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DIA DAS CIÊNCIAS E DA CULTURA
Na tarde do dia 5 de junho, a Escola Manoel
de Oliveira esteve aberta à comunidade
educativa, tendo-se realizado uma festa de
encerramento do ano letivo, iniciativa
conjunta do Agrupamento e das Associações
de Pais. Foi uma tarde emocionante que
contou com um programa rico e variado.
(Continua na pág. 12)

TAÇA MANOEL DE OLIVEIRA
No dia 4 de junho, realizou-se, mais uma vez, o Torneio
de Futebol Inter-escolas do 1.º Ciclo (4º Ano) – Taça
Manoel de Oliveira, que vai já na sua 5ª edição. Este ano, a
vencedora foi a EB1 da Vilarinha.
(Continua na pág.18)

GANHA O DESAFIO
No dia 16 de abril, a turma do 7.ºA, vencedora
do prémio “Ganha o Desafio” do 1.º período,
juntamente com a diretora de turma e a
respetiva professora de História, foram visitar o
Museu do Futebol Clube do Porto.
(Continua na pág. 28)

HOMENAGEM A MANOEL DE OLIVEIRA
Em homenagem ao prestigiado e recentemente falecido
cineasta Manoel de Oliveira, patrono deste Agrupamento, a
equipa de professores colaboradores da Biblioteca, com o apoio
da Direção, organizou um conjunto de atividades que
pretenderam dar a conhecer alguns dos momentos mais
relevantes da sua biografia e da sua vasta filmografia.
(Continua na pág. 17)
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Editorial
Este período, com o qual se encerra mais
um ano letivo e uma edição deste jornal,
fica marcado pelo fim da vida daquele
que, pela sua importância e relação
privilegiada com a nossa comunidade, foi
escolhido
para
patrono
desta
escola/Agrupamento. Falamos de Manoel
de Oliveira a quem se dedica o
suplemento em anexo, fruto da recolha
de memórias várias, de momentos vividos
por alunos e convidado, por altura das
suas visitas à escola, durante as quais o
realizador conheceu e apreciou as
pequenas/grandes obras que inspirou
naqueles que então a frequentavam.
O empenho e a criatividade de alguns dos
colaboradores da biblioteca e da sua
coordenadora permitiram organizar uma
singela homenagem em sua honra,
através de várias manifestações culturais
que culminaram no dia cinco de junho e
que muito subtilmente se entrelaçaram
com o que se produziu no âmbito do PAC
(Projeto
de
Animação
Comum),
celebrando e enaltecendo, assim,
Agustina Bessa-Luís, Manoel de Oliveira e
a obra que os uniu e glorificou.
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MÓDULO PADRÃO
EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS
O Notícias Frescas foi falar com a Marta e a
Andreia, duas alunas do 9º F, a fim de
recolher informação mais detalhada sobre os
trabalhos que se encontram, há já alguns
dias, expostos no átrio da Escola Manoel de
Oliveira. Foram elas que nos disseram que,
durante aproximadamente duas semanas, na
disciplina de Expressão Plástica, foi dada
liberdade criativa a cada aluno da turma para
expressar a sua sensibilidade artística num
trabalho que consistiu em criar algo diferente
a partir de um quadrado e da sobreposição
de peças, de modo a formar um padrão.
Na sua elaboração foram usados diversos

materiais: giz, cera, lápis de cor, marcadores,
recortes de jornais, revistas…, enfim, um
pouco de tudo, como referiu a Marta durante
a entrevista.
Interpeladas sobre o resultado do esforço
desenvolvido,
as
nossas
simpáticas
interlocutoras sorriram e manifestaram o seu
agrado pelo facto de terem recebido muitos
elogios da parte de vários professores e dos
próprios
colegas
da
turma.
Estas
congratulam-se com a qualidade e a
variedade do material exposto, uma vez que
ultrapassou as suas expectativas.

A Equipa de Coordenação do Jornal
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Dia Mundial da Liberdade de Imprensa

A LIBERDADE DE EXPRESSÃO NA OBRA DE ARTE
EXPOSIÇÃO DO 9º ANO

O átrio da Escola foi o lugar eleito para
exibir mais uma exposição, também ela
composta por trabalhos realizados por alunos
do 9º ano. Subordinada ao tema “A
Liberdade de Expressão na Obra de Arte”,
esta pequena, mas bem expressiva
exposição, que assinalou o Dia Mundial da
Liberdade de Imprensa, proporcionou a
todos quantos frequentam regularmente a
instituição, bem como a outros, ainda que
meros visitantes ocasionais deste “espaço de
culto”, a oportunidade de conhecer e/ou
reconhecer a qualidade da expressão
artística, bem como o domínio de técnicas e a
capacidade criativa que as propostas de
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trabalho, apresentadas pelo professor de
Educação Visual, José Manuel Almeida,
despertaram nos alunos.
Após uma breve exposição oral sobre
pintores que, no seu tempo, transgrediram as
normas estéticas e comunicacionais vigentes,
ilustrada com um número muito variado de
obras de arte da autoria dos referidos
artistas, cada aluno selecionou um autor e
uma imagem que depois foi interpretada
segundo a sua sensibilidade e se materializou
nos magníficos trabalhos em exibição.
Quadros dignos de constarem de uma
galeria privada, congratulamos aqui os
autores destas pequenas obras de arte.
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A título de curiosidade, apresentamos, de seguida, a lista de pintores sugeridos, dando
conta, ao mesmo tempo, da diversidade de épocas contempladas e da complexidade de
contextos em que os referidos artistas se inserem: desde um longínquo Giuseppe Arcimboldo
até ao mais recente, Mark Kostabi.







OTTO DIX
EGON SCHIELE
RENÉ MAGRITTE
MARK KOSTABI
SALVADOR DALI
ANDY WARHOL







GIUSEPPE ARCIMBOLDO
JULIAN OPIE
EDUARD MUNCH
ROY LICHTENSTEIN
FRANCISCO GOYA

A Equipa de Coordenação do Jornal
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TORNEIO PROMOVIDO PELA XEQUE-MATE
A participação do João Barros (3º lugar) e da Alice Domingos (3 vitórias em 6 jogos)
contribuiu para o êxito do torneio "Spring Chess", realizado no passado dia 18 de abril.

João Barros e Alice Domingos | Agrupamento de Escolas Manoel de Oliveira

O torneio, promovido pela Xeque-mate,
enquadra-se nas atividades da Oficina de
Xadrez, um projeto da Associação de Pais e
Encarregados de Educação do Pré-escolar e
Ensino Básico de Aldoar, do Agrupamento
Manoel de Oliveira, que visa desenvolver a
criatividade, o conhecimento, através do
jogo, surgindo o xadrez como um meio
pedagógico, proporcionando a todas as
crianças e jovens do Agrupamento e das
freguesias de Aldoar, Foz e Nevogilde uma

experiência muito enriquecedora, com um
valor lúdico muito elevado.
A Oficina de Xadrez é apoiada pelo
Agrupamento Manoel de Oliveira e conta
com uma importante parceria, estabelecida
com a União de Freguesias de Aldoar, Foz do
Douro e Nevogilde.
A Oficina de Xadrez realizou-se à quarta-feira, das 17:00 às 18:00 e das 18:30 às
19:30, na Escola EB 2/3 Manoel de Oliveira.

