
Tenta  encontrar ... 

Tenta encontrar, na tabela, as seguintes palavras: naturais, manufaturados, sintéticos, substâncias, mistu-

ras, homogéneas, heterogéneas, colóides, soluções, concentração, soluto, solvente, massa, volume.  

     Nota: As palavras estão em todos os sentidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 24 Março - Dia Nacional do Estudante. Sabias que… 

… Foi decretado pela Assembleia da República em 1987. O dia foi escolhido para recordar 

a Crise Académica de 1962.  
…A Crise Académica foi um dos mais significativos levantamentos estudantis contra o Esta-

do Novo de Portugal e retratou a agitação social dos anos 60. As contínuas crises nas uni-

versidades portuguesas marcaram o rumo do País e desencadea-

ram o ativismo juvenil e a sua politização. 

…Desde 1928 a 1962 houve levantamentos universitários, o mais 

grave foi no ano de 1962. Nesse ano, o Governo de Salazar proi-

biu, em Fevereiro, a comemoração do Dia do Estudante. 

Margarida Sardo  9ºC 

Humor... 
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Um estudo em MACS sobre os resultados 

escolares na ESAS 

A propósito do tema em estudo – Probabilidades - foi-nos proposta a 

realização de um trabalho relativo aos alunos do secundário da Esco-

la Secundária de Alcácer do Sal. Os alunos de Matemática Aplicada 

às Ciências Sociais do 11º ano dividiram-se, então, em grupos, os 

quais tiveram como objeto de estudo diferentes probabilidades 

(simples e condicionadas). 

Este estudo teve como finalidade desmascarar, analisar e derrubar 

preconceitos existentes. Ilustrando um preconceito, foi estimado que 

apenas cerca de 40% dos alunos do secundário tinham só positivas. 

Outra estimativa defendia que apenas 16% estudantes do sexo femi-

nino apresentavam faltas injustificadas. As estimativas correspondem 

à realidade ou assentam em meros preconceitos enraizados? 

Uma das probabilidades que estudámos, foi a probabilidade de um 

aluno do ensino secundário (sem considerar os alunos dos cursos 

profissionais) não ter negativas. As estimativas rondaram os 40% 

mas, após feitos os cálculos, o valor anterior foi refutado. Do universo 

dos alunos do secundário, mais de metade não tinha negativas – 

aproximadamente 64%. 

Contrariando o preconceito - os alunos do secundário desta escola 

têm um aproveitamento negativo (menos de metade dos alunos só 

tem positivas) - descobrimos que o aproveitamento pode ser conside-

rado razoável. 

Considerando uma condicionante adicional - não ter faltas- o universo 

resume-se apenas aos alunos sem faltas injustificadas. O valor pre-

visto para a probabilidade de um aluno não ter negativas, sabendo 

que não tem faltas, 

aproximava-se dos 

60%. Depois das con-

tagens e dos cálculos, 

veio confirmar-se que 

a tendência estimada 

– de que não ter faltas 

aumentava a probabi-

lidade de não ter ne-

gativas - se encontra-

va correta, mostrando-

se ainda mais intensa, 

com o valor aproximado de 73%.    

Ana Matilde Pereira 11ºB 

 

 

Editorial 

Dia do Estudante! Dia 24 de 

Março é o dia nacional do 

estudante! Bom, alguns di-

rão que, de setembro a ju-

nho, é sempre dia do estu-

dante... Testes, exames, 

trabalhos, aulas, notas, pro-

fessores... Ufa!... E as fé-

rias? Para quando as fé-

rias?! Mas ser estudante é 

tudo isso! Todos somos ou 

fomos estudantes... E por 

muito que queiramos as fé-

rias, o descanso, a praia e 

os amigos, a escola é in-

substituível! E não haveriam 

férias, se não houvesse es-

cola... Todos já dissemos, 

nem que seja uma vez, num 

momento de loucura imensa: 

“Já tenho saudades da esco-

la...” Verdade ou mentira?  :) 

Ê gostaste deste boletim? 
Prepara a tua participação 
para o próximo número, que 
sairá no dia 22 de maio – 
dia internacional da 
biodiversidade! !    

24 Mar. 2014       Número 5 



Simulação de erupções vulcânicas 

No dia 9 de janeiro, no âmbito da disciplina de Biologia e Geologia, do 10º 

ano de escolaridade, a turma A simulou duas erupções vulcânicas, uma 

efusiva e outra explosiva. A erupção efusiva, foi um processo rápido e de 

fácil realização, mas em termos visuais, não foi tão espetacular como a 

erupção explosiva. Utilizámos materiais que usamos diariamente, como 

vinagre, bicarbonato de sódio e detergente da roupa. Já na erupção explosi-

va, a sua realização foi um pouco mais complexa, pois envolvia mais materiais e uma disposi-

ção mais rigorosa. Usámos fita de magnésio (para causar aquele efeito de 

faísca), dicromato de amónio (para simular os piroclastos), as cabeças de 

fósforos e açúcar. A erupção foi muito mais surpreendente e impressionan-

te em termos visuais.  

