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A data e o local do espetácu-

lo final do Projeto «Crianças ao 
Palco» foram alterados. O even-
to terá lugar na Praça Rodrigues 
Lobo, no dia 9 de junho, véspera 
de feriado, pelas 21h00m. A União 
de Freguesias de Monte Redondo 
e Carreira está representada por 
duas pequenas cantoras: a Caro-

lina Cordeiro da Escola Básica 
da Carreira e a Maria Marques 
do Centro Escolar de Monte Re-
dondo e contam com o apoio de 
todos.

Desejamos às nossas ilustres 
representantes um dia muito di-
vertido!

Ana Carla Gomes

Foi publicado em Diário 
da República o Decreto-Lei n.º 
177/2014, de 15 de dezembro, 
que cria o procedimento especial 
para o registo de propriedade de 
veículos adquirida por contrato 
verbal de compra e venda, tendo 
em vista a regularização da pro-
priedade, e estabelece o regime 
de apreensão de veículos decor-
rente do referido procedimento 
especial. Nos termos do regime 
actualmente em vigor, o registo 
de propriedade de veículos adqui-
rida por contrato verbal de com-
pra e venda pode ser promovido 
por qualquer das partes, com base 
no requerimento de modelo úni-
co subscrito por ambas as partes 
(comprador e vendedor) e deve 
ser feito dentro do prazo de 60 

dias a contar da data da compra 
e venda, nos locais e postos de 
atendimento do Instituto dos Re-
gistos e do Notariado (IRN). A 
não regularização da propriedade 
do veículo implica a manutenção 
de responsabilidades para aque-
le que se mantém como titular 
do registo. Através do presente 
decreto-lei, pretende-se criar um 
regime especial para o registo 
requerido apenas pelo vendedor, 
com base em documentos indi-
ciadores da compra e venda, com 
notificação à parte contrária a 
cargo do serviço de registo. De-
corrido o prazo legalmente esta-
belecido para efectuar o registo 
obrigatório (60 dias), o registo de 
propriedade de veículos adquirida 
por contrato verbal de compra e 

venda pode ser pedido pelo ven-
dedor, presencialmente ou por via 
postal, com base em documentos 
que indiciem a efectiva compra e 
venda do veículo tais como, docu-
mentos que indiciam a compra e 
venda do veículo, designadamente 
facturas, recibos, vendas a dinhei-
ro ou outros documentos de qui-
tação, dos quais conste a matrícu-
la do veículo, o nome e a morada 
do vendedor e do comprador; 

Os restantes elementos de 
identificação do comprador, 
como o número de identificação 
fiscal, e elementos respeitantes à 
compra e venda, como a respec-
tiva data, que não constem dos 
documentos apresentados, devem 
ser indicados no impresso de mo-
delo único para registo; O pedido 

pode ainda ter por base declara-
ção prestada pelo vendedor, em 
que se indique o maior número 
possível de elementos, designa-
damente o nome e a morada do 
comprador e a data da compra e 
venda; O disposto no ponto an-
terior não se aplica aos pedidos 
apresentados por entidades que 
tenham por actividade principal a 
compra de veículos para revenda 
e por entidades que, em virtude 
da sua actividade, procedam com 
carácter de regularidade à trans-
missão da propriedade de veículos. 
O presente Decreto-lei entrou em 
vigor a 20 de Dezembro de 2014. 

Fonte: Mónica Neto, 
Escola de Condução de Monte 

Redondo 

Crianças ao Palco

 Registo de propriedade de veículos -procedimento especial 

Banco de Ajudas Técnicas – Câmara Municipal de Leiria
O Banco de Ajudas Técnicas 

consiste num programa da Câma-
ra Municipal de Leiria que visa, a 
título de cedência temporária, o 
empréstimo de equipamentos/
produtos de apoio aos munícipes 

cuja situação de saúde necessite 
da sua utilização. Neste momento 
o Banco de Ajudas Técnicas dis-
põe de uma cama articulada com 
grades e pendural, três cadeiras de 
rodas e uma cadeira de banho. 

Poderá entregar o seu reque-
rimento no Gabinete de Atendi-
mento Social da Câmara Municipal 
de Leiria, ou através do endereço 
eletrónico: accao.social@cm-
leiria.pt. Poderá ainda dirigir-se à 

Sede da União das Freguesias de 
Monte Redondo e Carreira, onde 
poderá também obter o formulá-
rio de requerimento.

Para mais informações con-
sulte o website: www.cm-leiria.pt
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O consumidor Fernando con-
tactou o nosso Gabinete de Apoio 
ao Consumidor, questionando-nos 
se determinada instituição bancária 
lhe pode exigir a celebração de um 
contrato de seguro associado a um 
crédito pessoal.

Referiu-nos que considera ser 
um procedimento normal nos con-
tratos de crédito habitação, mas es-
tranha tal solicitação em créditos de 
outra natureza.

É do senso comum as instituições 
bancárias exigirem, como condição 
da concessão de crédito à habitação, 
a contratação, em paralelo, de um 
contrato de seguro de vida.

Tal exigência prende-se ao facto 
de estando em causa a concessão 
de quantias avultadas de dinheiro, o 
banco estar salvaguardado no reem-
bolso das mesmas em caso de morte 
e/ ou invalidez do devedor.

Tal condição não se verificava 
em relação ao crédito pessoal ou ao 
consumo.

Contudo, face à atual instabilida-
de económica cada vez mais institui-
ções propõem a subscrição de segu-
ros de proteção ao crédito pessoal/
consumo, havendo mesmo bancos 
que o exigem aos clientes.

O objetivo é garantir que a segu-
radora se substitua ao cliente bancá-
rio no pagamento das prestações em 
caso de sinistro.

No entanto, na hora de contra-
tar, é importante fazer a devida aná-
lise quer das condições particulares, 
quer das gerais constantes na respe-
tiva apólice.

De facto, devemos atender não 
só às coberturas contempladas, mas 
também às exclusões, períodos de 
carência, franquias e limites de in-
demnização.

