu?
-Norma Freud.
Foi aí, na varanda do orfanato Bunte Wolke, no dia 4 de
abril de 1968, que começou a amizade mais improvável
entre a órfã do lado capitalista e o rapaz que saía à socapa
da casa do lado comunista...
(…)
Norma Freud Wasser não retornou ao regaço da vida.
Joana Saraiva

Colaboração dos alunos
de Artes do Espetáculo
nas leituras dramatizadas
de textos.

Um dia, num dia normal, apareceu aqui na rua, No início, ninguém o viu, mas todos o ouviram.
Ouvimo-lo a tocar um ukulele.
(…)
Começámos a falar...
Não nos entendíamos através de
palavras, eram as cordas do instrumento musical que nos serviam de dicionário.
(…) num outro dia, normal, sem vento, nem chuva, surpreendi-me quando ao sair de casa não ouvi o som da música
do ukulele, o “bom dia” a que o Filipo já me tinha acostumado.
A rua e eu ficámos mais vazios, já pensei em comprar um
megafone e com ele gritar “VOLTA!”
David Peeters

Os objetivos apresentados para este concurso passam
sobretudo por incentivar o gosto pela escrita, por
desenvolver a capacidade de produção orientada de
textos e possibilitar a operacionalização de conhecimentos adquiridos em situação de aula. Com o decorrer dos tempos e verificando a qualidade de alguns
13
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PLNM

um filme legendado em Português
Já a caminhar para o fim da narrativa, na Semana das
Línguas, os alunos estrangeiros fazem “nascer” palavras
das suas terras em língua portuguesa na atividade “
Palavras Nascidas da Terra: Uma porta chamada Língua,
uma casa chamada Terra”.

Há coisas/momentos para as (os) quais
devemos olhar mesmo de frente. O trabalho dos alunos estrangeiros do Gil Vicente, ao longo
do ano letivo, é merecedor desse olhar. A sua dedicação e empenho na concretização de todos os
desafios que lhes foram propostos são merecedores
desse olhar/ dessa atenção.
Os alunos estrangeiros nem sempre são o centro da
narrativa/ do argumento, mas, quando o são, passam de
meros figurantes a personagens com um papel a desempenhar – não importa se principal ou secundário. O
papel para o qual se preparam pode não ter as melhores falas, as mais rebuscadas, as mais literárias, mas,
porque não querem desiludir quem os escuta, quem os
olha e, sobretudo, quem os vê, decoram-nas da melhor
forma que sabem e, até arriscam alguns improvisos envergonhados.
A história/ filme começa com o convite que, no mês de
novembro, é dirigido aos alunos estrangeiros para participarem na atividade “ Estantes Sussurrantes” na Biblioteca da Escola. Receosos, timidamente aceitaram o convite, e bem acolhidos pelos colegas da turma 12º AE
deram a conhecer, ao público escolhido, curiosidades
sobre as suas culturas literárias e musicais. A língua
portuguesa – salteada de palavras de
sonoridades/ nuances estrangeiras- foi
o elo que permitiu
potenciar sinergias,
promovendo a partilha a vários níveis.
Posteriormente,
“As Vozes da Leitura” - atividade integrada na Semana da
Leitura - promoveu
mais um momento
de partilha de experiências de leitura
entre os alunos de
PLNM e os alunos
do 5º, 7º, 8º de
Português.
Mais
uma vez, apostouse quer na valorização da língua - nesta atividade em
particular, na língua
materna de cada aluno participante - quer da leitura
como fontes de conhecimento inesgotável, fruição e,
claro, comunicação.
A Biblioteca da Escola foi, novamente, a casa que acolheu e integrou estes alunos, abrindo-lhes sempre a
porta, as janelas, e todas as suas divisões Livres de paredes.

