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CERIMÓNIA DE ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS
O Agrupamento Manoel de Oliveira regozija-se com a
excelência, o empenho e os bons resultados de alguns dos seus
alunos. Para os felicitar condignamente, a turma do curso
vocacional de animação sociocultural organizou uma festa que
foi muito acarinhada por alunos, pais, professores, Direção,
Associação de Pais e pela empresa Mota-Engil, nossa habitual
parceira.

QUADRO DE EXCELÊNCIA
(Continua na página 10)

HORA DO CONTO - A MAGIA DO NATAL
De nove a doze de dezembro, a biblioteca foi o local da
magia habitual dos contos de natal de duas autoras da
nossa história literária. Todas as turmas de 5º e 6º ano
puderam usufruir da biblioteca da sua escola para ser
transportadas numa viagem narrativa de sonho.
(Continua na página 20)

FEIRA DE S. MARTINHO
O S. Martinho, padroeiro de
Aldoar,
foi
condigna
e
festivamente
celebrado
nas
escolas deste Agrupamento,
proporcionando aos que nele se
envolveram
momentos
inesquecíveis de confraternização.
(Continua na página 5)

TORNEIO DE BOAS VINDAS

PERÍCIAS E CORRIDAS EM PATINS
De congratular todos os envolvidos neste Torneio que
decorreu no dia 22 de novembro, pelos excelentes resultados
obtidos pelos alunos do nosso Agrupamento.
(Continua na página 6)
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HALLOWEEN
A comemoração deste dia concretizou-se na
decoração da BE
com abóboras de
cartolina realizadas
pelos alunos do 1º
ano
do
curso
vocacional
de
Organização
de
Eventos e com a
exposição de histórias em língua inglesa
alusivas ao tema, incentivando à leitura e ao
conhecimento de clássicos da literatura
Inglesa e Americana. Paralelamente, os
alunos do 2º ano do curso vocacional de
animação sociocultural desenvolveram um
evento que consistiu na elaboração de
símbolos do Halloween (chapéus de bruxa,
abóboras, morcegos, fantasmas, vassouras,
esqueletos e outros). Todo este trabalho de
preparação teve como finalidade a ida à
escola de 1ºciclo da Vilarinha para festejar o
dia, através da realização de uma sessão
durante a qual os alunos do 4º ano daquela
escola decorariam cada um dos chapéus de

bruxa com os
ícones
distribuídos,
construindo,
assim,
um
chapéu original.
O chapéu mais
criativo venceria
o concurso, atribuindo-se um prémio ao
vencedor. Infelizmente a escola da Vilarinha
fechou no dia 31, por motivos de greve, pelo
que a atividade não se pôde finalizar. Tentou-se, ainda, concretizá-la na 2ªfeira seguinte,
mas dado o temporal que se fez sentir, não
se achou prudente a deslocação dos alunos à
referida escola. No entanto, a atividade
acabou por ser realizada pelo professor José
Oliveira e os alunos do
4º ano decoraram os
seus chapéus conforme
previsto,
sendo
vencedor do concurso o
aluno Miguel Sá de
Miranda.

A Equipa de Coordenação
do Jornal
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FEIRA DE S.MARTINHO
No dia 11 de novembro, realizámos na
EB1/JI da Vilarinha, a Feira do S. Martinho.
Cada turma (desde o pré-escolar até ao 4º
ano) confecionou compotas, geleias,
marmelada e biscoitos com frutos da época.
Depois de prontos, foram disponibilizados às
famílias e restante comunidade que os
apreciaram e se reuniram em ambiente de
convívio,
comendo
um
bolinho

acompanhado de café ou de chá. Foi e é
muito importante ver o convívio entre várias
gerações.
Para
completar
este
dia
de
confraternização, fizemos o nosso magusto,
durante o qual comemos castanhas assadas
quentinhas. Foi um dia bem passado.

Pré-escolar da Vilarinha

EB1/JI DE ANTÓNIO AROSO COMEMORA MAGUSTO EM FAMÍLIA

No dia onze de novembro, na escola
de António Aroso do Agrupamento Manoel
de Oliveira, situado na cidade do Porto,
comemorou-se o S. Martinho.
Às quinze horas, os Encarregados de
Educação chegaram à escola e foram
recebidos pelos alunos com canções sobre
o tema das castanhas.

Comeram-se castanhas assadas, servidas
em cartuchos feitos de jornal e bebeu-se
sumo de laranja. Alguns alunos do 4ºano
ajudaram a distribuir as castanhas e o sumo.
Os Encarregados de Educação estavam
divertidos. Toda a comunidade escolar
gostou do magusto em família que a escola
organizou.
Turma do 4º A de António Aroso

Notícias Frescas
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S. MARTINHO - PADROEIRO DE ALDOAR
O dia de S. Martinho foi assinalado com a apresentação
aos alunos do 5ºD, da lenda deste santo, narrada e musicada
pelos alunos do 5ºA, sob a orientação da Dra. Nazaré Rosas.
Como pano de fundo puderam visualizar uma apresentação
em PowerPoint acompanhando, assim, a sequência da história
do santo escolhido como padroeiro desta zona.
Considerada, então, uma das zonas
carenciadas da cidade, os seus habitantes
procuravam na fé o alívio dos seus males.
S. Martinho ficou sempre como um símbolo
de ajuda para os que sentiam necessidade de
conforto físico ou moral. Em Portugal, a
exemplo de outras partes da Europa, o santo

também é muito venerado e três das
freguesias do Porto são-lhe dedicadas: a de
S. Martinho de Aldoar, a de Cedofeita e a de
Lordelo do Ouro.
De notar que a decoração do espaço
esteve a cargo dos alunos do 2º ano do curso
de animação sociocultural.

Equipa de Coordenação do Jornal
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Torneio de Boas Vindas
Perícias e Corridas em Patins
A fantástica equipa de Infantis A: Carolina Oliveira, Iara
Pereira, Sara Silva, Flávia Marinho, Beatriz Peneiras e
Marta Moura; os árbitros: João Veloso, Tomás Antunes e
Ana Luísa Gonçalves e a Professora Isabel Carvalho estão
de parabéns. Apareceram, também, outros alunos da
equipa para nos apoiar, a B. Sofia Allen não resistiu a
calçar uns patins, a vir brincar connosco e a tirar uma foto
com a sua equipa, no final das provas.
Os resultados foram excelentes: os árbitros foram competentíssimos nas suas funções e os
atletas obtiveram os seguintes lugares, entre os cerca de 100 patinadores presentes neste
Torneio: 2.º, 7.º, 23.º, 24,º, 34.º, 37.º, 43.º, 56.º, 57.º, 66.º e 73.º.

