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No dia 29 de Maio, pelas 10 horas da manhã, a nossa escola recebeu a 
escritora Maria Teresa M. Gonzalez, que se fez acompanhar pela Dra. Raquel 
Camacho, da Divisão de Educação da Câmara Municipal de Sintra, por 
intermédio da qual a escritora veio à escola. 
 
Segundo a nossa professora de Língua Portuguesa, esta actividade insere-se no Plano Anual 
de Actividades da escola e foi promovida pelo CRE em colaboração com o Departamento de 
Língua Portuguesa. Um dos objectivos da actividade está relacionado com o Plano Nacional 
de Leitura e com o esforço se tem vindo a fazer para incentivar os alunos a lerem mais 
 
A decoração da entrada e do CRE esteve a cargo do Professor de EVT Rogério Pereira e da 
equipa do CRE, utilizando desenhos alusivos ao Clube das Chaves e trabalhos de alunos, tal 
como alguns objectos do cenário da peça adaptada pelos alunos de expressão dramática “A 
História de Joana”, que é uma adaptação para teatro do livro da escritora A Lua de 
Joana, talvez a sua obra de maior sucesso e que se encontra traduzida em várias línguas.  
 
O encontro com a escritora, decorreu na Biblioteca da escola, e teve início com uma grande 
apresentação musical, pelo grupo de música da escola constituído por professores e alunos.  
Foi também com grande emoção que o Presidente do Conselho Executivo, professor João 
Simões, lhe deu as boas vindas, fazendo um curto discurso de apresentação, tendo ela, de 
seguida, retribuído e elogiado o facto de ser calorosamente recebida com música, pois como 
ela própria confessou também ela gosta de tocar guitarra. 
 
De seguida, passou-se à fase das perguntas e respostas, em que a escritora se dispôs a 
satisfazer a curiosidade dos alunos. Estes, por sua vez, mostraram-se interessados e muito 
entusiasmados, tendo-lhe colocado várias questões e demonstrado um grande conhecimento 
das suas diversas obras. 
 
Nós, alunos dos cursos CEF, lemos e analisámos nas aulas o texto dramático Os Herdeiros 
da Lua de Joana e adorámos. Por isso, estávamos curiosos em saber se quando a escritora 
terminou a Lua de Joana já pensava dar continuidade à historia com esta peça. Ficamos a 
saber que não, pois essa ideia surgiu pelo facto de, nas suas frequentes visitas às escolas, 
ter constatado que muitos alunos fizeram a adaptação para teatro. 
Também queríamos saber a razão da morte da Joana e não da Rita, que era mais velha e 
estava envolvida nas drogas há mais tempo. Isto tinha-nos entristecido. Depois da 
explicação da escritora percebemos que teria de ser assim... ela tentava transmitir o que 
acontece na vida real. E na vida real às pessoas boas também acontecem coisas más. A 
Joana morreu porque escolheu o caminho errado. 
 
De seguida houve entrega de prémios de várias actividades realizadas na escola e para 
finalizar não podia ser melhor, mais música e uma sessão de autógrafos, visto que durante 
essa semana decorreu também uma feira do livro. 
 



Da avaliação da actividade os alunos salientaram como aspectos positivos a animação 
musical e a conversa com a escritora e como aspectos negativos o facto de nem todos terem 
tido tempo para fazer perguntas e do espaço ser muito pequeno, impedindo que muitos 
alunos que gostariam de participar, não o pudessem ter feito. 
 

 
O ponto de encontro dos alunos CEF á entrada da escola. 

 

 
A decoração da entrada esteve a cargo do Professor de EVT Rogério Pereira, onde se 

encontravam também expostos alguns trabalhos de alunos. 
 

 
Conversa com os alunos, esclarecendo a curiosidade e o interesse destes nas suas obras. 

 



 
Aspecto da animação de alguns alunos dos cursos CEF (turmas B, C e D), entre outros, com 

o cenário de “A História de Joana”, como pano de fundo. 
 

 
A escritora, durante a sessão de autógrafos. 

 
 
 

Reportagem de: Carolina Domingos 
Cleusia Ferreira 

 
CEF – Turma B 

 
 
 
Este trabalho foi realizado por duas das alunas que participaram no encontro com a 
escritora. 
O trabalho envolve conteúdos do Módulo 11 (Texto Dramático – leitura e análise da obra 
Os Herdeiros da Lua de Joana) e do Módulo 12 (Textos dos Media – A Reportagem). 
 

Prof. Ana Paula Arraia 
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