Estávamos na Semana das Línguas e, por isso, nada melhor que um” melting pot”, ou “salada bowl” de línguas.
Esta atividade dinamizada quer em contexto de sala de
aula, quer em articulação com uma turma do 5º ano de
Português possibilitou falar a duas, a três e a mais vozes
em poemas conjuntos de alunos estrangeiros e portugueses.
Ainda, integrada nesta Semana, os alunos estrangeiros
de PLNM A1, A2 e B1 apresentaram, em aulas conjuntas, trabalhos sobre os seus países, dando primazia à
língua portuguesa como veículo de partilha de conhecimentos e experiências.
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O último capítulo/ A última parte surgiu da mesma forma como se iniciou a narrativa: um convite. Contar
com a participação dos alunos estrangeiros no projeto
“A Paisagem Sonora da Mouraria" foi o convite que
Dra. Ana María Moya Pellitero (investigadora da Universidade de Évora) dirigiu aos alunos estrangeiros do
Gil Vicente. As atividades propostas decorreram cerca
de duas semanas durante as aulas e contemplaram, ainda, algumas saídas de campo. Foi pedido aos alunos que
contribuíssem com a recolha de sons e com a partilha
Mia Couto
de conhecimentos sobre a cultura dos seus países. Privilegiou-se, sempre, a comunicação
em língua portuguesa e, embora
numa vertente aparentemente
Numa casa घर chamada Terra
mais informal, não o foi nem menos pedagógica nem tão pouco
Há uma porta chamada Língua
menos didática, promovendo
uma comunicação bilateral e o
E paredes de palavras शब्दहरु estranhas.
enriquecimento do léxico dos
Janelas para ver o mundo novo,
alunos. O projeto, posteriormente “convertido” em músicas /
Um jardim rodeado de sons diferentes,
sonoridades, será apresentado
Uma mesa com palavras e letras espalhadas
no âmbito das atividades artísticas do "NextStop" do Metro de Palavras fortes que não se percebem como“saudade”
Lisboa, e se for selecionado, po[Tantas saudades].
derá ser ouvido no Metro de
Palavras que se refletem no espelho ( família)
Lisboa (eixo Martim MonizAlameda).
Armários cheios de palavras que ficaram lá...

Sou branco e africano.
Gosto de unir mundos
contraditórios

Habitantes de lares diferentes
Na mesma Casa
Um único lar
Uma única Língua भाषा
Uma Porta
Uma chave

Aperfeiçoar a leitura em voz alta
em Português; desenvolver o
gosto pela partilha de experiências de leitura; expressar ideias e
sentimentos provocados pela
leitura do texto; ler as mesma
histórias na língua materna e em
português, e elaborar e apresentar trabalhos aos colegas levaram
os alunos a melhorar as suas
competências de leitura, fluência,
compreensão e expressão oral e
escrita na língua portuguesa e a
partilhar as suas opiniões no contexto das várias culturas em presença, e, sobretudo, a sentirem-se parte integrante da comunidade escolar do Gil Vicente.
Li algures que há coisas para as quais não podemos
olhar de frente porque nos cegam. Não concordo. Devemos olhar para tudo: para tudo o que brilha - sem
receio - ou, simplesmente, para tudo o que, aparentemente, não brilha – talvez porque nos habituamos a
olhar sempre para as mesmas estrelas (brilhantes), esquecendo-nos que o céu é o mesmo para todos/ o céu
é único.
Estrelas: nepalesas, chinesas, indianas, bengaleses, filipinos, romenos, angolanas, francesas…
Carla Neto

Os alunos estrangeiros nem sempre
são o centro do argumento, mas,
quando o são, passam de
meros figurantes a personagens
com um papel a desempenhar...
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Estrelas Negras*
Departamento de Ciências Sociais e Humanas
No âmbito do Projeto da Década Internacional de
Afro descendentes, criada pela ONU e a UNESCO,
o departamento de Ciências Sociais e Humanas decidiu
realizar vários encontros/debate durante o corrente
ano letivo. Estes realizaram-se nos dias 30 de janeiro,
1 de fevereiro e o último realizou-se no dia 21 de Março, Dia Internacional da luta contra a discriminação
racial.
Os convidados foram as associações FEMAFRO e o
SOS-Racismo e a Jornalista Joana Gorjão Henriques.