Amélia Veiga
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OP-ART – ILUSÃO ÓTICA
Uma exposição de
trabalhos de 9º ano,
realizados em Educação
Visual, sob a orientação
da professora Raquel
Baptista, na sequência
da
abordagem
à
OP-ART (ilusão ótica) e à perspetiva científica oblíqua, com a representação de um espaço
exterior de duas ruas.
A Equipa de Coordenação do Jornal

UM DIA NA QUINTA DE SANTO INÁCIO

No dia 2 de junho, os alunos Hugo Moreira,
João Guilherme, João Paulo e João Pedro, da
turma D, do sexto ano – PIEF, acompanhados
pela Diretora de Turma, professora Olinda
Silva, e pela professora de TIL, Fernanda Silva,
usufruíram de um dia sem aulas, na “Quinta
de Santo Inácio”, em Avintes, como prémio
pelo trabalho realizado ao longo do ano
letivo. Durante esta visita, os alunos passaram
momentos maravilhosos nos Jardins, Bosque
e Zoo onde observaram e interagiram com
várias espécies de animais, bem como
presenciaram
um
espetáculo
de
demonstração de aves de rapina e de répteis
e visitaram ainda, o insectário. Os animais que
mais gostaram de ver foram os macacos e os
suricatas, porque eram os animais mais
pequenos e faziam brincadeiras engraçadas.
Gostaram, ainda, da demonstração de répteis,
pois foi possível tocar numa jiboia. Ao longo
pág1

do parque, viram alguns animais à solta, como
foi o caso do pavão com a sua bela plumagem
e o cão da pradaria. O cansaço e a fome
“pediam” a pausa para o almoço no
restaurante da Quinta. O menu escolhido foi
hamburger com batatas fritas e como
sobremesa gelado.
No período da tarde, os
alunos continuaram a sua
visita pelo amplo espaço da
Quinta e regressaram à
escola às 16 horas, na
carrinha cedida pela Junta
de Freguesia de Aldoar.
Alunos
e
professoras
passaram um dia divertido e
foi notório que os alunos ficaram
sensibilizados para a proteção da vida
selvagem e para o bem-estar dos animais.
A turma 6ºD - PIEF

Notícias Frescas

Página 7

[NOTÍCIAS DO AGRUPAMENTO] 30 de junho de 2015

PROJETO SEI
No sentido de estimular o desenvolvimento do espírito
científico e a abordagem experimental, os alunos do 9ºA e do
9ºB participaram no Projeto SEI (Sociedade, Escola e
Investigação)
dinamizado
pela
FFUP – Faculdade
de Farmácia da
Universidade do Porto, sob a orientação das
professoras delegadas de Físico-Química e Ciências
Naturais. Foi escolhido um ecossistema próximo dos
estudantes, fazendo assim a ligação entre teoria e realidade.
Este projeto foi sendo desenvolvido de janeiro a maio, tendo
culminado na apresentação de trabalhos no Auditório da
Biblioteca Almeida Garrett, no dia 14 de maio, na presença de
alunos participantes de várias escolas. Por seu turno, os
alunos de 8ºano realizaram uma visita a um troço da Ribeira
de Aldoar, onde com a ajuda de profissionais do Pavilhão da
Água, envolvidos neste projeto, colheram diferentes amostras com vista à realização das
tarefas que decorreram na referida Faculdade.
Grupo de Físico-Química

CANTIGAS DE AMIGO E CANTIGAS DE AMOR
No âmbito da Educação Sexual em Meio Escolar, a turma do
7.ºA, na disciplina de História, trabalhou as Cantigas de Amor e as
Cantigas de Amigo, temática abordada no contexto do conteúdo
da disciplina de História - “ A Cultura Monástica, Cortesã e a
Cultura Popular, na Idade Média”.
Os alunos, verdadeiros trovadores, criaram vários poemas e
apresentaram-nos, cantando.
As cantigas estão publicadas na secção das Páginas Literárias deste jornal.
Alunos do 7º A
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DESPORTO ESCOLAR
Atividade Interna

Este ano foi excelente no que respeita à participação de alunos nas atividades desportivas da
escola. 96% dos alunos que frequentam a E.B. 2/3 Manoel de Oliveira participaram em, pelo
menos, uma das sete atividades desportivas que o Grupo de Educação Física / Desporto Escolar
organizou este ano letivo. Cerca de 50% participaram em duas ou mais atividades.
As atividades foram muito variadas para agradarem a todos: Semana dos Jogos Tradicionais,
Inter-turmas de Badminton, Mega Atleta, Inter-turmas de Patinagem, Inter-turmas de Futebol,
Inter-turmas de Ténis e Ténis de Mesa e a 5ª edição da Taça Manoel de Oliveira.

Atividade Externa
As cinco equipas de competição: Badminton (Infantis), Badminton (Iniciados), Ténis, Ténis de
Mesa e Corridas e Perícias em Patins, continuaram o
excelente trabalho que têm vindo a desenvolver nestes
últimos anos. Os três treinos semanais (o Ténis com
dois treinos semanais) deram a possibilidade a muitos
jovens de experimentar, pela primeira vez ou dar
continuidade a uma aprendizagem mais aprofundada
em cada uma destas modalidades e participar em
competições desportivas organizadas inter-escolas.
Alguns chegaram às finais Regionais da sua modalidade,
demonstrando um nível técnico bastante avançado. Em cada
uma das modalidades houve, em média, cerca de seis saídas
para competição e convívio com alunos de outras escolas.
Foram inúmeras as selfies, a troca de e-mails e facebooks ...
Houve, sobretudo o conhecimento de realidades diferentes,
uma garra em vencer as dificuldades surgidas nas provas, um
inteligente “saber ganhar” e “saber não ganhar” e um muito são convívio e entreajuda com
alunos de escolas muito diferentes.
Este ano, podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que todos cresceram e ficaram mais ricos!
A Coordenadora do Desporto Escolar
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DESPORTO ESCOLAR
Desporto Escolar

Ténis de Mesa
Ao longo deste ano letivo, foram-se realizando vários torneios de Ténis de Mesa na nossa
escola e também em escolas vizinhas.
A nossa escola foi-se destacando, torneio após torneio,
acabando por atingir um glorioso 1º lugar de "EQUIPAS".
Temos agora a final, onde iremos jogar com as equipas de
outras séries, que ficaram também em 1º lugar.
Desejando boa sorte aos nossos jogadores para esta final,
ficam desde já dados os parabéns pela sua extraordinária participação.
Sofia Fonseca

SAÍDA de CAMPO à RIBEIRA DE ALDOAR
No dia 20
de maio, os
alunos do 8º
ano da EB
2,3 Manoel
de Oliveira
realizaram uma saída de campo à ribeira de
Aldoar, no âmbito da disciplina de Ciências
Naturais.
Esta atividade permitiu conhecer e
caracterizar este sistema ribeirinho,
despertando nos alunos o interesse pela
preservação do ambiente e pela valorização
da importância dos rios. Realizou-se com a
parceria de técnicos do Projeto Rios,
entidade que valoriza a importância dos rios
no território nacional.
Os alunos aprenderam a observar um
ecossistema
ribeirinho,
analisando
a

qualidade da água, o estado de poluição do
local, a biodiversidade existente, a presença
de espécies invasoras, assim como a
interferência do homem neste ambiente
natural.
Todos os alunos foram muito colaborantes
e ficaram agradados e surpreendidos com
esta atividade, pois descobriram uma ribeira
até então desconhecida, a “dois passos” de
casa.
Os alunos do 8º ano
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SAÍDA de CAMPO AO PASSEIO GEOLÓGICO da FOZ DO DOURO

No dia 8 de junho, os alunos das turmas A e
C do 7º ano da EB 2,3 Manoel de Oliveira
realizaram uma saída de campo ao Complexo
Geológico da Foz do Douro, no âmbito da
disciplina de Ciências Naturais.
Esta atividade teve como objetivos
identificar os diferentes tipos de rocha
existentes no local; observar e analisar
aspetos geomorfológicos característicos de
um ambiente litoral, originados por
meteorização/erosão
e
conhecer
a
origem/génese do complexo geológico da Foz
do Douro.
Os alunos deslocaram-se até ao Castelo do
Queijo, num agradável passeio pelo Parque
da Cidade, com o intuito de observar a orla
litoral entre o Forte S. Francisco Xavier
(Castelo do Queijo) e a Praia do Homem do
Leme. A ocidente da cidade do Porto existe
uma
magnífica
faixa
metamórfica
representada por rochas metassedimentares,
associadas a diferentes tipos de gnaisses. Nas
proximidades do forte S. Francisco Xavier, a
faixa é interrompida por um granito - granito

do Castelo do Queijo. Neste local, podem-se
observar
interessantes
estruturas
geomorfológicas com variados diâmetros e
profundidades, que aparecem isoladas ou em
grupo, denominadas marmitas (A), que
resultam
de
movimentos
giratórios
provocados pela ação erosiva das águas e de
seixos.

