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CARNAVAL
DA CARREIRA

Mais um Carnaval se
aproxima. A Comissão de
Carnaval da Carreira convida toda a população da
União das Freguesias de
Monte Redondo e Carreira a participar no Carnaval
da forma mais conveniente,
ou mascarado no desfile ou
simplesmente a observar o
mesmo.
Juntos fazemos a força e
a história!
Comissão de Carnaval
da Carreira
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“A melhor carta”
Os CTT – Correios de
Portugal e a ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações estão a promover o
concurso “A melhor carta” que
tem por objetivo estimular nos
jovens a escrita e a aprendizagem da língua portuguesa, sendo o tema:“Escreve uma carta a
descrever o mundo onde gostarias de crescer”.
Os participantes devem residir em Portugal e ter entre 9
e 15 anos de idade, completados até 31 de janeiro de 2015. A
participação é a título individual, estando excluídas participa-

ções coletivas e serão considerados 2 escalões etários: dos 9 aos
11 anos e dos 12 aos 15 anos.
A composição deve ser escrita em língua portuguesa; ter
entre 300 e 800 palavras; ser
recente, inédita e em forma
epistolar, seguindo a estrutura
de uma carta e respeitar o novo
acordo ortográfico.
A carta deverá estar identificada com nome completo,
data de nascimento, morada e
fotocópia do cartão de cidadão,
bilhete de identidade, passaporte ou cédula pessoal do concorrente.

A data limite de receção das
cartas é 13 de fevereiro de 2015
(data de carimbo do correio).
Os trabalhos têm de ser enviados por correio, para um dos
seguintes endereços:
CTT
Comunicação
Av. D. João II nº 13 – 7º
1999-001 Lisboa
ou
ANACOM
Direção de Comunicação e
Imagem
Av. José Malhoa, 12
1099-017 Lisboa

Colégio Dr. Luís Pereira da Costa

Melhor escola do concelho
no Ensino Secundário

Ficha Técnica

O Colégio Dr. Luís Pereira da
Costa sagrou-se a melhor escola
do concelho de Leiria no Ensino Secundário, ocupando, segundo o Público, a 88.ª posição,
no ranking 1, com uma média
de 11,35. Este jornal faz uma
análise, posicionando as escolas num ranking geral (ranking
1) e num ranking onde entram
somente os estabelecimentos de
ensino com mais de 50 provas
(ranking 2).
Faz-se notar que esta análise foi
feita num universo de 612 escolas, de 177 389 provas, onde,
neste nível de ensino, a média nacional foi de 9,46. No
ranking 2, o Colégio Dr. Luís

Pereira da Costa posicionou-se
em 75.º lugar, à frente da Escola
Secundária Domingos Sequeira,
da Escola Secundária Francisco
Rodrigues Lobo, da Escola Secundária Afonso Lopes Vieira e
da Escola Básica e Secundária
da Guia. O Colégio foi, também, no distrito de Leiria, a 5.ª
melhor escola.
Já no Expresso, o Colégio Dr.
Luís Pereira da Costa ocupa,
no ranking geral, a 75.ª posição,
e no ranking 2, a posição 58.
Realce-se que, neste órgão de
comunicação, no ranking 2, entram apenas as escolas com mais
de 100 provas.
A português, a média foi de

12,14, substancialmente melhor
que em 2013, ano em que a média foi de 8,64; a matemática A,
a média foi de 9,93; a biologia
e geologia, 11,43, verificandose, também, um progresso significativo relativamente ao ano
transato em que a escola apresentava uma média de 8,62; a físico-química A, a média é de 11,
denotando-se uma extraordinária evolução em relação a 2013
em que a média era de 6,93.
No 6.º ano, segundo o Expresso, no ranking geral, o Colégio ocupa a 670.ª posição e,
no ranking 2, a 577.ª posição,
situando-se à frente das escolas
vizinhas, Escola Básica Rainha
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Santa Isabel e Escola Básica e
Secundária da Guia.
No 9.º ano, segundo o mesmo jornal, o Colégio ocupa os
lugares 589 (ranking 1) e 508
(ranking 2), apresentando-se,
mais uma vez, à frente das escolas
da sua proximidade geográfica.
Rui Miranda, diretor da escola,
manifestou a sua satisfação face
a estes resultados, referindo que
estes são, sobretudo, «o resultado
de um esforço concertado e de
um trabalho conjunto do corpo
de docente, que vê o seu início
quando o aluno entra na escola
e que culmina no Ensino Secundário».
Mónica Gama
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2014 na União das Freguesias
de Monte Redondo e Carreira
Mais um ano está a findar,
sendo altura de fazer um balanço
do que foi possível realizar por
esta Autarquia.
Este ano realizaram-se atividades durante todo o tempo de
férias escolares, onde se proporcionou a todas as crianças participantes umas “Férias Divertidas”,
com muita diversão e alguns passeios que puderam usufruir.
Ao nível de obras executadas,
além do trabalho de manutenção
e limpeza das vias e espaços verdes públicos, podemos destacar a
pintura do cemitério da Vila de
Monte Redondo; a melhoria em
vários arruamentos nos lugares
da Freguesia; a requalificação das
condições junto ao Rio da Carreira, com a construção de passeio
na Rua da Junqueira; a colaboração na construção do Largo de
S. Jorge, com o alcatroamento da
estrada junto ao mesmo; a construção de um telheiro no Posto
de Correios de Monte Redondo,
proporcionando maior conforto
a todos os que têm necessidade
de utilizar este serviço que está
a ser prestado por esta Autarquia;
a remodelação do Lavadouro de
Monte Redondo e a colaboração
com alguns moradores na construção de passeios e muros para
melhoramento do espaço confinante com a via pública.