Propôs-se aos alunos testemunhar, de forma escrita, os
diferentes encontros, como é o caso do exemplo que
abaixo se apresenta.
RACISMO EM PORTUGAL E DIREITOS HUMANOS

30 de janeiro de 2018, anfiteatro da escola Gil Vicente
Convidados - Dra. Beatriz Dias (bióloga) e José Falcão
(Fundador da Associação SOS Racismo).
No colóquio acima referido foram abordados os temas
do racismo (assunto principal), o colonialismo e a discriminação social e cultural,
com a presença de duas
ONG’s – Djass (Associação
de Afrodescendentes) e o
SOS Racismo.
Um dos momentos partilhados pela Dra. Beatriz Dias
neste colóquio, foi a apresentação de um livro e leitura de excertos do mesmo, que tinha como objetivo dar
a conhecer as “estrelas negras”, ou seja, *pessoas ilustres que raramente são mencionadas na sociedade devido à discriminação racial. Foi escrito por um homem
negro que tinha como objetivo principal abrir os horizontes à sua filha e não desvalorizar a etnia negra.
Uma das questões colocadas à Dra. Beatriz Dias que
nos chamou mais à atenção foi: “Porque é que não existe um museu de escravatura em Portugal?” A sua resposta foi bastante fundamentada, dando a entender que
atualmente não existe nenhum museu da escravatura
em Portugal, pelo simples facto do povo português querer esconder e evitar abordar esse assunto sobre o seu
passado.
José Falcão também se destacou com o momento de
partilha do vídeo “STOP. SOS Racismo. PT”
O seu conteúdo mostra
-nos uma pessoa negra
que vai a correr na direção de um polícia.
Este entra em pânico e
dispara fatalmente sobre o indivíduo anteriormente
referido. Ao matá-lo aproxima-se um grupo (3 skinheads) com um pitbull em que a intenção deles era “fazer
a folha” ao negro. O polícia ao deparar-se com a cena à
sua frente, apercebe-se que se precipitou devido à discriminação racial.
Este colóquio, no nosso ponto de vista, correu bem. A
assembleia respeitou os 3 comportamentos-chave para
o bom decorrer do colóquio: a não sobreposição de
questões colocadas, respeito pelo outro e atenção/
interesse ao tema abordado e aos convidados.
Catarina António, Inês Marques, 11ºAE

Racismos em Portugal e a vivência dos Direitos
Humanos - Estes Encontros só foram possíveis graças
ao trabalho colaborativo entre o Departamento de
CSH e a professora Ariana Furtado. Têm como finalidade podermos, com esta reflexão alargada à Comunidade escolar, contribuir para uma melhoria das relações
interpessoais, num contexto pluricultural.
No tecido cultural, em que diariamente interagimos,
professores, alunos e funcionários, pomos em diálogo
diferentes matrizes culturais, que comunicam através de
múltiplos códigos linguísticos.
Neste momento, posso dizer-vos que a escola tem 249
alunos estrangeiros de 32 nacionalidades diferentes.
Este facto que tanto nos enriquece é, por vezes, motivo
de bloqueios, conflitos e desencontros entre os que
vivenciam o espaço/tempo da escola, com diversas motivações, o que torna ainda mais complexa a construção
desta rede de comunicação que se vai tecendo ora no
silêncio, ora no ruído, em que cada sujeito se tenta fazer ouvir com dificuldade.
Maria José Tomé, Nota de abertura

É somente através do discurso e da ação que os seres
humanos se manifestam uns aos outros, não como meros objetos físicos, mas enquanto humanos.
Hannah Arendt, filósofa
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Artes que são Espetáculo
Desde a abertura do curso de Artes do Espetáculo -Interpretação na escola, em 2008, que são regularmente apresentados espetáculos correspondentes
ao fim de cada módulo ou numa das disciplinas da
componente técnica, ou nas três em colaboração
(Interpretação, Vós e Movimento). Devido às características deste curso, a participação dos alunos e
professores é solicitada frequentemente para acontecimentos assinaláveis, como entregas de prémios,
datas comemorativas, atividades de interdisciplinaridade, etc.
Aqui se mostram alguns exemplos, apresentados por
palavras dos próprios alunos.