Os alunos revelaram um grande entusiasmo
por analisarem, na cidade onde vivem,
aspetos que aprenderam na sala de aula.
Assim, este foi um grande momento de
aprendizagem e diversão.

7ºA e 7ºC
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DIA DAS CIÊNCIAS E DA CULTURA
O evento incluiu diversas atividades relacionadas com as Ciências e a Cultura, desenvolvidas em
vários espaços do interior e exterior da escola: das exposições, às salas onde os alunos
puderam jogar xadrez, pôr à prova os seus conhecimentos de Inglês, participar em experiências
relacionadas com a Físico-Química e as Ciências Naturais, visualizar filmes e apresentações
preparadas para o evento, brincar com os computadores, foram várias as oportunidades que os
visitantes tiveram de se entreter a seu gosto.

Os alunos mais pequenos do ensino pré-escolar foram os primeiros a chegar e puderam
admirar uma variedade infinita de trabalhos fabulosos realizados pelos alunos do 1º, 2º e 3º
ciclos, bem como aqueles que eles próprios realizaram, nomeadamente, os Pop-up Gigantes
que integraram as exposições patentes ao público no hall da escola e no átrio dos alunos. De
seguida, puderam deliciar-se com os poemas e as rimas que a Biblioteca havia preparado para
este dia, ver as apresentações e uma mostra filmográfica variada de Manoel de Oliveira e as
exposições de livros, cartazes, marcadores, coletâneas de filmes e papagaios de papel que
permitiram voos da imaginação.
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Chegaram, entretanto, os alunos do 4º ano que se distribuíram pelos vários espaços lúdicos
disponíveis, para assistir e participar nas várias atividades a decorrer.
O espaço exterior encheu-se de música com a exibição ao vivo do grupo de Percussão que, por
alguns momentos, animou todos os presentes com as suas batidas cheias de ritmo e alegria.

Ainda, na senda dos filmes, mas almejando já um outro objetivo, igualmente legítimo e digno,
relacionado com as boas práticas levadas a cabo no Agrupamento, a sala 11 funcionou como
ponte entre o ficcional e o real, exibindo três filmes. Um deles Ver para crer, que ganhou o
prémio
na
categoria
“Melhor filme de Animação
do 1º e 2º Ciclos do Ensino
Básico”, foi realizado, no
ano letivo anterior, pelos
alunos do 4º B da EB1 da
Ponte, com a orientação da
Anilupa e o apoio da
professora Sandra Almeida.
O
segundo,
intitulado
Direitos da Criança foi
realizado pelos alunos da
EB1 Fonte da Moura e pelos da EB1 António Aroso. O terceiro Projeto SEI (Sociedade Escola e
Investigação) constituiu um registo das apresentações efetuadas na Biblioteca Municipal
Almeida Garrett, no dia 14 de maio, por alunos das turmas A e B do 9º ano, no âmbito deste
projeto, que decorreu entre janeiro e maio de 2015 e que foi promovido pela Câmara Municipal
do Porto.
De notar que os artistas da casa (professores de Educação
Visual, Educação Visual e
Tecnológica e Educação
Tecnológica), bem como os
entendidos nas técnicas da
informação e comunicação
tiveram um papel preponderante na concretização desta iniciativa, que, graças a eles, adquiriu
um colorido e uma qualidade invulgares.
De referir, ainda, outra vantagem que surge em consequência da realização deste evento e que
se prende com a possibilidade de enriquecimento do fundo documental das BE do
Agrupamento, o qual passará a incorporar os recursos educativos produzidos neste contexto.
Para viver um pouco a emoção sentida no referido dia, consulte o programa e visione o filme
realizado pelo aluno Hugo Ferraz do 9º D, no Blogue da BE, alojado no site do Agrupamento.
pág1
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SPELLING BEE
Alunos do 2º Ciclo e alguns do 3º
(muito poucos, diga-se de passagem)
participaram
no
Concurso
dinamizado pelos professores de
Inglês do 2º Ciclo. A exemplo das
várias edições deste concurso, os
alunos tiveram de soletrar corretamente as palavras
selecionadas. Os vencedores, Francisca Azevedo, nº8, do 5ºB, e Leonor Alves, nº16, do 6ºA,
receberam bilhetes para ir ao cinema como prémio pelo seu desempenho.

CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS
Os nossos pequenos cientistas e matemáticos, orientados pelas respetivas professoras
demonstraram a sua técnica e destreza, executando uma série de experiências aprendidas nas
aulas e exemplificando o quão interessante se pode tornar a prática do que se lê.
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CONSTRUINDO O FUTURO - TIC
Como não podia deixar
de ser, as novas
Tecnologias
de
Informação
e
Comunicação estiveram
presentes,
abrindo
pequenas janelas para o futuro com que hoje se pode sonhar. Nesta atividade a geração que é
futuro participou em dimensão significativa, com entusiamo e muita alegria.
Durante a atividade, os nossos alunos, de forma entusiasta, programaram, jogaram, ganharam
certificados, visionaram, com interesse, pequenos vídeos da Microsoft e com muita curiosidade
perguntaram até onde poderiam sonhar.

ENTREVISTA COM …
Hugo Ferraz - repórter de serviço - recolheu o testemunho de alguns professores: Dr. Arnaldo
Lucas – Diretor -, Dra. Fátima Correia – professora de Ciências Naturais -, Dr. Nuno Carvalho –
vice-diretor - e Dra. Marta Miranda - professora de Físico-Química.
H. F. - O que se comemora neste dia?
Diretor: Hoje estamos a celebrar o Dia das Ciências e da
Cultura. Por um lado, para revalorizar o trabalho das Ciências
Experimentais que os alunos devem valorizar e os senhores
professores também e, por outro, fazer uma homenagem ao
patrono que faleceu recentemente e que merece que o
Agrupamento, que tem o seu nome, lhe faça uma homenagem
que lembre aos jovens o trabalho e a dedicação que ele teve ao cinema e o prestígio que ele
adquiriu ao longo de muitos anos e de muitos filmes.
H. F. - Participou muita gente nestas atividades?
Diretor: Pretende-se que seja uma atividade de participação livre. Há turmas, onde participam
menos. Normalmente, os mais novos participam mais. De uma forma geral, há uma boa
participação.
H.F. - Em que consiste este trabalho?
F.C. - É a apresentação das atividades que os alunos desenvolveram ao longo do ano nas aulas
de Ciências e noutras disciplinas.
H.F. - Que trabalhos podemos aqui encontrar?
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F. C. - De todas as áreas disciplinares, como, por exemplo,
Ciências Naturais, Físico-Química, Educação Visual,
Educação Tecnológica, Português, Inglês e História.
H.F. - Com a imagem mostra, temos uns microscópios. O
que podemos ver?
F. C. - Sangue humano e pele da mão.
H.F.: - Como estão a reagir os alunos?
F.C. - Estão entusiasmados.
H.F. - Dra. Marta Miranda, estamos no Laboratório da
Escola. O que podemos encontrar aqui?
M.M. - Temos uma série de atividades experimentais que
foram preparadas com muito amor e carinho pelas três
professoras de Físico-Química desta escola. Estamos a
contar com a colaboração de alunos de 7º, 8º e 9º ano para
a realização das mesmas. Os alunos estão
entusiasmadíssimos como se pode ver. São experiências químicas divertidas e muito vistosas.
H.F. - O que pensa desta iniciativa?
N.C. - É uma boa iniciativa. Tenho pena de não ver aqui mais pais. Estava à espera de ver mais
encarregados de educação. No ano passado, era a “Noite da Ciência”.
H.F. - O que difere?
N.C. - Duas coisas: primeiro, à noite, é
possível ter muitos mais encarregados de
educação e depois, à noite, as coisas têm
outra magia. É pena que não seja durante a
noite.
H.F. - Está a ter uma boa adesão?
N.C. - Acho que teria tido maior adesão se
fosse à noite.