Verificamos que um número 
elevado de reclamações respeita a 
informações incongruentes com o 
conteúdo do contrato subscrito.

Esta situação resulta do facto de 
o consumidor de boa-fé não analisar 
cuidadosamente o contrato subscri-

to, acreditando piamente no que lhe 
foi transmitido.

Importa ainda sublinhar que, an-
tes de assinar um contrato de segu-
ro, deverá verificar se a sua situação 
profissional está contemplada na co-
bertura desemprego e se padecer de 
alguma doença ou incapacidade de-
verá também aferir se a mesma não 
consta da lista das exclusões.

Em caso de sinistro e estando 
este coberto pela apólice, deverá 
contactar de imediato o banco e a 
seguradora, que lhe enviarão uma 
participação com os documentos a 
apresentar. 

Durante a análise do processo 
pela seguradora e até à assunção de 
responsabilidade deverá continuar a 
pagar a prestação, evitando o incum-
primento. 

Em caso de dúvidas ou conflitos 
não hesite em contactar-nos.

Tânia Santana
Jurista
DECO 

Podem-me exigir um seguro 
de proteção de crédito pessoal?
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O OPEN DAY – 
Estética e Cabeleireiro 
organizado pela Escola 
Visage com a Junta de 

Freguesia de Monte 
Redondo e Carreira no 

passado dia 8 de Maio 
foi um sucesso.

A noite começou com 
uma apresentação insti-
tucional da Escola Visage, 
seguindo-se da palestra 
“Estética e Cabeleireiro – 
o que reserva o futuro” 
onde a Diretora do Grupo 
Visage, Dina Silva frisou a 
importância dos jovens 
seguirem um caminho 
profissional que lhes dê 
prazer, referiu também 
que uma formação rigoro-
sa e exigente é o caminho 

para sucesso profissional. 
Outro dos pontos salien-
tados pela Diretora foi da 
perceção errada de que 
o mercado está saturado 
com profissionais da área 
da estética e cabeleireiro, 
porque, muito embora an-
tigamente existiam menos 
profissionais destas áreas 
a verdade é que hoje exis-
tem muito mais pessoas 
preocupadas com a sua 
saúde, beleza e bem-estar. 
Hoje temos muito mais 
adolescentes, homens e 
mulheres a recorrerem a 
clínicas de estética e cabe-
leireiros do que à 15, 20 
anos atrás.

Esta situação é de tal 
maneira uma realidade 
atual que ainda existe difi-

culdade em recrutar pro-
fissionais da área.

A noite prosseguiu 
com a abertura dos ate-
liers de cabeleireiro, ma-
nicura e maquilhagem 
realizados por alunos da 
Visage. Estes ateliers eram 
gratuitos e tinham como 
objetivo mostrar o que os 

formandos já aprenderam 
e lhes dar oportunidade de 
entrar em contacto com a 
população de Monte Re-
dondo e Carreira.

Quem aderiu ao even-
to passou uma noite dife-
rente, com muita música, 
convívio, aprendizagem e 
claro, muita beleza.

Open Day - Estética e Cabeleireiro
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Francisco Pedrosa, 
dos Montijos, está nova-
mente de parabéns, visto 
ter conseguido mais uma 
medalha para o seu já 
rico currículo como na-
dador.

Decorreu nos passa-
dos dias 1 a 4 de abril, 
nas Piscinas Olímpicas 
de Coimbra (50m) a edi-
ção de 2015 do Campe-
onato Nacional Juvenis, 
Juniores, Séniores e Ab-
solutos de piscina longa. 
Estiveram presentes 96 
Clubes portugueses re-
presentados por 666 na-
dadores (401 masculinos 
e 262 femininos).

O Industrial desportivo 
Vieirense esteve represen-
tado por 5 atletas (Bruna 
Simões, Francisco Pedrosa, 
Sandro Francisco, Sérgio 
Lamandé e André Silva).

A estafeta masculi-
na (constituída pelos 4 
rapazes), na categoria 
de juvenis A (16 anos), 

sagrou-se vice-campeã 
nacional, na prova de 
4x100 Livres. A prova foi 
ganha pelo Naval do Fun-

chal e no 3º lugar ficou o 
Louletano. 

Ana Carla Gomes

Francisco Pedrosa – Vice-campeão 
nacional de natação
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O Agrupamento de Es-
colas Rainha Santa Isabel 
possui duas Unidades de 
Apoio Especializado para 
a Educação de Alunos com 
Multideficiência e Surdoce-

gueira Congénita, uma de 
1º Ciclo e outra de 2º e 3º 
Ciclos.

Estas Unidades de 
Apoio surgiram dando con-
tinuidade à política de esco-

la inclusiva defendida pelo 
referido Agrupamento.

A Unidade de 2º e 3º 
Ciclos está sediada na Es-
cola Sede do Agrupamen-
to, na Carreira,  e a Unida-
de de 1º Ciclo funcionou, 
até ao ano letivo transato, 
na Escola Básica do 1º Ci-
clo da Carreira, tendo-se 
mudado, em setembro de 
2014, para o Centro Esco-
lar do Coimbrão, uma vez 
que os espaços físicos des-
te Centro se coadunam às 
especificidades e necessida-
des dos alunos.

A Unidade serve de sala 
de apoio, quando os alunos 
não se encontram nas suas 
turmas do regular, permi-
tindo um acompanhamento 
mais individualizado e onde 
são fornecidas todas as 
ajudas necessárias tanto a 
nível de recursos humanos 
como de materiais.

Estes alunos estão in-
cluídos em grupos/turmas 
de pares da mesma idade, 
mas frequentam todos os 
espaços da escola, desde 
que as suas necessidades 
assim o requeiram. Existe 
pois uma vasta diferencia-

ção nos apoios: assistência 
pessoal, materiais adapta-
dos, equipamentos, várias 
terapias (da fala, fisiotera-
pia, psicomotricidade, …), 
de modo a que consigam 
aceder a um currículo in-
dividual, quase sempre de 
cariz maioritariamente fun-
cional.