Continuavam as investigações e o mistério estava
prestes a ser revelado. Um trabalho do 3º ano para a
disciplina de Dramaturgia.

Um ensaio. A procura do possível espetáculo.
Tão divertida esta peça de Molière.

Um trabalho do 2º ano dirigido pelo professor Vítor
Oliveira.

Apanhou boleia
neste estranho
autocarro do 1º
ano?
Gostou da
“conversa”?
Nós adorámos!
O 3º ano a preparar novidades na disciplina de
Movimento!

O desafio do 2º Ano. - Shakespeare: Romeu e Julieta,
Hamlet e Macbeth.

Preparação da entrega de prémios TOP GIL, onde se
distinguem, por mérito, alunos do Agrupamento.
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Foi bom participar com o
nosso trabalho e ouvir os
mais velhos contarem como
foi, e saber como confiam em
nós para ser melhor. Seguiremos o nosso caminho o melhor que soubermos.

O trabalho do Clown
não é brincadeira
nenhuma! Que o
diga o 1º ano que
aprendeu esta técnica com a professora
Paula Sousa.

Sim é um cabaret de má fama! E ali se jogam os amores e
os ódios, todas as noites. Ali se joga a vida!
Quase a terminar o curso, o 3º ano preparou uma versão
de "A Ópera do Malandro" de Chico Buarque.

Boris Aleksievich Trigorin é o nome da personagem que o
Gonçalo Castrelo trabalhou. Personagem que pertence à
obra A Gaivota de Anton Tchekov. Nesta peça, debate-se a
constante inquietação da arte, do teatro, da literatura e os
amores e paixões de personagens que hesitam, que são
frágeis. Foi um trabalho realizado pelo 2º ano.

São de Viumas "Velhas da Airada" que andam
pela sala de teatro com o 1ºano e a professora
Paula Sousa. Que "cousas" andarão fazendo!?

Quase a acabar,
o 2º ano do curso
apresenta a
última "produção"
da temporada:
ACABOU?...,
a partir de Bertolt Brecht e de Rainer Werner Fassbinder.

Preparamos as Provas de Aptidão Profissional.
Ensaiamos o espetáculo, a produção, a criação de cenários
e figurinos, procuramos apoios, decidimos os meios de
divulgação… Não é difícil fazer. Difícil é escolher, decidir...

O 1º e o 2º anos participaram em conjunto com a Orquestra Geração na iniciativa da B.E: Ontem apenas , no Coreto
do Largo da Graça, através de leituras dramatizadas e
excertos de poemas de Abril.
18
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Física&mente
Realizaram-se nos dias 10 e 13 de novembro os Torneios de Corfebol do 8º e 7º anos com a participação de
todas as turmas destes anos.

C
O
R
F
E
B
O
L

Quanto maiores são as
dificuldades a vencer,
maior será a satisfação.
Cícero

Os jogos decorreram com um bom
espírito desportivo e as equipas
evidenciando um
bom nível de jogo.
Foram vencedores
o 7º 1ª e o 8º 1ª.

JOGOS COM FRONTEIRAS
Realizaram-se no dia 24 de abril, os XXI Jogos com Fronteiras, subordinados ao tema “Alterações Climáticas”.
As inscrições foram abertas a todos os anos de escolaridade tendo participado 30 turmas e um total de 272
alunos. Para além das provas de destreza criadas pelo
grupo de Educação Física, também existiam provas de
Teatro e de Música. O Grupo de Educação Especial
também colaborou sendo responsável pelo Posto de
Controlo.

CORTA-MATO
Realizou-se no dia 15 de dezembro o XXV corta-mato
da Escola Gil Vicente. Contou com a participação de
195 alunos de ambos os géneros divididos por cinco
escalões etários. Todo o trabalho de organização prévia
correu como previsto.

As provas foram muito disputadas com os atletas a
darem o seu melhor.
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Os Jogos correram muito bem, com ampla participação dos alunos e com uma boa organização.