Oficina de Xadrez - Atividades em curso na sala 2

Equipa de Coordenação da Biblioteca
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Homenagem a Manoel de Oliveira
Esta divulgação foi feita através da projeção de excertos de cerca de
trinta filmes, de um friso cronológico com os principais eventos da sua
longa carreira cinematográfica e de uma apresentação das cerimónias
internacionais em que o mesmo foi sobejamente galardoado. A sala de
cinema, adornada com ícones alusivos à Sétima Arte, esgotou a lotação
com os alunos do 4º ano, que se entretiveram a assistir a passagens do Aniki Bóbó enquanto se
deliciavam com as pipocas que lhes foram oferecidas em cones graficamente ilustrados
também eles com películas cinematográficas. Paralelamente, no espaço da Biblioteca, decorria
uma exposição subordinada ao mesmo tema “Homenagem a Manoel de Oliveira”.
Equipa de Coordenação da Biblioteca

CADAVRE EXQUIS
Os alunos do 7º, 8º e 9º ano, na
disciplina de Educação Visual, sob a
orientação da professora Raquel
Baptista, realizaram um Cadavre Exquis
(Esqueleto Mimoso), com base na
interpretação da frase abaixo transcrita,
da autoria de Manoel de Oliveira.
Cada aluno realizou um trabalho
individual, aplicando a técnica de
desenho expressivo, a partir de pistas
que faziam a ligação aos trabalhos dos colegas, resultando esta junção no painel apresentado.
Estes trabalhos integraram a exposição “Homenagem a Manoel de Oliveira” e estiveram
patentes ao público no dia 5 de Junho.
Hoje a liberdade é tida como um direito absoluto. Mas
não há liberdade absoluta. A liberdade não é sequer
um direito. A liberdade é um dever, um dever
fortíssimo. A liberdade é o respeito pelo próximo. O
Espinosa dizia: nós supomo-nos livres porque
ignoramos as forças que impedem os nossos actos. De
maneira que há forças que nos são estranhas, não somos nós. Eu sinto-me um
joguete, uma marioneta. Sou conduzido por forças que ignoro. Eu sinto isso, eu
pressinto isso.
Manoel de Oliveira, in Notícias Magazine (DN) 09/05/2004
Equipa de Coordenação da Biblioteca
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TORNEIO DE FUTEBOL INTER ESCOLAS DO 1.ºCICLO
Este ano, o evento decorreu,
como é tradição, com a participação
de todas as turmas de 4º ano que
pertencem ao Agrupamento.
A atitude dos alunos participantes e
dos colegas que se encontravam na
bancada foi exemplar. Toda a
assistência aplaudiu e incentivou a sua
escola,
criando
um
ambiente
fantástico.
Todas as escolas EB 1 estão de parabéns, pela conduta demonstrada e pelo empenho de
todos os alunos. Esse espírito foi visível no ambiente vivenciado no pavilhão desportivo ao
longo de toda a manhã, nas atitudes exemplares dos alunos e do professor da escola
vencedora (E.B.1 da Vilarinha)
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e na manifestação de sentimentos de
desânimo demonstrados no final da
competição pelos alunos da Escola E.B. 1 da
Ponte perante os resultados obtidos que
ficaram aquém dos ambicionados. Todos se
envolveram nas várias fases do processo,

visível na produção de cartazes, no
equipamento dos jogadores, na manutenção
das regras de conduta, na higiene do espaço
e no envolvimento da prestação dos seus
alunos
durante
os
jogos.

Também a alegria na organização foi bem patente. Parabéns a todos pela excelente manhã!!
O Grupo de Educação Física

CONCURSO MELHORES ATLETAS
Este ano, este prémio vai para Vânia Alexandra Marinho, nº 21, do 5º
A (2º ciclo), e para Pedro Filipe Teixeira, nº 18, do 5º A. No 3º ciclo, os
vencedores foram: Ana Beatriz Silva, nº 1, do 9º A e Bernardo Pereira,
nº 1, do 8º B.
O Grupo de Educação Física

CONCURSO DE FLAUTA
Como já vem sendo habitual, realizou-se
mais uma edição do Concurso de Flauta, de 5º
e 6º ano. Esta iniciativa desenrolou-se em
duas fases: primeiro, realizaram-se as
eliminatórias a nível de turma, depois as provas finais que, este
ano, decorreram nos dias 5 e 8 de junho.
No 5º ano, as felizes contempladas foram as alunas Iara Pereira (turma D) e Beatriz Peneiras
(turma A), ex aequo, e no 6º, a aluna Susana Vasconcelos. Estas alunas distinguiram-se pela
qualidade de interpretação de duas peças, sendo uma obrigatória e a outra facultativa.
Equipa de Coordenação do Jornal
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DIA DA EUROPA

Dinamizado pelas professoras de Geografia,
comemorou-se no dia 9 de maio, o Dia da
Europa, com uma exposição de trabalhos
elaborados pelos alunos do 7º ano e do curso
vocacional de animação sociocultural. Os
trabalhos expostos foram apreciados por todos
os que frequentaram a biblioteca na semana
em que decorreu. O objetivo
principal foi a divulgação de
informações relativas aos países que
integram a União Europeia, despertando, assim, o interesse
para a realidade geográfica em que nos inserimos e
contribuindo para a consciência da diversidade cultural de que
somos parte. Pertencer à União Europeia é também saber mais
sobre os países de que somos congéneres.

Equipa de Coordenação do Jornal
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MANTA DE HISTÓRIAS
Uma atividade realizada em articulação com as famílias da educação
pré-escolar da Vilarinha.

O projeto que temos vindo a desenvolver na educação
pré-escolar, durante este ano letivo, intitula-se: “A Arte
de Partilhar”. Um dos trabalhos que realizámos com as
famílias foi a construção da “Manta de Histórias”. Esta
consistiu em: cada família com o seu educando criou uma história (imaginada ou partindo de
uma já conhecida) que depois deu origem a esta manta de histórias colorida e com histórias
muito bonitas, umas verdadeiras, outras criadas com grande imaginação e criatividade.
Pré A
do JI da Vilarinha

Aqui está o resultado:

Pré B
do JI da Vilarinha

Maria do Carmo Almeida e Manuela dos Santos

I ENCONTRO INTERGERACIONAL AVMO
No dia 9 de abril, a turma
do 9ºE (Vocacional de
Animação
Sociocultural)
dinamizou uma atividade
sob orientação da Doutora
Isilda Dias, que consistiu na
realização de um conjunto
de jogos tradicionais no Lar
de Idosos Ceta Social, cujo
objetivo foi proporcionar aos idosos residentes um momento de salutar convívio.
Isilda Dias
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PROJETO IN
Olá amiguinhos, leitores do nosso jornal! Depois de uma breve pausa, cá estamos nós para
vos dar mais notícias do nosso trabalho.
Já diz o ditado português “ Vale mais tarde do que nunca”.
No passado dia 19 de março e no âmbito da atividade “ Feirinha dos Talentos”, o grupo de
alunos de Educação Especial – Currículo Específico Individual, realizou uma atividade, que foi
um sucesso e surpreendeu todos.
Fizemos dois bolos de chocolate e ainda um bolo muito diferente de cereais.
Ambos fizeram muito sucesso o que nos deixou muito felizes!
Ora espreitem o nosso trabalho…

A confeção dos bolos

Era preciso estar atento, não fosse o bolo queimar
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Depois de prontos, estava na hora de decorar