No Centro Escolar do 
Coimbrão, estes cinco me-
ninos têm oportunidade de 
frequentar ambientes or-
ganizados e estruturados, 
estar em meios educativos 
seguros, interagir com o 
mundo de forma significa-
tiva, aceder a informação 
pertinente, ter tempo para 
explorar e manipular ob-
jetos e outros materiais, 
estar ativamente envolvi-
dos nas atividades em que 
participam junto com toda 
uma comunidade escolar 
que não vê neles meninos 
diferentes mas sim uma 
forma de se sentirem úteis, 
o que propicia o desenvol-
vimento de sentimentos 
como a ajuda, a coopera-
ção, a partilha, a tolerância 
e a solidariedade.

   Ana Carla Gomes

Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel
Unidades de Apoio Especializado para a Educação de Alunos com 
Multideficiência e Surdocegueira Congénita
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No dia 17 de abril, às 
20h15 e 21h45, o Colé-
gio Dr. Luís Pereira da 
Costa apresentou a sua 
16.ª Mostra Instrumental 
Orff, com a participação 
de 256 alunos, e à qual 
assistiram mais de 500 
elementos da nossa co-
munidade educativa.

Recorde-se que o nome 
desta iniciativa se deve ao 
compositor alemão Carl 
Orff (1895-1982). Desta 
forma, ele criou uma or-
questra à base de instru-
mentos de percussão, a 
pensar nas crianças e nos 
jovens, de modo a facilitar 
a aprendizagem da educa-
ção musical.

Assim, a 16.ª Mostra 
Instrumental Orff do Co-
légio Dr. Luís Pereira da 
Costa surge na sequência 
de um projeto iniciado 
nesta escola em 1999, no 
qual participam todos os 
alunos do 2.º Ciclo, que 
aqui frequentam as aulas 
de Educação Musical (170 
alunos). Este ano, o even-
to contou, também, com a 
participação da Escola de 
Música de Monte Redon-
do (10 alunos) e, mais uma 
vez, das turmas do 2.º ciclo 
do Colégio de Quiaios (76 
alunos).

O espetáculo foi aber-
to à comunidade, e esta 
aderiu de forma muito ex-
pressiva, tendo sido muitos 
os comentários de apreço 
que, no final, foram profe-
ridos pelas famílias.

Sob a coordenação do 
professor Miguel Ferreira, 
estiveram ainda envolvidos 
24 professores e o pessoal 
não docente. Desta forma, 
e porque os grandes pro-
jetos são sempre o fruto 
do trabalho de grandes 
equipas, o Colégio Dr. Luís 
Pereira da Costa agradece 
aos seguintes profissionais, 
parabenizando, natural-
mente, o professor Miguel 
Ferreira por mais este 
grande êxito. 
- Direção de orquestra 

Colégio Dr. Luís Pereira 

da Costa e Colégio de 
Quiaios: Miguel Ferreira

- Direção de orquestra 
Escola de Música Monte 
Redondo: André Venân-
cio

- Som e apoio ao palco: 
Paulo Duarte

- Apoio logístico: Ana 
Nunes, Cristina Car-
valho, Ana Matos, Rui 
Miranda, Paulo Simões, 

Patrícia Vala, Graça Pe-
drosa, Marco Gomes e 
Paula Santos

- Apoio às turmas 
CDLPC: Carla Veríssi-
mo, Mónica Gama, José 
Vieira, Isabel Torrão, 
Renato Santos, Jean-
Yves Mignom, Eduarda 
Sousa e Joana Amaral

- Apoio às turmas CQ: 
Nelson Cadete, João 

Gomes, Luís Ribeiro, 
César Fernandes e Paula 
Costa
Rui Miranda, diretor da 

escola, afirmou que esta 
era, de facto, «uma grande 
atividade, não da disciplina 
de Educação Musical, mas, 
sim, de escola».

Mónica Gama

Colégio Dr. Luís Pereira da Costa
Apresenta 16.ª Mostra Instrumental Orff 
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O Colégio Dr. Luís Pe-
reira da Costa comemora 
este ano o seu vigésimo 
aniversário, tendo aberto 
as suas portas no ano leti-
vo de 1995-1996. Esta ins-
tituição de ensino abrange 
os 2.º e 3.º ciclos e, ensino 
secundário (cursos cientí-
fico-humanísticos e ensino 
profissional). No próxi-
mo ano letivo, o Colégio 
disponibiliza, no ensino 
secundário, cursos gerais 
de Ciências e Tecnologias 
e de Línguas e Humanida-
des e cursos profissionais 
de Técnico de Vendas e 
de Técnico de Multimédia, 
no 10.º ano, estando em 
funcionamento os cursos 
de Técnico de Marketing e 
de Técnico de Multimédia, 
nos 12.º e 11.º anos, res-
petivamente.

O Ensino Secundário 
constitui uma das áreas de 
excelência do Colégio Dr. 
Luís Pereira da Costa. Na 
sua dupla vertente, pros-
seguimento de estudos e 
ensino profissional. Este 
ensino possui um corpo 
docente forte, altamente 
especializado e compe-
titivo. «Esta excelência 
está consubstanciada nos 
resultados dos exames 
nacionais (tendo no pre-
sente ano letivo o Colégio 
ficado nas 100 primeiras 
escolas do país, no ranking 
nacional de exames), na 
taxa de ingresso no ensino 
superior em licenciaturas 
de referência e na elevada 
taxa de empregabilidade.» 
como afirma o Diretor 
Pedagógico da Escola, Dr. 
Rui Miranda.

