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QUADRO DE EXCELÊNCIA/HONRA
No dia onze de dezembro, coincidentemente data do aniversário do
nascimento do patrono do Agrupamento, teve lugar mais uma
cerimónia de atribuição de prémios que distinguiu alunos excelentes,
muito bons, artistas e atletas.
(Continua na página 15)

FEIRA DO LIVRO
De 16 a 20 de novembro, a Biblioteca da Escola Manoel de Oliveira organizou,
em parceria com os Encarregados de Educação dos alunos participantes, mais
uma edição de uma feira do livro, em que todos tiveram a oportunidade de
participar quer contribuindo com material variado: livros, CDs, DVDs e objetos
manufaturados quer aproveitando a oportunidade para aumentar a sua
biblioteca privada ou mesmo adquirir os seus presentes de Natal.
(Continua na página 21)

DESPORTO ESCOLAR – PRIMEIROS LUGARES
Realizou-se, no dia vinte e oito de novembro, o 1º Torneio Interescolas de Badminton,
nos escalões de Infantis B e Iniciados, feminino e masculino, em que a EB Manoel de
Oliveira participou com doze alunos, acompanhados pelos professores Isilda Dias e Paulo
Bastos.
(Continua na página 8)

Ainda no âmbito do Desporto Escolar, a nossa Escola distinguiu-se com o
excelente desempenho do aluno Lúcio Rocha, do 6º B, que obteve o 1º lugar no
torneio individual de Ténis de Mesa que decorreu no dia cinco de dezembro, na
Escola Secundária Fontes Pereira de Melo.
(Continua na página 7)

CONCERTO DE NATAL
No dia 15 de dezembro, às 18:30, a Biblioteca acolheu pais, encarregados de
educação e familiares dos alunos das turmas do 6º A e do 6º D, para
assistirem ao muito apreciado Concerto de Natal, uma iniciativa organizada e
dinamizada pelos professores Nazaré Rosas, Adelina Pereira, Fátima Leite,
José Maria Basto e Maria João Serpa.
(Continua na página 29)
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Editorial
Estamos de volta com o renovado intuito
de continuarmos a divulgar os momentos
marcantes deste trimestre.
As páginas que se seguem pretendem
registar momentos únicos das nossas
escolas: momentos de aprendizagem, de
lazer, de prazer, de convívio, de partilha e
de crescimento.
Começamos por fazer, ainda, uma
referência aos que terminaram o seu
percurso neste Agrupamento e nos
deixaram muita saudade, desejando que
a Manoel de Oliveira seja sempre parte
determinante das suas vidas e
simultaneamente damos as boas-vindas
aos que começam agora a fazer parte
deste todo, desejando que encetem uma
caminhada de sucesso que lhes seja útil
no seu futuro.
Boas leituras e boas viagens pelas páginas
que se seguem.
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JANTAR DE FINALISTAS 2014-2015
Como vem sendo hábito
os alunos de 9º ano
assinalam o fim de mais
um ciclo da sua vida
escolar e pessoal com uma
pequenina festa. Este ano,
o local escolhido foi o
Parque da Cidade onde se juntaram os interessados,
partilhando jantar e conversas animadas.
Nem todos quiseram fazer parte deste
momento de despedida, mas os que o
fizeram,
decerto,
guardarão
recordações que os acompanharão
pelo caminho.
No final do jantar, os alunos registaram
as suas mensagens num cartão
concebido para o efeito e dedicaram-nas aos amigos, aos colegas da turma
e aos professores.
A organização deste encontro esteve a
cargo da representante da Associação de Pais, da Assistente Social da Escola e da Professora
Luísa Pereira.

Equipa de Coordenação do Jornal
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VISITA AO PARQUE DA CIDADE
No dia de 16 de outubro, os alunos da Escola
da Vilarinha, das turmas 3º A da professora Sílvia e
do 3º B da professora Fernanda foram convidados
para ir ao Núcleo Rural do Parque da Cidade,
assistir à libertação para a Natureza de dois falcões
peneireiros. Estes falcões juvenis estavam muito
debilitados, porque caíram do ninho e ficaram
algumas horas fora dele. Foram encontrados por pessoas que os
levaram para o Centro de Recuperação do Parque Biológico de
Gaia onde estiveram a ser tratados, alimentados e até
ensinados a voar. Estiveram em recuperação
durante cinco meses. A veterinária, Sofia
Loio, do Centro de Recuperação deu-nos muitas informações, esclareceu-nos algumas dúvidas e disse-nos que esta restituição de aves à Natureza,
é uma das várias que serão feitas para comemorar os trinta anos do
Parque Biológico de Gaia. Aprendemos que falcões
peneireiros são aves de rapina diurnas que são
comuns no nosso país, e têm a particularidade de
conseguirem parar no voo, batendo as asas e
fazendo uma espécie de peneira, por isso, são
facilmente reconhecidos. Ficamos também a saber
que quando encontrarmos uma cria de uma ave perdida, devemos
tentar primeiro procurar os pais da cria e se não forem encontrados é que a devemos
entregar ao Centro de Recuperação.
O primeiro falcão foi libertado pelo Vereador do Ambiente da Câmara Municipal do Porto, Dr.
Filipe Araújo e o segundo falcão pela Vereadora do Ambiente da Câmara de Vila Nova de Gaia.
As aves bateram as asas e voaram felizes por
terem a sua liberdade. Nós sorrimos e
aplaudimos o seu voo. Foi lindo! Que
experiência fantástica!
Vários órgãos de comunicação social
estiveram lá a fazer reportagens do
acontecimento, entre eles, o jornal Público e
o PORTO CANAL. Por isso, quando chegámos
a casa, fomos logo ligar a televisão e pudemos ver-nos na TV. Estávamos lindos! E os nossos
colegas portaram-se bem e deram boas entrevistas.
Os alunos do 3º ano da Escola da Vilarinha
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GANHA O DESAFIO
Parabéns
aos
vencedores
do Concurso

A turma A do sétimo ano continuou a destacar-se como a grande vencedora deste Desafio,
tendo arrecadado o primeiro lugar em todos os períodos do ano letivo 2014-2015 e
usufruindo uma vez mais do prémio tão merecido, desta vez uma apropriada visita ao Parque
Aquático de Amarante.
As fotografias falam por si e ilustram os momentos bem vividos e refrescantes que todos
conseguiram experimentar. Valeu bem a pena ter sido os melhores dos melhores em
aproveitamento e comportamento. Veremos quem obterá o prémio deste ano!

Equipa de Coordenação do Jornal
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MONSTRUOSIDADES E MITOLOGIA
Visita à Exposição “Mitos & Monstros”
No dia 11 de novembro de 2015, a turma do 9ºD - Curso vocacional -, deslocou-se ao Palácio da
Bolsa, para visitar a exposição Mitos & Monstros, patrocinada pelo prestigiado Museu de História
Natural de Londres.
Aberta ao público de todas as idades, a exposição apresenta modelos robóticos que ilustram, com
sons e movimentos, os monstros terríveis e animais mitológicos que povoam o imaginário mundial.
Os alunos tiveram oportunidade de observar a réplica
do Yeti, mais conhecido como o Abominável Homem das
Neves, cujo couro cabeludo foi descoberto por Sir Edmund
Hillary durante as expedições ao Tibete, na década de 1960.
Também se depararam com o Dragão, animal lendário que, no
Ocidente, muitas vezes representa o mal, veja-se, por
exemplo, a história de S. Jorge e o Dragão, e no Oriente é
considerado um símbolo benéfico.
A fantástica história do Unicórnio com o seu lendário chifre e a força do temível Ciclope, gigante de
um olho só, devorador de carne, também fascinaram os alunos, numa onda de boa disposição. O
Monstro de Loch Ness,” Nessie” assim carinhosamente apelidado
pelos britânicos, e as Sereias, seres mitológicos com parte de
mulher e parte de peixe, que atraíam os tripulantes dos navios
com os seus cânticos para os fazerem naufragar, também
estiveram patentes na exposição.
“ A exposição foi muito divertida e produtiva, para conhecer as
mitologias do passado” e “ A Quimera era o animal mais
fantástico da exposição”, são palavras dos
alunos Paulo Santos e Rui Nunes,
respetivamente.
“ O gigante Ciclope foi dos monstros que
mais me chamou à atenção”, segundo Hugo
Silva.
Citando a Associação Comercial do Porto,
proprietária do Palácio da Bolsa, “a mostra
tem como objetivo, até 4 de janeiro, dar vida
ao desconhecido, desenvolvendo cada
criatura a partir de uma perspetiva
mitológica, histórica e científica”. Segundo
esta instituição, “nenhum lugar é maior do que a imaginação”.
O passeio pela baixa portuense, nomeadamente, pela Rua das Flores apresentou-se muito relaxante
e animado, com os alunos a reconhecer uma parte da cidade que foi objeto de renovação.
Texto coletivo elaborado pelos alunos da turma 9ºD