E o resultado final! Foi…

Por fim arrumámos tudo, para a próxima receita

Esperamos que tenham gostado, que tenham estado atentos do princípio ao fim,
e já agora desejamos que tenham boas férias.
Tiago (5º C), Diogo (8ºB),
André Tiago (9ºC), Leandro (9ºC),
Bruno Monteiro (9ºA),
Bruno Costa (9ºA)
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AGRADECIMENTO
Numa altura em que se faz o balanço sobre cinco
anos de uma vida é inevitável, em primeiro lugar,
refletir sobre as escolhas que se fizeram e, em
segundo lugar, retribuir a todos os Professores,
com uma palavra, tudo o que nos foi dado ao
longo deste tempo.
Os processos que envolvem escolhas são sempre
complexos, no caso, da educação, o facto de a
informação ser assimétrica entre alunos (e
famílias) e as Escolas, também, não é um fator
coadjuvante. As Escolas, a Direção, os professores,
os técnicos têm mais informação sobre os
processos que desenvolvem, por isso parte do
caminho que foi percorrido, por mim, visou
esbater essa disparidade de informação. Com o
tempo percebi(emos) que foi a melhor escolha. Se
me perguntarem porquê, as razões são difíceis de
expor mas cabem num enorme Obrigado a todos
os que fizeram parte das conversas, pensamentos
e reflexões familiares. O facto de os Professores
estarem sempre muito presentes é uma excelente
razão para lembrar a Escola Manoel de Oliveira.
Entretanto, estando de novo envolvida(os) num
processo de escolha e de transição para o 10º ano,
aquilo que aprendi(emos), ao longo dos últimos
cinco anos, será, certamente, determinante para o
tempo futuro.
Eu e o Henrique, neste (novo) processo de
escolha, decidimos submeter duas Escolas
públicas a um exame e pudemos comprovar que
as duas Escolas públicas abordadas experienciam,
distintamente, o valor de ser Escola Pública. A
Escola A tem muita procura e mostra-se,
especialmente, recetiva aos que são provenientes
das Escolas X, Y, e Z. Ao contrário, a Escola B
aposta tudo na divulgação do seu projeto e anseia
conquistar mais um aluno. Na senda do escrutínio
estava prevista uma visita às Escolas e confirmouse que, no caso da Escola A, existe uma
determinação para os resultados escolares dos
alunos, com base numa cultura de exigência, que
serve de mote e, ao mesmo tempo, parece
interferir na identificação dos meios e fins da
Escola. Na Escola B, a orientação é para o sucesso
dos alunos, com base numa cultura motivacional,
que se suspeita ser o meio para atingir resultados
e concretizar os êxitos dos alunos.
pág1

Os problemas reportados na Escola A estão
relacionados com a pontualidade dos alunos e
algumas (poucas) perturbações em contexto de
sala de aula. Na Escola B há problemas de
comportamento e, também, indisciplina. Na
Escola A, os pontos fortes são a capacidade crítica
dos alunos, que é desenvolvida na razão do vigor
do processo de definição dos critérios de
avaliação, tudo sendo feito, pela Escola, para
garantir a igualdade perante a avaliação. Na Escola
B, os pontos fortes residem no desenvolvimento
de um processo de ensino e educação em
cidadania.
Com base nos dados disponibilizados pelo
Ministério da Educação e da Ciência, na Escola A
as notas atribuídas estão ‘desalinhadas para cima’,
o que significa que a Escola pode estar a ser
menos exigente, ao atribuir notas mais elevadas
do que as notas atribuídas pelas outras Escolas do
país. Na Escola B as notas atribuídas pela Escola
estão ‘alinhadas’ com as notas atribuídas pelas
outras Escolas do país.
O desfecho do nosso exame vai ao encontro da
tensão entre a excelência e a massificação
existente na Escola pública. Segundo Almerindo
Janela Afonso, “As escolas públicas são, por isso,
lugares de explicitação e confronto de exigências e
expectativas divergentes e plurais, em
permanente reactualização, nunca indiferentes às
culturas e condições sociais das famílias, e às
trajectórias de professores e alunos, ainda que
constituam
tempos
e
espaços
organizacionalmente estáveis, mas, nem por isso,
impermeáveis à crescente incerteza, tensão,
imprevisibilidade e risco”. (Afonso, 2010, p. 355).
Neste contexto, a escolha incidirá sobre a Escola
onde pensamos ser mais provável encontrar o
confronto, o lugar onde o processo de ensino e de
educação é mais rico, permitindo dar mais um
passo em frente.
Depois, a nossa (mais recente) escolha talvez seja
o reflexo de todas as outras razões que me levam
a agradecer e a esperar poder fazer outra boa
escolha quando o Ricardo (irmão do Henrique)
estiver prestes a entrar no 5º ano!
De novo, muito obrigada.
Amélia Veiga, mãe do Henrique (9º A) e do Ricardo
(1º B – Escola Básica, 1º Ciclo da Ponte).
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CONCERTO NO SALÃO PAROQUIAL DE ALDOAR

Toc’a bombar é um projeto da
Associação de Pais e Encarregados de
Educação do Pré-escolar e Ensino Básico de
Aldoar do Agrupamento Vertical Manoel de
Oliveira, que visa educar pela arte, surgindo a
percussão como um meio pedagógico,
proporcionando a todas as crianças e jovens
do Agrupamento e das freguesias de Aldoar,
Foz e Nevogilde uma experiência muito
enriquecedora, com um valor lúdico muito
elevado. A Oficina de Percussão é apoiada
pelo Agrupamento Vertical Manoel de

Oliveira e conta com uma importante
parceria, estabelecida com a União de
Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e
Nevogilde. Toc’a bombar usa instrumentos
de percussão, aplicando ritmos inspirados na
cultura tradicional e popular, criando uma
atmosfera que contagia à primeira audição. E
para este programa, o concerto conta com a
participação do Orfeão da Foz, fomentando o
desenvolvimento
de
dinâmicas
intergeracionais de partilha de saberes.
Associação de Pais Escolas de Aldoar

VISITA DE ESTUDO À BIBLIOTECA ALMEIDA GARRETT
No dia 1 de junho (Dia Mundial Da Criança), a turma do 6ºB participou numa
visita de estudo à Biblioteca Almeida Garrett.
A turma visitou uma exposição com vários trabalhos relacionados com as obras
de Agustina Bessa Luís. Salientamos a coleção de postais que são uma
autêntica obra de arte.
Após a visita à exposição, os alunos realizaram várias atividades, tais como: fingir andar de carro, andar
de bicicleta, participar em jogos tradicionais, andar de mota, etc.
Depois de muita diversão, fez-se uma pausa para lanchar.
De seguida, regressámos à escola com a esperança de repetir a visita.
6ºB
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CONTRA AS DIFERENÇAS
PROMOVENDO HÁBITOS DE VIDA SAUDÁVEIS

Os alunos do 9º ano, turma F, da Escola Manoel de Oliveira
visitaram as instalações da Área de Dia de Aldoar (ADA) no dia 14
de maio, pelas 10 horas, no âmbito da atividade “Promoção de
Hábitos de Vida Saudável”.
Os utentes da ADA e respetivos técnicos planearam uma
sessão de risoterapia, visando a descontração e a
interação/conhecimento mútuo do grupo. Logo de seguida, as
estagiárias do 3ºano de Educação Social da Escola Superior de Educação do Porto propuseram
um trabalho relacionado com o mote desta atividade.
Por fim, foi oferecido aos visitantes um lanchinho. Estes, ainda foram
presenteados com um rap music de um dos utentes, que descrevia a sua
história de vida, o que sensibilizou alguns alunos.
Pode-se dizer que terminaram com chave de ouro, mas tudo continuou no
dia 28 de maio, pelas 10h05, aquando da visita dos utentes da ADA às
instalações da Escola Manoel de Oliveira.
Neste dia, os alunos do 9ºF receberam os
convidados na aula de Expressão Plástica,
durante a qual já tinham preparado um puzzle formado por
palavras e pensamentos-chave, ilustrativos de hábitos de
vida saudáveis tais como: alimentação saudável, atividade
física, evitar álcool e tabaco, entre outros.
Depois os alunos, com a colaboração e orientação dos
docentes da disciplina de Serviços de Hotelaria, ofereceram,
também eles, um lanchinho aos utentes, que os voltaram a
surpreender com outro rap.
E assim terminou este convívio!