A Praça Central da Vila de
Monte é, também, uma realidade
ainda em construção, no entanto
a avançar, estando previsto o término das obras a 31 de janeiro de
2015. Esta é uma obra desejada
por muitos e que vem colmatar
uma lacuna existente nesta Vila de
Monte Redondo, sendo também
sinal de crescimento que todos
aspiramos.
O ano de 2014 foi ano da
realização da Fesmonte – Feira de
Gastronomia e Atividades Económicas de Monte Redondo e
Carreira, o maior evento na zona
Norte do Concelho e que atraí à
Vila de Monte Redondo muitos
expositores e visitantes, ficando
na memória de todos como um
evento de grande relevo e dimensão para a Freguesia.
A Fesmonte tem sido uma
oportunidade de levar a Freguesia
mais longe e de a colocar “nas bocas do Mundo”, sendo reconhecido o crescimento e a importância
que este evento tem tido, quer a
nível de divulgação da Freguesia,
quer a nível cultural, bem como a
nível gastronómico.
As Associações da Freguesia também se deram a conhecer
melhor, tendo estado representadas 12 Associações nos Bares e
Restaurantes e mais 3 Associações
nos stands institucionais, em que
angariaram fundos para a realiza-

ção das suas atividades.
O crescimento de empresas e
entidades a expor no certame superou a edição de 2012, estando
76 empresas diferentes a dar a conhecer os seus produtos e os seus
serviços, algumas da Freguesia e
outras da região.
Com toda a oferta gastronómica e cultural proporcionada no
evento deste ano, bem como as
várias melhorias realizadas no certame, apesar do tempo que se fez
sentir, ainda foram mais de 30 mil
visitantes que passaram no evento,
que queremos que seja uma referência para todos e uma mais-valia

para esta Freguesia de Monte Redondo e Carreira.
Este ano a Vila de Monte
Redondo também comemorou
o seu 10º aniversário de elevação
à categoria de Vila, sendo motivo
de orgulho para todos os que nasceram e têm ligação sentimental a
esta Freguesia.
O executivo da União das
Freguesias de Monte Redondo
e Carreira está atento às necessidades, nem sempre consegue
concretizar no imediato, mas continuará a manter o objetivo de dar
resposta efetiva a todas as inexistências e carências da freguesia.
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Neste Natal ofereça brinquedos seguros!
A consumidora Leonor
contactou a nossa Associação a
fim de ser esclarecida dos cuidados que deverá ter na compra de brinquedos.
Referiu-nos que vai começar as suas compras para os
mais pequenos e não quer correr riscos.
À semelhança dos anos anteriores, estamos a entrar numa
época festiva em que a compra
de brinquedos aumenta substancialmente.
Dada a importância deste
assunto, a DECO efetuou, uma
vez mais, testes a fim de avaliar
a segurança de alguns brinquedos.
Deste estudo resulta como
principais falhas a existência de
peças pequenas que facilmente se soltam, pilhas acessíveis e
a fraca resistência ao impacto,
pelo que não recomendamos a

sua compra.
Os resultados deste teste
não são uma novidade, pois
esta Associação tem vindo a
avaliar brinquedos ao longo de
vários anos.
Assim, tendo em conta que
a lei vigente e a ASAE, entidade fiscalizadora do sector,
não conseguem garantir a segurança de todos os produtos,
a Deco disponibiliza, no seu
portal (www.deco.proteste.pt/
criancas-seguras), um formulário onde os consumidores podem denunciar problemas com
brinquedos.
Esta iniciativa visa recolher
testemunhos para reforçar a
exigência de mudança na lei,
bem como, a criação de mecanismos que permitam uma
avaliação dos brinquedos por
parte de entidades independentes.

