
 A linguagem de programação Scratch       
chegou ao Agrupamento                     
                                                                  Escolas Básicas  
    O Agrupamento decidiu aderir ao Projeto-piloto Iniciação à 
Programação no 1.º Ciclo do Ensino Básico aceitando um 

desafio lançado pela Direção-

Geral da Educação. Começou 
neste ano letivo de 2015-2016 
para as turmas do 3º e 4º anos 
de escolaridade. 

   Para implementar este projeto 
os professores decidiram nesta 

fase utilizar a linguagem de programação visual Scratch, 
originária do Massachusetts Institute of Technologies (MIT). 

   O Scratch foi concebido especialmente para jovens dos 8 aos 
16 anos, mas é usado por pessoas de todas as idades por ser 
tão fácil de aprender. Poderá ser utilizado por crianças mais 
novas desde que acompanhadas pelos pais. À medida que criam 
com o Scratch, as crianças aprendem a pensar de forma criativa, 
a trabalhar de forma colaborativa e a pensar de forma 
sistemática. Com o Scratch é possível programar histórias 
interativas, animações, jogos e muitas outras aplicações. Não é 
necessário instalar qualquer programa no computador. Basta ir a 
www.scratch.mit.edu. É gratuito! Aqui é ainda possível partilhar 
as nossas histórias e ver milhares de outras que foram 
partilhadas. 

    A experiência que se 
tem verificado com os 
jovens alunos do 
Agrupamento é a 
melhor, já que a maior 
parte destes tiveram 
uma boa adesão à 
experiência. É 
frequente alguns 
alunos se desviarem 
dos exercícios 
propostos para 
experimentarem as 

 

 

Editorial 
    

   Neste dia 17 de maio 
celebra-se o Dia Mundial da 
Internet. A data foi 
estabelecida pela 
Organização das Nações 
Unidas (ONU) em janeiro de 
2006 e visa criar uma 
reflexão sobre as 
potencialidades e desafios 
das novas tecnologias na 
vida dos cidadãos. Em 
tempos de grandes avanços 
tecnológicos, é indispensável 
o reconhecimento da Internet 
como um veículo para 
encontrar toneladas de 
informação. E tudo à 
distância de um click! Esta 
edição contará com diversos 
artigos incluídos nesta 
temática.   

 Não poderemos terminar 
este ano  - o 4ºano de 
boletim! - sem agradecer o 
contributo de todos quantos 
quiseram dividir com a 
comunidade escolar as suas 
experiências e os seus 
conhecimentos sobre 
Ciência. A todos, sem 
exceção, dos GRANDES aos 
pequeninos um enorme 
obrigado! 
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Tecnologias da Informação e Comunicação  
Escolas Básicas e Secundária                    

 Este ano as turmas de 8º ano e de 3º ano desenvolveram atividades no âmbito da disciplina 
de TIC sobre um programa de linguagem de computação 
visual, adequado para crianças e jovens em idade escolar 
– o Scratch. 

O Scratch foi criado em 2003 pelo Media Lab do MIT 
(Massachusetts Institute of Technology), a melhor 
universidade do mundo em termos de cursos de 
tecnologia. O principal criador do Scratch foi Mitchell 
Resnick, professor do Media Lab. Por não exigir o 
conhecimento prévio de outras linguagens de 
programação, é ideal para pessoas que estão a começar a 
programar e foi desenvolvido para uma primeira 
abordagem aos conceitos matemáticos e computacionais que a programação exige. Nesta 
plataforma é possível produzir histórias animadas, jogos e outros programas interativos. 

Por utilizar uma interface gráfica que permite que programas sejam desenhados como os 
blocos de LEGO. Cada bloco de linguagem tem um comando em separado, que se podem 
agrupar livremente (caso encaixem). Segundo a equipa do Media Lab, o Scratch derivou da 
inspiração dos autores na forma comos os DJs fazem as misturas sonoras. Já está 
disponível, online, a versão 2.0 do Scratch para Windows, OS X e Linux. Se quiserem 
experimentar, deixamos o link: scratch.mit.edu                                                                      

    Vê lá o que pisas!                                                   Escola Secundária  
  

   No âmbito da disciplina de matemática, este período foi-nos pedido para realizar um 
trabalho sobre as isometrias. O principal objetivo do trabalho era identificar e caracterizar as 
diferentes isometrias estudadas, mas nós é que íamos em busca das mesmas. Vimos 
alguns exemplos na escola (como nas janelas, nas quais podemos observar translações e 

reflexões) e o professor também nos 
sugeriu locais como igrejas, que 
costumam ter diversos destes padrões. 
 No caso do nosso grupo, encontramos 
isometrias no chão da Avenida - como a 
imagem mostra, podemos ver por 
exemplo reflexões segundo os eixos 
marcados, das pedras vermelhas e das 
pedras azuis - e também por janelas e 
azulejos. 
 O trabalho foi sem dúvida um “abre 
olhos” para aquilo que pisamos todos os 
dias, que não é muito diferente do que 
observamos também nas aulas.  