Ana, Andreia, Bárbara, Flávia, Marta, Filipa e Sofia na aula de Português – 9ºF/PIEF.
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VISITA AO MUSEU DO FCP
No dia 16 de abril, a turma do 7.ºA, vencedora do prémio “Ganha o Desafio” do 1.º
período, juntamente com a diretora de turma e a respetiva professora de História, foram
visitar o Museu do Futebol Clube do Porto.
À entrada do museu, os alunos puderam visualizar uma escultura de Joana
Vasconcelos revestida por taças de diferentes modalidades.
A visita guiada começou com a identificação de diferentes estátuas de
personalidades que, ao longo dos anos, trabalharam com o clube. De seguida, observaram
um vídeo sobre como e por quem foi formado o clube, tendo sido feitas algumas perguntas
sobre o assunto.
Ainda puderam ver os antigos equipamentos, observar o primeiro símbolo do Porto
e também saber como a equipa de futebol se uniu contra as ordens de Salazar naquela
época.
Também visitaram um modelo em tamanho real do autocarro onde são levados os
jogadores para os jogos. Aí, foi-lhes dada a notícia de que iriam ter a oportunidade de tirar
uma fotografia com o jogador Oliver Torres. Depressa todos ficaram animados e ansiosos! …
Pouco depois, colocaram-se em pose
para receber o jogador, que se posicionou à
frente da turma com um sorriso, para tirarem
uma foto em grupo. Infelizmente, ele teve de
se ir embora logo a seguir, mas foi um
momento para recordar.
De seguida, a turma visionou
uma pequena entrevista com diferentes figuras
públicas, nomeadamente Manoel de Oliveira,
que falavam sobre o Porto e a razão de serem
portistas.
No final da visita, foi-lhes proposto
tirarem uma fotografia e deixarem um
comentário sobre o que acharam do museu,
para que lá ficasse uma lembrança da tarde que
passaram.
Inês Teixeira, número 11 e Matilde Sousa, número 14 – 7ºA
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GANHA O DESAFIO
A turma 7ºA foi, mais uma vez, a vencedora do
concurso Ganha o Desafio, no 2º período. Como prémio, no
dia 11 de junho, a turma, acompanhada pelo professor Nuno
Carvalho, vice-diretor do Agrupamento, visitou o Parque
Aventura da Lipor em
Ermesinde,
onde
ouviram falar sobre o
trabalho da Lipor, da
reciclagem
e
da
reutilização. Também visualizaram vídeos, onde César
Mourão e Nuno Markl falavam de vários mitos da
reciclagem - os “Recicla mitos”.
De seguida, realizaram inúmeras atividades de
exercício físico, dispersas ao longo do parque. Estas
atividades estavam distribuídas por vários níveis de
dificuldade. O percurso aventura era de nível médio
mas, para os mais preguiçosos, havia o percurso lazer.
Os alunos adoraram o parque e agradeceram à
Lipor pela visita e por ajudar a manter o planeta Terra
mais limpo.
Carolina, número 6 e Matilde, número 14 - 7ºA

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
Comemorou-se o dia 1 de junho,
“Dia Mundial da Criança”, nas
duas Bibliotecas do Agrupamento,
porque a criança é alegria e a
esperança de um país.
As bibliotecas embelezaram-se
com papagaios de papel coloridos, livros infanto-juvenis
direcionados para as crianças, uns Pop-up com ilustrações de encantar e cartazes com poemas
de autores portugueses. Enfim, um cantinho dedicado e pensado, com carinho, pela
professora Luísa Pereira, para as crianças da nossa escola. No entanto, o momento alto deste
dia foi assinalado com a apresentação em PowerPoint de poemas de autores portugueses
declamados e musicados pela professora Ana Gomes, que os enriqueceu com a sua voz serena
e melodiosa. Segundo o registo de opinião dos alunos que presenciaram e vivenciaram este
momento, a opinião foi de que gostaram muito. “Para mim a melhor coisa foram os poemas”,
“O que eu mais gostei mais foram os poemas”, “Adorei tudo o que decorreu”.
A Equipa de Coordenação da Biblioteca
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PROJETO DE ANIMAÇÃO COMUM 2015
TERCEIRA CONFERÊNCIA
No dia sete de abril, decorreu a 3ª

conferência no âmbito do Projeto de
Animação Comum 2014-2015|Agustina
Bessa-Luís,
subordinada
ao
tema
“Agustina: correspondências e afinidades
portuenses” e dinamizada pelo professor
catedrático Eduardo Paz Barroso
Agustina Bessa-Luís, prestigiada escritora
com uma vastíssima obra literária
publicada, continua a ser o cerne de um
conjunto de iniciativas promovidas pelos
Serviços de Apoio às Bibliotecas Escolares
da Biblioteca Municipal Almeida Garrett.
A afinidade da autora com a cidade do
Porto está presente na vastíssima obra de
Agustina, assim o referiu o professor
Eduardo Paz Barroso ao falar na relação de
amizade entre Agustina Bessa-Luís e o
poeta Eugénio de Andrade.

traduzido depois de Fernando Pessoa.
Nascido a 19 de Janeiro de 1923, na Póvoa
de Atalaia, Fundão, Eugénio de Andrade
escreveu o seu primeiro poema em 1936,
intitulado "Narciso", que publicou três anos
mais tarde. Segundo, Eduardo Paz Barroso
é um poeta “especialmente popular e
querido na forma como usa a palavra “e
Agustina foi uma grande amiga de Eugénio
relação
documentada
pela
correspondência
entre
eles,
nomeadamente poemas, cartas, textos e as
longas horas de conversa ao telefone.
Eduardo Paz Barroso referiu o poema
“Mediterrâneo” que o poeta escreveu num
postal endereçado a Agustina. Mas não era
só a literatura que os unia, também a arte
e os artistas plásticos enraizados na cidade
do Porto, tal como está identificada na
obra “Longos dias tem 100 anos” de
Agustina Bessa-Luís.
O professor referiu ainda, as férias de
Verão, que nos anos 60, Agustina, em
Esposende, e Eugénio de Andrade, em Fão,
proximidade que vai solidificar a amizade
de ambos. Férias, estas descritas, nas obras
literárias de ambos, como por exemplo, no
poema de Eugénio de Andrade “ As mãos e
os frutos”.

Eugénio de Andrade (pseudónimo de José
Fontinhas) é o poeta português mais
A Equipa de Coordenação da Biblioteca
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PROJETO DE ANIMAÇÃO COMUM 2015
ÚLTIMA CONFERÊNCIA
“O Convento”, “Party” e “Porto da minha
infância” onde Agustina participa como
personagem, cuja intervenção reforça o
carácter oracular dos filmes de Manoel de
Oliveira. Este cineasta teve sempre a
preocupação de preservar a qualidade
literária dos textos de Agustina.