pág1

Notícias Frescas

Página 6

[NOTÍCIAS DO AGRUPAMENTO] 22 de dezembro de 2015

FEIRA DE OUTONO
No dia 11 de novembro, cada sala da EB1 da Vilarinha,
desde o Pré-Escolar até ao 4º ano, dedicou o tempo a
confecionar as suas compotas (geleia, marmelada…),
utilizando para tal alguns frutos da época como, por
exemplo, o marmelo, a maçã, a amêndoa partida, a
cenoura, a pera, a abóbora, a pera, o abacaxi e o pêssego.
Estes docinhos deliciosos foram feitos com o carinho dos
avós, pais e outros familiares.
Hoje, foram postos à disposição de todos, juntamente com uns bolinhos, pipocas, chá, café,
sumos e foram um gosto para o paladar e para os nossos olhos.
Este breve momento contou com a participação de toda a comunidade educativa,
comprovando o interesse e o envolvimento dos que privilegiam a escola como local de
formação e afetos.

Maria do Carmo Almeida (Educadora de Infância)

ENCONTRO DE TÉNIS DE MESA
1º PRÉMIO PARA MANOEL DE OLIVEIRA
Além da Manoel de Oliveira, estiveram, ainda,
envolvidas as Escolas Secundárias Fontes
Pereira de Melo, Carolina Michäelis e a Escola
Básica Maria Lamas. De salientar, ainda, a
participação dos quatro alunos que
condignamente representaram a nossa escola,
uma vez que asseguraram quatro dos
primeiros lugares: o aluno Nelson Silva
alcançou um merecido 3º lugar; Moisés
Fonseca, um 4º lugar; Rui Gonçalves, um 5º
lugar.
O próximo encontro, que incluirá um torneio
individual e um por equipas, realizar-se-á no
dia 23 de janeiro, na nossa Escola.
Sofia Sampaio – Professora de Educação Física
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DIA DO PIJAMA
No dia 20 de novembro, a escola da Ponte comemorou o
dia do pijama. Este dia faz parte da Missão Pijama,
organizada pelos Mundos de Vida para ajudar as crianças
que estão afastadas da família (cerca de 8000 crianças).
Esta missão alertou os alunos para a importância da
família e para o direito que cada um tem de viver com uma
família que a trate bem (família de acolhimento).
Este dia foi preparado durante todo o mês de
novembro:
 Leitura da história “Uma aranha delicada” – onde aprendemos as três
palavras mágicas: OBRIGADA, DESCULPA e POR FAVOR;
 Distribuição de mealheiros para recolha de donativos para a Associação
Mundos de Vida;
 Realização de um trabalho em equipa sobre a história;
 Comemoração do dia do pijama.
Lá fomos nós, uns vestidos de pijama e outros não, com os mealheiros na mão, felizes
por ajudar as crianças.
Cantámos o hino da Missão Pijama “O melhor está p´ra vir”,
fizemos anjinhos da guarda, entre outras atividades.
Foi um dia diferente, divertido e solidário, em que as crianças ajudam crianças!

2º B - EB1 da Ponte/Filipa Monteiro do 2ºA

1º TORNEIO INTERESCOLAS DE BADMINTON
O torneio realizou-se na Escola Secundária Garcia de Orta, estando
representadas as escolas: Maria Lamas, Francisco Torrinha, Garcia de Orta
e Gomes Teixeira, num total de cerca de 100 crianças e jovens. Temos a
destacar o primeiro lugar conseguido pela aluna Catarina Ribeiro do 9ºB.
Todos participaram num clima de fair play! Parabéns!

Isilda Dias – Professora de Educação Física
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CONCURSO “Constrói a tua Árvore de Natal”
PARTICIPAÇÃO DA TURMA 5º D
O Concurso “Constrói a tua Árvore de
Natal” é um passatempo dinamizado pela
União de Juntas das Freguesias de Aldoar,
Foz do Douro e Nevogilde, destinado às
escolas, ATL, ludotecas e outras instituições
afins da área envolvente do Edifício
Transparente e, também, aos visitantes mais
pequenos do Edifício, em que os mesmos
serão convidados a construir uma árvore de

Natal, criativa, através de materiais originais.
As árvores serão expostas no espaço do
Edifício Transparente no período do Natal de
2015. Esta atividade concilia o carácter
lúdico, através do uso da criatividade, com o
carácter educativo, através da sensibilização
para os materiais reciclados e para a
importância do seu reaproveitamento.

Professor Francisco Guerreiro
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PROJETO IN
FELICIDADE, foi o que sentimos ao ver o
trabalho de três anos concluído. O nosso
Apartamento está pronto! Está muito
bonito, cada canto está repleto de
emoções, de muita dedicação e amor!
Todo ele foi planeado de forma a
reaproveitar e reciclar materiais e é com
todo o gosto que estamos a partilhar o
nosso trabalho.
Mas, o nosso apartamento não existiria
se não contássemos com o apoio da
Direção do Agrupamento, do Professor
Nuno Carvalho que acreditou neste
projeto desde o início, do Professor

Francisco Guerreiro que com o seu apoio
e orientação nos ajudou a concretizá-lo e
de todos os professores que de alguma
forma deram o seu contributo e assim
permitiram que comprássemos alguns
materiais que ajudaram a torna-lo mais
acolhedor. As ideias que davam e as
palavras de incentivo foram fundamentais
para que aprendêssemos muito e
chegássemos ao fim. A todos eles o nosso
Muito Obrigado por confiarem no nosso
trabalho, pois ajudaram a que os nossos
sorrisos
se
transformassem
em
verdadeiras gargalhadas!

Vejam como tudo começou…

De umas tábuas
velhas e sem graça …
Fizemos muito…

Trabalhámos Muito…

Muito…
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Mas vejam como ficou ESPETACULAR!