ARRÁBIDA

Realizou-se no dia 16 de maio a tradicional caminhada na Serra d’Arrábida, com
145 alunos dos 9º. 11º – cursos profissionais e 12º anos – cursos científicohumanísticos. O percurso terminou na
praia do Portinho d’Arrábida onde os
alunos puderam fazer iniciação à canoagem.

A grande maioria dos alunos conseguiu realizar a subida sem grandes dificuldades com um bom ritmo, o que permitiu
disfrutarem da praia por um período mais alargado.
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Artes Visuais
da Máscara à Dança de Guerreiros

Depois de pesquisas várias sobre a cultura das tribos
neo- zelandesas, adaptaram as tatuagens a uma máscara. Todos os desenhos de cada uma têm significado
(o/a grande guerreiro/a, o chefe da tribo, o/a melhor
caçador/a, …).

Haka são danças típicas do povo Maori que demonstram geralmente a paixão, o vigor masculino e a identificação com a raça.
É usada tanto para dar boas vindas a visitantes quanto
a tribos inimigas.

Propus-lhes então que, se faziam tanta pesquisa para
as máscaras, porque não um Haka (dança tradicional
dos/as guerreiros/as maori)?
E o resultado foi apresentado aos professores da
turma, à Direção, Encarregados de Educação, alunos
de outras turmas e outros professores.

O trabalho do 9º 3ª começou por ser teórico sobre
máscaras: história, usos,
culturas,…
A partir daí, resolvemos
passar para a fase prática:
fazer uma máscara e escolher um tema. Um dos alunos
lembrou-se:
“Tatuagens maori!”
E assim foi.

Rajeev triste por não poder
participar na segunda apresentação

Não posso deixar de mencionar a
imensa disponibilidade dos professores de teatro com a cedência da
sala para ensaios, iluminação, etc.
Teresa Carvalheira
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PROJETO ERASMUS +

Os alunos da turma 2.ª do 9.º ano realizaram um
intercâmbio cultural entre a Escola Gil Vicente e a
escola City Heights E-ACT Academy, em Londres,
entre os dias 26 e 30 de março de 2018, no âmbito
do projeto Erasmus + ´´Artistic Heights``, que tem
como parceiras estas duas escolas, assim como a
escola de Madrid IES Veja Del Jerama, e ainda os
museus Berardo, no Centro Cultural de Belém (em
Lisboa), o Tate Modern (em Londres), e o Reina
Sofia (em Madrid).

Os alunos viajaram
de avião, comboio,
metro e autocarro

Dinamizada pela professora de Inglês, Maria do
Rosário Máximo, esta iniciativa tinha como atividades planeadas assistir às aulas dos colegas ingleses,
partilhar experiências e saberes, ir a Dulwich College,
visitar o Museu Tate Modern, eos locais mais emblemáticos da cidade de Londres.

E passearam por Trafalgar Square, St. Paul`s
Cathedral, Westminster Abbey, Buckingham
Palace, Houses of Parliament, Big Ben, London
Bridge, The Tower of London, Piccadilly Circus,
China Town, entre muitos outros locais.
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Bela Vista vem à Gil

E o jovem do 1º ciclo não podia ainda sair, pela fase em
que estava e, também, não estava ainda muito “seguro
na leitura”. Hoje já está e também já passou de fase. Fez
muitos progressos. E já lê um livro inteiro da Coleção
Cherub: já vai no 3º.
Por fim, restaram quatro de nós. Juntámo-nos, na biblioteca, com a professora e, depois de algumas tentativas,
escolhemos finalmente os livros que queríamos partilhar e que representam livremente os nossos gostos:
MakTub de Paulo Coelho, O Recruta, o 1ºlivro da Coleção Cherub , Uma Biografia do Mandela, da autoria de
um escritor estrangeiro e, também, Uma Biografia de
Malala, da autoria de uma escritora inglesa. Esta é a 1ª

O prazer de partilhar as leituras
de que gostamos!
Ler, em voz alta, para os outros: um exercício muito
difícil! Que nervos!
Uma ação da nossa pequena Biblioteca de Cidadania
Mandela e Malala, no exterior.