Estão todos de Parabéns!!!
Preparem-se, no dia 31 de janeiro, vamos todos à Escola Básica e Secundária do Cerco...
Professora Isabel Cristina

DIA DE AÇÃO DE GRAÇAS
O Dia de Ação de Graças,
conhecido em inglês como Thanksgiving
Day, é um feriado celebrado nos Estados
Unidos e no Canadá, observado como
um dia de gratidão a Deus, com orações
e festas, pelos bons acontecimentos
ocorridos durante o ano. Este ano
comemorou-se no dia 27 de novembro
nos EUA e a 13 de outubro no Canadá.
Neste dia, após o tradicional jantar de
peru, as famílias assistem a um jogo de
futebol americano.
Diana Barbosa - 6.ºB
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DIA DO ARMISTÍCIO/ POPPY DAY
O Dia do Armistício, Poppy day, celebra-se todos os anos no décimo primeiro dia, do
décimo primeiro mês, à décima primeira hora (11/11 às 11:00). É o dia em que se presta
homenagem a todos os que combateram nas duas guerras mundiais. No dia 11 de novembro
de 1918, às onze horas, foi assinado o acordo de paz que terminou com a Primeira Grande
Guerra.
Habitualmente, no Reino Unido, as pessoas usam papoilas na lapela com o objetivo de
lembrar esta data. Fazem-se cerimónias que incluem o desfile de alguns veteranos de guerra.

Na nossa escola, abordámos este tema nas aulas de Inglês e de História e elaborámos
papoilas nas aulas de EVT. No dia 11 de novembro, usámos as papoilas na lapela e oferecemos
algumas à comunidade escolar.

Ana Rita - 6.ºB

Notícias Frescas
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CONFEÇÃO DE DOCE DE ABÓBORA
No passado dia vinte e seis de outubro realizámos a confeção de

Mais um momento para os alunos de currículo específico individual “fazerem brilhar”
as suas capacidades!
Para esta atividade, o grupo reuniu-se todo e convidámos os professores de oficinas
para virem participar.
Começámos por partir uma bela e deliciosa abóbora que o professor nos trouxe da
sua aldeia.

Logo de seguida, deitámo-la num tacho com um pouco de açúcar que levámos ao lume
até ficar cozida e desfeita para podermos passar com a varinha mágica.

Notícias Frescas
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No final, deitámos o delicioso doce em
pequenos frascos, decorados com o tema do
Halloween.

O resultado foi surpreendente e fantástico como ilustram as fotografias.

Foi um dia diferente e muito animado. Todos nos divertimos imenso.
Viva o nosso trabalho, que, com empenho e dedicação, nos permitiu conviver com
professores e funcionários, festejando esta linda tradição.
Nós vamos dando notícias de tudo o que formos fazendo nos próximos Notícias Frescas! Até lá!

Pedro (6º A), Diogo (8ºB),
André Tiago (9ºC), Leandro (9ºC), Bruno Monteiro (9ºA),
Bruno Costa (9ºA)
Grupo de Educação Especial
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CERIMÓNIA DE ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS
O Agrupamento Manoel de Oliveira
congratula-se em poder premiar a
excelência, o empenho e os bons
resultados de alguns dos alunos que o
frequentaram no ano letivo de 2013 - 2014
e que destacamos abaixo:
Fizeram parte do Quadro de Excelência
os alunos:
5ºA – Inês Lema, Leonor Alves e Maria Ribeiro; 6ºA – Carolina Teixeira; 9ºB – Catarina
Rodrigues e 9ºC – Diogo Gomes.
Quadro de Honra:
5ºB – Bárbara Monteiro e Nádia Loureiro; 5º C – Ana Rita Silva, Débora Guedes, Maria
João Santos, Mariana Pereira; 5ºD- Diana Barbosa; 6ºA – Diogo Costa, Guilherme Sousa, Inês
Teixeira, Marisa Magalhães e Matilde Sousa; 6ºC – Ana Raquel Costa; 6ºD – Francisca Cruz,
Gonçalo Pinto e Tiago Constantino; 7ºA – João Veloso; 7ºB – Rafael Freitas; 7ºC – Verónica
Gomes; 8ºA – Joana Carvalho, Matias Lema, Beatriz Araújo; 8ºB – Beatriz Pegado; João
Campos, Lourenço Pinho, Pedro Gonçalves, Ricardo Fernandes; 9ºA – Bárbara Passos e
Bernardo Alves; 9ºB – Ana Moreira, Rafael Cardinal e Vicente Salvador; 9ºD – Francisco
Baptista e Renato Soares.
Na categoria Melhores Atletas destacaram-se os alunos: Poliana Amaral, Hamza Driff e
Israel Afonso.
Finalmente, os Melhores Artistas do ano foram: Marcelo Leitão, Leonor Fonseca, Gonçalo
Pinto e Bruno Ferreira.
Ano após ano, professores e alunos preparam um pequeno espetáculo, durante o qual os
prémios são distribuídos entre sketches de música, dança, poesia e teatro.
Este ano coube aos alunos do 2º ano do curso vocacional de animação sociocultural (9º E)
apresentar e animar a festa, pondo em prática o que têm vindo a aprender.

Notícias Frescas
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Pedro Branco e Ana
Micaela Mano foram
incumbidos de
apresentar as várias
rubricas que integraram o
evento.

Um

momento

de música

e

poesia,

protagonizado pelas alunas Leonor Fonseca
e Inês Ferreira, da EB1 da Ponte, serviu de
prelúdio à entrega de prémios aos alunos
do 3º ciclo e aos vencedores do Concurso
“Melhores Artistas”.

A atuação dos Vilarinhos Pereiras, um
grupo de alunos da EB1 da Vilarinha que
nos presenteou com dois momentos
musicais, precedeu o discurso apologético
do Diretor do Agrupamento que dirigiu
palavras de reconhecido valor e de
encorajamento a todos os alunos que se
distinguiram pelo mérito académico
alcançado no ano
letivo anterior e,
como
tal,
constituem motivo
de orgulho para toda
a
comunidade
escolar. O espetáculo prosseguiu com a
entrega de prémios aos alunos do 5º e do
6º ano que obtiveram Quadro de
Excelência e Quadro de Honra, assim como
aos que se
destacaram
nas
provas
físicas e a
quem
foi
atribuído o Prémio “Melhores Atletas”.

Três alunas do 7º A
apresentaram
a
música
intitulada “Player in C”.
Seguidamente, o Dr. Rui Pedroto,
representante da Mota - Engil, entidade
patrocinadora
dos prémios do
Quadro
de
Excelência e do
Quadro
de
Honra, e a Dra.
Amélia Veiga,
presidente da
Associação de Pais, entidade patrocinadora
dos Prémios “Melhores Artistas” e
“Melhores Atletas” tomaram a palavra
para congratular os alunos contemplados,
bem
Notícias Frescas
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como as suas famílias, os professores e a
Direção.
Quase a finalizar
esta sessão atuaram
os alunos Andreia
Loureiro,
Ricardo
Marinho,
Vitória
Oliveira e Bruno Sá,
que apresentaram
uma dança de salão
ensaiada na aula de
Animação Desportiva.

A festa terminou com
uma
estrondosa
atuação por parte do
grupo de percussão.