Sobre o Projeto IN (Inclusão Natural)
O Projeto IN pretende criar espaços de
aprendizagem, em contexto natural, para os
alunos com Necessidades Educativas
Especiais
de
carácter
permanente,
abrangidos pelo Decreto-lei nº 3/2008, de 7
de Janeiro, mais especificamente os alunos
de Currículo Específico Individual, do
Agrupamento de Escolas Manoel de Oliveira.
O Projeto IN envolve a utilização de espaços
já existentes na escola adaptando-os às
atividades. Numa primeira fase, procedemos
à construção de uma minicasa que permite
aos alunos fazerem o treino de
competências diversas nas áreas da
autonomia básica (alimentação, higiene e
arranjo pessoal), das tarefas domésticas
(arrumar e limpar a casa, confecionar

alimentos) e da comunicação (utilizar
serviços, gerir orçamentos, aprovisionar
produtos necessários, distribuir tarefas,
etc.).
Para tal foi necessário readaptarmos o
espaço da Oficina 1 da Escola Básica Manoel
de Oliveira, através da realização de uma
pequena obra de adequação do espaço para
que nele possam funcionar várias valências
(Ex: sala de jantar, cozinha, quarto,
lavandaria, etc…). O equipamento e a
decoração deste espaço foram feitos através
de materiais recuperados nas aulas de
Oficina e de Carpintaria.
Através da recuperação de móveis usados,
materiais de desperdício, entre outros,
pretendeu-se motivar o espírito criativo e de
poupança nos nossos alunos, fazendo-lhes
ver que tudo tem valor e pode ser
reaproveitado antes de ir para o lixo.
Estimulou-se, desta forma, atitudes e
comportamentos tão necessários à vida do
dia-a-dia de cada um.
Concluindo, acreditamos que a criação de
áreas específicas, vocacionais e préformação que esta proposta pressupõe pode
ser uma mais-valia muito significativa no
que respeita à Inclusão (I) – como se exige Natural (N) - como se deseja.

De Todos
Ricardo Tomás, Jéssica Moreira, Ruben Monteiro, Rafael Rodrigo, Leonardo Rafael,
André Gomes, Síria, Bruno Monteiro, Pedro Almeida, Simão Alves,
Bruno Costa, Diogo Sousa, Tiago Basílio, André Tiago, Leandro Costa, Juliana, Paulo
e professora Ana Rua
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FESTA DE INAUGURAÇÃO DO APARTAMENTO (IN)
No dia 3 de dezembro, decorreu a
inauguração do Apartamento, no âmbito do
projeto “IN” (Inclusão Natural).
Os alunos de Educação
Especial, com currículo
específico
Individual,
agradecem a todos os que,
de
alguma
forma,
colaboraram
e
participaram
na
concretização deste projeto.
A todos os que nos honraram com a sua
presença, nesse espaço - MUITO OBRIGADO!
Os alunos de Educação Especial – CEI
André, Leandro,….

COMPOTA DE ABACAXI
No dia vinte e oito de outubro recebemos na nossa sala de
aula as avós do Ricardo e do Francisco; os pais do Eduardo,
do Gustavo e do Gonçalo; as mães do Diogo Soares, do Diogo
Ribeiro, da Francisca e da Mafalda e uma amiga da Inês que
nos vieram ajudar a fazer compota com os abacaxis e o
açúcar que cada um de nós levou para a escola.
Começámos por colocar os nossos aventais e fomos lavar
muito bem as nossas mãos. Logo de seguida, com a ajuda dos
nossos convidados e da nossa professora que tiraram as
cascas, partimos com uma faca os abacaxis aos pedaços que
colocámos numa tigela.
A seguir, pesámos os abacaxis e o açúcar, juntámos paus
de canela, casca e polpa de limão e colocámos tudo numa
panela grande que pusemos no fogão que tínhamos na sala. Assim, os abacaxis foram
cozendo durante seis horas.
Ao longo do dia fomos mexendo a compota que cheirava muito
bem. Quando achámos que já estava cozida, retirámos os paus de
canela e a casca de limão para triturar tudo com a varinha mágica.
Deixámos arrefecer a compota e distribuímo-la pelos frascos de vidro
muito bem lavados que trouxemos.
Provámos a nossa compota que estava deliciosa e pronta para ser
vendida na Feira do Outono que se realizará na nossa escola no
próximo dia onze de novembro.
Os alunos da turma do 3º B da Escola da Vilarinha
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O NATAL ESTÁ A CHEGAR E O PRIMEIRO PERÍODO A ACABAR!!!
Na escola E.B.1/JI António Aroso o primeiro
período tornou-se pequeno para tantas
atividades que foram desenvolvidas ao longo
do mesmo.
A escola organizou para os alunos e
Encarregados de Educação, com a
colaboração de um dentista, uma ação de
sensibilização para a higiene oral. Foi
realizado um rastreio onde se identificaram
alguns problemas comuns nas crianças.
O dia da alimentação não passou
despercebido na nossa escola!! Os alunos,
com a ajuda do professor Miguel, puderam
ver uma apresentação em PowerPoint da
História da Roda dos Alimentos. Este ano a
escola E.B.1/JI António Aroso decidiu com a
ajuda preciosa da Educadora Joana fazer
pão!!! Todos os alunos ajudaram na
confeção e degustação do mesmo!!! A visita
ao Sea Life foi um dia diferente e muito
animado para todos os alunos da escola. Os
alunos, principalmente os mais pequeninos,
mostraram interesse e muita admiração no
que viram! O Halloween também marcou
presença na nossa escola, não só com
muitas
crianças
assustadoramente
mascaradas, mas também através dos
diferentes trabalhos realizados e que
embelezaram a nossa escola.
Durante este período pudemos contar com
a visita das Srs. Enfermeiras do Centro de
Saúde que fizeram alguns rastreios aos
alunos e proporcionaram aos mesmos
sessões de sensibilização sobre temas muito

pág1

pertinentes nestas idades, nomeadamente o
“Bullying”. Os alunos do 4º ano puderam
participar num pequeno teatro sobre o
tema.
Eis-nos chegados ao S. Martinho!!! As
crianças aperaltaram-se todas com as suas
coroas e à volta da fogueira entoaram
canções tradicionais desta época. Claro que
não puderam faltar as castanhas quentinhas
e assadinhas com sal!! Foi um dia divertido
para as crianças e professores que também
deram um saltinho por cima da fogueira!!!
Foi ainda neste período, que se realizou o
simulacro de incêndio na nossa escola!! Esta
é sempre uma altura para relembrar os
modos
de
atuação
e
respetivos
procedimentos. Uma das últimas atividades
realizadas pela nossa escola e pela qual
temos um especial carinho foi a visita á Feira
de Natal da APPACDM. Todos os anos, os
nossos alunos vão visitar esta instituição e
dar o seu “pequeno” mas “grande”
contributo!!
Estas foram algumas das atividades
desenvolvidas ao longo do 1º período.
Tínhamos outras tantas para mencionar,
mas sabemos que não somos os únicos a
colaborar para este jornal!!! Aproveitamos
para deixar uma curta referência às visitas à
Biblioteca Escolar e à preciosa ajuda da
Professora Clara que tem a paciência e o
trabalho de preparar muitas atividades
diferentes com os alunos.
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Joana Claudino – EB1 António Aroso
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PET
Como, decerto, terão visto no site do Agrupamento, os
alunos de 9ºano que realizaram este teste de Cambridge no
final do ano letivo passado estão de Parabéns, uma vez que
obtiveram
ótimos
resultados
e
representaram
condignamente a nossa Escola a nível nacional.
Queremos congratulá-los, manifestar o nosso orgulho no trabalho realizado e nos resultados
obtidos e desejar que sirvam de exemplo e incentivo aos alunos que este ano terão de realizar
este teste.
Os professores de Inglês da Escola

QUADRO DE EXCELÊNCIA/QUADRO DE HONRA
Na presença dos encarregados de educação e familiares que encheram o auditório, o Diretor
do Agrupamento deu início à sessão, enaltecendo o trabalho, o empenho e a criatividade dos
premiados.
As intervenções dos representantes da Associação de Pais, Dr. Paulo Teixeira, da
representante da União de Freguesias, Dra. Maria Lacerda, e do representante da empresa
Mota-Engil, parceira do Agrupamento, Dr. Rui Pedroto, foram palavras de incentivo e louvor
que decerto permanecerão na memória dos galardoados. De realçar aqui, que os prémios
atribuídos foram patrocinados pela referida empresa (Quadro de Excelência e Quadro de
Honra) e pela Associação de Pais (Melhores Atletas e Melhores Artistas).
A cerimónia foi apresentada por dois alunos
do 8ºA: Inês Maciel e Guilherme Sousa e
animada pelos alunos do 6ºA, que cantaram
canções de Natal e contaram um pouco da
história da árvore de Natal; pelo grupo de
percussão Toca a Bombar, constituído por
alunos de diferentes turmas do Agrupamento
e pelas alunas do 8ºA Carolina, à guitarra e
Inês, no órgão.
A audiência foi, entretanto, surpreendida com
o súbito aparecimento do pinheiro de Natal que se “passeou” pelo palco ao som da canção
com o seu nome.
Publicam-se, de seguida, os nomes dos alunos premiados no ano letivo 2014-2015
QUADRO DE EXCELÊNCIA
6º A