   No sentido de de-
senvolver projetos e pro-
porcionar a igualdade de 
oportunidades, o Colégio 
tem vindo a desenvolver 
um espectro de parcerias 
de âmbito distrital e local, 
tendo realizado diversos 
protocolos com empre-
sas, nomeadamente no 
âmbito da formação em 
contexto de trabalho do 
Curso Vocacional e dos 
Cursos Profissionais como 

o Instituto Politécnico de 
Leiria, Worten, Alcom 
Viagens, Americana, Lei-
ritrónica, Roca, Fnac, Me-
diaMarkt, Radio Popular, 
entre outros. O Colégio 
tem, igualmente, estabele-
cido parcerias com as Jun-
tas de Freguesia da União 
das Freguesias de Monte 
Redondo e Carreira, do 
Coimbrão e da Bajouca, 
com Jornal Notícias de 
Monte Redondo e Carrei-
ra, Jornal de Leiria, Grupo 
Alegre e Unido da Bajou-
ca, Comissão Interfregue-
sias de Monte Redondo e 
Carreira, Bajouca e Coim-
brão, Agrupamento 1054 
dos Escuteiros de Monte 
Redondo, entre outros. 

«A cultura da inclusão 
representa, também, uma 
área de excelência onde o 
colégio se destaca, nomea-
damente no apoio a alunos 
com necessidades educativas 
especiais de caráter perma-
nente de diversa natureza.» 
refere o Dr. Rui Miranda.

Os Serviços de Psicolo-
gia e Educação Especial do 
Colégio Dr. Luís Pereira 
da Costa são constituídos 
por uma Psicóloga Escolar 
e por docentes especializa-
das de Educação Especial, 
que colaboram em estreita 
articulação com a Direção 
do Colégio, dando o seu 
contributo em questões 
de natureza pedagógica.

As atividades desen-
volvidas pelos Serviços 
de Psicologia centram-se, 
essencialmente, em dois 
domínios específicos de 
intervenção: o apoio psi-

cológico ou psicopedagó-
gico e a orientação escolar 
e profissional. Os apoios 
ministrados são precedi-
dos de uma avaliação psi-
cológica ou psicopedagó-
gica, com vista a realizar 
um diagnóstico da situação 
e definir um acompanha-
mento ou encaminhamen-
to para outro serviço, caso 
se considere mais adequa-
do. São realizadas pela 
Psicóloga Escolar interven-
ções no âmbito das dificul-
dades de aprendizagem, 
dos problemas emocionais 
e de comportamento, dos 
métodos e técnicas de 
estudo, entre outras. Os 
pedidos de intervenção 
podem ser formulados por 
alunos, docentes, encarre-
gados de educação ou ou-
tros elementos da comuni-
dade escolar.

A Orientação escolar 
e profissional é realizada 
através da implementa-
ção de um Programa de 
Orientação Vocacional aos 
alunos do 9.º ano, através 
de diversas sessões prepa-
radas para as turmas, bem 
como do atendimento aos 
alunos do ensino secun-
dário que desejem escla-
recer dúvidas relativas ao 
seu percurso escolar ou 
profissional. São também 
realizados atendimentos e 
sessões informativas para 
pais e encarregados de 
Educação. 

A Educação Especial 
visa responder a necessi-
dades educativas especiais 
(NEE) dos alunos, decor-
rentes de limitações ou 

incapacidades, tais como 
dificuldades continuadas 
ao nível da comunicação, 
da aprendizagem, da mo-
bilidade, da autonomia, 
do relacionamento inter-
pessoal e da participação 
social, que se manifestam 
de modo sistemático e 
com caráter permanen-
te. De acordo com o es-
tipulado no decreto-lei 
n.º3/2008, são atendidos 
neste serviço os alunos 
que, após a referenciação, 
são avaliados por equipa 
multidisciplinar, no sen-
tido de ser identificado o 
seu perfil de funcionali-
dade e implementadas as 
respostas educativas mais 
adequadas. São elaborados 
Programas Educativos In-
dividuais para estes alunos, 
em articulação com a Psi-
cóloga Escolar, Diretores 
de Turma e Encarregados 
de Educação, onde são 
definidos os apoios espe-
cializados e as adequações 
no processo de ensino e 
aprendizagem que devem 
beneficiar, com vista à sua 
inclusão, promoção do 
sucesso escolar e igualda-
de de oportunidades. Os 
apoios especializados são 
realizados semanalmen-
te, individualmente ou em 
pequeno grupo, com a 
duração adequada a cada 
caso específico. São, ainda, 
estabelecidos protocolos 
com diversas empresas e 
instituições, no sentido de 
promover a transição para 
o mundo do trabalho dos 
alunos com Currículo Es-
pecifico Individual.

O Colégio Dr. Perei-
ra da Costa desenvolve 
parcerias com entidades 
no sentido de prestar um 
serviço educativo de ex-
celência. No âmbito das 
Necessidades Educativas 
Especiais, tem como sua 
entidade parceira a Psi-
ke - Centro de Psicologia 
e Apoio Educativo, que 
disponibiliza serviços de 
psicologia, terapia da fala e 
terapia ocupacional. Desta 
forma, o aluno obtém uma 

Reportagem – Colégio Dr. Luís Pereira da Costa
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resposta integrada às suas 
necessidades, sempre em 
estreita colaboração com 
os Serviços de Psicologia 
e Orientação e os Servi-
ços de Educação Especial, 
professores e encarrega-
dos de educação. O acom-
panhamento é realizado 
no Colégio, em horário 
da conveniência do aluno, 
evitando assim desloca-
ções deste e da sua famí-
lia. O acompanhamento é 
comparticipado parcial ou 
totalmente pela Segurança 
Social, dependendo dos 
rendimentos das famílias. 
Os alunos sem necessida-
des educativas especiais 
podem obter acompanha-
mento a custos reduzidos, 
o que facilita o seu acesso 
a terapias e a cuidados de 
saúde mental. Estas tera-
pias destinam-se a crianças 
e jovens que apresentam 
dificuldades de aprendiza-
gem, problemas de com-
portamento ou emocio-
nais, como hiperatividade, 
défice de atenção, ansie-
dade ou depressão, dificul-
dades no domínio da fala e 
linguagem, dificuldades psi-
comotoras ou limitações 
na realização de atividades 
de vida diária.  