Quadro de Honra

Equipa de Coordenação do Jornal
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DIA DA BIBLIOTECA ESCOLAR
Ao longo do mês de outubro foram-se

e a obra da escritora (a ser publicada

promovendo várias atividades que tiveram o

brevemente) tiveram amplo sucesso, sendo

seu ponto alto no dia 27. Durante este dia,

alvo de elogios por parte da audiência que

as

Neves

se mostrou motivada

(coordenadora das BE) e Fernanda Mendes

e ansiosa por ler e

professoras

Maria

José

(colaboradora

da

saber mais acerca da

BE) andaram de

autora. Num trabalho

sala em sala a

de

recordar

aos

enquadramento da atividade, foi decorada a

alunos das turmas

BE, conforme podem observar nas fotos,

6ºB, 6ºD, 7ºA, 7ºB,

com os três grandes ícones do momento,

8ºA, 8ºB, 9ºA e

diretamente entretecidos entre si – Agustina

antecipação

e

9ºB a importância das BE na formação

Bessa-Luís,

pessoal, académica e profissional de todos e

leitura,

a animar cada aula com a leitura de excertos

Oliveira, cinema e vida.

Manoel

de

das obras Dentes

Foram,

de Rato, Vento

elaborados marcadores

Areia e Amoras

de livros, que foram

Bravas

oferecidos a alunos e professores como

de

Agustina BessaLuís,
destacada pelo

livros,

Projecto

igualmente,

lembrança da comemoração.

escritora

de Animação

Comum (PAC – 2015) para ser objeto de
estudo e divulgação este ano. As sessões de
leitura, antecedidas de uma apresentação

“A tua biblioteca escolar:

um mapa de ideias”

em PowerPoint com informação sobre a vida
“— Já aqui andou a «dentes de rato» diziam os da casa,
escandalizados. Viravam e reviravam as maçãs, e em todas
havia duas dentadinhas já secas e onde a pele mirrara. Era
uma mania que ninguém podia explicar.”
Dentes de Rato, de Agustina Bessa-Luís

Equipa de Coordenação do Jornal
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DIA MUNDIAL DA MÚSICA

Sem dúvida um dos dias mais
celebrados neste mundo, em que as
comemorações pretendem renovar a
importância de datas e conceitos
importantes da nossa História Humana, o
Dia Mundial da Música foi vivido em cada
canto da nossa cidade, dando-lhe um ar de
festa e animando ruas, mercados e outros
locais. Habitantes e visitantes participaram
nesta festa conjunta, cantando e dançando
ao som de diferentes sonoridades. Na
nossa escola Música e Matemática
juntaram-se numa atividade conjunta
realizada na biblioteca com a participação
dos alunos do 7ºA e do curso vocacional de

animação sociocultural, a quem coube a
tarefa de decorar a biblioteca, e das
professoras Nazaré Rosas, Lina Oliveira,
Luísa Pereira, Fernanda Mendes e Maria
José Neves, que a organizaram e
acompanharam.
Através de um videoclip e de uma
atividade prática, os presentes puderam
reconhecer a ligação intrínseca da Música e
da Matemática, acompanharam a evolução
da Música ao longo dos séculos, da
Antiguidade aos nossos dias, e puderam
assimilar a relação entre melodia e
números ao som de Fazer o que ainda não
foi feito de Pedro Abrunhosa.

No final da sessão exprimiram as suas opiniões sobre o que
consideram comum à Música e à Matemática. Registam-se aqui duas
das mais interessantes.
Para mim ….
Entre a música e a matemática existe aquele pequeno clique que está sempre dentro de nós,
não só porque os professores insistem, mas o gosto pelas pausas, tempos… está sempre lá
dentro a crescer.
Inês Teixeira, nº11

A matemática tem em comum com a música tudo, porque a matemática é um conhecimento
e a música é uma paixão.
Dina Galho, nº 22

Notícias Frescas
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OFICINA DE GRAMÁTICA NA BE
Novidade deste ano, a oficina de gramática foi criada com o
intuito de ajudar os alunos a ultrapassar aquela pequena
resistência a este aspeto da nossa língua e a melhor
entenderem os conceitos da Nova gramática, podendo, assim,
praticar, tirar dúvidas e passar a entender o “papão”. Às terças
e quartas, as professoras Maria José Neves, Fernanda Moura e
Fernanda Mendes estão lá para te orientar. Consulta o horário
nos vários locais onde se afixou: blogue, vitrinas do átrio dos alunos, na tua biblioteca.

LEITURA E CONHECIMENTO
Dar relevo à leitura como elemento básico do conhecimento tem
sido e continuará a ser o principal objetivo da biblioteca escolar e
daqueles que de algum modo a incentivam direta ou indiretamente.
Quem não lê e se limita a ouvir o que outros têm para contar não
aprende a raciocinar, a interpretar, a passear pelos enredos,
construindo outros, desenvolvendo fluências verbais e recriando
mensagens. Os formatos e os suportes podem variar, mas o importante é criar o gosto pela
descoberta das palavras, pela capacidade de as juntar e construir histórias verdadeiras ou
fictícias, informar, divulgar, instruir, ensinar a viver neste mundo.
Apresentamos-te, por conseguinte, algumas sugestões de leitura para estas férias,
registando aqui, o nosso imenso prazer ao verificarmos este ano, o número crescente de
alunos que requisita livros para empréstimo domiciliário.












A Pesca da Baleia de Raul Brandão
O Livro de Cesário Verde
Robinson Crusoe de Daniel Defoe
A Viúva e o Papagaio de Virginia Woolf
História Breve da Lua de António Gedeão
Falar verdade a mentir de Almeida Garrett
Maria Moisés de Camilo Castelo Branco
O Castelo de Faria de Alexandre Herculano
Pocahontas de Andy Hopkins
Bambi de Barbara Ingham
Equipa de Coordenação do Jornal
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CONCURSO “MELHORES LEITORES”
No sentido de promover e incrementar o número
de leitores ativos foi lançado no Dia das Bibliotecas
Escolares o concurso cujo regulamento se publica.

CONCURSO “MELHORES
LEITORES”
REGULAMENTO
Artigo 1º
(Âmbito)
O presente concurso tem a finalidade de
estimular o gosto pela leitura e pela
frequência de Bibliotecas, permitir o
desenvolvimento da compreensão e da
expressão escrita e paralelamente procurar
envolver a família nesta atividade.

Artigo 2º
(Condições de Admissão)
As obras para leitura domiciliária poderão
ser aconselhadas por um amigo, por um
professor da turma ou de serviço na BE,
pelos pais/encarregados de educação e
terão de ser requisitadas na Biblioteca.

Artigo 3º
(Critérios de seleção)
No final de cada período serão selecionados
os três alunos que tenham lido o maior
número de obras e apresentado a respetiva
ficha de leitura.
Todos os campos da referida ficha deverão
estar preenchidos de forma clara e
completa, usando de correção ortográfica,
morfossintática e semântica.

Artigo 4º
(Júri)
O júri será constituído por três elementos da
equipa pedagógica da Biblioteca Escolar.

Na sequência da leitura da obra deverá ser
preenchida uma ficha de leitura que os
interessados
deverão
solicitar
à
coordenadora da BE.

Artigo 5º
(Prémios)
Os resultados serão divulgados no final de
cada período.

Podem concorrer individualmente todos os
alunos do 2º e 3º ciclos.