Leonor Grácio Alves, nº16
Maria Ferreira de Mendes Ribeiro, nº18

6º B
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Ana Rita dos Santos Silva, nº2

7ºA



Carolina Albuquerque Marques Teixeira, nº6
Matilde Lima Arlindo Tavares de Sousa, nº14

9º A



Henrique Pina Veiga Cabral Jorge, nº9
Matias Vinikainen Soares Lema, nº16
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QUADRO DE HONRA
5º A



Beatriz Faria Peneiras, nº4
Pedro Filipe Plácido Teixeira, nº18

5º B


Francisco Faria Azevedo, nº8

5º C



Luís Manuel Vasconcelos Pina, nº10
Marta Ferreira Sereno Moura, nº13

5º D



Carolina Rodrigues Oliveira, nº3
Iara Filipa Pedrosa Pereira, nº13

6º A



Inês Vinikainen Soares Lema, nº11
Nádia Rafaela da Silva Loureiro, nº22

7º A





Diogo Manuel Gomes Silva, nº9
Guilherme Lima Arlindo Tavares de Sousa, nº10
Inês Maciel Teixeira, nº11
Tiago Miguel Abreu Carvalho, nº21

7º B


Bruno Miguel Afonso Guimarães, nº2

8º A


João Miguel da Silva Veloso, nº12

8º C


Verónica Amaro Costa Gomes, nº19

9º A





Ana Beatriz Marinho da Silva, nº1
Beatriz Vieira Araújo, nº4
Leonor Pereira Duarte Ferreira Gomes, nº12
Maria Joana S. Trigueiros Rodrigues de Carvalho, nº14

9º B






Beatriz Rebolo de Oliveira Pegado, nº5
João Manuel Costa Campos, nº15
Lourenço Sousa de Pinho, nº18
Pedro Miguel Terroso Gonçalves, nº22
Ricardo Anselmo Teixeira Fernandes, Nº24

MELHORES ATLETAS





2º Ciclo Feminino – Vânia Alexandra Silva Teixeira Marinho, 5ºA, nº21
2º Ciclo Masculino – Pedro Filipe Plácido Teixeira, 6ºA, nº 18
3º Ciclo Feminino – Ana Beatriz Marinho da Silva, 9ºA, nº1
3º Ciclo Masculino - Bernardo Gomes Pereira, 8º B, nº1

MELHOR ARTISTA

Pré-escolar – Guilherme Gaspar Cunha F. C. Pereira, Pré B da Vilarinha

1º Ciclo – Inês Ferreira 4ºA, EB1 da Ponte

2º Ciclo – Maria Ferreira de Mendes Ribeiro, 6ºA, nº18

3º Ciclo (em exe quo) – Sara Augusto Rodrigues Sousa, nº19, 7ºA e Márcia Alexandra Nunes Monteiro,
nº12, 8ºC
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MÊS INTERNACIONAL DA BIBLIOTECA ESCOLAR

DIA MUNDIAL DA MÚSICA
O Dia Mundial da Música foi
celebrado por alunos de 4º, 5º e 6º
ano que tiveram a oportunidade
de visionar um filme intitulado “A
pequena nota Lá”, resultado de
um trabalho realizado pelos alunos
Adriano Silva e João Barôa, sob a
orientação do Dr. João Nuno
Eufrásio, com a colaboração
especial do curso de Língua
Gestual Portuguesa.

Na sequência do visionamento deste filme, os alunos realizaram várias atividades criativas,
designadamente, a ilustração do texto que se segue:
“Subtilmente o Som, a Escala, as Notas reanimamse: pianos, violinos, harpas, flautas e todos os
instrumentos voltam a tocar. O Sol retoma o seu
brilho e os pássaros chilreiam, os sinos repicam
alegremente. A cidade, ainda há pouco triste e
silenciosa, desperta. As flores abrem as suas
pétalas, as crianças riem e cantam e a inspiração
vem novamente visitar o compositor. […] A Terra
reencontrou a felicidade.”
As ilustrações serão afixadas nas duas BE para
conhecimento de todos os que as frequentam e
divulgadas na íntegra no blogue da BE.
A BE da escola Manoel de Oliveira assinalou o
evento com a divulgação de CD, álbuns em vinil,
livros e enciclopédias que os alunos puderam folhear
e ler ao som de música ambiente.
Seguem-se algumas das ilustrações realizadas por alunos do 8ºA e B da Escola da Ponte. Os
trabalhos recebidos foram muito elogiados e estão agora expostos, alegrando o espaço das BE do
nosso Agrupamento. Como não os podemos divulgar todos aqui, sugerimos que dês uma
espreitadela à exposição digital.
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Equipa de Coordenação do Jornal

pág1

Notícias Frescas

Página 19

[BIBLIOTECA ESCOLAR] 22 de dezembro de 2015

CONSELHO PARA A BRUXINHA
Se eu fosse a bruxinha continuava a fazer o bem e nunca olharia para o reino das bruxas.
Miguel Fernandes Ritta de Moura, 4º Ano - Escola da Ponte

COMEMORAÇÃO DO DIA DE SÃO MARTINHO

A turma do 2º A da EB1 da Fonte da Moura e a do 6º A reuniram-se na
Biblioteca da Escola sede para partilharem duas atividades previamente
preparadas com o objetivo de festejar o Dia de S. Martinho, o santo
padroeiro de Aldoar.
Ao som do órgão tocado pela Professora de Educação
Mesinha graciosamente adornada pelas
Musical, Nazaré Rosas, os alunos do 6º A contaram e
professoras Luísa Pereira e Clara Lima.
cantaram a lenda de São Martinho, seguida de uma
canção subordinada ao tema “Castanhas”, que teve o acompanhamento musical de alguns
alunos.
De igual modo, os pequeninos do 2º A, orientados pela Professora Cristina Sousa, entoaram
harmoniosamente a lengalenga “ A velha e a bicharada” que fez as delícias de todos quantos
assistiam com agrado a este enternecedor “sketch”.
Esta iniciativa suscitou a curiosidade de alguns professores que não perderam a
oportunidade de participar neste momento festivo.

Equipa de Coordenação do Jornal
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FEIRA DO LIVRO/MULTIMÉDIA NOVO E USADO
Todos os alunos e Encarregados de Educação do Agrupamento bem como outras entidades
convidadas, puderam visitar a Feira e encontraram decerto algo que lhes agradasse uma vez
que a oferta contemplou uma grande variedade de títulos para todas as faixas etárias.