    O Colégio pos-
sui ainda um Centro para 
a Qualificação e o Ensino 
Profissional (CQEP), que se 
destina a todos os adultos e 
jovens com mais de 15 anos 
ou a frequentar o nono 
ano de escolaridade e que 
procuram uma qualificação, 
tendo em vista o prosse-
guimento de estudos e/ou 
transição/reconversão para 
o mercado de trabalho. O 
CQEP é a estrutura indica-
da para obter informação 
sobre os percursos disponí-
veis para completar um ní-
vel de educação/ formação, 
incluindo o reconhecimento 
de competências adquiridas 
ao longo da vida e para en-
caminhar para a oferta de 
educação/formação que 
conduza a uma qualificação 
escolar e/ou profissional 
mais adequada ao perfil e 
expectativas de cada indiví-
duo.

    No CQEP do 
CDLPC pode obter-se 
uma qualificação escolar 

e/ou profissional  de nível 
básico ou secundário em 
resultado de um proces-
so de Reconhecimento e 
Validação de Competên-
cias – RVCC.  As áreas 
para as quais o CQEP está 
habilitado  a fazer proces-
so de reconhecimento de 
competências profissionais 
são: Audiovisuais e Produ-
ção dos Média, Comércio 
e Ciências Informáticas. O 
CQEP está igualmente vo-
cacionado para responder 
a situações de deficiência e 
incapacidade ou de exclu-
são social.

      O Colégio também 
dinamiza um conjunto de 
Projetos (Clube Europeu, 
Projetos Artéfixe, de Por-
tuguês, de Matemática, de 
Teatro «Casa dos Baru-
lhos», Escola de Pais, Ci-
ências Experimentais, Liga 
CDLPC) que permitem 
aos alunos ocupar o seu 
tempo de forma lúdica e 
pedagógica. 

   O Projeto de Res-
ponsabilidade Social, Cívi-
ca e Ambiental pretende 
fundamentalmente contri-
buir para a aquisição de 
competências nos alunos 
por forma a que eles pos-
sam construir um projeto 
de vida e de serem capa-
zes de fazer escolhas indi-
viduais conscientes e res-
ponsáveis, visando o seu 
bem-estar físico, social e 
mental, assim como a saú-
de dos que os rodeiam. O 
projeto assenta em quatro 
vertentes que são traba-
lhadas quer ao nível das 
várias atividades letivas 
quer nas mais diversas ati-
vidades do colégio. 

A vertente da Educa-
ção para a saúde em meio 
escolar visa a aquisição de 
competências pelas crian-
ças e pelos jovens, per-
mitindo-lhes confrontar-
se positivamente consigo 
próprios, construírem um 
projeto de vida e serem 
capazes de fazer escolhas 
individuais, conscientes e 
responsáveis. Uma outra 
vertente a trabalhar no 
âmbito da educação para 
a saúde é a parte da aqui-
sição de hábitos de vida 
saudáveis, hábitos alimen-
tares equilibrados e de 

higiene. Contempla, ainda, 
a discussão e tratamento 
da temática dos distúrbios 
alimentares, que surge de 
uma crescente necessida-
de de tomada de consciên-
cia, a este nível, por parte 
dos jovens e das respetivas 
famílias. Esta é uma temáti-
ca importante e integrante 
da cidadania. A este nível o 
Colégio tem desenvolvido 
parcerias com o Centro 
de Saúde de Monte Re-
dondo que, sempre que 
solicitado, têm colabora-
do com esta instituição de 
ensino através de ações de 
esclarecimento aos alunos. 

A prática de Respon-
sabilidade Social é parte 
integrante da nossa cultura 
de escola, tendo por base 
a ética, o agir e o ser uma 
instituição socialmente 
responsável. Considera-se 
que trabalhar o lado so-
cial é muito mais do que 
uma simples “responsabi-
lidade”, é, principalmente, 
uma questão de atitude, 
que deve ser desenvolvi-
da de maneira contínua e 
permanente. Com o obje-
tivo de despertar para essa 
consciência social, o colé-
gio promove atividades di-

recionadas à comunidade 
envolvente da Escola que 
revelam uma constante 
preocupação solidária, 
tentando incutir na comu-
nidade escolar princípios 
de cidadania ativos que 
tornem os alunos pessoas 
cada vez melhores e so-
cialmente mais responsá-
veis. Neste sentido, o Co-
légio tem participado em 
várias campanhas de soli-
dariedade local como é o 
caso da colaboração com a 
Conferência S. Vicente de 
Paulo ( a quem o Colégio 
entregou uma cadeira de 
rodas e um cheque e até 
mesmo a nível nacional 
como o Banco Alimentar 
ou a Campanha do Pirilam-
po Mágico.

A vertente cívica, visa 
o desenvolvimento de 
competências, nas crian-
ças e nos jovens, para o 
exercício dos seus direitos 
e responsabilidades, para 
o respeito da diversidade 
social e para o desempe-
nho de um papel ativo na 
vida democrática da es-
cola, da comunidade e da 
sociedade em geral, tendo 
como referência os valo-
res dos Direitos Humanos. 
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Neste âmbito, o Colégio 
comemora diversos dias 
temáticos, alertando para 
problemas da sociedade 
em geral como a Violência 
Doméstica, entre outros. 

Na vertente ambiental, 
torna-se clara a necessi-
dade de mudar o com-
portamento do homem 
em relação à natureza, no 
sentido de promover, sob 
um modelo de desenvolvi-
mento sustentável, a com-
patibilização de práticas 
económicas, com reflexos 
positivos evidentes na qua-
lidade de vida dos cidadãos. 
Nesta área, pretende-se a 
consciencialização ambien-

tal da comunidade através 
da adoção de hábitos mais 
saudáveis, do respeito pelo 
meio ambiente e de um 
desenvolvimento sustentá-
vel. Nesta área pretende-
se motivar os alunos para 
a problemática ambiental, 
envolvendo-os na dinami-
zação de campanhas aliadas 
a projetos ecológicos, na 
aplicação de conhecimen-
tos na área da reciclagem 
e na reutilização de mate-
riais. O Projeto Eco-esco-
las também está inserido 
no PRSC, tendo o Colégio 
a Bandeira eco-escolas, si-
nónimo de que se preocu-
pa com o meio ambiente. 