Também somos capazes!
Correspondendo ao convite da senhora Bibliotecária da
Escola Gil Vicente, professora Alexandra Caetano, quatro de nós representaram a pequena Biblioteca de Cidadania Mandela e Malala, do CEBV, no dia 6 de março, na
semana da leitura desta escola.
Grande responsabilidade, esta! Que nervosos estávamos!
Acompanharam a atividade: um dos estagiários, em serviço social, do nosso técnico-tutor, o J., e o Dr. GB , grande leitor; a professora, de apoio às
aprendizagens / atividades, AG, que também gosta de ler e
não se importa de
substituir a professora MAR no empréstimo de livros,
quando esta não
está, e nós queremos trocá-los por outros. E já nos ofereceu um livro da coleção Cherub!
Há semanas em que lemos um livro, de um dia para o
outro! Descobrimos que gostamos de ler no CEBV!!
Muitos de nós nunca tinham entrado na biblioteca de
uma escola, nem aberto um livro, a não ser nas aulas.
Acompanhou-nos, também, a professora MAR , responsável e co cuidadora, connosco, da Biblioteca do CEBV.
A professora MAR começou por convidar alguns jovens
para esta atividade: os que tinham atingido já algumas
competências; os que estavam em fase adiantada e podiam sair para o exterior, acompanhados; os que têm presença frequente na nossa pequena biblioteca e os que
leem bem, em voz alta, e não se importaram de vencer
os nervos e de participar no meio de muitos jovens, da
Escola GV.
Enfim, os que gostam de partilhar a leitura e de entusiasmar os que ouvem.
A professora já conhece as nossas competências. Fomos
apurados por ciclos de ensino e em representação das
turmas. Mas um jovem, do 2º ciclo, que lê muito bem,
não nos pôde acompanhar, por obrigações pessoais, no
exterior, naquele dia.

biografia desta jovem, de 15 anos, que discordou dos
Talibans, na região do Paquistão, em que vivia, e foi
baleada na cara, porque teimava em ir à escola, com
outras raparigas, apesar da proibição. Com a ajuda de
uma ONG foi transportada para Inglaterra e salvou-se
depois de muitas operações. Os Talibans não queriam
que as raparigas estudassem. Queriam que estivessem
em casa e fossem analfabetas!
Como praticamente analfabeta era a mãe de Malala; o
pai era professor, tinha uma escola e fazia grande gosto
que a sua filha estudasse como os outros filhos, dois
rapazes. Deixava-a ir à escola. Era um homem muito
corajoso, no Paquistão, país onde não há democracia e
onde deixam os talibans governar. No século XXI, como pode ainda haver governantes tão ignorantes? Há
povos que negam a educação aos seus próprios irmãos
e irmãs, no caso, às raparigas e às mulheres só porque
pertencem ao género feminino! Algumas pessoas ainda
têm muito para andar até se desenvolverem.
O nosso colega M escolheu um texto retirado da obra
Maktub, palavra árabe que significa “já estava escrito”
ou “tinha que acontecer o que estava escrito nas estrelas”, e que conta uma pequena história sobre o processo de transformação das borboletas. Uma história que
pode representar o caminho feito por muitos de nós.
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Um outro colega, D, escolheu uma página de O Recruta
porque gostava muito desta coleção e tinha lido todos
os livros, no CEBV. Temos a coleção toda: ou doados
ou porque vamos comprando, todos os anos, mais um,
na Feira do livro de Lisboa, onde nos leva a nossa professora MAR, no mês de junho, quando é possível…
Esta coleção descreve as aventuras de um grupo de
jovens que faz investigações, por conta própria – ninguém desconfia das crianças - e ajuda a polícia na descoberta de criminosos e de atividades proibidas, em
Inglaterra.
O nosso E escolheu uma página da Biografia de Mandela
porque admira este estadista e lutador pelos direitos
humanos. Mandela dá também nome à nossa Biblioteca
juntamente com Malala. Foi uma pequena homenagem
que lhe fizemos. Mandela desde jovem torceu o destino
que a família queria para ele e fugiu para a cidade. Lá
estudou e formou-se em Direito. Foi ajudado por ativistas dos direitos dos negros e estagiou e trabalhou no

