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«Dia de Não Comprar Nada»

O AESL uniu-se para a celebração de um 
dia marcante no calendário, o «Dia de Não 
Comprar Nada». Uma das inicia� vas passou 
pela aula lecionada pelo Presidente da Câmara 
Municipal na turma do 11.º B, com o obje� vo 
de sensibilizar e informar os alunos.   

Assim, foram abordadas temá� cas subja-
centes, como o consumismo exacerbado e as 
alterações climá� cas, tendo sido, a propósito, 
mencionadas esta� s� cas que comprovam o 
ponto d a situação municipal e mundial. 

Na senda da sua apresentação, o Dr. Jorge 
Sequeira apresentou, ainda, o livro “A Sexta 
Ex� nção”, de Elizabeth Kolbert, tendo perma-
necido na sua memória, até hoje, o caso de uma 
espécie ex� nta, o Arau Gigante. 

Posto isto, esta aula a� pica foi, sem dúvida, 
um ponto fulcral para uma maior conscienciali-
zação das jovens mentes em cujas mãos reside 
o futuro do planeta Terra. 

Obrigado, Sr. Presidente!

O AESL na Turquia
De 11 a 19 de novembro, o AESL esteve re-

presentado na Turquia, em Izmir, pelos alunos 
Beatriz Barbosa, Renata Silva, Renatha Andrade 
e Rúben Marques e pelas professoras Ângela 
Resende e Diana Pádua, no âmbito do projeto 
Erasmus+ «Bonding with Genera� on Z».

Das atividades dinamizadas, destacam-se 
uma palestra, na “Aegean University”, acerca 
de recursos digitais e um «workshop» de arte 
Ebru (arte turca de pintura na água). Além disso, 
as equipas da Turquia, Espanha, Itália, França e 
Portugal � veram a oportunidade de par� cipar 
num programa cultural que possibilitou o co-
nhecimento «in loco» da cultura, gastronomia, 
história e geografi a da Turquia, o qual incluiu 

visitas a locais emblemá� cos e que culminou  
numa viagem de barco no Bósforo. 

Esta foi, no entender dos alunos, uma expe-
riência mul� cultural surpreendente que permi-
� u adquirir conhecimentos, estabelecer novas 
amizades e colecionar memórias e emoções 
indescri� veis. 
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As úl� mas pancadas de Molière na Áustria
No dia 27 de novembro, a comi� va portugue-

sa, composta pelos alunos André Costa, Bruno 
Pereira, Carolina Pereira e Maria Sá e pelas 
docentes Dina Sarabando e Teresa Sousa, par� u 
para a úl� ma mobilidade, no âmbito do projeto 
de Erasmus, «Migra� on on EUropean Stages».

O início da aventura teve lugar em Wolfsberg, 
na região de Carín� a, na qual decorreria a for-
mação em teatro de improvisação. Como é apa-
nágio desta inicia� va, não faltou a apresentação 
dos países visitantes (Espanha, França - Ilha da 
Reunião, Noruega e Portugal), assim como a im-
plementação de «workshops» teatrais. De igual 
modo, foram desenvolvidas outras a� vidades 
enriquecedoras com o «Adventkranz binden» 
(coroa de Natal), a receção na Câmara Munici-
pal, a deslocação à montanha Koralpe que, re-
pleta de neve, nos fez sen� r, verdadeiramente, 
o Natal. As proezas con� nuaram por Klagenfurt, 
aprofundando, aqui, os conhecimentos teatrais 
e referentes à temá� ca da migração. 

Entretanto, o palco  mudou, uma vez que 

a missão se centrou, agora, em Viena, sendo 
que, em cada esquina, se respirava História, 
Cultura e, claro, Natal, contactando com o vasto 
património austríaco.  

Na verdade, foi uma viagem enriquecedora 
e singular e, por isso, uma coisa é certa: valeu 
tanto a pena!