No dia vinte e seis de maio, decorreu a 4ª e
última conferência realizada no âmbito do
Projeto de Animação Comum 2015|Agustina
Bessa-Luís, subordinada ao tema “Agustina
Bessa-Luís e o Cinema”, dinamizada por
António Preto, doutorado em Estudos
Cinematográficos, pela Universidade de
Paris e que, nos últimos anos, dedicou parte
do seu trabalho à análise e divulgação da
obra do realizador Manoel de Oliveira.
A amizade entre Manoel de Oliveira e
Agustina Bessa-Luís, segundo António Preto,
remonta aos anos 50. Essa proximidade
física começou com a partilha de um
território comum - o Douro - o qual está
presente nas obras destes dois autores.
Foram 36 anos de colaboração, de respeito e
admiração. Uma amizade que se perpetuou
na filmografia de Manoel de Oliveira, pois a
obra literária de Agustina Bessa-Luís serviu
de inspiração à elaboração de alguns guiões
de filmes de Manoel de Oliveira,
nomeadamente, “Francisca”, “Vale Abraão”,

Foi uma sessão muito enriquecedora e
gratificante, graças ao Dr. António Preto, um
grande conhecedor da obra de Manoel de
Oliveira que, de uma forma agradável, deu a
conhecer algumas particularidades da
realização de alguns filmes do cineasta. O
caso específico de “Vale Abrão”, que Manoel
de Oliveira realizou sem ter lido o livro, pois
Agustina ainda não o tinha terminado, facto
esse que o não impediu de rodar o filme.
Não seguiu de uma forma fidedigna o
romance, porque se o fizesse o filme seria
interminável. Em “A mãe de um rio”, filme
inquietante, Manoel de Oliveira debruça-se
sobre a sua própria morte. Segundo o
conferencista,
a
colaboração
mais
extraordinária entre estes dois grandes
vultos do cinema e da literatura é o processo
de transposição para o cinema de dois
romances de Agustina retirados da trilogia
“O princípio da incerteza” – “Espelho
Mágico” e “Espaço em Branco”. No filme
Espelho Mágico foram escolhidos como
atores a neta de Agustina, Leonor Baldaque
para o papel de Camila e o neto de Manoel
de Oliveira, Ricardo Trepa, para o de José
Luciano.
A Equipa de Coordenação da Biblioteca
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HORA DO CONTO
“As duas irmãs Fabianas”
Entre os dias 12 e 15 de
maio, as turmas de 5º ano,
durante a aula de Português,
deslocaram-se à Biblioteca
para assistir a mais uma
Hora do Conto, desta feita
protagonizada pela escritora
Agustina Bessa-Luís, a figura
selecionada pela Biblioteca Municipal Almeida
Garrett para ser objeto de estudo e análise por
parte das Escolas do Porto que decidiram participar
no Projeto de Animação Comum 2015.
Extraído do livro Contos Amarantinos, o conto “As
duas irmãs Fabianas” foi
projetado
para
ser
apreciado e explorado
pelos alunos, com base
num Guião de Leitura
preparado para o efeito.

No seguimento das propostas de escrita
apresentadas pelo referido guião, os alunos
redigiram uma carta hipoteticamente endereçada
por uma das personagens, Fabiana, a irmã mais
velha, à mãe.
De realçar o impacto que a apresentação e a
mensagem deste conto teve sobre a maior parte
dos alunos, que, ultrapassando as nossas
expectativas, formularam e fundamentaram
opiniões, teceram comentários e aderiram de boa
mente às atividades propostas, manifestando o
seu interesse e entusiasmo com aplausos e outras
manifestações de agrado, como, por exemplo,
“Devia haver Hora do Conto todos os dias…”
Alguém disse a propósito desta figura
proeminente da Literatura portuguesa que se
aprende a gostar de ler Agustina. Acreditamos que
esta iniciativa contribuiu para que todos os
envolvidos aprendessem a ler melhor Agustina.

A Equipa de Coordenação da Biblioteca
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APRENDER COM A BIBLIOTECA ESCOLAR
POP-UP GIGANTE…VAMOS LER E JOGAR COM AS PERSONAGENS
Estes trabalhos, realizados pelos alunos do Ensino Pré-escolar do Agrupamento, no âmbito do
projeto “Aprender com a Biblioteca Escolar”, integraram a exposição de final de ano, patente ao
público no hall de receção da Escola, local onde puderam ser apreciados por todos os visitantes.

Trabalho realizado a partir da leitura da obra

A Lagartinha Comilona
Jardim de Infância da EB1 da Fonte da Moura

Trabalho realizado com base na obra

A Menina do Mar
Sophia de Mello Breyner
Jardim de Infância da EB1 de António Aroso

História do Gato e da Gaivota que o ensinou a voar
Luís Sepúlveda
Jardim de Infância da EB1 da Vilarinha
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No contexto deste Referencial, as crianças do Jardim de Infância da EB1 da Vilarinha, após a
leitura de uma versão adaptada da
obra História de Uma Gaivota e do
Gato que a ensinou a voar, realizaram
uma série de atividades subordinadas a
vários temas tratados na área do
Conhecimento
do
Mundo,
designadamente, a sensibilização para
a poluição, para a importância do uso
de sacos de tecido, em vez de sacos de
plástico, a visita ao porto de Leixões, a
visita à Estação Litoral da Aguda
(espécie de Sealife dos pequeninos).
Da entrevista às duas docentes que, em articulação com a Biblioteca, planificaram e depois
desenvolveram este projeto de leitura, ficou, ainda, a ideia de que foi dado especial relevo à
questão dos valores, tendo sido salientada a importância de que se reveste o facto de
diferentes espécies partilharem sentimentos, aprendizagens e agirem com espírito de
entreajuda, valorizando sentimentos como a solidariedade e a amizade.
A Equipa de Coordenação da Biblioteca

OFICINA DE GRAMÁTICA
Com o intuito de melhorar os resultados da disciplina de Português, foi criada a Oficina
de Gramática, aberta à frequência de todos os
que pretendessem, num ambiente agradável e
acolhedor, longe da pressão da avaliação,
esclarecer dúvidas, melhorar os seus
conhecimentos e o desempenho na língua
materna.
As
sessões
semanais
realizadas
proporcionaram, assim, um apoio personalizado
e complementar, tendo contribuído, segundo a
opinião dos que a frequentaram, para o
desenvolvimento do gosto pela disciplina.

A Equipa de Coordenação da Biblioteca
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“O QUE SABES SOBRE A BARCA DO INFERNO?”

Felicitamos o aluno Matias Lema, do 9º A,
pelo seu desempenho no Concurso “O que
sabes sobre a Barca do Inferno?”, uma
atividade que se inspirou no trabalho

realizado por alunos do 9º A (Henrique
Veiga, Matias Lema, Leonor Gomes, Maria
Sousa), a partir da leitura do Auto da Barca
do Inferno, de Gil Vicente e que integrou a
exposição “Construção de Saberes”, em
exibição durante a Semana da Leitura, na
Biblioteca.

Equipa de Coordenação da Biblioteca
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O ENCONTRO DO OURIÇO E DA FOFINHA
Parte I - O Encontro do Ouriço e da Fofinha
Era uma vez o Ouriço que estava a passear arrebol quando de repente chocou com a ouriça que vinha
também arrebol:
Crrrch!!!
Ela acordou sobressaltada, abriu-se, olhou e saltou. _
Quem és tu? Como te chamas? Perguntou o Ouriço
- Fofinha, e tu? Perguntou a ouriça
- Ouriço. Respondeu ele
- Onde estou?
Estás na Floresta Perdida. Ainda nenhum humano a encontrou! _ Disse o Ouriço
- Queres vir conhecer a floresta e os meus amigos?
- Sim.
Começaram a andar e o Ouriço começou a cantar os poemas que fazia...
Vamos à Floresta Perdida
Conhecer a Coruja que matou 7 ratos numa noite
O Coelho que teve muita sorte
E o chapim que matou a morte
A toupeira que tem uma escola
Ainda nos falta o caracol
Vamos à Floresta perdida...
O que