Todas as turmas da Escola Manoel de Oliveira vieram
à Feira, os alunos do 2ºA da Escola Fonte da Moura
também se deslocaram à biblioteca para nos visitar,
alguns Encarregados de Educação honraram-nos com
a sua visita e o sucesso de outros anos repetiu-se.
Professores de todos os ciclos do Agrupamento
também não deixaram de nos visitar. Nos intervalos
das aulas o local preferido passou a ser a biblioteca e
o fascínio dos livros que apesar de vistos vezes sem
conta manteve-se inalterado a cada visita. Deixamos aqui algumas das opiniões registadas
por alguns dos visitantes: “É importante continuar a incentivar o interesse pela leitura.
Atividades como esta devem repetir-se.”; “Uma boa iniciativa.”; “Uma excelente iniciativa e
oportunidade.”
Equipa de Coordenação do Jornal
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VISITAS GUIADAS
Este ano, as visitas à biblioteca estenderam-se por todo o mês de
outubro e desdobraram-se em múltiplas atividades cujo objetivo foi
essencialmente estimular o gosto pela leitura e pela utilização da
biblioteca escolar e dos seus
recursos.
As turmas de 5º ano tiveram
a sua primeira sessão de visita guiada à biblioteca, durante a qual
a Professora Bibliotecária lhes explicou em detalhe o modo como
a biblioteca funciona e tudo o que os meninos necessitam de
saber para serem utilizadores ativos e conhecedores de todos os
recursos que têm à sua disposição.
A visita iniciou-se com uma apresentação em PowerPoint que motivou largamente os
participantes que manifestaram de imediato o seu agrado e vontade de pôr uma larga variedade de
questões.

As turmas de 1º e 2º ano da EB1 António Aroso tiveram a sua primeira sessão no dia oito de outubro,
na BE da Escola Fonte da Moura. Orientado pela professora Clara Lima, este primeiro contacto serviu
para dar a conhecer a biblioteca, os seus recursos, as atividades que nela irão decorrer ao longo do
ano e despertar o interesse pelos livros. Para tal, a professora leu a história O Elefante Cor-de-Rosa, da
autoria de Luísa Dacosta, a autora escolhida este ano pela Biblioteca Municipal Almeida Garrett para
ser estudada e analisada no âmbito do Projeto de Animação Comum (PAC).
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As fotos que se seguem ilustram a animação desta tarde.

As sessões desta semana tiveram como objetivo divulgar a obra de Ilse Losa e
estimular a leitura através da narração e análise do conto “A Ponte”. A
Professora Bibliotecária leu a história e os alunos tiveram a oportunidade de
assistir a par e passo a uma apresentação feita com base nas ilustrações feitas
pelos alunos de uma turma de 5º ano (A) do ano de 2007/2008.
Os desenhos dos seus
engraçada cativaram a
reflexão conjunta sobre a
contribuindo
para
a
ouvintes. Para quem não
um conto cuja personagem
hábito mentir e pintar a
dar-lhe uma lição que ele
na pele as consequências
a história, os alunos
espontaneamente
quer
professora ia colocando. No
de trabalho cujo objetivo
narrativa. Durante esta
seu tempo livre e a sua
da história lida. Seguem-se alguns exemplos.
pág1

colegas e a leitura desta história
atenção de todos, permitindo uma
mensagem
transmitida
e
formação pessoal e social dos
conhece esta história, trata-se de
principal é um menino que tem por
realidade. O Pai sabiamente decide
nunca esquecerá, fazendo-o sentir
da sua mentira. Após terem ouvido
manifestaram a sua opinião quer
respondendo às questões que a
final da sessão, fizeram uma ficha
foi sequenciar momentos da
semana, alguns alunos ocuparam o
imaginação a ilustrar alguns passos
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As sessões desta semana foram dedicadas à audição da leitura da história “O
ratinho da biblioteca” de Helena Alves, escritora e professora de Matemática.
A história do ratinho entusiasmou os ouvintes que intervieram com
comentários interessantes. Fez parte desta sessão o preenchimento de um
questionário sobre hábitos de leitura, que pretendeu fazer um levantamento
das rotinas deste grupo de alunos e fazê-los refletir sobre vários aspetos
inerentes à leitura.

“Aprendi que podes viajar dentro das Bibliotecas.” – respondeu, calmamente, o Januário (…) e descobrir
que as Bibliotecas são sítios fascinantes!!! (…) Quando sais da Biblioteca, és uma pessoa diferente,
melhor, mais informada, mais conhecedora do mundo!!!”
A quarta visita guiada teve como objetivo
dar a conhecer as potencialidades da zona
de leitura multimédia e constituiu mais
uma sessão de formação de utilizadores da
Biblioteca, desta vez direcionada para as
novas tecnologias e para a aprendizagem de alguns conteúdos
necessários a uma utilização adequada da referida zona de
leitura. Durante esta sessão, o Professor Nuno Ribeiro falou sobre
a utilização básica do Browser, sobre pesquisas básicas, sobre a
criação, armazenamento e formatação de documentos no Ms-Word. Por sua vez, os alunos realizaram
um trabalho no Word o qual consistiu na elaboração do resumo do conto “A Ponte”.
Equipa de Coordenação do Jornal
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CONCURSO MELHORES LEITORES
Vem descobrir a biblioteca, lê nos teus momentos livres ou requisita livros para leres fora da
escola. Partilha o teu entusiamo pelas histórias que te despertaram mais interesse, com
familiares e amigos e leva-lhes livros para lerem. Poderão consultar o nosso catálogo online ou
dirigir-se às bibliotecas do Agrupamento para tomarem conhecimento do que por cá temos .

CONCURSO
MELHORES LEITORES

Equipa de Coordenação do Jornal

HALLOWEEN
O Mês Internacional das Bibliotecas Escolares teve a sua apoteose na
Halloween Party preparada pela Professora Luísa Pereira, em parceria com
os professores de Inglês do 2º e do 3º Ciclos e com a Biblioteca Escolar,
local onde se realizou o Concurso de chapéus de bruxa – Hat Parade.
Num cenário de arrepiar, ao som de gemidos e rangeres de gonzos e portas, desfilaram os
concorrentes, exibindo as suas propostas de chapéu fantástico. Foram quarenta e oito os
inscritos, mas só vinte e quatro se apresentaram a concurso.
O júri constituído por três professores e um aluno consultor, selecionou os seguintes:
Marisa Rodrigues do 6ºA; Inês Soares do 5º C e Rodrigo Gomes, igualmente do 5ºC.

2º
pág1

1º

3º
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HORA DO CONTO

De catorze a dezassete de
dezembro e a culminar um
trimestre azafamado, eis-nos
chegados ao momento da
Magia daquele tempo único
em que nos é permitido
sonhar com um mundo
melhor, com a expressão
calorosa dos nossos afetos e com o misterioso Pai Natal que
continua a bafejar-nos com aquele presente especial que tanto
desejámos: um beijo sentido, um olhar carinhoso, uma,
mensagem inesperada e o renovar daqueles votos tão banais
mas que soam sempre tão bem: Feliz Natal/ Próspero Ano
Novo.
Assim, abrimos as portas da
biblioteca aos contos de Natal e
demos a oportunidade aos
meninos que frequentam o 2º
Ciclo de ver, ouvir e analisar os
contos: O Primeiro Natal em
Portugal de Luísa Ducla Soares e
Asas sobre a Cidade de Rosa
Lobato de Faria.
No final da sessão, um dos alunos
da turma leu a mensagem preparada por todos os alunos da turma
e afixou-a junto à fotografia respetiva.
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CONCERTO DE NATAL – UM PRESENTE INESQUECÍVEL

Esta festa, que celebrou a alegria do Natal, foi
concebida para proporcionar a pais e alunos alguns
momentos especiais que serviram para reforçar
valores tão importantes como a família, a amizade e a
partilha. A magia das músicas, das canções e da poesia
foi contagiante, envolvendo, assim, a audiência no
espírito natalício. O agrado e a manifestação de
interesse ficaram bem patentes nos comentários e nas
opiniões registadas por alguns dos pais/encarregados
de educação que nos obsequiaram com a sua
presença. Seguem-se alguns desses testemunhos,
acompanhados dos comentários formulados por alguns dos alunos que participaram neste espetáculo
inesquecível.