Assim, aconselhamos que
tenha cuidado na sua escolha,
devendo optar por produtos
adequados à idade e ao desenvolvimento da criança.
Antes de comprar, deverá
ler os avisos e as instruções. Na
sua ausência ou se não estiverem em língua portuguesa, deverá procurar outro brinquedo.
Na loja, passe a mão pelas
arestas, pontas e bordos. Se o
brinquedo for para um menor
de 3 anos, verifique se existem
peças pequenas que se soltem
ou arranquem facilmente (por
exemplo, rodas, olhos ou pelos).
Nos bonecos com costuras,
certifique-se de que estão bem
cosidos e a criança não tem
acesso ao enchimento.
Evite brinquedos com cordas ou fios compridos, sobretudo quando se destinam aos
mais novos, pois o risco de se
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enrolarem à volta do pescoço
é elevado, podendo mesmo sufocar.
Depois de desembrulhado o presente, desfrute com
os mais pequenos, oferecendo
momentos de pura brincadeira
em total segurança.
Em caso de dúvida ou conflito não hesite em contactarnos.
Tânia Santana
Jurista
DECO Coimbra
Os leitores interessados em
obter esclarecimentos relacionados com o Direito do Consumo,
bem como apresentar eventuais
problemas ou situações, podem
recorrer ao Gabinete de Apoio ao
Consumidor, bastando, para isso,
escreverem para a DECO –Rua
Padre Estêvão Cabral, 79-5º, Sala
504-3000-317 Coimbra.
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Filarmónica Nossa Senhora da Piedade
de Monte Redondo em França
A 30 de outubro de 2014,
a Filarmónica de Monte Redondo embarcou numa viagem
com destino a França. Partiram
com o intuito de realizar alguns
concertos na feira de Dijon,
uma das maiores de França.
Todos os anos, para esta feira,
é selecionado um país diferente e a cultura e gastronomia do
mesmo são expostos à comunidade francesa num dos pavilhões desta feira. Este ano foi a
vez de Portugal e da Filarmónica Nossa Senhora da Piedade,
de Monte Redondo, marcarem
presença.
Apesar da grande

duração da viagem (aproximadamente 46 horas de ida e
volta), os elementos desta Filarmónica não se deixaram abater pelo cansaço e mantiveram
sempre a alegria e entusiasmo
que os carateriza. À chegada a
França, os elementos desta Filarmónica foram acolhidos por
uma associação de portugueses,
dormindo, assim, em casas de
emigrantes que os acolheram
de braços abertos. Os dois dias
que lá estiveram foram passados
essencialmente em concertos,
sendo que, no sábado, dia 1, foram visitar um pouco da vila de
Dijon, a fim de conhecer um

pouco mais sobre esta.
Na noite de sábado, por volta das 24h, partiram

rumo a Portugal, dando por
finda a sua viagem, que, com
certeza, nunca irão esquecer!

Magusto na Filarmónica
Nossa Senhora da Piedade

No dia 9 de novembro, realizou-se o tradicional magusto na sede da Filarmónica de Monte Redondo.
Passou-se, então, uma tarde muito animada, saboreando as castanhas, tão típicas desta época, mas que
também contou com outras surpresas como caldo
verde, pão, vinhos, etc. Foi ao som de música ao vivo
que se deu este convívio entre os músicos e os que a
ele se juntaram neste dia muito especial, uma semana
depois da viagem da Filarmónica a França. Para o
próximo, quem sabe, haverá mais castanhas, surpresas
e, tal como sempre, muita animação e felicidade!
Carolina Duarte e Mariana Pedrosa
MONTE REDONDO E CARREIRA - CRESCEMOS JUNTOS
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Colégio Dr. Luís Pereira da Costa

Vence “Portugal Sou Eu”
No passado dia 27 de novembro, o Colégio Dr. Luís
Pereira da Costa, representado pela turma do 12.º ano do
Curso Profissional de Marketing, participou no concurso
“Portugal Sou Eu”, que se realizou no Centro de Congressos
de Lisboa. Esta iniciativa visava
valorizar e promover os produtos nacionais, promovendo
a competitividade das nossas
empresas.
Nesse evento estiveram
presentes trabalhos de várias
escolas do país e, para orgulho da nossa instituição, dos
três projetos que foram desenvolvidos pelos alunos do
Curso Profissional de Técnico
de Marketing, dois foram selecionados para serem expostos
ao público. Um dos trabalhos
apresentados, um porta-lápis,
foi criado pelas alunas Bárbara
Gomes, Carina Gomes e Cata-

rina Anselmo; o outro, o curtibloco, foi desenvolvido pelos
discentes Pedro Mota, Hugo
Ferreira, Emeric dos Santos e
Ricardo Silva.