E lá fomos. Na escola havia muitos jovens, como nós, a
ler em voz alta, a fazer teatro e a tocar violino, nos
corredores, nas escadas e na biblioteca. A GV tem uma
orquestra Geração. A nós calhou-nos ler na biblioteca:
numa roda de gente. Fizemos o nosso melhor, apesar
dos nervos.
Correu muito bem e fomos aplaudidos como os outros.
Fomos elogiados pelos nossos professores e técnico-tutor, GB. Segundo a nossa professora MAR, os professores do GV deram-nos os parabéns, também pela
seleção das leituras. “Muito bem escolhidas!”, disse uma
professora à nossa.
Gostámos muito desta saída e de estar entre os/as jovens da nossa idade a fazer o mesmo que eles e elas. E,
no entendimento da nossa professora, mostrámos que
somos capazes, tão bem ou melhor do que os outros,
se nos derem as mesmas oportunidades e se nos incentivarem.
Agradecemos o convite à Senhora Bibliotecária, professora Alexandra Caetano e gostaríamos de voltar, numa
próxima oportunidade!
Texto escrito pela turma OJB3 em conjunto com as professoras AG
e MAR que acompanharam a atividade.
J - João ; GB - Guilherme Bettencourt; AG - Ana Guerreiro; MARMaria Adelaide Rodrigues.

seu escritório. Começou também a lutar contra o
apartheid, governo que não dava direitos aos negros e
outros povos, na África do Sul, e esteve preso durante
30 anos. Saiu em liberdade, depois de muitas negociações e de pressões de outros países para que fosse
libertado e o governo do apartheid acabasse. Foi presidente do país e negociou para que houvesse paz entre
o seu povo e os que o tinham privado de direitos, durante anos. Foi um grande homem e um exemplo para a
Humanidade. Soube perdoar aos que o tinham prendido
e não se vingou deles.
Antes, conversou com eles e participou num governo
misto. Não pensou só em si e no mal que lhe tinham
feito. Focou-se no seu povo e no desenvolvimento da
África do Sul, perdoando. Transformou o país numa
nação moderna e democrática e, ainda foi feliz, no final
da vida, pois, aos 70 anos, casou novamente, com a
viúva de Samora Machel – antigo presidente de Moçambique. Mandela foi um grande lutador, um grande estadista e um homem cuja generosidade é difícil de atingir.
Daí ter merecido a nossa leitura e homenagem; e a nossa biblioteca ter o seu nome. Por último, o jovem R
selecionou uma página da Biografia de Malala, a pedido
da nossa professora, pois faltava alguém para fazer a
homenagem à biblioteca que transporta o nome da
menina que ia morrendo em nome da educação das
raparigas.
Depois de selecionadas as leituras, treinámos muito,
lendo uns para os outros e para os colegas de turma.
Quando a nossa professora e Tprs nos deram os parabéns, achámos que estávamos prontos.

Retrato de Nelson Mandela executado por
um dos alunos que esteve presente na G.V.

Correu muito bem e fomos aplaudidos...
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Quando os outros também contam...
Re-food 4 Good
-Núcleo da freguesia de São Vicente
Início do resgate de
alimentos excedentes
da Loja da Graça
A Padaria Portuguesa e
da Pastelaria
Saga 2016