 “Gostei muito desta pequena festa de Natal. Acho que
havia de haver mais iniciativas destas, pois são muito
importante para as crianças.”
 “Fantástico, muito agradável. Por favor, continuem o
bom trabalho.”
 “Muito bom. Gostei muito. Deviam repetir mais vezes
este tipo de atividades.”
 “Parabéns! Muito obrigado pelos bons momentos.”
 “Gostei muito desta iniciativa. Espero que se repita.
Estão todos de parabéns, sem exceção. Boas Festas.”
 “Gostei bastante desta iniciativa, foi original. Estão todos de parabéns. Bom Natal.”
 “Muito obrigado por este momento único.”
 “Gostei muito desta atividade e agradeço mais do género!”
pág1
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 “Eu gostei muito dos poemas e do pinheiro e das músicas e de estar na biblioteca.”
(Ivan Silva, nº 10, 6ºA)

 “Eu achei o Concerto de Natal muito bonito; a Biblioteca estava muito bem enfeitada. Gostei mais
do poema “As aranhas perseguidas”.
(Rita Jardim, nº 23, 6º A)

 “O que mais gostei foi quando fiz de Pai Natal e quando li o poema.”
(Jorge, nº 11, 6º A)

 “Gostei de tudo, mas do que gostei mais foi de dançar dentro da árvore.”
(Elson, nº 6, 6º A)

 “Eu gostei muito. Estamos todos de parabéns. Gostei das canções e dos poemas. Boas festas e Bom
Natal!”
(Maria Inês, nº13, 6º A)

 “Na minha opinião, gostei de tudo e foi tudo muito animado.”
(Ana Rita, nº2, 6º A)

 “Gostei muito desta atividade que fizemos, mas do que eu gostei mais foi de atuarmos para os pais.
“
(Moisés, nº 15, 6º A)

 “Gostei muito de participar porque foi divertido.”
(Rodrigo, nº 17, 6ºA)

 “Eu acho que a festa devia ter sido no bufete porque assim havia mais espaço para os alunos
atuarem, como também para os pais assistirem. Mas a festa estava muito linda e engraçada.”
(Ana Sofia, nº 4, 6º A)

Equipa de Coordenação do Jornal
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PROJETO DE ANIMAÇÃO COMUM
Ainda durante o mês de
outubro, o livro História
com Recadinho, de Luísa
Dacosta, fez as delícias dos
alunos do 4º ano do
Agrupamento. Pela voz
melodiosa da professora
Clara Lima, os pequenos
ouvintes de todas as
escolas do 1º Ciclo do Agrupamento participaram numa Hora do Conto
protagonizada por uma figura muito especial – uma bruxinha - que se afasta das habituais
fórmulas fixas de caracterização das personagens nos contos populares. Esta bruxinha, vinda do
reino das bruxas, ao contrário de todas as
outras bruxas usava a sua vassoura para varrer
os males dos homens e do mundo. Depois de
ouvirem a história, cada menino escreveu o seu
“recadinho” à bruxinha. Nas Páginas Literárias
poderás ler alguns destes recadinhos e se
tiveres curiosidade vai até ao blogue da escola
e lê-os todos. Se os achares engraçados,
partilha-os com os teus amigos e familiares.
Seguem-se algumas opiniões dos meninos que ouviram a história:
“Acho que a história era complexa e diferente. Ninguém iria adivinhar que nasceu um anjo na
terra das bruxas.”
“Acho que a história é muito gira porque explica que nem todas as pessoas são más.”
Equipa de Coordenação do Jornal

CONCURSO MELHORES LEITORES
Felicitamos os alunos que constam da lista abaixo, pelo número de livros requisitado
para leitura domiciliária e elaboração de fichas de leitura.

 Benedita Mota, nº 2, 5º A
 Helena Mota, nº 11, 5º B
 Carolina Silva, nº 3, 5º B
Equipa de Coordenação do Jornal
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SE EU FOSSE UM LIVRO
Gostaria de ser lido pelo mundo inteiro.
Gostaria de ser aventureiro e de ser requisitado por todos os
meninos de Portugal.
Flávio Ribeiro, nº 9 - 6º D

Se eu fosse um livro gostava de ser admirado e feliz. Não gostava que me
rasgassem, nem me abandonassem nas prateleiras silenciosas, que passam
tanto tempo sozinhas. Eu gostava de ser um livro engraçado, cheio de
aventuras e fantasias. Queria que as pessoas me olhassem e tratassem como
se eu fosse uma pessoa.
Richard Travassos, nº 22 - 6º D

Se eu fosse um livro gostaria de viver uma Aventura infinita com uma menina
que gostasse de ler muito.

Carolina Silva, nº 3 - 5º B

Gostava que me lessem todos os dias e que me folheassem e me espreitassem
de vez em quando.
Nádia Sónia, nº 17 - 9º A

Se eu fosse um livro ficaria na prateleira à espera que alguém me lesse nem
que fosse na brincadeira.
João Veloso, nº 11 - 9ºA

Se eu fosse um livro queria ser lido semana após semana por todas as crianças
da cidade. Gostava de estar numa biblioteca asseada e bonita. Gostava que não
me pintassem nem rasgassem as minhas páginas.
E assim seria um livro feliz!
Helena, nº 11 - 5º B
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ANDAM A CONTAR TRINTA POR UMA LINHA NOS CANTOS DA ESCOLA
No dia quatro de dezembro, de tarde, a
Escola da Fonte da Moura foi animada pela
leitura ritmada de alguns contos extraídos
da obra Trinta por uma linha, da autoria de
António
Torrado.
Os
pequenos
protagonistas foram os alunos do 3º B que
se espalharam pelos quatro cantos da sua
Escola para surpreenderem as restantes
turmas com as suas leituras efetuadas ao
ritmo
de
pandeiretas
e
outros
instrumentos
musicais
que
muito
contribuíram para criar um ambiente
festivo propício à partilha de histórias,

enredos, personagens, emoções, que
ficarão para sempre na memória de todos
os envolvidos.
“Andam a contar trinta por uma linha” foi
o nome dado pela professora Mónica
Gonçalves a esta louvável iniciativa que,
além de desenvolver o trabalho autónomo,
serviu de estímulo para aperfeiçoar o gosto
e o interesse pela leitura e pelos livros e,
por conseguinte, pela imensidão de
mundos e viagens que uma biblioteca
oferece.

Equipa de Coordenação do Jornal
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SE EU FOSSE UM LIVRO – 3º A EB1 DA PONTE
Se eu fosse um livro ia ser dos mais grossos e interessantes. Se eu fosse um livro ia
estar na biblioteca de Almeida Garrett, no Palácio de Cristal.
Se eu fosse um livro gostaria de ser escrito por Eça de Queiroz, com o título: Os Maias.
Gonçalo Fonseca

Se eu fosse um livro ia ser muito bom para as crianças que me lessem. Não gostaria
que me rasgassem as folhas. Podia ensinar muitas coisas aos meninos.
Se eu fosse um livro queria ter muitas anedotas para pôr todas as crianças a sorrir e não queria
cair ao chão nem ficar com pó.
Martim

Se eu fosse um livro seria um livro de aventuras. Falaria de aventuras de
miúdos que andavam a vasculhar uma casa assombrada à procura de um
fantasma.
António

Se eu fosse um livro seria muito aventureiro porque viajava para muitos lados. Gostava
de ser interessante e bem cuidado.
Se eu fosse um livro iria ler-me quando me fosse deitar. Lia-me a mim próprio e depois ia ver
televisão. Se a televisão avariasse, voltava a ler-me para me entreter e aprender muitas coisas
divertidas.
João

Se eu fosse um livro… teria mil histórias de rir, chorar, aventuras, brincadeiras,
tesouros e castelos. Chamar-me-ia “Troca – Troca”. Eu escolhi este nome porque as
histórias estão sempre a trocar de aventura.
Matilde

Se eu fosse um livro queria que me adorassem muito como se fosse uma pessoa
especial. Gostava que me recebessem de braços abertos, que me abraçassem muito
e que me tratassem bem.
Carolina