                           Alice Correia 8ºB 



 Clube da Ciência                                                     Escola Secundária    
  
Não sabemos bem como, mas apareceram…       
 

   No 1ºperíodo, no Clube da Ciência com a professora Isabel, tínhamos construído um 
terrário para esta altura do ano em que iríamos estudar os ecossistemas. Correu tudo como 

planeado. 
 Há algum 
tempo, depois de 
retirar os 
caracóis que lá 
tinham sido 
postos (tanto 
estes como as 
crias que lá 
nasceram e se 
desenvolveram), 
a professora deu 

conta, enquanto remexia a terra, de uns estranhos inquilinos… Pequenos bichos, parecidos 
com minhocas mas mais gordos, mais pequenos e da cor da terra. Comem terra e têm dois 
pequenos orifícios na outra extremidade por onde saem os restos desta. 
 Na aula observamo-los a microscópio, sendo o comentário geral da turma “Nojento”! São, no 
mínimo, duas, mas a professora achou por bem incomodar apenas um dos bichinhos - que foi 
alvo de muitos olhares curiosos e câmaras de telemóvel. 
 Foi uma experiência bastante engraçada, pois sabemos que na terra levada para o terrário 
os inquilinos não estavam, provavelmente estariam apenas os ovos…              Alice Correia 8ºB 

Atividades Experimentais…       Ciências Naturais e Físico-Química 

     
   No Clube da Ciência, realizamos todas as semanas 
atividades muito interessantes, tais como “O Foguetão de 
bicarbonato de sódio e vinagre”, “A escala do pH”, “Pega-
monstro”, “Chama da vela invertida, “Bolinhas flutuantes” e o 
“Sopro mágico”. 

É muito divertido! 

 

 

 

 

Henrique Monteiro 
e José Algarve   

7º C  



 17 de maio - Dia Mundial da Internet. Sabias que… 

 

… os utilizadores portugueses revelaram que estão online 13,2 horas/semana, enquanto que a média na Europa é 
14,8 h/semana? 

… 34% dos utilizadores portugueses visita novos sites todos os dias, sendo os sites das redes sociais e os das 
notícias os mais utilizados quer diariamente, quer mensalmente?  
… os utilizadores de redes sociais, como Facebook e Twitter, passam cerca de 10% de suas vidas nas redes? 

… um terço dos casais casados recentemente no mundo conheceram-se online? 

… navegar na internet e clicar pode queimar até 100 calorias por hora? 

… a China é o país com o maior número de internautas, seguida de Estados Unidos, Índia, Japão e Brasil? 

… A quantidade de dados armazenados atualmente é de aproximadamente 4,4 zettabytes (ZiB) ? (Nota: 1 ZiB 

corresponde a 1.000.000.000.000.000.000.000 de bytes)                                                                                               
BC 

Humor…                                                                                                                                         
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Uma garrafa, uma nota                                                       Escola Secundária 

    No âmbito do estudo das funções trigonométricas, na disciplina de 
Matemática A, foi realizada uma atividade prática onde foi analisada a 
intensidade do som produzido por um sopro no gargalo de uma garrafa. Este 
sopro produz oscilações de pressão no ar que se propagam, afastando-se 
sempre do ponto de origem. Quando as ondas de pressão chegam ao 
tímpano, fazem-no vibrar, vibrações estas que são então traduzidas para 
impulsos nervosos e interpretados como som. Estas ondas de pressão são 
aquilo a que chamamos ondas sonoras. Os sons que ouvimos todos os dias 
são, geralmente, a combinação de várias 
ondas sonoras diferentes. O som obtido 
pelo sopro no gargalo da garrafa é um 
som de uma única onda sonora que pode 
ser descrito matematicamente. Para a 

recolha dos valores da onda de pressão em função do tempo, 
utilizámos um CBL (Calculator Based Laboratory) equipado com um 
microfone. O CBL foi ligado a uma calculadora, que, através do 
programa “EasyData”, deu instruções ao CBL para medir os valores 
da intensidade do som em intervalo de tempo iguais. De seguida, 
adicionámos e retirámos água das 8 garrafas, fazendo os cálculos necessários para encontrar o período 
da função e a frequência do som, de modo a conseguir afinar as garrafas para as notas pretendidas. Após 
encontradas, fizemos um mini concerto com músicas da mais alta popularidade e complexidade como, por 
exemplo, “Parabéns a Você”, “Atirei o Pau ao Gato” e “Papagaio Louro”. Grandes Mozarts, não acham?                      
Margarida Lima 12ºA 


