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Nesta edição:

Jornal escolar
1ª edição

janeiro 2022
Preço: 1 macaco

EDITORIAL

Das mãos dos jovens jornalistas do oitavo ano da
turma B da Escola Básica e Secundária Dr. Rui Grácio nasce
hoje o primeiro número do Jornal dos Macacos. Este é um
projeto desenvolvido no âmbito da disciplina de Espaço de
Projeto, com o objetivo de estabelecer uma ponte entre
aquilo que se faz na nossa escola e as famílias e restante
comunidade.

O nome do nosso jornal foi escolhido por ser uma
expressão pela qual são conhecidos os habitantes da região
onde nos inserimos - Montelavar, Sintra-, explicação que vos
convidamos a ler no artigo que abre a primeira edição.
Poderão ainda encontrar notícias sobre atividades que
decorreram em espaço escolar e fora dele, reportagens sobre
alguns dos que partilham connosco o espaço da escola (como
as nossas caturras), conselhos de moda e beleza e uma
página de jogos e atividades lúdicas, onde poderão relaxar.

Tudo o que encontram nestas páginas resulta do
esforço dos jovens repórteres, fotógrafos, designers e
gestores que nele trabalharam de forma entusiasmada,
empenhada e séria.

Esperamos que se divirtam tanto a lê-lo, como nos
divertimos a realizá-lo!

Vanda Pequito e Cristina Simões
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JORNAL DOS MACACOS?
PORQUÊ?

O nosso jornal pertence à
escola de Montelavar. Esta
localidade é conhecida como a
“Terra dos macacos”. Mas
porquê? Existem duas lendas que
explicam esta designação:

Uma das histórias fala de um
homem que foi para a guerra do
Ultramar, deixando em
Montelavar a sua mulher. Numa
das cartas que lhe escreveu, disse
que existiam lá muitos macacos.
Como a mulher não conhecia
este animal, pediu-lhe que lhe
enviasse um ou dois. Na
mensagem escrevia na altura “1 o
2”. O seu marido enviou-lhe

então 102 macacos. Como ela não
podia ficar com eles, segundo a
lenda, libertou-os por Montelavar,
deixando a cada noite um macaco
no jardim. Isto fez com que
Montelavar ficasse conhecida como
a Terra dos macacos.

A outra lenda conta que, numa
festa entre várias aldeias, foi erguido
um tronco ensebado e desafiada a
população a conseguir trepá-lo e
chegar ao prémio que estava no
topo: um bacalhau. Segundo esta
lenda, os únicos que conseguiram
chegar ao topo foram os
montelavarenses, ficando
conhecidos como macacos pela sua
agilidade e ganhando o prémio.

Estas são as lendas que
explicam o nome dos
habitantes de Montelavar e
também do nosso jornal.

REPORTAGEM
O nosso patrono

Dr. Rui Grácio
Por Inês Ferreira e Iris Sales

Todos conhecemos o nome
da nossa escola, EBS 2,3 Dr. Rui
Grácio, mas quem foi o Dr. Rui
Grácio?

Rui dos Santos Grácio,
nasceu em Lourenço Marques
(atual Maputo) , em
Moçambique, em agosto de
1921, e faleceu em março de
1991, em Lisboa. Era casado com
Maria Ângela Miguel.

Licenciou-se em Ciências
Histórico-filosóficas, na
Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa, e
frequentou cursos de Ciências
Pedagógicas nas Universidades
de Lisboa e Coimbra.

Durante a sua vida esteve
sempre ligado ao ensino, tendo
sido professor, no Liceu Francês
Charles Lepierre, em Lisboa.
Também foi investigador de
renome nas Ciências da
Educação, pedagogo, político,
Secretário de Estado da
Orientação Pedagógica dos II, III
e IV Governos Provisórios (entre
1974 e 1975).
Segundo a professora Irene, a
quem agradecemos muito a
colaboração, foi o Dr. Rui Grácio
que lutou pelo o fim do Ensino
Industrial, possibilitando que
todos os alunos pudessem
continuar a estudar.
Durante o estado novo, Dr. Rui
Grácio opôs-se a este regime. Foi

Preso pela PIDE, estando preso
três meses, por ser membro
da comissão académica e
também por ser dos elementos
da comissão central do MUD
(Movimento de Unidade
Democrática) Juvenil.

Doutor Rui Grácio era
antifascista, tendo participado
na oposição juvenil, de 1940 a
1942. Após o estado Novo, fez
reformas importantes na
educação e ajudou a transformar
o sistema educativo.