Se eu fosse um livro não gostaria que me rasgassem. Também não gostaria que
me riscassem e atirassem ao chão.
Rodrigo
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SE EU FOSSE UM LIVRO – EB1 DA PONTE
Se eu fosse um livro…
Se eu fosse um livro adorava viver numa biblioteca escolar.
Adorava ser lido por um menino cego e de ter muitos versos dentro de mim.
Gostava de ser um livro de comédia que fizesse as pessoas rir.
Maria Cutileiro, 4º A - Escola da Ponte

Se eu fosse um livro gostava de ser estimado.
Gostava de ser lido por todos os que gostassem de mim.
Não gostava de ser recortado nem desenhado.
Gostava de ser um livro de amizade e fantasia.
Se eu fosse um livro gostava de ser o melhor livro de sempre.
Ana Júlia, 4º A - Escola da Ponte

Se eu fosse um livro gostaria de ser lido com muito prazer.
Gostaria de não ser tratado como um farrapo.
Adorava ser lido por muitas crianças e também adultos.
Gostaria de ser uma história de suspense e de aventuras mas ao mesmo tempo uma história calma e
suave.
Eva Cunha, 4º A - Escola da Ponte

Se eu fosse um livro gostaria de viajar pelo mundo, ser lido por todos e ser aplaudido.
Gostaria que não me deixassem a meio, isso para mim queria dizer que não gostaram da
minha história.
Depois de me lerem queria que dissessem aos amigos para me procurem e me lerem.
Alice Domingos, 4ºA - E scola da Ponte

Se eu fosse um livro gostava de ser um livro de aventuras e um livro de diversões.
Se eu fosse um livro gostava de ter uma capa bonita e gostava que as pessoas me lessem
com muita alegria.
António Maria, 4º A - Escola da Ponte

Se eu fosse um livro gostava que o meu leitor cada vez que me lesse se sentisse
levado para um mundo mágico e cheio de emoção. E que, por isso, esse livro fosse
desejado.
Ana Beatriz, 4ºA - Escola da Ponte

Se eu fosse um livro queria ser um livro de aventuras.
Ter mapas, percorrer rios e ter sempre um final feliz.
Queria ser lido por alguém tão aventureiro como eu.
Um livro feliz e contente gostava de ser.
Ema Cayolla, 4ºA - Escola da Ponte

Se eu fosse um livro queria ser escrito por um escritor conhecido.
Não queria que me tratassem mal.
E gostaria de viver aventuras mágicas.
Também gostaria de ser exposto num sítio muito importante.
Gostaria de ser lido com curiosidade e entusiasmo.
Tiago Lopes, 4ºA - Escola da Ponte
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TRAVA-LÍNGUAS
O gato caiu ao poço
E as tripas ficaram lá.
Gira o copo, copo, copo
Gira o copo, copo, cá.
O gato caiu ao poço
E as tripas ficaram lá.
Baralhoco, copo, copo,
Baralhoco, copo cá.

O gato caiu ao poço
Um dó li tá.
Tiago Filipe, nº 19 – 6º A

UM PEIXE NO AR
Um dia o boi, o burro, o besouro, o
Borrego, o búfalo e a borboleta repararam
que os seus nomes começavam todos por b.
Disseram ao mesmo tempo:
Que bonito!
Veio logo uma baleia de longe,
A gritar: Esperem,
Esperem aí por mim!
Um Peixe no Ar, Maria Alberta Menéres
Paulo Silva, nº 15 – 5º A

MAGUSTO NA ESCOLA DA PONTE

Susana Sequeira

pág1

Notícias Frescas

Página 36

[PÁGINAS LITERÁRIAS] 22 de dezembro de 2015

LIVROS
Livros - Companheiros de mil e um formatos,
imprescindíveis para levar uma vida agradável. Sem os
livros, as suas memórias, descobertas e histórias seria
bem mais difícil – impossível? – abrir as portas ao
sonho. Fantasia e realidade encontram-se sempre, em
cada livro, com abraços e humores diferentes e
oferecem muitas outras vantagens: podes partilhá-los,
reler vezes sem conta ou trocá-los, sem grandes danos,
quando não estiveres a gostar!
Fátima Effe & Zé Luís,
Os livros que gostam de contar histórias
André Marques , nº 3 - 9ºA

O LIVRO QUE SÓ QUERIA SER LIDO
Era uma vez um livro triste. E não era
triste pelo que contava nas suas páginas e
ilustrações, mas sim porque tinha um desejo
imenso de ser lido e muitas poucas pessoas
pareciam ter vontade de o ler. Todos os dias,
multidões passavam por ele mas nada… Até o
João e o Pedro, uns meninos que passavam
todos os dias por ali, nunca mais se decidiam…
Por isso, era um livro triste, e não Se
envergonhava de o ser, perguntando mesmo
com Frequência:
- Se um livro existe para ser lido e a
mim não me leem, como posso eu andar
contente da vida?
Embora tivesse sido publicado há já alguns anos, não podia dizer- se que fosse um livro
velho.
José Jorge Letria,
O livro que só queria ser lido,
Texto Editores, 2006 (excerto adaptado)
Paulo Silva – 5ºA
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“LET EVERY DAY BE CHRISTMAS”
Christmas is forever, not for just one day,
for loving, sharing, giving, are not to put away
like bells and lights and tinsel, in some box upon a shelf.
The good you do for others is good you do yourself.
Peace on Earth, good will to men,
kind thoughts and words of cheer,
are things we should use often
and not just once a year.
Remember too the Christ-child, grew up to be a man;
to hide him in a cradle, is not our dear Lord’s plan.
So keep the Christmas spirit, share it with others far and near,
from week to week and month to month, throughout the entire year!
written, December 17th 1976
by Norman Wesley Brooks
U.S. Design Engineer (1923–2002)
8ºA

PUBS
A Pub, short form for Public
House, is a drinking establishment in
the United Kingdom, Ireland, Australia
and in many other countries where the
official language is English.
In many places, especially in
villages, a pub can be the focal point of
the community. People usually go there
after work to relax before they go
home.
Pubs can only serve drinks until eleven p.m.. Usually, ten minutes before eleven
o’clock, the owner of the pub serves the “last round”. After eleven, they can’t sell any more
drinks, because if they do, they will get a fine.
Work done by: Carolina Teixeira, Inês Teixeira and Matilde Sousa - 8ºA
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CHRISTMAS HOLIDAY READINGS
Christmas has inspired many authors to write about its spirit and significance, the spirit that
embodies charity, forgiveness, friendship, unselfish love and generosity. In the stories that
follow, you will find many examples of what makes the Christmas Spirit so unique and special.

The Gift of the Magi – O. Henry
The Little Match Girl – Hans Christian Anderson

A Christmas Carol –

Charles Dickens

The Elves and the Shoemaker – Brothers Grimm

Rudolph the Red Nosed Reindeer – Robert L. May
Borrow one of these books from your school library and spend nice and cosy afternoon reading
it.
In http://osr.org/christmas/20-famous-christmas-stories/ accessed on 28thOctober,2015

Equipa de Coordenação do Jornal

CHRISTMAS IN PORTUGAL
Father Christmas ('Pai Natal') is believed to bring presents to
children on Christmas Eve, rather than Christmas Day. The presents
are left under the Christmas Tree or in shoes by the fireplace.
However, some people say that the presents are brought by the
Baby Jesus rather than Father Christmas.
As in Spain, the traditional Christmas meal in Portugal, called
'Consoada', is eaten during the evening of Christmas Eve and consists of codfish with green
vegetables and boiled potatoes. This is normally followed by shellfish, different meats or
other expensive food.
Diogo Silva e Guilherme Sousa - 8ºA
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ODE TO THE SEA
by Pablo Neruda

HERE

Oh Sea,

Surrounding the island

This is your name.