No final do ano letivo, será atribuído um
prémio aos três melhores leitores, durante
cerimónia agendada para o efeito.

Caso a identificação do aluno não seja clara,
anular-se-á a participação.
Artigo 6º
(Casos Omissos)
Os casos omissos serão supridos e decididos
pelo júri deste concurso.
Equipa de Coordenação do Jornal
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A LEITURA, UMA AMIGA PARA A VIDA
De viva voz - Testemunhos de alguns leitores atentos
Neste texto vou falar sobre os benefícios
da leitura. Penso que os principais
benefícios da leitura são: o enriquecimento
do vocabulário, a formulação de opiniões
de uma forma mais fundamentada e
documentada, para além do conhecimento
de várias realidades e diferentes formas de
descrever.
Quando lemos algo, o nosso cérebro capta
as palavras que lê, por isso, quanto mais
lermos, mais palavras o nosso cérebro irá
captar e mais expressões e vocabulário irão
passar a ser-nos familiares. É por esta
razão, que os alunos que leem mais, têm
mais facilidade na elaboração de redações
e de respostas porque conhecem uma
maior variedade de palavras.
A leitura permite-nos, também, a
exploração de diferentes autores, de

diferentes opiniões, de diferentes
géneros literários. Acredito que esta
exploração permite ao leitor uma
diferente perspetiva da realidade, pois
cada autor a descreve da forma como a
vive. Esta variedade de descrições da
vida, vai obrigar o leitor a filtrar as
informações com que concorda e não
concorda, fazendo assim, uma reflexão
sobre o que leu, tornando, deste modo,
as suas opiniões e os seus pontos de
vistas mais elaborados. (…)
Ontem li uma frase escrita por
Schopenhauer que ilustra bem a
importância dos livros: “O mundo morto
de
um
escritor
brilhante
é
incomparavelmente melhor do que a voz
viva de um professor idiota.”
Henrique Veiga, número 9 - 9ºA

“Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que
não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas
depois abri-o, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o
de novo, fui passear pela casa, adiei ainda mais indo
comer pão com manteiga, fingi que não sabia onde
guardara o livro, achava-o, abria-o por alguns instantes.
Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa
clandestina que era a felicidade. (…)”
Clarice Lispector, “Felicidade clandestina”

“A narradora, ao ter o livro desejado apercebe-se de quão frágil é a felicidade que sente naquele
momento e, por isso cria obstáculos à leitura do livro para preservar ao máximo esses momentos
de felicidade.”
Matias Lema, a propósito da citação da autora e do prazer que esta retira do livro cuja história se
propõe desvendar, saboreando-a pouco a pouco e prolongando esse prazer da descoberta.
Equipa de Coordenação do Jornal
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S. MARTINHO - SANTO PADROEIRO DE ALDOAR
O culto a S. Martinho chegou a Aldoar pelas
mãos dos peregrinos, que tinham
participado na cruzada do Ocidente e
também
pelos
monges
de
S.
Bento que, na
obediência da sua
Regra, cultivavam
as
terras
reconquistadas aos
muçulmanos
ou
deixadas ermadas (despovoadas) pela
retirada de uns e de outros.
A vida, nesta zona,
não era fácil, bem
pelo contrário, e é
de imaginar que a
“História” de S.
Martinho
fazia
mossa nos espíritos
simples
dos
aldoarenses
da
época e lógico seria
postarem-se sob a proteção de S. Martinho,
como, para todo o sempre, se colocaram.
Continuando a nossa peregrinação pela
história da nossa freguesia: Após a passagem
do Ano Mil, as incursões dos homens do
Norte continuaram. Em 1026, segundo
Simão Rodrigues, no seu “Antiguidades do

Porto”, um grupo de piratas normandos
chegou às costas portuenses e, como
sempre, incendiavam e pilhavam tudo o que
podiam. Em 1032 uma importante frota, sob
o comando do dinamarquês Jarl Ulaf,
saqueou as costas da Galiza e do Norte de
Portugal, chegando até aos limites do atual
Douro Litoral. Foi tal a sua importância que
as sagas dinamarquesas se lhe referem
como Ulaf Galiza. Ainda no século XI, surge
uma forte invasão de normandos (também
conhecidos como galos ou francos) que
chegaram até às proximidades de Aldoar,
tendo travado um renhido combate com os
habitantes, com a vitória destes, num lugar
nosso vizinho, e que ainda hoje se conhece,
pelo topónimo de Francos.
Um pouco por toda a parte, surgiram igrejas
que lhe são dedicadas. Em
França existem 3600, na
Hungria, o seu país natal,
há mais de cem igrejas
com o seu nome. O
mesmo acontece em Itália.
Curiosamente, no Estado de Washington,
nos Estados Unidos, existe uma abadia que
lhe é dedicada. Em Londres, St. Martin-inthe-Fields é uma das mais famosas.

Júlio Couto, Monografia de Aldoar, Edição da Junta de Freguesia e Paróquia de Aldoar, 2000
Sugestões bibliográficas:
*Caso queiras aprofundar os teus conhecimentos sobre esta matéria, requisita um dos exemplares da referida
obra na tua Biblioteca.
Equipa de Coordenação do Jornal
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HORA DO CONTO – MAGIA DO NATAL - BIOGRAFIAS
Luísa Ducla Soares nasceu em Lisboa, a
20 de julho de 1939,
onde se licenciou em
Filologia
Germânica,
pela Faculdade de
Letras da Universidade
daquela cidade.
Iniciou a sua
atividade profissional como tradutora,
consultora literária e jornalista, prestando
atualmente serviços na Área da Informação
Bibliográfica da Biblioteca Nacional, na qual

realizou uma bibliografia de literatura para
crianças e jovens em Portugal.
Luísa Ducla Soares tem vindo a
dedicar-se à literatura infanto-juvenil, não
só enquanto escritora, mas também como
estudiosa, tendo já publicado mais de meia
centena de obras neste domínio, e
participado regularmente em congressos e
projetos de divulgação e animação cultural
em escolas e bibliotecas.
Luísa Ducla Soares é uma escritora de
merecida distinção, sendo autora de um
conjunto significativo de obras.