O Colégio encontra-se 
ainda a coordenar um Pro-
jeto Internacional no âmbi-
to do Projeto «Comenius, 
constituído por 10 escolas 
europeias, havendo vários 
intercâmbios, que permi-
tem a alunos e professores 
contactar com outras cultu-
ras, enriquecendo-se pesso-
al, social e culturalmente.

Todos os anos, os 
alunos participam em vá-
rios concursos das várias 
áreas de estudo, como as 
Olimpíadas da Física e da 
Química, da Biologia e da 
Matemática e concursos 
de gramática, línguas por-
tuguesa e estrangeira lite-

ratura e expressão escrita. 
No presente ano letivo, 
três alunos do 11.º ano 
ficaram em 2.º lugar a ní-
vel nacional no Concurso 
«Uma Aventura Literária 
2015» da Editorial Cami-
nho, no âmbito da discipli-
na de Português.

   A Festa de Natal, o 
Sarau de Ginástica, o Chá 
Literário, a Feira do Li-
vro e a Gala de Finalistas 
constituem eventos de 
excelência que envolvem 
a participação de alunos, 
pais e encarregados de 
educação e colaboradores 
do colégio.

   Ana Carla Gomes
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O Plano Nacional de 
Leitura promoveu, pela 9.ª 
vez, o Concurso Nacional 
de Leitura, em Castanhei-
ra de Pera, tendo por 
objetivo estimular o gos-
to pela leitura. Assim, as 
alunas do Ensino Básico - 
Joana Marques (8.ºA), Ma-
riana Branco (9.ºC), Tel-
ma Curado (9.ºA) - e as 
alunas do Ensino Secundá-
rio - Francisca Gama (12.
ºB), Raquel Ferreira (12.
ºB) e Carolina Barroso 
(10.ºB) -, excelentes lei-
toras, prestaram provas 
relativamente às obras O 
Caderno do Avô Heinrich 
de Conceição Dinis Tomé 

e Livre de Cheryl Strayed. 
Desta forma, apesar de as 
alunas não terem chegado 
à final, Sara Soares e Ana 
Carla Gomes, professoras 
de Português, referiram 
que “estas iniciativas são, 
de todo, importantes, 
porque permitem que os 
alunos tenham um contac-
to muito próximo com a 
língua portuguesa e com 
todo o nosso património 
literário”.

Faz-se notar que o 
Concurso Nacional de 
Leitura é uma iniciativa 
do PNL, que propõe um 
desafio às competências 
de expressão escrita e 

oral dos alunos do 3.º Ci-
clo e do Ensino Secundário 
das escolas públicas, priva-
das e EPE. O processo de-
corre em três fases distin-
tas, ao longo do ano letivo, 
e culmina numa Final Na-
cional em que são apurados 
os vencedores em cada um 
dos níveis de ensino.

São parceiros desta 
iniciativa a Direção-Geral 
do Livro, dos Arquivos e 
das Bibliotecas (DGLAB), 
a Rede das Bibliotecas Es-
colares (RBE), o Camões 
- Instituto da Coopera-
ção e da Língua (Camões, 
IP) e a Rádio Televisão 
Portuguesa, RTP.

O Colégio Dr. Luís 
Pereira da Costa assume-
se como uma instituição 
de ensino que se vem 
evidenciando, ao longo 
da sua existência, pela 
participação em inúme-
ras atividades que vêm 
ao encontro dos con-
teúdos ministrados nas 
aulas e que, de alguma 
forma, motivam os alu-
nos para a aprendizagem, 
transmitindo-lhe valores 
fundamentais como o es-
pírito de sacrifício, o brio 
e o gosto pelo trabalho e 
pelo estudo.

Mónica Gama

Colégio Dr. Luís Pereira da Costa

CDLPC motiva para a leitura
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Sugestões de Leitura   
O Caderno do Avô Heinrich  
de Maria da Conceição Tomé
Maria da Conceição Dinis 
Alves Ferreira Tomé é 
professora na Escola Bási-
ca 2, 3 D. Luís de Loureiro, 
em Viseu.
É autora dos contos in-
fantis A Lua e o Pirilampo 
(Editora Labirinto 2003) e 
História do rapaz que se 
tornou fazedor de estrelas 
(obra vencedora do Con-
curso de Literatura Infan-
tojuvenil – Prémio Centro 
Cultural do Alto Minho, 
em 2009).
Em 2004, a autora colabo-
rou na antologia Histórias 
para um Natal, com o con-
to Manhã de Natal.
É investigadora do Centro 
de Estudos das Migrações 
e das Relações Intercultu-
rais (Universidade Aberta) 
e está a concluir o Dou-
toramento em Estudos 

Portugueses com uma tese 
sobre a representação do 
“outro” na literatura juve-
nil portuguesa contempo-
rânea.
Este livro conta a história 
de dois amigos que se co-
nheceram na Polónia, no 
início da Segunda Guerra 
Mundial. Heinrich (alemão) 
e Jósef (judeu) vão conse-
guir manter a sua amizade, 
apesar do sofrimento e 
horror de uma guerra que 
não compreendem.
A história é-nos conta-
da pela voz de Heinrich, 
que a registou num ca-
derno já perto do final da 
sua vida. Através dela, o 
neto, Henrique, irá com-
preender a razão por que 
o avô às vezes estava tão 
triste. “Adormecemos a 
dor, mantemo-la sossega-

da anos a fio, a hibernar 
como os ursos. Mas há 
uma altura em que, mes-
mo sem querermos, ela 
desperta e, como um lobo 
assustado e faminto, nos 
ataca à queima-roupa.”
    O Caderno do Avô 
Heinrich venceu o Pré-
mio Literário Maria Rosa 
Colaço 2012, na categoria 
Literatura Juvenil: “Descu-
bro agora que estou velho, 
que somos feitos de barro 
e a vida é que nos vai mol-
dando. Apenas nos é dada, 
todos os dias, a oportuni-
dade de escolher se quere-
mos viver como ratos ou 
como condores. Sei que o 
meu pai sempre teve ra-
zão. É possível acordar to-
das as manhãs e começar 
de novo.” 