Dr. Rui Grácio viveu parte da sua
vida em Pêro Pinheiro, fazendo
pois sentido que a escola desta
localidade tenha ganho o seu
nome.
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As mascotes da nossa
escola

À nossa escola, E.B.2 3 Dr.Rui Grácio , há
quatro anos, chegaram duas caturras , o Ruca
e a Grácia, as atuais mascotes da escola.

O Ruca é cinzento, preto e branco com a
cara amarelada e “bochechas” avermelhadas,
enquanto que a Grácia é amarela e preta com
“bochechas” avermelhadas. Os nossos
pássaros vivem os dois numa gaiola
retangular, azul-escura e amarela, confortável
e com o telhado das mesmas cores, oferecida
pelas professoras Alexandra Gomes e Natália
Serras. A gaiola fica localizada no pavilhão A,
também conhecido como polivalente, no
canto esquerdo, ao lado da porta do PBX
(central telefónica da escola), acessível aos
olhares e mimos de todos.

O Ruca foi encontrado dentro do recinto
escolar, por um aluno. Já a Grácia foi uma
oferta da professora Irene Segurado. As
caturras foram nomeadas após uma longa
votação onde alunos, professores e
funcionários participaram, escolhendo o nome

que mais lhes agradava.
Todos os cuidados que estes animais precisam

são dados pelas funcionárias D. Isabel e D. Isaura e
pelas professoras Alexandra Gomes e Paula
Pardal.
Segundo uma das auxiliares da escola, as nossas

caturras são brincalhonas, pois gostavam de imitar
o som do telefone da escola, enganando as
funcionárias.

São muito especiais as nossas mascotes!

NATAL NA “RUI GRÁCIO”

Apesar da pandemia não nos ter permitido festejar o
Natal como estávamos acostumados, na nossa escola não
deixámos passar em branco a comemoração desta época
festiva. Assim, este ano, para comemorar o Natal na E.B.S.
Dr. Rui Grácio, realizaram-se diversas atividades por parte
de professores e alunos.

Decorreu uma recolha de alimentos e organização de
cabazes, destinados a famílias carenciadas, que pertencem
ao agrupamento. Destaca-se o envolvimento dos alunos
nesta atividade, partilhando com quem mais precisa um
pouco do que lhes sobra.

Para além disso, o Polivalente foi decorado com uma
árvore de Natal feita de copos de plástico e outra construída
com livros. Foram construídos anjos e estrelas douradas
pendurados no teto do polivalente e uma exposição dos
trabalhos natalícios dos alunos.
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Rui Grácio a votos
Eleições para a Associação de
Estudantes voltam a animar a

escola!
Em novembro, voltaram as listas para a eleição da

próxima Associação de Estudantes! Este ano estiveram a
concorrer as listas D (Disney), a lista L (La Casa de Papel) e a
lista S (Smile).

A campanha eleitoral decorreu no polivalente(pavilhão
A) durante os dias 2 e 3 (terça e quarta-feira) e a votação
teve lugar no dia 4 de novembro (quinta-feira). A lista
vencedora foi a lista L.
Pela lista D, concorreu como presidente Diana Simões, cujas
principais propostas foram a organização de concursos, do
baile de finalistas e torneios desportivos.
Como presidente na lista L, concorreu Margarida Rodrigues.
As principais propostas desta candidata eram a prevenção
do bullying na escola, a realização do “amigo secreto” no
Natal e a limpeza do espaço escolar.

Beatriz Spinola foi a concorrente à presidência da lista S.
Esta lista pretendia realizar atividades para a
sustentabilidade, concursos de fotografia, poesia e escrita e
campanhas solidárias com recolha de bens.

As listas foram divulgadas através de uma campanha
eleitoral. Cada lista tinha uma mesa com um cartaz, onde se
apresentavam as suas propostas e distribuíram alguns
brindes como autocolantes, pulseiras, doces e bandoletes.

A vencedora foi a lista L, da turma 9ºB, com 53,2% dos
votos (332). Em segundo lugar ficou a lista D, que obteve
24,8% dos votos (155). Em terceiro lugar ficou a lista S, com
19,4% dos votos (121). Houve ainda 9 votos em branco e 7
nulos. No total participaram 624 alunos na votação.
Votos de sucesso à lista vencedora.

Visita ao News Museum

No dia trinta de Novembro de 2021, a turma 8ºB, foi a uma
visita de estudo ao News Museum, em Sintra, no âmbito das
disciplinas de Português e Espaço de Projeto. A turma foi de
autocarro até ao palácio da Vila, tendo-se depois dirigido ao
museu da Notícia.