Rodrigues, Carina (2008). Luísa Ducla Soares – Os afetos que desencadeiam a expressão. Lisboa: Casa da Leitura, disponível em
http://195.23.38.178/casadaleitura/portalbeta/bo/documentos/vo_lduclasoares_a.pdf [consult. em 26/11/2014
Silva, Sara Reis da (2007). Obras de Luísa Ducla Soares. Lisboa: Casa da Leitura,
http://195.23.38.178/casadaleitura/portalbeta/bo/documentos/biblio_aduclasoares_a.pdf [consult. em 26/11/2014]

Rosa Maria de Bettencourt Rodrigues Lobato
de Faria nasceu a 20 de abril de 1932 e
faleceu a 2 de fevereiro de 2010, com 77
anos, de uma anemia grave.
Poetisa, romancista, argumentista, cronista e
atriz de teatro, cinema e televisão, destacouse, ainda, como autora de letras de canções
e de fados.
Começou a escrever poesia aos seis anos de
idade. Letras de sua autoria foram
premiadas, por quatro vezes, em festivais da
canção. Rosa Lobato de Faria, senhora de

disponível

em

uma personalidade bastante forte, impunhase pelo seu porte distintíssimo e pelo espírito
perfeccionista que punha em todos os seus
trabalhos.
Poeta e romancista, o essencial da sua poesia
está reunido no volume Poemas Escolhidos e
Dispersos, publicado em 1997. Em 1999,
publica A Gaveta de Baixo, um longo poema
inédito acompanhado por aguarelas do
pintor Oliveira Tavares. O seu primeiro
romance, O Pranto de Lúcifer, veio a público
em 1995. Seguiram-se-lhe Os Pássaros de
Seda (1996), Os Três Casamentos de Camilla
S. (1997), Romance de Cordélia (1998), O
Prenúncio das Águas (1999, Prémio Máxima
de Literatura em 2000) e A Trança de Inês
(2001). Com os seus dois primeiros romances
já traduzidos na Alemanha, a autora viu
recentemente o seu romance O Prenúncio
das Águas publicado em França, com a
prestigiada chancela das Éditions Métailié".
Equipa de Coordenação do Jornal
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HORA DO CONTO
Associando a
quadra natalícia
à Família, ao
Amor, à atenção
pelos outros e
aos valores de
sempre como a
solidariedade, a
amizade e a partilha, os dois contos
escolhidos transmitem mensagens com as
quais os nossos alunos facilmente se
identificam, constatando que noutros
locais existem famílias como as suas, com
os seus problemas, dificuldades, solidões,
mas que, no fundo, basta uma réstia de
esperança, um olhar terno, um pequeno
mimo e a alegria regressa ao coração. Foi
esta alegria misturada com o calor da
atmosfera criada para o efeito que fez

desta hora um momento de fuga que faz a
diferença cada ano que passa.
Todas as turmas de 5º e 6º ano
puderam usufruir da biblioteca da sua
escola para ser transportadas numa viagem
narrativa.
De
seguida,
teceram
comentários sobre o que ouviram,
realizaram atividades de interpretação e
recriação e leram a mensagem que alguns
alunos redigiram previamente e que,
entretanto, fora colocada dentro de uma
caixinha que decorava a nossa coroa de
Natal.
Por fim, e na sequência da audição e
visualização dos contos O Primeiro Natal
em Portugal de Luísa Ducla Soares e Asas
sobre a Cidade de Rosa Lobato de Faria, os
alunos preencheram um guião de leitura e
formularam os seus desejos. Destacam-se
aqui alguns dos registos recolhidos.

Se fosse um Anjo da Guarda…
“Gostaria de dar um presente a um menino como o Chico, pois ele não tem família, um lar, comida e principalmente amor.”
Maria Ribeiro, 6ºA
“ Gostava de dar um presente a uma pessoa como a Laura porque gostava de lhe dar uma grande alegria como o primeiro
anjo fez.”
Leonor, 6ºA
“Gostaria de dar carinho e prendas aos meninos que precisam de comer.”
Diogo, 6ºC
“Gostaria de dar um presente ao meu irmão mais novo porque gosto dele. …”
Fernando, 6ºC
“Gostaria de dar um presente às pessoas que precisassem porque merecem ser felizes.”
Carolina, 6ºA

Que presente especial gostarias de receber do teu Anjo da Guarda?
“Poder reunir toda a minha família.”
Leonor, 6ºA
“ Nada de especial, o melhor presente é carinho e paz.”
Nádia, 6ºA
“ Ter amigos e muita felicidade era o que eu mais queria, pois não é só de objetos que se vive, mas sim de Amor e carinho.”
“

Fernando, 6ºC

“Eu gostaria de receber felicidade, amor, carinho, isto sim, era o melhor presente de todos.”
Ricardo Matari, 6ºC
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HORA DO CONTO ÁLBUM DE FOTOGRAFIAS
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A VIDA DE UM ESTUDANTE
Já ouvi estudantes a falar de quase tudo, por
exemplo da mochila pesada, dos professores “chatos”,
da comida da escola, dos testes todos seguidos, das
rotinas enjoativas, mas nunca ouvi falar sobre o recreio,
o local preferido de todos os estudantes.
Recreio... Um local que para a maioria dos estudantes quer dizer
“horário de diversão”; para uma pequena parte dos alunos quer dizer
horário de estudo, e depois, ainda, há aqueles para quem recreio
significa violência, e local ou dérbi onde se discutem situações que se passam ao longo do
ano.
Para mim, significa “horário de diversão”, mas, por azar, na minha escola, para a maioria
dos alunos, o recreio quer dizer violência, ou seja, destruir a escola, envergonhar outros
alunos, para elevar a sua reputação e serem chamados os “mais fortes da escola”, no
entanto e, sinceramente, acho que são apenas os mais estúpidos da escola. De qualquer
forma, gostava que houvesse cura para esses idiotas que “curtem em se armar em
superiores”, mas infelizmente AINDA não existe, AINDA!!
Lamentavelmente, esta é a minha escola e, por muitos problemas que haja, é o local
onde eu estudo, logo, mais vale habituar-me, porque o mundo lá fora não é muito diferente.
Rúben Jarrais, número 26 - 9º B

COMIDA DA ESCOLA
As
diferentes
escolas do país, nas
cidades, vilas e
aldeias,
são
frequentadas
por
milhares de alunos
que necessitam de
se alimentar e, para isso, existem as
cantinas e os bufetes escolares.
Na minha opinião, a comida da escola
tem o seu lado positivo e
o negativo. A meu ver, a
comida escolar mal se
consegue digerir. Por
outro lado, gasta-se
apenas um euro e meio,
o que é bastante útil para aqueles miúdos
que não têm o que comer em casa e
aproveitam o facto de existir a cantina para

se alimentarem, uma vez que a sua
situação económica não é favorável.
Falando agora do tipo de comida que a
escola nos fornece, há de tudo, desde
batatas ''assassinas'', arroz de ''cimento'' e
até peixe ''esponjoso''.
Por outro lado, existe uma salvação
chamada bufete, em que os preços não se
comparam aos de um café.
Neste caso, uma garrafa de água
custa um euro e dez e no bufete
da escola custa apenas doze
cêntimos e a qualidade é
praticamente a mesma.
Resumindo e concluindo, as refeições
das cantinas não têm qualidade para quem
quer comer bem, mas pode ser a única
refeição de um aluno que tenha
dificuldades económicas.
Filipe Ferreira, número 12 - 9ºB
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SER ESTUDANTE
Bem, eu já vi algumas crónicas assim intituladas, mas acho que nunca nenhuma falou do
que eu vou falar: os testes!
Em primeiro lugar, os professores marcam os testes todos na mesma semana… Tudo
bem, já deveríamos ter estudado e,
provavelmente, até há alguns alunos
que o façam. Mas há aqueles que,
mesmo estudando depois das aulas,
antes dos testes, necessitam de rever a
matéria. Para nós, alunos, é esgotante
termos três, quatro e cinco testes na
mesma
semana.
Conforme
os
professores mandam recados na caderneta para os pais, os
professores também deveriam ter uma para quando os alunos estão
insatisfeitos. E, nesse caso, o recado que poderíamos enviar poderia ser algo deste género:

De: Alunos
Para: Professores
Mensagem: Vimos por este meio informar que estamos insatisfeitos com as datas dos
testes. Pedimos que mudem as datas dos testes para não termos mais de três testes por
semana.
Com os nossos melhores cumprimentos.
E não é só isto (como se ainda fosse pouco…), ainda há
aqueles professores que fazem
testes dificílimos para apenas 45
minutos! Como é que
podemos ter boas notas se
fazem testes tão longos e
difíceis para tão pouco
tempo? Pois claro, depois “entramos em parafuso” e não
sabemos o que haveremos de fazer ou escrever. Claro que
depois as notas, mesmo que se tenha estudado bastante,
não são o que nós e os professores esperamos.
Enfim…
Beatriz Pegado, número 5 - 9ºB
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UM PASSEIO MATINAL
Estava um dia de céu limpo, azul celeste, o sol fazia
reflexos prateados na água do rio Douro. Àquela hora
estava tudo calmo, sereno.
Escolhi uma esplanada para relaxar e apreciar a
paisagem. Em frente, na outra margem, avistava-se Gaia
com os seus barcos Rabelos alinhados no cais.
Mais ao longe, a ponte D. Luís ergue-se majestosamente junto à serra do Pilar.
Eu, calmamente, entretinha-me a sorver um sumo de laranja
natural e a deliciar-me com a torrada quentinha e saborosa.
Por detrás da esplanada, erguia-se o casario típico da Ribeira
do Porto, com as suas casas coloridas e as suas varandas enfeitadas
com adereços de S. João.
Alguns turistas chegavam, munidos com os seus mapas e
câmaras fotográficas, cheios de risos e encantados com a nossa
cultura.
Satisfeito com uma manhã extraordinária, inspirei, por uma
última vez, aquele cheiro a rio, antes de voltar ao meu caminho de regresso a casa, pensando
que haveria de visitar aquele lugar mais vezes.
Texto coletivo da turma 7ºA

UMA AVENTURA NA COZINHA
Sim, é o que estás a pensar…
Uma aventura na cozinha.
Na minha cozinha, o meu pai faz um arroz maravilhoso que é de comer e
chorar por mais. Nessa altura, um odor delicioso começa a pairar no ar e eu,
a minha mãe e as minhas irmãs começamos a saboreá-lo ainda antes de nos
sentarmos à mesa.
E agora pode vir o prato seguinte: panados da minha avó. As qualidades dos panados são:
tostadinhos, saborosos e tenros.
Pois, meus amigos, dois petiscos fantásticos. Os dois juntos são uma combinação explosiva
de que todos gostamos.
Manuel José Dias, número 13 - 5ºA
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REMEMBRANCE SUNDAY - 9TH NOVEMBER
Remembrance Sunday, the second Sunday in
November, is the day traditionally put aside to
remember all those who have given their lives for the
peace and freedom we enjoy today. On this day, people
across the nation pause to reflect on the sacrifices
made by our brave Service men and women.
The National Service of Remembrance at the
Cenotaph in Whitehall is a unique expression
of national homage devoted to the
remembrance of those who have given their
lives in war. It was originally conceived as a
commemoration of the war dead of the First
World War but after the Second World War

the scope of the ceremony was extended to
focus on the nation's dead of both World
Wars and in 1980 it was widened once again
to extend the remembrance to all who have
suffered and died in conflict in the service of
their country and all those who mourn them.

THE STORY OF THE POPPY
During the First
World War (1914–
1918) much of the
fighting took place
in Western Europe
in the Flanders and
Picardy regions of
Belgium and Northern France.
Previously beautiful countryside was blasted,
bombed and fought over, again and again.
The landscape swiftly turned to fields of mud,
bleak and barren scenes where little or
nothing could grow.
Bright red Flanders poppies (Papaver rhoeas)
however, were delicate but resilient flowers
and grew in their thousands, flourishing even
in the middle of chaos and destruction.
Lt Col John McCrae, a Canadian doctor,
wrote a poem ("In Flanders Fields").inspired
by the sight of poppies. McCrae’s poem in

turn inspired an American academic, Moina
Michael to make handmade red silk poppies
which were then brought to England by a
French lady, Anna Guerin. The (Royal) British
Legion, formed in 1921, ordered 9 million of
the poppies which they sold on 11
November that year. The poppies sold out
almost immediately and that first ever
'Poppy Appeal' raised over £106,000, a huge
amount of money at the time.
The following year, Major George Howson,
who had received the Military Cross for his
role in the First World War, set up a factory
off the Old Kent Road in London where five
disabled ex-Servicemen began making
poppies. 3 years later the Poppy Factory
moved to its current site in Richmond,
Surrey and today produces millions of
poppies each year.

In http://www.britishlegion.org.uk/remembrance/how-the-nation-remembers/the-story-of-the-poppy (abridged)
Clube de leitores de Inglês
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THE LEGEND OF STINGY JACK
According to the
story, Stingy Jack
invited the Devil
to have a drink
with him, but Jack
didn't want to pay
for his drink, so he convinced the Devil to
turn himself into a coin that Jack could use
to buy their drinks. The Devil did so. Jack
decided to keep the money and put it into
his pocket next to a silver cross, which
prevented the Devil from changing back
into his original form. Jack eventually freed
the Devil, under the condition that he
would not bother Jack for one year and

that, should Jack die, he would not claim
his soul. The next year, Jack tricked the
Devil again. The Devil promised Jack not to
bother him for ten more years.
Soon after, Jack died. As the legend goes,
God would not allow such an unsavory
figure into heaven. The Devil would not
allow Jack into hell. Jack had to stay
between the hell and the heaven.
He sent Jack off into the dark night with
only a burning coal to light his way. Jack
put the coal into a carved-out turnip.
People began to refer to this ghostly figure
as “Jack of the Lantern,” and then, simply
“Jack O’Lantern.”
Carolina, número 6 - 7ºA

A THANK YOU NOTE
Dear John and Amy,

I'm writing this as a thank you note for all the things you did for
me, for all the kindness you've shown me right from the start,...
I still remember the first night there. You took me to the best sushi
restaurant in town. It was one of the best meals I've ever had. Amy, I
wanted to thank you for the obentos you made for me, and John, I wanted
to thank you for taking me to school every day.
I felt very lucky and happy that I got you as my exchange family. You've taught me that you
shouldn't hug or kiss in public. Thank you for everything!
Love,
xxx Natacha
Natacha Machado, número 17 - 9ºA
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SPELLING BEE
In the past 4th of December we (four
students from class 9thA and four students
from class 9thB) went to the Almeida Garret
library to participate in the spelling bee
contest (organised by the American
embassy).
When we arrived we were conducted to
an auditorium were we were given a sheet
of paper.
After about half an hour, the auditorium
was full and the host (a member of the
American embassy) told us that the contest
would be divided in two parts; the first one
was a written phase and the best ones

from
that
phase
would be selected for
an oral phase. If
someone in the oral
test failed to spell a
word, the students
who didn’t make it
there had a chance to
spell it in order to win
smaller prizes.
We were all shocked when we found out
that the 1st place won a trip to Lisbon while
2nd and 3rd places won an iPod Nano.
All in all it was worthwhile and we had a
lot o f fun.
Matias Viinikainen, número 16 - 9ºA

