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O novo coronavírus invadiu as nossas vidas, introduzindo alterações 
profundas na escola e no ensino, mudando comportamentos e 
relações, impondo afastamento e isolamento, obrigando a novas 

formas de estudo e de aprendizagem. Com a mudança, tivemos que 
nos adaptar e superar os desafios impostos pela pandemia. 
 

COVID-19: A PANDEMIA QUE VEIO 
ALTERAR A VIDA DAS ESCOLAS 
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EDITORIAL 

   Depois de uma ausência, mais ou menos longa, estamos de volta com o 

Notícias da Escola, agora com formato apenas on-line. 

   Sendo o Notícias da Escola um meio de divulgação de toda a atividade levada a 

cabo dentro das escolas do Agrupamento, pareceu-nos, na época, não haver 

“matéria” para noticiar, a partir do momento em que, por causa da Covid-19, 

ficámos confinados às nossas casas, sem a possibilidade de realização das 

atividades a que tão avidamente aderíamos antes de a pandemia aparecer. De 

facto, muitas foram as ações que não aconteceram e que estavam planeadas. O 

trabalho presencial em equipa foi impossibilitado e não estávamos preparados 

para organizar o jornal escolar à distância. 

   Sem querer justificar a nossa ausência, achamos que devemos esta explicação 

aos nossos leitores. 

   Estamos de regresso. Embora as atividades, os projetos e algumas outras 

dinâmicas tenham abrandado, a escola não parou. Desenvolveram-se atividades 

limitadas à sala de aula, como comemorações de épocas e de dias festivos; 

fizemos algumas exposições de trabalhos; participámos num concurso. É disto 

que vos daremos conta nesta primeira edição do ano 20-21. 

   Desejamos que em 2021 se retome a “normalidade” no Mundo. 

   Bom ano, para todos!! 
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EM TEMPO DE PANDEMIA, A ESCOLA É UM LUGAR SEGURO 

   Apesar do avanço da Covid-19 no país e no concelho, nas escolas do 

Agrupamento não se registou qualquer caso de contágio desta assustadora 

doença entre a comunidade escolar. 

   Em setembro passado, o início do 

ano letivo em regime presencial, e 

em plena crise pandémica, obrigou 

toda a comunidade escolar a 

medidas rigorosas dentro do espaço 

da escola, de modo a evitar o 

contágio deste novo Coronavírus 

entre alunos, professores e 

funcionários. Desde logo foi 

divulgado junto de todos um 

conjunto de medidas e orientações 

(MEDIDAS ORGANIZATIVAS 20-21) com as regras fundamentais para prevenção 

do contágio, relacionadas com etiqueta respiratória e uso obrigatório de 

máscara, higiene e desinfeção das mãos e distanciamento físico a que todos 

foram obrigados. Para além destas medidas básicas, os espaços escolares, 

incluindo as salas de aula (uma por cada turma) e os espaços comuns, como a sala 

polivalente, o refeitório e as casas de banho, foram continuamente desinfetados 

e arejados, proporcionando uma sensação de segurança a todos. Foram também 

traçados circuitos para entrada e movimentação no espaço exterior para evitar 

ajuntamentos e proporcionar uma circulação mais fluída. 

  (continua) 
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   Embora este conjunto de medidas básicas tenha levado a um ambiente seguro, 

não se conseguiram evitar alguns casos de contágio fora da escola, o que afetou, 

naturalmente, o decorrer das atividades escolares tal como as idealizamos. Desta 

maneira, e perante estes casos que foram surgindo ao longo dos últimos meses, 

a Direção do Agrupamento, em conjunto com a Autoridade de Saúde Local, 

orientou professores e alunos que, rapidamente, se adaptaram a novas formas 

de trabalho, umas vezes em regime misto, outras em regime não presencial. 

 

   Muitos foram os constrangimentos, as dificuldades e os esforços despendidos; 

muitas foram as incertezas, as 

desconfianças e os receios. A verdade é que 

no final do primeiro período letivo todos 

sentiram um alívio da tensão e uma 

sensação de superação dos momentos 

difíceis.  