Associação de Estudantes & Conselho Geral

Novos ventos sopraram no AESL, pois foram 
eleitos os atuais representantes dos alunos para 
o órgão máximo da nossa Escola, o Conselho 
Geral. Desta feita, Cláudio Silva e Lara Oliveira 
assumirão essa responsabilidade, enquanto 
Ângela Santos e Roberta Martins serão as 
conselheiras suplentes. Como ponto fulcral do 
seu mandato, os dignos representantes que-
rem con� nuar a crescer como atores sociais, 
espalhando as suas ideias e a de todos os que 

representam. Na sua ó� ca, valerá a pena “lutar”, 
de forma a� va e consciente, pelos direitos da 
comunidade escolar.

Já a Associação de Estudantes é, agora, lidera-
da pel a aluna Maria Eduarda Oliveira que, habi-
tuada a estas andanças cívico-polí� cas, decidiu 
abraçar um novo desafi o, caracterizando a sua 
equipa como empenhada e persistente, tendo 
como meta a implementação de medidas que 
abranjam todos os alunos do AESL. 

Tradições Natalícias
A poucos dias do Natal, os alunos do 4.º ano, 

provenientes de diferentes pontos geográfi cos, 
inves� garam sobre as tradições natalícias dos 
seus países.

Assim, em Portugal, há várias tradições: 
o presépio (nas famílias cristãs), a consoada 
(tradicionalmente, bacalhau cozido com batatas 
e couve), os bolos � picos da época (bolo-rei, 
aletria, rabanadas, fi lhós, sonhos), a árvore de 
Natal, a troca de presentes,…

Em Angola, outrora uma colónia portuguesa, 
as tradições portuguesas ainda perduram, mas, 

nas aldeias mais tradicionais, o Natal festeja-se 
com comidas e bebidas da região, Kissanga ou 
Kibombo.  Na ceia de Natal brasileira, não falta 
o peru, o tender (espécie de presunto), a farofa, 
o salpicão  e o panetone.

Os mercados suíços, nesta época, são muito 
famosos, sendo que cada região tem as suas 
preferências natalícias. 

Assim, há costumes distintos em todo o 
mundo, mas algo comum: as famílias reúnem-
-se à mesa, na ceia de Natal, para degustar as 
deliciosas iguarias.

A nossa é uma ESCOLA AMIGA!
O projeto «Escola Amiga», na sua 5.ª edi-

ção, acentuou, mais uma vez, o papel dos 
estabelecimentos de ensino, em pleno século 
XXI, na construção das aprendizagens e no 
desenvolvimento pessoal dos alunos, como 
preparação para um futuro que se pretende 
repleto de felicidade.

Tendo por meta estes preceitos, a Escola 
Básica do Parque candidatou-se a este projeto 
com diversas inicia� vas, desenvolvidas no de-
correr do ano le� vo transato. Assim, foi com 
uma enorme sa� sfação que o AESL recebeu 

a no� cia de que as 20 a� vidades subme� das 
� nham sido, meritoriamente, dis� nguidas, no 
seio do distrito de Aveiro, destacando-se as 
seguintes, inseridas nas categorias: Alimen-
tação e Es� lo de Vida Saudável (Máscaras 
saudáveis); Cidadania e Inclusão (O au� smo); 
Literacias (Geometria com Arte); Espaço 
Escolar (Magia no Natal) e Sustentabilidade 
(Dia Nacional do Mar).  

Não restam dúvidas de que é de pequenino 
que se inicia o percurso rumo à plena noção 
de Cidadania! Par abéns!

 Deixa-te levar pelas Estrelas
No âmbito do Plano Nacional de Leitura e, 

par� cularmente, do projeto «Ler + Espaço», 
inserido na dinâmica dos quatro elementos, o 
AESL foi dis� nguido com o 1.º prémio ao nível 
nacional, no Ensino Secundário, que, entre 
outras recompensas, acarretará um curso de As-
tronomia, por um dia, dinamizado pelo Ins� tuto 
de Astro� sica e Ciências do Espaço.

As autoras do vídeo vencedor, baseado na 
leitura da obra de John Green, «A Culpa é das 
Estrelas», são a Ana Sofi a Oliveira, a Inês Car-
valho, a Lara Oliveira e a Roberta Mar� ns (11.
ºA). Contagiem-se pelas estrelas e pelos livros! 

Parabéns!