Todos os participantes da
turma estão de parabéns; os
criadores do projeto curtibloco
merecem, todavia, um especial
destaque, porque foram um dos

vencedores do concurso “Portugal Sou Eu”, tendo recebido
um prémio de 500€ em produtos inteiramente nacionais.
Mónica Gama

“Diferentes,
mas iguais!”
No dia 28 de novembro, o Colégio
Dr. Luís Pereira da Costa proporcionou,
às famílias dos seus alunos, uma formação
no âmbito da Educação Especial. Rafaela
de Azevedo, a oradora, pôs o enfoque do
seu discurso na necessidade absoluta de os
pais amarem os seus filhos de uma forma
“incondicional”. Há que “aceitar a diferença” e transmitir que “cada criança pode alcançar o seu sucesso”.
A preletora fez notar que um aluno que tenha necessidades
educativas especiais teve de manifestar “dificuldades graves a vários
níveis”. Assim, o diagnóstico tem subjacente um modelo de classificação de funcionalidade dinâmico, interativo e multidimensional,
tendo por referência a CIF, Sistema de Classificação Internacional
de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, da OMS (2001). Este corresponde a um paradigma em que as questões de funcionalidade
do indivíduo são vistas à luz de um modelo que abrange diferentes
dimensões, resultando a funcionalidade de uma contínua interação
entre a pessoa e o ambiente que a rodeia.
Os alunos, com necessidades educativas especiais, devem ser integrados nas turmas e, de acordo com as situações, realizarem um
trabalho diferenciado. Os restantes alunos da turma “aprendem a lidar com a diferença, desenvolvendo o seu sentido de solidariedade
e entreajuda”.
Nesta sessão de Escola de Pais estiveram cerca de uma centena
de encarregados de educação, tendo sido, segundo Rui Miranda,
diretor da escola, “momentos profícuos, pautados por um diálogo
aberto e franco entre pais, professores e técnicos”.
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Natal na Caf
O espírito natalício já invadiu a
nossa sala este ano. Entre anjos,
árvores e Pais Natais tivemos
o prazer de fazer o presépio
como já vem sendo hábito.
Contudo, este ano dedicamonos mesmo na construção do
presépio, entre bolas de plasticina, paus de espetadas e caixas
de sapatos surgiu o que para
nós é a mais bela representação
do nascimento de Jesus.
Para nós um trabalho de grande empenho, para a Vivi um
trabalho que irá sempre lembrar o nosso brilho nos olhos
em construí-lo.
Por ser para nós uma obra tão
especial queremos partilhar
convosco esta bela construção,
que para além de símbolo do
nascimento de Jesus representa a nossa grande “família” da
CAF.
Resta-nos desejar um Feliz e
Santo Natal a todos, em espe-

cial às “pipocas” que nos deixaram o ano passado, porque apesar de longe serão sempre desta
família e em especial também

a todo o Executivo da Junta de
União de Freguesias Monte
Redondo e Carreira a quem
queremos também agradecer

pelo material fornecido para a
construção do nosso Presépio.

MONTE REDONDO E CARREIRA - CRESCEMOS JUNTOS

Viviana Santos

8

SAÚDE

DEZEMBRO 2014

As faces visíveis e invisíveis do sucesso

A nossa 21.ª festa de
Natal foi um sucesso. Mas
como se mede o sucesso
numa iniciativa deste género? Um pavilhão cheio de
pessoas, uma comunidade
educativa inteira envolvida
no projeto e muita gente
feliz por participar ou assistir.
Antes de mais é preciso dizer que, ao fim de 20 anos, a
produzir, realizar ou, simplesmente, participar neste tipo de
eventos, não é fácil imaginar o
que se pode fazer no ano seguinte. Eu, este ano responsável
pela organização deste espetá-

culo, fui a face mais visível. Mas,
nunca antes, tive tanta dificuldade em imaginar o que fazer
para inovar ou melhorar tudo o
que já tinha sido feito para trás.
Preocupei-me, sobretudo,
em procurar pessoas que pudessem colaborar comigo e que
fossem capazes de acrescentar
o que eu já não era capaz nas
diferentes vertentes desta megaorganização. E o resultado foi...
excelente. O Paulo, a Carla e a
Vanda foram as primeiras faces
“menos” visíveis, mas os mais
fiéis aliados, sempre disponíveis para tudo (e que bem o
fizeram). Depois, juntaram-se o
Renato, a Ana Carla, o Simão,