Ana Carla Gomes

“Os meios de comuni-
cação escritos são funda-
mentais para a sociedade 
em que vivemos.” Esta foi 
a expressão que Céline 
Gaspar, presidente da atu-
al União das Freguesias de 
Monte Redondo e Carrei-
ra, empregou para iniciar a 
primeira edição do jornal, 
em maio de 2010. Cinco 
anos passaram mas este 
continua a ser um ideal bem 
presente na comunidade, 
fazendo com que o “No-
tícias de Monte Redondo 
e Carreira” continue a ser 
um meio de ligação entre 
as pessoas e a freguesia, 
mantendo-as informadas 
sobre o que se passa no 
meio onde residem, e, dan-
do-lhes a possibilidade de 
elas próprias participarem 
neste mecanismo de infor-
mação. 

Desta forma é impor-
tante realçar e agradecer 
profundamente a partici-
pação de todos os interve-
nientes, desde associações, 
escolas e redatores a título 
individual, na construção 
deste jornal, através da re-
dação de publicações, de 
contributos fotográficos, 
de sugestões que tenham 
sido feitas entre outros 
aspetos. Além de todos os 
contributos acima mencio-
nados é essencial agrade-
cer à Associação Ecológi-

ca “Os Defensores” pela 
dedicação demonstrada 
na distribuição do jornal, 
realizada por estes até fe-
vereiro do corrente ano. 
Agradecemos também a 
todas as pessoas que dis-
ponibilizaram um pouco do 
seu tempo para que fossem 
entrevistadas, contribuindo 
assim para o enriquecimen-
to do nosso jornal e do co-
nhecimento da freguesia. 

O “Notícias de Mon-
te Redondo e Carreira” é 
um jornal que se adapta às 

necessidades e tendências 
que se vão verificando ao 
longo do tempo, quer no 
seu grafismo e construção, 
quer no seu conteúdo. To-
dos os monteredondenses 
e carreirenses são bem vin-
dos a participar na constru-
ção do “Notícias de Monte 
Redondo e Carreira” com 
sugestões que considerem 
relevantes e adequadas a 
este meio de comunicação, 
possibilitando e fomentan-
do a relação e comunica-
ção entre todos os cida-
dãos e entidades da União 
das Freguesias de Monte 
Redondo e Carreira.

Este é um jornal feito 
por vós e para vós.

   

Direção do “Notí-
cias de Monte Redondo 
e Carreira”

“Notícias de Monte Redondo e Carreira”: 
Cinco anos a informar a freguesia!
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De acordo com Dan 
Olweus (1993, Professor 
de Psicologia e pioneiro na 
pesquisa desta temática), o 
Bullying é a relação entre 
os pares (crianças ou jovens 
da mesma faixa etária) onde 
existe um desequilíbrio de 
poder, no qual um indivíduo 
ou grupo vitimiza intencio-
nalmente outro indivíduo 
ou grupo de forma repetida,  
através de ações negativas. 
O facto de acontecer repe-
tidamente distingue bullying 
de conflito/discussões oca-
sionais entre crianças e jo-
vens. As ações negativas são 
todas aquelas onde alguém, 
intencionalmente causa da-
nos ou mal-estar a outra 
pessoa. 

Existem vários tipos de 
Bullying: Físico (bater, agre-
dir, empurrar...); Verbal (ame-
açar, iniciar rumores, fazer 
comentários agressivos...); 
Emocional / Psicológico (ex-
cluir das atividades, pressio-
nar, ameaçar, gozar, humilhar, 
atribuir alcunhas maldosas...); 
Ciberbullying (todas as for-
mas de agressão verbais ou 
psicológicas mas recorrendo 
às novas tecnologias (internet 
e telemóveis) criação de perfis 

difamatórios nas redes sociais, 
divulgação de numero de te-
lemóvel em sites para adultos, 
entre outros.

Quem são os Bullies? 
Chamamos Bullies às 

crianças ou jovens que agri-
dem intencionalmente e ao 
longo do tempo os seus pares. 
Têm características tenden-
cialmente impulsivas, com 
pouca capacidade de resistir 
à frustração, têm imensa di-
ficuldade em seguir as regras, 
vêm a violência como algo 
positivo e como uma forma 
de atingir os seus objetivos, 
têm capacidade para dominar 
os seus grupos, são líderes pela 
negativa.

Os estudos sugerem que 
estas crianças crescem ten-
dencialmente em ambientes 
familiares pouco afetuosos, 
em que não existe comunica-
ção entre os seus membros, os 
pais destas crianças tendem a 
usar uma atenção negativa e 
são ausentes, não supervisio-
nando ou acompanhando os 
seus filhos e tendendo a ser 
fisicamente punitivos. 

Quem é a vitima de 
Bullying?

Qualquer criança ou 
jovem pode ser vítima de 
Bullying. Mas existem algu-
mas crianças ou jovens que 
devido a características físi-
cas ou emocionais correm o 
risco de serem vítimas esco-
lhidas. As crianças vitimas são 
normalmente crianças mais 
inseguras, mais sensíveis, com 
dificuldade em desenvolver e 
manter amigos e que tendem 
a ter um ambiente familiar 
em que abunda o protecio-
nismo maternal.

Consequências do Bullying
Tanto a vítima como o 

bullie sofrem consequências a 
curto e a longo prazo.

As práticas de bullyinh 
estão associadas nos agressores 
a outras formas de compor-
tamento desviantes no futuro, 
tais como: vandalismo, absen-
tismo e abandono escolar, e 
consumo de substâncias lícitas 
e ilícitas.

As vitimas debatem-se 
com sentimentos de solidão, 
humilhação, insegurança, per-
da de autoestima e experien-
ciam pensamentos de suicídio.