ARE YOU A WORD WHIZ?
At the 2014 Scripps National Spelling Bee,
all 281 spellers took the Preliminaries
Test. That test contained 12 score spelling
words, 12 score vocabulary questions, a
Round Two vocabulary question and a
Round Three vocabulary question for a
total potential score of 30 points.
Additionally, spellers who spelled
correctly on stage during Rounds Two and
Three of the Bee had an opportunity to
earn an additional three points for each

correct spelling. Here's the catch: If a
speller misspelled in either Round Two or
Round Three, the speller was eliminated
from the competition. A total of 46
spellers qualified for the Semifinals by
earning at least 28 points in the
Preliminaries. Click below to try your
hand at the actual 2014 Preliminaries Test
and see if you could have qualified for the
Semifinals.

http://www.spellingbee.com/sample-test [consultado em 18-12-2014]

Matias Viinikainen, número dezasseis - 9ºA
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A MAGIA DO NATAL



ORGANIZA AS LETRAS E COMPLETA O TEXTO

O Natal é comemorado no dia 25 de (1.) ______________________, mas a festa começa sempre
um dia antes, durante a ceia de Natal! A tradição da ceia vem da (2.) “_____________ Ceia”,
quando Cristo reuniu os seus (3.) ______________________ e instituiu o Santíssimo Sacramento.
No dia de Natal é celebrado o (4.) _________________________ de Jesus. A história conta-nos que
no dia do nascimento de Jesus, teria ocorrido uma grande explosão estrelar que resultou na
imagem da estrela de Belém. Os três Reis Magos foram (5.) __________________ por esta estrela
até ao local onde nasceu Jesus.

*1. EZDEMBRO



*2. ASTAN

3. APSÓSTOOL

* 4. NOSCAMINTE

*5. GOIUDAS

ESCREVE NAS PALAVRAS CRUZADAS O NOME DAS IMAGENS
1

N
2

3
4

A
T
A

5

L
A Equipa de Coordenação do Jornal

ADIVINHAS
 Qual é a coisa qual é ela, que é uma caixinha de bem-querer, não há carpinteiro, que a saiba fazer?
 Qual é coisa qual é ela, que não anda, mas gasta a sola do sapato?
 Qual é coisa qual é ela, que não faz outra coisa senão comer?
Alunos de Educação Especial

ANEDOTAS
http://anedotas.aeiou.pt

O professor pergunta ao aluno:
- Na frase “ O homem morreu.,” onde está o sujeito?
Responde o aluno:
- No cemitério.
Alunos de Educação Especial
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A MAGIA DO NATAL



SÍMBOLOS DE NATAL

Este jogo de sopa de letras é sobre os símbolos de Natal. Queres ajudar-me a encontrar os
nomes deles?
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Lista de palavras:

*anjos
*grinalda
*pinheiro

*árvore
*luzes

*chaminé
*meias

*presentes

*decorações
* missa (2x)

*presépio

*duende
*Natal

*rena

*estrela
*Pai Natal

* velas(2x)

A Equipa de Coordenação do Jornal
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OS PAÍSES LUSÓFONOS
Durante os Descobrimentos, os portugueses fixaram-se em vários continentes um pouco
por todo o mundo.
Um dos vestígios, da sua passagem por esses territórios, é a língua portuguesa, ainda
hoje aí falada. Aos países onde ainda se fala a língua portuguesa chamamos países lusófonos.

Países Lusófonos:





Portugal continental e Regiões
autónomas da Madeira e dos Açores
Cabo Verde
Guiné-Bissau
São Tomé e Príncipe






Angola
Moçambique
Timor-Leste
Brasil
André Marques – 9º C

A HISTÓRIA DE PORTUGAL
FRISO CRONOLÓGICO
Representação da ordem dos acontecimentos no tempo.
No friso cronológico contamos o tempo antes e depois do nascimento de Cristo.

André Marques- 9º C

CARACTERIZAÇÃO DOS ANIMAIS QUANTO À ALIMENTACÃO
Nem todos os animais se alimentam da mesma forma. Aqueles que se alimentam de outros
animais são os carnívoros, os que se alimentam de vegetais são os herbívoros, e os que se
alimentam de outros animais e vegetais são os omnívoros.
Leandro Costa – 9º C
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REFERÊNCIA A FONTES CONSULTADAS

Pedro Almeida - 6º B

/

ELEVAÇÕES DE PORTUGAL
No nosso país, grande parte das serras estão
situadas a norte do rio Tejo.
A serra da Estrela, com 1991 metros de altitude, é a
mais alta do Continente, mas o Pico (Açores), com
2351 metros, é o ponto mais alto de todo o país.

Pedro Miguel, número 21 - 6ºB
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CURIOSIDADE
A descoberta da vacina deve-se a um médico inglês chamado
Edward Jenner que viveu entre 1749 e 1823. Ele
verificou que as pessoas que tratavam das vacas
doentes com “febre bovina” (uma doença parecida
com a varíola) não adoeciam com varíola. Só anos
mais tarde, Pasteur explicou cientificamente este
fenómeno. Como o micróbio que provocava a febre bovina era a
vaccinia, esta designação passou a ser usada para as vacinas em
geral.
André Marques -9º C

AS FORMAS DE ORIENTAÇÃO
Orientação pelo Sol
O Sol, para além de ser o centro do Sistema Solar, é também uma fonte de luz
e de calor e serve ainda para nos orientarmos no espaço, através das várias
posições que, ao longo do dia, ocupa no céu.
 Pontos cardeais - pontos que servem para nos orientarmos no espaço.
 Pontos cardeais principais: norte, sul, nascente (este), poente (oeste).
 Pontos cardeais intermédios: nordeste, noroeste, sudeste, sudoeste.
Rosa-dos-ventos
(representação dos pontos cardeais)

 Se nos viramos para o Sol de manhã, quando ele nasce, ficamos virados para este
(nascente).
 Se nos viramos para o Sol ao meio-dia, ficamos virados para sul e atrás de nós fica o
norte.
 Se nos viramos para o Sol quando ele se põe, ficamos virados para oeste (poente).
Pedro Miguel, número 21 - 6ºB e André Tiago, número 4 - 9ºC
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BREVE HISTÓRIA DA MÚSICA
A música tem a sua origem na necessidade de comunicar.
Foi preciso recuar muito no tempo para tentar determinar a
antiguidade da utilização dos sons
ordenados pelo homem. Gravuras e
achados arqueológicos dizem-nos que, na
verdade, a compacidade do Homo Sapiens
imitar os sons da Natureza começou há
mais de 40 000 anos.
As primeiras expressões musicais
estavam ligadas a rituais de caça e a cerimónias dedicadas à
fertilidade.
Os primeiros instrumentos eram apenas ossos furados, paus
dentados que se raspavam uns nos outros e até chocalhos feitos com
crânios de animais cheios de sementes.