o Edgar, a Guida, a Mónica, a
Carla Veríssimo, o Jorge Dias, o
João Góis, a Melanie, o André
Venâncio, o Marco, a Associação de Pais, os funcionários e a
Direção. Todos eles com contribuições ainda menos visíveis,
em áreas muito específicas, mas
com uma importância extraordinária no sucesso final. Por
fim, os artistas. E foram muitos,
mais de 450, os que subiram ao
palco. Alunos de todos os anos
e ciclos de ensino (do 5.º até ao
12.º ano), ex-alunos, alunos do
1.º ciclo da nossa área educativa
(Lavegadas, Coimbrão, Monte Redondo, Bajouca e Vale da
Bajouca), encarregados de edu-

cação, professores, nomeadamente o departamento de Expressões e Artes, funcionários, a
Casa dos Barulhos, a Escola de
Música de Monte Redondo e a
Academia Rithmus. Todos eles
se empenharam de uma forma
fantástica e executaram o que
lhes foi solicitado com uma
qualidade enorme, revelando
um empenho e uma forma de
estar que, pessoalmente, me encheu de orgulho.
O inversamente proporcional tem aqui todo o significado. Ou seja, o triângulo de
responsabilidades inverteu-se
relativamente à contribuição no
sucesso desta iniciativa. Os que
mais influência tiveram no sucesso final foram precisamente
os que menos responsabilidades
organizativas tinham, isto é, as
faces menos visíveis do projeto.
Sem o esforço, disponibilidade e
empenho deles, nada teria funcionado!
Por fim, dizer ou considerar
que foi um sucesso não significa referir que tudo foi perfeito,
quer na preparação quer na execução. Mas significa que, mesmo nos momentos mais difíceis,
todos tivemos a capacidade de
superação e a maturidade para
dar a volta por cima e seguir em
frente. E isto implica muita amizade, muito profissionalismo e
um princípio fundamental... os
nossos alunos merecem sempre
o nosso máximo, seja em que
área for.
Obrigado a TODOS. Assim
vale a pena!
Miguel Ferreira

MONTE REDONDO E CARREIRA - CRESCEMOS JUNTOS
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DISLEXIA
A Dislexia é talvez a causa
mais frequente de baixo rendimento e insucesso escolar. Na
grande maioria dos casos não é
identificada, nem correctamente
tratada. O objectivo deste artigo é
dar a conhecer a resposta a alguns
mitos associados a perturbação.
O saber ler é uma das aprendizagens mais importantes, porque é a chave que permite o
acesso a todos os outros saberes.
A leitura e a escrita são formas do processamento linguístico.
Aprender a ler, embora seja uma
competência complexa, é relativamente fácil para a maioria das
pessoas. Contudo um número
significativo de pessoas, embora
possuindo um nível de inteligência médio ou superior, manifesta
dificuldades na sua aprendizagem.
Até há poucos anos a origem
desta dificuldade era desconhecida, era uma incapacidade invisível,
um mistério, que gerou mitos e
preconceitos estigmatizando as
crianças, os jovens e os adultos
que a não conseguiam ultrapassar.
A intervenção é um desafio
que se coloca a todos os responsáveis pela saúde e desenvolvimento infantil: médicos, psicólogos,
investigadores, professores das
escolas superiores de educação,
professores, pais e governantes.
Os resultados dos estudos

recentemente publicados pela
OCDE, sobre o nível de literacia
e o sucesso escolar, colocam Portugal nos últimos lugares constituindo mais um sinal de alerta e
preocupação.
Este artigo pretende ser um
contributo para a sinalização e
orientação das crianças em risco,
ou com dificuldades, nesta aprendizagem tão determinante no
percurso das suas vidas.
PREVALÊNCIA, DISTRIBUIÇÃO POR SEXOS, PERSISTÊNCIA
A dislexia é provavelmente a
perturbação mais frequente entre
a população escolar sendo referida uma prevalência entre 5 a 17.5
%.
Em relação à distribuição
por sexos tem-se verificado uma
evolução ao longo dos tempos.
Um estudo realizado em Abril
de 2010 refere que o número de
rapazes com dislexia é, pelo menos, duas vezes superior ao das
raparigas.
MITOS E CONHECIMENTO CIENTÍFICO
Até muito recentemente a
dislexia era uma incapacidade
sem uma base orgânica identificada, sendo apenas visíveis as suas
manifestações. O desconheci-