Palavras e cerejas

Uma das coisas que aprendi de muito pequena é que
não se estraga comida, porque, diziam as matriarcas,
havia muitos meninos que passavam fome.
Conheci alguns. Nos anos sessenta, os meus amiguinhos da aldeia andavam descalços, vestiam as roupas
que lhes davam, e o almoço era (quase) invariavelmente
batatas cozidas e cebolas cruas.
Hoje questiono-me como tinham sempre azeite para as
batatas, pois recordo os pratos com aquele tempero.
Eu adorava as cebolas cruas que descascava e partia
com uma faca cheia de olhos, enorme para umas mãos
tão pequenas – e depois da barriga cheia do almoço
familiar.
Os banhos tomavam-nos no rio, talvez com algum bocado de sabão azul e branco, enquanto as vacas pastavam tranquilamente, como que aguardando aqueles
momentos também de tanta brincadeira. Sobretudo os
rapazes – o Jorge e o António – nunca foram meninos,
tão cedo sobrecarregados com as tarefas diárias partilhadas com os pais.
Foram para França, emigrados e regressaram anos mais
tarde com as vidas organizadas, pais e mães de família
que já podiam escolher os alimentos que colocavam à
mesa.
Veio-me esta recordação, primeiro, porque me estão
no coração e aproximam-se os momentos de retemperar forças, nesse espaço onde as minhas raízes recuperam as forças; segundo, porque a missão do movimento
Refood, que mencionamos neste nosso número, nasceu
para eliminar o desperdício de alimentos e a fome, envolvendo toda a comunidade numa causa comum.
Este projeto humanitário apareceu precisamente - em
boa hora - para dar a mão àqueles que não têm batatas
cozidas para se alimentarem, às vezes, nem cebolas cruas.
Contudo, se todos pudermos e quisermos sair da nossa
zona de conforto, teremos a alegria de melhorar, por
muito pouco que seja, a vida daqueles que precisam de
nós.
Maria do Rosário Pinto

Dias 13 e 14 de
Julho têm um significado especial para
nós: fizemos o primeiro e o segundo
resgates, seguidos
de entrega, de excedentes alimentares no núcleo de
São Vicente e "A
Padaria Portuguesa", a par de outra pastelaria, também
no Largo da Graça, a "Saga 2016", foram os parceiros
número um a participar de forma direta e exemplar
nesta ação.

Estamos muito gratos por todo o
apoio, pela generosidade e solidariedade
com causas nobres
como esta e profundamente satisfeitos
e
entusiasmados
com este importante passo no projeto
para o nosso núcleo!

Helena Gomes
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Para terminar, só algumas pequenices...

In A Varanda do Franjipani, Mia Couto

… a todos os que colaboraram neste jornal, sejam árvores ou bichos,
plantas ou pedras (ou mesmo homens!), os nossos agradecimentos!
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És daqueles
que gostam
de usar as
calças bem
rasgadas,
mas tens que
ser moderado conforme os sítios
onde andas
com elas?

Com o Sindicato INTERMITENTE, a greve
arranca e pára de repente!
O novo sindicato dos professores
NTERMITENTE propôs um inovador
modelo de greve que poderá agradar a
todos, os professores estarão presentes
aos primeiros, terceiros e quintos tempos de cada turno letivo e farão greve
aos segundos e quartos, assim, os pais
não se preocuparão com o facto de
terem os filhos sozinhos em casa e…

Antes

Antes

Temos a solução para ti: pensos revestidos a ganga.
Colocas o adesivo sobre o tecido esburacado e ficas
com o ar “decente” que os outros exigem de ti.
Está já à venda em diversos tons e lavagens de ganga e
em vários tamanhos, desde 10 cm a 1m, dependendo da
extensão da área rasgada…

a luta continua!

Os professores estão cansados
de mandar os alunos tirar os
bonés.
Os alunos estão fartos de ser
abordados por este motivo.
Temos, agora , a grande revolução: bonés com mola e sensor
incorporados. Com a aproximação de um professor, a mola
é imediatamente acionada e o
boné salta da cabeça do aluno,
sem que este possa ser apanhado em falta.
Resolve já o teu problema!

Adesivo descartável, faz aluno apresentável.

Ganguex

Com Gil eats, sinta a barriga cheia de escola!

Depois do grande êxito das refeições servidas no AEGV,
resolveu-se criar, para a comunidade escolar, um serviço de entrega de refeições ao domicilio.
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Jornal

2017/2018

O jornal existe para informar,
colabore, informando-nos!

do

Redação e composição: Maria do Rosário Pinto e Maurício Bonito
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