Chegada ao museu, a turma dividiu-se em dois grupos,
sendo o primeiro supervisionado pelo professor Fernando
Matos, professor de História, e o segundo supervisionado
pela professora Vanda Pequito, professora de Português. O
museu estava dividido em quatro pisos, cada um com
diferentes atividades.

No piso zero, os alunos puderam observar um globo, que
indicava a liberdade de imprensa de cada país, puderam ser
“os jornalistas mais famosos do planeta”, fictícios, como Clark
Kent ou Tintin e puderam ainda fazer reportagens em direto.
No primeiro piso os alunos foram radialistas, participaram
numa experiência virtual e num jogo de perguntas.
No segundo e terceiro pisos as atividades estavam ligadas a

cenários jornalísticos de guerra, a debates famosos da
televisão e a temas desportivos. Puderam ainda os alunos
assistir a um filme em 360o sobre a evolução do jornalismo
em Portugal.
Em geral, a turma achou a visita interessante e trouxe

algumas ideias para a construção do jornal em que está a
trabalhar na disciplina de Espaço de Projeto.
A turma aconselha todos os que puderem a visitar este

museu.

Adivinha!

Somos muitos irmãos, 12, 24 ou mais.
Nenhum é igual ao outro.
As árvores são os nossos pais.
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Será que estás na
moda?

Não mudes o teu estilo pelo que
está na moda, pois a tua moda define
quem és.

Hoje em dia podemos notar que
no geral as pessoas usam mais roupas
largas, voltando à tendência dos anos
90. A moda atual não fica por aqui.
Quando olhamos à nossa volta
reparamos que, na maioria, as pessoas
vestem casacos compridos e/ou de
tricot, calções fato de treino/de
ciclismo e tops justos e decotados. Não
te deixes enganar, porque, andares
com menos roupa, não significa que
estejas mais bonito(a).

Maquilhagem – a arte

de esconder

imperfeições

A maquilhagem só realça quem tu
realmente és.

Hoje em dia podemos notar,
quando estamos a olhar para a cara de
algumas pessoas, que os gostos que
antes eram considerados “ bonitos ”
agora estão ultrapassados. Atualmente
as pessoas usam eyeliner e em vez de
delinearem um traço simples,
delineiam um olho parecido a um olho
de gato. Uma das coisas que a
maquilhagem consegue é fazer-nos
“ mais bonitos ” e disfarçar pequenas
imperfeições da nossa cara. No
entanto, devemos optar por colocar
menos base e tornar a maquilhagem
mais natural. A maquilhagem só está
bem feita, se não der para ver onde a
cara acaba e a maquilhagem começa.

10 Dicas que te transformarão num

verdadeiro masterchef

Se queres ser um craque na cozinha e surpreender os teus
amigos e familiares, aqui tens algumas dicas:

1. 1. Quando fizeres um bolo, substitui a mesma quantidade de
gordura pela mesma quantidade de courgette. Deste modo
tornas o teu bolo mais saudável e podes comer uma fatia sem
culpa;

2. 2. Se tiveres bananas muito verdes, coloca-as junto a maçãs,
pois estas libertam uma pequena quantidade de etileno, que
amadurece a fruta;

3. 3. Para veres se um bolo está cozinhado, espeta um
esparguete e se ele sair seco é sinal que o bolo está
cozinhado;

4. 4. Para teres uma comida mais saudável, troca o sal por ervas
aromáticas e especiarias;

5. 5. Se tiveres um limão seco, deixa-o duram poucas horas
emerso em água;

6. 6. Para obteres umas almôndegas bem fofinhas e suculentas,
junta natas à carne picada;

7. 7. Queres um bolo bem fofinho? Coloca nos seus ingredientes
uma ou duas colheres de bicarbonato de sódio;

8. 8. Para saber se os ovos estão aptos para serem usados,
coloca-os num recipiente com água. Se ele afundar está bom,
mas se ele boiar está estragado;

9. 9. Para a massa não colar enquanto coze, junta uma colher de
sopa de azeite durante a cozedura;

10. 10. Para diminuir o tempo de cozedura de um bolo divide-o
em queques mais pequenos.

A dica mais importante é que te divirtas a cozinhar e que
juntes sempre uma pitada de amor.
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PASSATEMPOS

PALAVRAS CRUZADAS - OS ANIMAIS DESCOBRE AS DIFERENÇAS!

Sopa de letras - animais

sudoku