mento científico contribuiu para
o aparecimento de diversos mitos.
•
NÃO EXISTE DISLEXIA?
A dislexia existe, é uma incapacidade específica de aprendizagem, de origem neurobiológica,
caracterizada por dificuldades na
aprendizagem da leitura e escrita.
O DSM IV inclui a dislexia nas
perturbações de aprendizagem e
adopta a denominação de “Perturbação da Leitura e da Escrita”.
•
NÃO
EXISTEM
MEIOS DE DIAGNÓSTICO
DA DISLEXIA?
Actualmente existem conhecimentos que permitem avaliar e
diagnosticar as crianças com dislexia. Existem provas específicas para
avaliar as diferentes competências
que integram o processo leitor.
•
A DISLEXIA SÓ
PODE SER DIAGNOSTICADA E TRATADA DEPOIS DO
INSUCESSO NA LEITURA?
O conhecimento do défice
fonológico subjacente à aprendizagem da leitura permite a
identificação dos sinais de alerta
e a consequente intervenção precoce.
•
A DISLEXIA PASSA
COM O TEMPO?
A dislexia mantém-se ao longo da vida, não é um atraso maturativo transitório. É uma pertur-

bação neurológica que necessita
de uma intervenção precoce e
especializada.
•
REPETIR O ANO
AJUDA A ULTRAPASSAR A
DIFICULDADE?
Repetir anos de escolaridade
não ajuda a ultrapassar as dificuldades, pelo contrário, pode criar
dificuldades acrescidas a nível
afectivo emocional: sentimentos
de frustração, ansiedade, desvalorização do autoconceito e da auto-estima. O importante é que a
criança seja avaliada e receba uma
intervenção especializada.
• DEVE EVITAR-SE
IDENTIFICAR AS CRIANÇAS COMO DISLÉXICAS?
Em alguns meios escolares
e médicos existe alguma relutância em avaliar e diagnosticar,
em “rotular” as dificuldades de
aprendizagem. Ignorar uma perturbação não ajuda a ultrapassá-la,
pelo contrário, contribui para o
seu agravamento. Esta perspectiva
reflecte a falta de conhecimentos
científicos sobre a dislexia, sobre
os métodos de ensino a utilizar e
sobre os benefícios de uma intervenção precoce e especializada.
•
A DISLEXIA É UM
PROBLEMAVISUAL?
As Associações Americanas
de Pediatria e de Oftalmologia
reafirmam que a dislexia não é
causada por um problema de
visão. A existência de erros de
inversão, ver as letras ao contrário – p/b – são erros de origem
fonológica (confundem-se porque são duas consoantes com
o mesmo ponto de articulação,
uma surda e outra sonora) e não
de origem visual.
•
A DISLEXIA ESTÁ
RELACIONADA COM A INTELIGÊNCIA?
Dislexia é uma dificuldade específica de aprendizagem.
Os critérios de diagnóstico do
DSM-IV, referem explicitamente
“O rendimento na leitura/escrita
situa-se substancialmente abaixo
do nível esperado para o seu quociente de inteligência...”
Na próxima edição poderá
ficar a conhecer alguns sinais de
alerta para Despiste da Dislexia.
Retirado do site - http://
www.clinicadedislexia.com
adaptado por Carla Pinhal
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Eles não sabem….nem sonham…….!

Poucos jovens saberão
que “os Iris” de Van Gohg foram vendidos por uma soma
astronómica;Que Steven Spielberg subiu à ribalta com E.T;
Que o “Último Imperador”
arrebatou nada mais nada menos que 9 óscares;
Que o mundo ficou marcado pelos dramáticos incidentes
da praça Tienamen;
Alguns eram de tenra idade
quando Gorbachev foi eleito e
iniciou a abertura da URSS.