There's sea.

Oh comrade ocean,

But what sea?

Don't waste time

It's always overflowing.

Or water

Says yes,

Getting so upset

Then no,

Help us instead.

Then no again,

We are meager fishermen,

And no,

Men from the shore

Says yes

Who are hungry and cold

In blue

And you're our foe.

In sea spray

Don't beat so hard,

Raging,

Don't shout so loud,

Says no

Open your green coffers,

And no again.

Place gifts of silver in our hands.

It can't be still.

Give us this day

It stammers

our daily fish.

My name is sea.
It slaps the rocks

https://youtu.be/JOvwMdd6z4E

And when they aren't convinced,
Strokes them
And soaks them
And smothers them with kisses.
With seven green tongues
Of seven green dogs
Or seven green tigers
Or seven green seas,
Beating its chest,
Stammering its name,

Equipa de Coordenação do Jornal
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ANEDOTA
- Como correu o Exame?
-Muito mal. Deixei tudo em branco.
E tu?
- Eu também. Se calhar vão pensar
Que copiámos …
Paulo Silva - 5ºA

ADIVINHA
Sobe cheia,
Desce vazia.
Se não andas depressa
A sopa esfria.
Solução: É a colher

Leandro Costa - 9º A

ANEDOTA
- Conjuga o verbo caminhar
No presente do indicativo
Eu … caminho tu caminhas, ele caminha…
- Mais depressa!
- Eu corro, tu corres, ele corre…
Paulo Ricardo – 5º A

ANEDOTA
Porque é que os elefantes não usam computador?
Porque têm medo do rato.
Leandro Costa - 9º A

CÚMULO
QUAL É O CÚMULO DA PACIÊNCIA?
Operar um mosquito num quarto escuro e com luvas de boxe.
Leandro Costa - 9º A
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ANEDOTA
ADIVINHA
- Pedrinho, como é que
reprovaste a todas as disciplinas?
- A culpa não foi minha, mãe! O menino que se senta ao meu lado é que
ADIVINHA
ficou doente e faltou aos testes…
Tiago Filipe, nº 19 – 6º A

ANEDOTA
- Professora, como é que se escreve “bala”?
- Tal e qual como soa.ADIVINHA
Então a Ritinha escreveu:
ADIVINHA
PUM!
André Marques , nº3 - 9ºA

CÚMULO
Qual é o cúmulo de um
escritor?
ADIVINHA
Comer as letras… da sopa.
André Marques , nº3 - 9ºA

ADIVINHAS
Tenho todas as letras,
Números e sinais.
Agora com o computador
Já não me utilizam mais.
Solução: máquina de escrever

André Marques , nº3 - 9ºA

Têm cinco dedos
Iguais à mão.
Enchem-se no inverno,
Guardam-se no verão.
Solução: São as luvas.

André Marques , nº3 - 9ºA
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ADIVINHAS
Cresço na meio do campo,
Amarelo é a minha cor.
Olho sempre para o Sol
Para me bronzear com o seu calor.
Solução: Girassol

Paulo Silva – 5º A

Tem folhas sem ser árvore,
E capa sem frio ter,
E a falar dá lições
A quem o sabe entender.
O livro

Tiago Filipe – 6º A

ADIVINHA
Três homens caíram ao rio, mas só dois molharam o cabelo. Porquê?
Porque o terceiro era careca.

Leandro Costa – 9º A

Sinónimos- palavras que têm significado semelhante. Exemplo: feliz - contente

Completa com sinónimos
1. Despertar
2. Saudável

1

a

2

d
ã

3

s

j

4. Acabar

4

t

r

5. Satisfeito.

5

c

n

3. Poluir

t
André Marques , nº3 - 9ºA
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SINÓNIMOS OU ANTÓNIMOS
Preenche a grelha com os sinónimos ou antónimos das palavras.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Formosa (sinónimos).
Habitava (sinónimos).
Preto (antónimo).
Molhado (antónimo).
Pequeno (antónimo).
Antes (antónimo).

7.
8.
9.
10.
11.

Lembrar (sinónimo).
Auxiliar (sinónimo).
Feminino (antónimo).
Áspero (antónimo).
Cara (sinónimo).

4
11

S

T

10
1
3

M

B

5
2
7
8

A

6

D

9

André Marques, nº 3 - 9º A

ANEDOTA
Uma criança pede ao pai que lhe faça os trabalhos de casa.
- Não, filho. Isso não estaria correto.
- Bem, pai… Mas, de qualquer forma, tenta.
Paulo Silva - 5º A
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DECIFRA O CÓDIGO E ENCONTRA AS PALAVRAS
___ ___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___ ___







«Carro» tem dois.

Fica no meio de “casa».

Fica no início de «hipopótamo».

A última vogal do alfabeto.
A 1ª letra de «pai».



A 4.ª vogal do alfabeto.

A consoante entre o L e o N.

A 5.ª letra do alfabeto.

André Marques, nº 3- 9º A

CÚMULOS
Qual é o cúmulo de uma garrafa?

Qual é o cúmulo de um mudo?

Constipar- se por dormir destapada.

Ir preso e dizerem – lhe que tem
direito a permanecer calado.
Paulo Silva - 5º A

ADIVINHA
Três homens caíram ao rio, mas só dois molharam o cabelo. Porquê?

Porque o terceiro era careca.

Leandro Costa – 9º A

pág1

Notícias Frescas

Página 45

[CURIOSIDADES/DICAS ÚTEIS] 22 de dezembro de 2015

OS HIPÓNIMOS E OS HIPERÓNIMOS
1. Hipónimos - são palavras de sentido mais
restrito ou específico, relativamente a
outras de sentido mais geral.
Exemplos:
Boneca é hipónimo de brinquedo.
Gato é hipónimo de felino.

2. Hiperónimos - são palavras de sentido
mais geral, relativamente a outras de
sentido mais específico.
3. Exemplos:
Brinquedo é hiperónimo de boneca.
Felino é hiperónimo de gato.
Paulo Silva, nº 15 – 5º A

O CAMPO LEXICAL E O CAMPO SEMÂNTICO
1. Campo lexical – é o conjunto de palavras que se associam a uma mesma área da realidade.
Ex.: escola- alunos, funcionários, professores, salas, horários, turmas, carteiras, quadro, giz, livros,
cadernos, refeitórios, sumários.
2. Campo semântico- é o conjunto dos diferentes significados que uma palavra pode adquirir,
segundo o contexto em que está integrada.
Fernando Oliveira, nº7 - 7ºA

VAMOS APRENDER
Classe Subclasses
Nomes

 Comuns - nomeiam os animais, as pessoas, as coisas, sem as
individualizar.
 Próprios - nomeiam uma pessoa, um animal, individualizando-os.
 Coletivos - nomeiam um conjunto de seres da mesma espécie.
Paulo Silva – 5ºA
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O ACORDO ORTOGRÁFICO
O Acordo Ortográfico O Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa é um tratado internacional que
tem por objetivo criar uma ortografia unificada para o português e pôr fim à
O Acordo Ortográfico
existência de duas ortografias oficiais divergentes, uma no Brasil e outra nos
restantes países de língua oficial portuguesa.
Países de Língua oficial portuguesa

1.
2.
3.
4.

Portugal
Brasil
Guiné Bissau
Cabo Verde

5.
6.
7.
8.

São Tomé e Príncipe
Angola
Moçambique
Timor Leste
André Marques , nº 3 - 9ºA

VAMOS APRENDER
O Acordo Ortográfico

As palavras que substituem os nomes chamam- se pronomes.
Os pronomes pessoais indicam a pessoa que fala, a pessoa para quem se
fala ou aquela de quem se fala.
Exemplos: Ela brinca com o irmão.
E tu brincas com quem?
Paulo Silva – 5ºA
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