Como evitar que o 
meu filho ou filha seja ví-
tima de bullying?
•	 Converse	 com	 o	 seu	

filho/a sobre a vida dele, 
os amigos e a escola. Isto 
poderá ajudar a identificar 
um possível problema.

•	 Dê	o	bom	exemplo.	Mos-
tre à criança que tipo de 
comportamento é aceitá-
vel ou não.

•	 Mudar	 de	 escola	 pode	
ser difícil, pois vai ter que 
fazer novos amigos e ha-
bituar-se a um ambiente 
diferente. Se estiver preo-
cupado poderá falar com o 
professor do seu filho para 
tentar evitar problemas an-
tes que eles surjam.

•	 As	 crianças	 e	 jovens	 têm	
de aprender acerca de 
relações e os desentendi-
mentos fazem parte dessa 
aprendizagem.

•	 Nos	grupos	também	se	ve-
rificam lutas pelo poder e 
estas podem, por vezes, ser 
desagradáveis.	No	entanto,	

existe uma diferença entre 
os altos e baixos normais 
das relações e o bullying.

E se o meu filho ou 
filha for acusado de ser 
bullie?

As crianças e jovens po-
dem sujeitar outros a bullying 
por várias razões. Por exem-
plo:
•	 Por	eles	próprios	estarem	a	

ser vitimas de bullying;
•	 Por	se	sentirem	pouco	im-

portantes;
•	 Por	 quererem	 ser	 aceites	

por um determinado gru-
po;

•	 Por	 não	 saberem	 que	 esse	
tipo de comportamento 
está errado;

•	 Por	quererem	imitar	pesso-
as que adiram.

O que fazer neste caso?
•	 Converse	calmamente	com	

ele sobre o assunto e ten-
te descobrir o que se está a 
passar;

•	 Confronte	o	seu	filho	com	
esta situação, ele precisa de 
saber que este comporta-
mento não é aceitável;

•	 Tente	 ajudá-lo	 a	 compre-
ender porque motivo está 
a vitimiza alguém e expli-
que-lhe que pode ajuda-lo 
a melhorar a situação;

•	 Ajude-o	 a	 pensar	 em	 for-
mas para alterar o seu com-
portamento;

•	 Peça	 ajuda	 profissional	 (na	
escola, numa associação, no 
psicólogo)

Não	 se	 esqueça	 que	 os	
pais são os primeiros profes-
sores dos filhos, a sua missão 
enquanto pai ou mãe é en-
sinar-lhes lições importantes, 
ensinar a cultivar os valores 
morais e, mais importante, dar 
o exemplo.

Para qualquer esclare-
cimento ou sugestão pode-
rei ser contactada através do 
email: carla.pinhal@gmail.
com

Carla Pinhal
Psicóloga

O que é o Bullying?
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OUm Dia Especial…

Crescer com as artes

Exposição de objetos rea-
lizados pelas crianças e suas 
famílias alusivos à Páscoa. 

Exploração de jogos 
de mimica pelo professor 
e escritor Simão Vieira, 
comemorando o Dia Mundial 
do Teatro, 27 de Março

Teatro: “ A Carochinha – o Musical Infantil”, por 
PROTAGONIZAMAGIA – Associação Cultural de Lisboa, 
assinalando o Dia Mundial do Teatro, 27 de Março; 

Jardim da Primavera
Para vivenciar de forma plena a primavera, pintámos pneus e depois fizemos duas bonitas 
floreiras para ornamentar o nosso átrio. 

A Casa da Criança privilegia a partilha de saberes… 

Casa da Criança Maria Rita Patrocínio Costa

No dia 23 de abril “Dia do 
Livro” festejamos de ma-
neira especial este dia.
O Dia estava muito agra-
dável e nós decidimos ir 
fazer um piquenique, fa-
zer umas corridas, jogos e 
também ouvir uma história 
“O Sapo e um dia especial” 
ao ar livre no pinhal perto 
do nosso Centro Escolar.
Durante o percurso no 
pinhal encontrámos três 

pessoas que estavam a ti-
rar resina dos pinheiros, 
eram os “RESINEIROS” 
fizemos perguntas e eles 
explicaram o processo de 
tirar a resina e para que 
servia a resina, foi interes-
sante saber aquelas coisas.
Gostámos muito, foi diver-
tida a nossa manhã !..

Os meninos da sala/1 
do Centro Escolar de 

Monte Redondo

O Projeto Pedagógico da 
Casa da Criança, do cor-
rente Ano Letivo, tem 
como tema “Crescer com 
as artes”.
A génese da escolha deste 
tema reside no interesse 
quase inato que as crianças 
revelam pelas diferentes 
formas de arte, primeiro 
centrando os seus interesses 
nos aspetos mais sensoriais 
e manipulativos dos mate-
riais e, gradualmente, nos 
elementos expressivos que 
esses materiais assumem. 
Ao longo do ano têm vindo 
a ser desenvolvidas as mais 

diversas atividades, no âm-
bito da arte da pintura, que 
permitiram que as crianças 
tivessem a oportunidade de 
conhecer e explorar diver-
sas técnicas e materiais, de 
contatar com a obra de al-
guns pintores e de conhecer, 
contemplar, recriar algumas 
obras de arte e mais impor-
tante, tiveram oportunidade 
de se expressar plastica-
mente, utilizando as técnicas 
aprendidas e criando as suas 
obras de arte.
Através destas atividades 
plásticas as crianças tiveram 
a possibilidade de expressar 

sensações, sentimentos e 
ideias; desenvolver o sentido 
estético e fazer aquisições 
importantes nas diversas 
áreas de desenvolvimento e 
ainda, de mergulhar nos uni-
versos de cada novo pintor 
descoberto e ampliando o 

seu conhecimento e cultura.          
A exploração das cores… 
A descoberta de materiais, 
técnicas, alguns pintores e 
suas obras…
Casa da Criança Maria 

Rita do Patrocínio 
Costa

ERRATA: Na passada edição o texto que se encontra no artigo com o título “Jardim da 
Primavera” foi publicado repetidamente. Sendo agora novamente publicado corretamente.