Tinham poucos anos quando Madonna lançou o “Holliday” e quando Rosa Mota foi
medalha de ouro em Seul.
Não fazem ideia do que foi
o “Live Aid” e nunca cantaram
“We are the World,We are the
Children”
Quando Gabriel Garcia
Marquez ganhou o Nobel pouco sabiam ler.
Eram umas crianças quando a União Soviética se desintegrou e enquanto nós víamos
em directo a libertação de
Mandela, faziam provavelmente
os trabalhos de casa.
Para eles “The Day After” é
uma discoteca em Viseu, não o
título de um filme.
Só lhes calhou ouvir falar
de uma Alemanha, ainda que,
na escola lhes tenham contado
que havia duas.
O muro de Berlim caiu
sem darem por isso. Na realidade, aos seus olhos uma metade

da Alemanha ser comunista soalhe muito estranho.
O 25 de Abril é tão histórico como a I e a II Guerras
Mundiais.
Não tiveram discos de vinil.
O CD entrou no mercado práticamente quando nasceram e
daí que a expressão “pareces um
disco riscado” não signifique
nada para eles. A Guerra das Estrelas parece-lhes bastante falsa e
os efeitos especiais, patéticos.
Para eles a SIDA existiu
toda a sua vida.
Para eles nunca houve outra
forma de levantar dinheiro senão em caixas nas paredes.
O “Bebé Proveta” é poucos
anos mais velho do que eles.
Muitos não acreditam ou
nem se lembram que a televisão
só tinha 2 canais e alguns nunca
viram uma televisão a preto e
branco.
Os vídeos sempre existiram
e não podem sequer entender o

que é ver televisão sem telecomando.
Nasceram no ano em que a
SONY pôs à venda o primeiro
“Walkman” e para eles os patins
sempre tiveram as rodas em linha.
Nunca viram “A Abelha
Maia”, o “Marco” ou a “Heidi”.
Para eles Michael Jackson
sempre foi branco.
Como é que o Travolta
pode ter dançado bem com
aquela barriga?
Para eles “Os amigos de
Alex” é um programa de rádio e provavelmente se vissem
o “Flash Dance” dava-lhes uma
enorme vontade de rir.
Para eles, nós fomos A GERAÇÃO X…! Fomos a geração da mudança. Fomos a ponte.
E deixámos escritos os manuais
para que A GERAÇÃO Y possa construir uma nova etapa na
história da humanidade.
DRA. EMÍLIA PINTO

ta, Enquanto Salazar Dormia e
Já Ninguém Morre de Amor e
Quando Lisboa Tremeu. Vive
em Lisboa e é pai de duas raparigas e um rapaz.
Finda a guerra na Europa,
Jack Gil procura o rasto de tesouros nazis numa cidade cada
vez mais imprevisível. Lisboa
1945. Jack Gil Mascarenhas
Deane já não trabalha para os
serviços secretos ingleses, pois a
guerra acabou, mas a chegada
do seu pai a Lisboa vai alterar
a sua vida. O pai é um colecionador de tesouros nazis e
vai obrigar Jack Gil a ajudá-lo
na sua demanda pelos valiosos
artefactos, que muitos nazis,
como Manfred, tentam vender
em Lisboa, antes de fugirem
para a América do Sul. Dividido entre o desejo de ajudar
o pai e o desejo de partir de
Lisboa, Jack Gil está também
dividido nos seus amores, pois

embora esteja apaixonado por
Luisinha, uma portuguesa que
adora cinema e acredita na democracia, fica perturbado pelo
regresso de Alice, o seu amor
antigo, uma mulher duvidosa,
misteriosa mas entusiasmante,
que fora a sua paixão de uns
anos antes, e que desaparecera
certa noite da sua vida.
Ana Carla Gomes

Sugestões de Leitura
O Retrato da mãe de Hitler

Domingos Freitas do Amaral é diretor da revista GQ, e
cronista dos jornais Correio
da Manhã e Record. Formado
em economia, e com Mestrado em Relações Internacionais
na Universidade de Columbia
em Nova Iorque, iniciou a sua
carreira jornalística n’O Independente, tendo depois sido

diretor da revista Maxmen.
Como cronista, escreveu para
o Diário de Notícias, Grande
Reportagem e Diário Económico.
Publicou igualmente cinco romances, todos na Casa
das Letras - Amor à Primeira
Vista, O Fanático do Sushi, Os
Cavaleiros de São João Baptis-
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A árvore de Natal da Pré e EB1 de Carreira
No primeiro fim-de-semana de Dezembro, pais e alunos da
EB 1 de Carreira, uniram-se para
elaborar a árvore de Natal da escola com materiais recicláveis.
Desde o início do ano letivo, pais e alunos foram juntando
garrafas e garrafões de plástico
com vista à realização da mesma.
Durante os dias de sábado
e domingo, alguns alunos, pais

e avós uniram-se para construir
a árvore no exterior da escola
com 4,5m de altura.
Para a sua execução foram
utilizados materiais como:
madeira, ferro, cordel, rede
sombra, 150 fundos de garrafões, cerca de 1000 fundos
de garrafas de plástico, sinos e
flores feitos pelos alunos e iluminação.