Cronologia
Género

Época

A Música na Pré- História

40000 a.C.

A Música na Idade Média

1000 d.C.

A Música na Renascença

1450 d.C.

A Música no período barroco

1600 d.C.

A Música na era clássica

1750 d.C.

A Música na era romântica

1825 d.C.

A Música na época contemporânea

1900 d.C.

André Marques – 9º C
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O CICLO DA ÁGUA

A água apresenta-se na Natureza em três estados:




corre pelos rios e mares, junta-se aos alimentos para os cozer, lava-nos o corpo e
mata-nos a sede. Neste caso, a água apresenta-se no estado líquido;
pela ação do frio, a água transforma-se em gelo. Está no estado sólido;
pela ação do calor, evapora-se, sobe para o ar (e deixa de se ver); passa, então, ao
estado gasoso.
André Marques – 9º C

OS CONTINENTES E OCEANOS
O planeta Terra é constituído por uma parte líquida e por uma parte sólida.




Os continentes são: Europa, Ásia, Africa, América, Antártida e Oceânia.
Os oceanos são: Atlântico, Índico, Pacífico, Glacial Ártico e Glacial Antártico.
André Marques – 9º C
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EDUCAÇÃO ESPECIAL
Constituindo o grupo de alunos de necessidades educativas especiais, uma percentagem considerável deste
Agrupamento, a responsável pela Educação Especial compilou informação importante e útil que permitirá aos
docentes e outros interessados orientar o seu trabalho e aprofundar conhecimentos sobre esta área.
Compilação de sites em português e materiais interessantes para partilha no âmbito da educação especial

. Método das 28 palavras - http://palavras28.no.sapo.pt/
· Guia de escrita - http://www.meddybemps.com/letterary/guide_and_archives.html
Dislexia
Portal da Dislexia - http://www.dislexia-pt.com/sinais_alerta.htm

Dislexia: Perceber o que os meus olhos vêem - http://alunos.por.ulusiada.pt/21656106/

Artigos e informações sobre Dislexia - http://www.dyslexia-teacher.com/

Autismo








Recursos para o autismo - http://www.sensite.co.uk/approach/theme_4.html
Actividades para autistas - http://actividadesautistas.blogspot.com/
Partilha de experiências e trabalhos - http://partilharombroamigo.blogspot.com/
PECS (Picture Exchange Communication System) - http://www.pecs.org.uk/
PECS (Picture Exchange Communication System) - http://www.autistas.org/pecs.htm
Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger -http://www.apsa.org.pt/bin/PresentationLayer/home_00.aspx
Federação Portuguesa de Autismo - http://www.appda-lisboa.org.pt/federacao/

1ºciclo











Banco de imagens gratuitas - http://www.picto.qc.ca/
Imagens para colorir - http://www.coloring.com/pictures/choose.cdc
Recursos educativos 1.º ciclo - http://www.cantinhodateresa.net/corpo.htm
Actividades 1.º ciclo e pré-escolar - http://www.catraios.pt/
Rua Sésamo - http://www.sesameworkshop.org/
Passatempos, jogos educativos, colorir e multimédia - http://www.smartkids.com.br/
Actividades pré-escolar, 1.º e 2.º ciclo - http://www.junior.te.pt/
Recursos - http://www.akidsheart.com/
Actividades e recursos para crianças do 2-6 anos - http://www.first-school.ws/
Cooperativa de Educação e Reabilitação de crianças inadaptadas de Fafe -http://www.cercifaf.pt/
Aplicações interactivas para o 1.º ciclo e a Educação Especial http://www.cercifaf.org.pt/mosaico.edu/

Diversos







Entre Amigos - Rede de Informações sobre Deficiência - http://www.entreamigos.com.br/
Programas educativos interactivos - http://misprogramaseducativos.blogspot.com/
Estimulação sensorial e criativa - http://www.boohbah.tv/
Actividades pedagógicas para E.E. pré-escolar -http://www.malhatlantica.pt/apoio_pre_escolar/actividades.htm
Conteúdos pedagógicos abordados através de animações, jogos, sons e imagens -http://www.estarconsigo.com/animacoes.htm


















Noddy - http://www.noddy.com/funtime/index_pt.html
Puzzles, jogos e diversas actividades - http://www.poissonrouge.com/
Ruca - http://ww1.rtp.pt/wportal/sites/tv/ruca/index.php
Teletubbies - http://www.bbc.co.uk/cbeebies/teletubbies/
Recursos sobre Ciências da Natureza - http://www.cientic.com/portal/
Eu Sei! - Centro de Competência TIC da ESE de Santarém - http://nonio.eses.pt/eusei/
No Mundo das Fábulas - http://nonio.eses.pt/fabulas/
Actividades 1.º ciclo - Univ. Évora - http://www.minerva.uevora.pt/web1/
TIC Ciênci@ - Univ. É vora - http://www.minerva.uevora.pt/ticiencia/index.htm
Aventuras na Web - 1.º ciclo - http://www.minerva.uevora.pt/pre1ciclo/webquests.htm
Netescrit@ - http://www.nonio.uminho.pt/netescrita/princ1.html
Molecularium - Simulações em Química-Física - http://www.molecularium.net/
Softciências - Jogos sobre a Tabela Periódica - http://nautilus.fis.uc.pt/cec/jogostp/
Softciências - Camada de Ozono - http://nautilus.fis.uc.pt/cec/ozono/
Softciências - Caça ao Tesouro - http://nautilus.fis.uc.pt/cec/ct/
Jogo das Coisas - Centro de Física Computacional - http://www.jogodascoisas.net/
Cadernos Net - Actividades/Webquests - 1º, 2º, 3º ciclos, Secundário e Técnico - Proformar -http://cadernosnet.proformar.org/intro.swf

Fonte:
http://criancasealunoscomnee.blogspot.pt/search?updated-max=2014-10-17T22:11:00%2B01:00&max-results=10

Ana Rua
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PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITOS DE AUTOR

A

propriedade intelectual, segundo a OMPI (Organização Mundial da
Propriedade Intelectual), é a soma dos direitos que
cada entidade (individual ou coletiva) tem, relativos à
criação de expressões artísticas, obras literárias, descobertas
científicas, formas de expressão criativas, etc.
Uma obra protegida com
Os direitos de autor traduzem-se pelos direitos
direitos de autor está
conferidos ao autor pela forma como a sua criação
identificada pelo símbolo ©.
(ideia, descoberta, etc.) é expressa.
O software, sendo uma expressão criativa distribuída digitalmente, também tem
propriedade intelectual e a sua utilização e comercialização está protegida por
direitos de autor.

O software protegido por
direitos de autor tem o símbolo © no
site ou na documentação, quando é
adquirido.
.

Antes de o usar, tem o cuidado de
conhecer os termos de utilização que,
normalmente, te são dados a
conhecer e a aceitar, aquando da sua
instalação.
Bruno Monteiro - 9º A

PraTIC, Maria Clara Alves e Maria João Barbot, Porto Editora

Notícias Frescas

Página 36