 Gostámos muito de executar esta atividade laboratorial e assim compreen-

demos melhor como as erupções são - em menores proporções e não pre-

judiciais às nossas belas e saudáveis vidas de adolescentes...                                                                                                      

Mª Margarida Lima e Miguel Cecílio 10º A 

Poliedros e mais Poliedros… 
Olá! O meu nome é Tété, mais conhecida pelos amigos como a Tia 

Tété. 

Escrevo para revelar o meu espanto e admiração pelos trabalhos dos 

alunos da turma CEF 1 - serviço de mesa.  

Eu explico o motivo desta minha declaração: certo dia, quando passava 

junto da sala da turma, ouço um aluno a dizer à professora que já tinha 

terminado o seu poliedro e que o iria adornar.  

Bem… eu não sou de cuscar, mas tive de o fazer e amei o que vi pois aprendi que existem 

peças no nosso dia-a-dia que são classificadas de poliedros (sólidos só limitados por superfí-

cies planas) e não poliedros (sólidos limitados por superfícies curvas) na nossa querida Mate-

mática. 

Até descobri que existem latas de salsichas que são cilíndricas e, desde pacotes de açúcar ao 

sumo ice tea, à manteiga ou à caixa do pão que são paralele-

pípedos, não esquecendo os prismas quadrangulares que 

podem representar saleiros, pimenteiros de colocar na mesa 

até mesmo uma jarra de flores! 

Adorei, adorei … se as minhas amigas vissem, queriam logo 

para as suas casas! 

Afinal os meus queridos sobrinhos, além de fazerem serviço 

de mesa, até levam a matemática para a mesa! Continuem assim. Kiss, just one! 

 

CEF 1 - Serviço de Mesa 

Visita de estudo ao Pavilhão do Conhecimento 
 

Nos dias 20 e 26 de fevereiro, a nossa turma e todas as outras turmas do 8º ano foram em 

visita de estudo a Lisboa. De manhã visitámos o Museu 

do Traje e o Museu do Teatro e, depois do almoço, visi-

támos o Pavilhão do Conhecimento. Começámos pela 

exposição Explora. As experiências que realizámos 

estavam relacionadas com os temas som, luz, ondas, 

visão e cor que já tínhamos estudado nas aulas de Físi-

ca e Química. Esta foi a exposição que achámos mais 

interessante, especialmente a atividade da sala de som-

bras. Passámos para a exposição Vê, Faz e Aprende. 

Realizámos algumas das experiências mas achámos menos interessante que as outras, em-

bora lançar o foguetão de hidrogénio tivesse sido bem 

divertido. Terminámos a visita com a exposição Era 

uma vez, baseada nas histórias tradicionais infantis. 

Havia cenários da Branca de Neve, dos Três Porqui-

nhos e outras que ajudavam a entender matérias das 

ciências naturais, do ambiente e da física e química. 

Depois de muita insistência, conseguimos que os pro-

fessores nos autorizassem a andar na bicicleta suspen-

sa e esta foi a parte mais divertida! 

8ºA 

Dissecação de Corações 

No passado dia 9, no Clube da Ciência, fizemos dissecação de 

corações. Começámos por observar uma imagem do órgão e a 

sua legenda, sendo que a professora nos explicou algumas das 

suas características. Observámos claramente as quatro cavida-

des do coração: as duas aurículas e os dois ventrículos. Distin-

guimos também as válvulas que impedem o recuo do sangue, 

permitindo que este circule apenas num sentido e observámos a 

espessura do ventrículo esquerdo, muito mais musculoso do que o direito, dado que tem a 

função de bombear o sangue para todo o corpo. 

No contexto de uma aula de ciências naturais, voltámos a dissecar um coração. Desta vez, 

aprofundámos um pouco mais esta matéria, constatando que existem dois “tipos” de san-

gue, o arterial e o venoso, este último rico em dióxido de carbono. O sangue arterial é bom-

beado pela contração do ventrículo esquerdo para a artéria aorta, de onde segue para todo 

o corpo, daí ser muito mais musculoso do que o ventrículo direito, que apenas bombeia o 

sangue até aos pulmões. O sangue venoso volta ao coração pelas veias cavas, entrando na 

aurícula direita. Este segue para as artérias pulmonares dirigindo-se para os pulmões, onde 

ocorre a hematose pulmonar. 

Ana Rita Fortunato e Carolina Flamino 9ºA 