Resta pensar e ter esperança que neste 

segundo período tudo será melhor. 
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CONCURSO “GIOTTO ÉS TU” 

   Mais uma vez, as turmas do 6.º ano do nosso Agrupamento alinharam 

no desafio e apresentaram-se no Concurso “Giotto és tu”. Orientados pela 

professora Edite Viana, os alunos realizaram os seus trabalhos e 

expuseram-nos no espaço escolar. A nosso pedido, a professora Edite 

explicou-nos a metodologia do trabalho realizado. 

 

   “Como abordar um artista sem sabermos quem foi; o que fez; como foi 

influenciado pelo seu horizonte espácio-temporal; que herança deixou a quem o 

seguiu; porque é importante, passados tantos séculos, continuarmos a olhá-lo, a 

admirá-lo, a aprender com ele. Foram estas as questões que serviram de ponto 

de partida para o nosso trabalho.  

   Começámos por investigar a vida e obra de Giotto. Fizemos o levantamento das 

características mais frequentes da sua obra. Procurámos relacionar com a época 

do artista, para compreendermos o sentido do seu trabalho, as suas opções, de 

que modo inovou, de que modo contribuiu para a demarcação de uma época. 

   Depois de trazermos Giotto para o nosso horizonte, a turma escolheu uma obra 

para trabalhar. A partir da sua análise, trabalhámos os valores de igualdade e 

diversidade e fizemos a “nossa” reinterpretação da obra, tendo em conta e 

aplicando tudo o que aprendemos: utilizámos técnicas variadas, como a 

moldagem, o recorte, a colagem, a pintura... A cor foi utilizada como símbolo da 

diversidade; as variadas características das personagens simbolizam a igualdade, 

que é uma das características predominantes da cultura da nossa escola. 

   Privilegiámos a reciclagem e a reutilização de materiais, numa perspetiva 

ambientalista, pois o mundo será bem melhor se todos cuidarmos dele.”  

 



NOTÍCIAS DA ESCOLA ON-LINE 
 

6 
 

CONSULTÓRIO DA DRA. LIZETTE 
 

 O amor nos tempos da Covid 
 

   Exma. Dra. Lizette, venho por este meio pedir-lhe, 

de forma encarecida, que me oriente numa questão 

muito urgente e que se prende com estes tempos 

de Covid.  

   É o seguinte: a minha filha de 16 anos, que até há 

pouco tempo era uma rapariga muito ajuizada, 

recatada e sempre a pensar nos estudos, resolveu, 

logo agora, começar a namorar ou a curtir, como 

eles dizem. Sabendo eu que os beijos e os abraços 

estão “proibidos” e que se deve usar máscara 

sempre e obrigatoriamente, como é que eu 

convenço a miúda a cumprir com estas obrigações,                   

se ela anda completamente desvairada e nem me 

ouve?                                                
   Dra. Lizette de Vasconcellos e Sá 

   Conselheira sentimental e espiritual                                                                    Mãe desesperada 
 

                                                                                                                    

   Estimada senhora, o amor é lindo, mas, se me conhece bem, eu considero que 

nesta altura tem de esperar. A senhora é mãe e, por isso, deve zelar pela saúde 

da sua filha e do rapaz também. Proponho que lhe passe esta pequena lista de 

bons conselhos: 

1.º - Não vivemos em tempos de aconchegos, “apertanços” e “beijoroquices”. 

2.º - É preciso parar, distanciar e esperar que cheguem melhores dias. 

3.º - É uma boa altura para se viverem amores platónicos, cheios de fantasia e de 

sonhos, dar asas à imaginação, suspirar ao longe, “fazer olhinhos” e “atirar 

beijinhos” à moda antiga.  

4.º - Em tempos de pandemia, é preciso reinventar o amor!  

5.º - E que tal amarem-se virtualmente? Tirem partido das novas tecnologias, 

amem-se no Facebook, no Instagram ou no WhatsApp! “Conversem” e discutam 

filosoficamente sobre o que é o amor, a dor e a separação.  

6.º - Em tempos de Covid, é preciso desenvolver outras competências amorosas! 

   Se o aconselhamento não der resultado, feche-a em casa, minha senhora, 

porque nos tempos que correm a liberdade e a democracia não têm grande força, 

logo, não haverá problema. 

   Saúde!! 

Dra. Lizette de Vasconcellos e Sá 