Ao concluir a árvore, verificou-se a sobra de fundos
de garrafas, mas o desperdício
estava fora de questão! Surgiu
uma estrela dourada na fachada principal da escola, feita
com 330 fundos de garrafas.
Esta iniciativa permitiu
proporcionar um ambiente
mais natalício a toda a comunidade educativa.

A Comissão de Pais
da Pré e E.B.1 de Carreira

2ª Festa da Abóbora e do Outono
À Semelhança do ano passado,
realizou-se a 16-11-2014, a 2ª
Festa da Abóbora e do Outono, organizada pela Comissão
de Pais da Pré e E.B.1 de Carreira, com o objetivo de angariar fundos para melhorar o
parque infantil da escola.
Após o sucesso da 1ª festa, cabia à Comissão de pais, tudo
fazer para superar as expectativas de quem fosse participar.
Na cave da Igreja da Carreira,
numa sala decorada a rigor,
onde não faltaram abóboras
pintadas e decoradas por pais
e alunos, reuniram-se, à semelhança do ano anterior, perto
de duas centenas de pessoas

para almoçar.
Sempre com uma perspetiva
lúdica em mente, a Comissão
de pais, elevou a fasquia para a
representação de uma pequena
descamisada à antiga, onde foi
lindíssimo ver a interação entre gerações mais velhas e novas em cima do palco; após a
qual seguiram-se os cantares da
Censocar, animação com jogos
tradicionais como: corrida de
sacos entre pais e filhos, jogo
das latas e Jogo do Chino.
Mais uma vez verificou-se
como é bom desligar do mundo virtual e tecnológico, regressando com os pés à terra,
promovendo a transmissão de

Chegou o mês
de dezembro…

Esta é uma época do ano do
especial agrado das crianças, pois
sabem que é em dezembro que
chega o Pai Natal trazendo as
prendas tão desejadas. Na verdade, crianças e adultos gostam de
todas as tradições associadas ao
Natal e por isso investem tanta
da sua energia e do seu tempo a
enfeitar a casa e preparar a ceia
para as suas famílias. Também
nós dedicamos especial atenção
a algumas tradições, em especial
à árvore de Natal.
A nossa árvore foi enfeita-

conhecimentos e a diversão
entre “miúdos e graúdos” através de algo tão simples como
brincar.
Para a organização deste evento, a Comissão contou com a
colaboração dos pais dos alunos, de vários estabelecimentos
da União de freguesias (com
oferta de brindes para os jogos)
e Junta de freguesia.

Desta forma, a Comissão de
Pais da Pré e E.B.1 de Carreira agradece a todos os que
colaboraram para que esta iniciativa fosse, mais uma vez, um
sucesso e em nome de todas as
crianças desta escola que virão
as suas condições melhoradas.
A Comissão de Pais da Pré
e E.B.1 de Carreira

ALDEIA DE NATAL - LEIRIA

No dia 4 de dezembro as
crianças do Jardim de Infância
do Centro Escolar de Monte
Redondo puderam usufruir
de uma visita de estudo à Aldeia de Natal em Leiria.
O programa oferecido pela
da com Adornos, feitos pelas Câmara Municipal de Leiria
crianças e as suas famílias, a constava de uma visita à expartir de materiais de desper- posição “LEGO” no Edifício
dício e utilizando várias técni- do Banco de Portugal com os
cas de expressão plástica. Cada seguintes temas: Uma pequena
criança trouxe o seu enfeite, feira natalícia, com diversões
revelando a sua criatividade como o carrossel, a roda gie imaginação e participando gante, várias barraquinhas para
num projeto coletivo que deu venda de artigos natalícios,
brilho e alegria à entrada da o trenó do Pai Natal onde as
crianças podiam subir para
Casa da Criança.
A Casa da Criança deseja a todos pedir os seus desejos assim
como edifícios, barcos piratas,
UM FELIZ NATAL e um castelos, a cidade dos cowboys,
comboios, naves e represenPRÓSPERO ANO NOVO

tação de alguns dos edifícios
mais famosos do mundo.
Na Biblioteca Municipal assistiram à encenação de uma
história “O NATAL NO PAÍS
DAS LETRAS”. No final da
história as crianças deixaram
mensagens na Árvore de Natal
exposta na Biblioteca.
Depois fomos também à estação dos Correios enviar a
CARTA AO PAI NATAL e
passeamos pelas ruas da cidade
de Leiria para vivenciar a época Natalícia.
O almoço decorreu nas instalações dos Bombeiros Municipais de Leiria.
Jardim de Infância de
Monte Redondo – Sala/1
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