é que rima com caracol? Perguntou o Ouriço.
- Arreboll Tu conheces arrebol?! Espantou-se o Ouriço já de picos em bico.
- Fui eu inventei esta palavra - disse a fofinha entusiasmada.
- É a minha coisa favorita. O que quer dizer? Perguntou o Ouriço
- Não sei. Disse ela.
E seguiram a conversar o resto do caminho ficando a conhecerem-se melhor. Antes de chegarem ao
largo do Pinheiro Grande já se tinham apaixonado e estavam de pata dada (que quer dizer de mão
dada) quando encontraram o melhor amigo do Ouriço, o Coelho, e a melhor amiga da ouriça, a Coruja.
- Queres ser a madrinha? Perguntou a fofinha. Madrinha já temos, falta-nos um padrinho
- Quero eu, quero eu! Disse o Coelho. Padrinho já temos! Falta-nos o padre
- Vamos perguntar à toupeira que sabe tudo. Disse o Coelho
Ao chegarem a casa da Toupeira. Contaram-lhe a novidade:
- Toupeira temos um problema muito enorme Disse o Coelho
- O Ouriço e a ouriça vão casar!
- E isso, por acaso, é um problema muito enorme?!
- Não, não é Isso é o padre, conheces algum Toupeira?
- Sim, o meu amigo Texugo que chega hoje pelo lusco-fusco.
Começaram imediatamente a fazer os preparativos para a festa.
Quando o sol começou a baixar no horizonte, tudo no Largo do Pinheiro Grande estava a postos. A
ouriça Fofinha entrou no largo com um lindo vestido de rendas (por onde passavam os picos) e na
cabeça um belo laço vermelho com uma flor no meio. E depois casaram!
João Cunha e Família - História criada
a partir da obra Mata dos Medos Pré-escolar – EB1/JI da Vilarinha

pág1

Notícias Frescas

Página 35

[PÁGINAS LITERÁRIAS] 30 de junho de 2015
Dinis Daniel Almeida Sousa – Pré A

A HISTÓRIA DO PERU E DO TÉU
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Dinis Daniel Almeida Sousa e Família Pré-Escolar – EB1/JI da Vilarinha
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O LENÇOL DA BEATRIZ
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Madalena, Filipa e Família
Pré-Escolar – EB1/JI da Vilarinha
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POEMA
Tu és a coisa de que mais preciso
Sem ti nada faz sentido.
Nós podemos estar separadas, mas eu nunca vou parar de gostar de ti.

O teu coração é como uma rosa vermelha
Os teus olhos são a luz que me ilumina.
A tua beleza deixa-me sem palavras…
Tu és uma flor que me deixa a cheirar bem.
A nossa amizade não tem outra igual
Ninguém tem um bom coração como tu.
Quando vais embora fico com uma imensa tristeza dentro de mim
Mas quando tu estás comigo, sinto o sol a brilhar dentro de mim.
Maria da Luz Nogueira, número 11 - 5º C

Continuo na esperança…
Continuo na esperança…
Tentando ao máximo alcançar
Mas quando tentava falar
Sentia-me como se ninguém me pudesse
ouvir
Estou a tentar ir-me embora
Para fazer uma mudança
E fico na esperança
De algum dia poder voltar
Vou abrir as minhas asas
E aprender a voar
Farei qualquer coisa
Para o céu poder alcançar

pág1

Mesmo com essas luzes a apontar para ti
Estás sozinho na escuridão
Podes não te aperceber
Mas estás a partir o teu próprio coração
Muitas lágrimas, muitas quedas
Muitos sorrisos, muitas lembranças
E ao longo deste caminho
Há uma linha de esperança

Catarina Carvalho - 9º B
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CANTIGAS DE AMIGO E CANTIGAS DE AMOR
Cantiga de Amor
Meu amor, minha vida
Sem ti não posso viver
Apesar de não ser recíproco
Sem ti mais vale morrer.
Só de pensar em acordar,
A olhar para ti
Fico sem palavras,
Não consigo falar.
Meu amor, minha vida
Sem ti não posso viver,
Serei sempre teu
Não te consigo esquecer…

Cantiga de Amigo
Saudades, meu amado
Saudades de quando te vi e ouvi,
Meu amor, Meu amor
Tão triste,
Tão distante,
A minha alma escura
Escura, pois sinto a falta da tua luz
Teu cheiro,
Teu toque,
Conto os dias para te voltar a ver
Volta meu amado…

Carolina Teixeira, número 6, Inês Teixeira , número 11, Matilde Sousa, número 14, Rui Alves, número 18 - 7º A
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Cantiga de Amor
O amor que perdura no tempo
E também no coração,
É na vida, muitas vezes, um contratempo,
Mas também é tema para uma canção.
No amor não há tempo desperdiçado,
Nem há tempo a perder,
O tempo é um floreado
De amor para amar até morrer.

Cantiga de Amigo
A amizade verdadeira vem com o tempo
De alguém que está sempre a teu lado,
É o mais nobre sentimento
Que te apoia no momento mais delicado.
Ser amigo é saber guardar um segredo,
É ser sincero e transparente,
É proteger contra o medo
É estar sempre presente.
Ana Ribeiro n.º 2, Ana Costa nº 3, João Antunes nº 12, Lara Barros, número 13 - 7º A

Cantiga de Amigo
Flor diz-me onde anda o meu amado,
Será que está bem!
Será que está ferido!
Meu amado está perdido,
Ó meu amado!
Ó meu amado!
Ó meu amado perdido.
Onde anda o meu amado?
Será que anda por aí?
Ou estará desmaiado.
Será que está com outra?
Será que me deixou sozinha?
Onde andará o meu amorzinho?
Pedro Ferreira número 15, Sara Cheta, número 20, Tiago Miguel, número 21 – 7º A
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VIAJAR PODE SER UMA MANEIRA DE APRENDER
Quando viajo, vou sempre na expectativa de conhecer os
costumes, a cultura e as paisagens maravilhosas dos lugares por onde
vou passando.
Uma das cidades que mais gostei de conhecer foi Viana do
Castelo. Lá, visitei o Museu do Traje onde estavam expostos os típicos
trajes vianenses, usados nas suas danças durante as épocas festivas. As
mulheres usam muito ouro ao peito, uma blusa, uma saia, meias altas e fato preto.
Também conheci a Fábrica do Chocolate, local onde me contaram histórias muito
interessantes e fiquei a saber que era uma fábrica centenária.
Em Viana do Castelo, também há zonas históricas com paisagens lindíssimas, como,
por exemplo, o Monte de Santa Luzia. Neste monte, existe um elevador que vai dar a um
local que permite ter uma vista extraordinária sobre a cidade.
Gostei muito de visitar esta cidade minhota porque foi uma maneira de me instruir e
esquecer o “stress” do dia a dia.
Ana Rodrigues, número 2 - 9º A

Existem diversas maneiras de viajar: podemos viajar em sonhos, em livros, para outros
países... As viagens em sonhos são aquelas em que apenas fechamos os olhos e imaginamos
a nossa vida de outra forma, em que nos libertamos e damos vida a um novo «eu», em que,
através de pensamentos e de quereres desconhecidos, melhoramos a nossa vida de alguma
maneira. As viagens em livros proporcionam-nos a experiência de novos sentimentos e
ajudam-nos a descobrir mais emoções. Por fim, as viagens para outros países, cidades,
lugares, que são, na minha opinião, as melhores, são as mais reais e aquelas em que abrimos
novos horizontes e abraçamos novos cheiros, conhecemos outros povos, outras culturas e
fazemos amigos.
Em todos os tipos de viagem, estamos a aprender sem nos apercebermos. Em cada coisa
que fazemos aprendemos, desde as coisas mais simples às mais fascinantes. Viajar desperta
a curiosidade e um saber novo e diferente. Viajar faz-nos crescer e torna-nos únicos, pois nas
nossas viagens aprendemos com os nossos erros, aprendemos a lidar com novas situações e
a encarar o inesperado.
A aprendizagem é um processo lento, que requer tempo e empenho e que está presente
no nosso dia a dia. Viajar não pode ser uma maneira de aprender, viajar é uma maneira de
aprender.
De facto, viajar é não só uma descoberta do mundo interior, como também a descoberta
de um novo mundo, onde toda a gente vive de forma diferente. Viajar é a melhor maneira
de aprender.
[…]
Leonor Gomes, número 12 - 9º A
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Quando viajo, aprendo sempre coisas novas, coisas que não se conseguem imaginar tal e
qual são realmente. Sei sempre para onde vou e para onde quero ir, mas nunca sei o que
vou encontrar; a única certeza que levo comigo na viagem é que vou aprender.
[…]
Maria Sousa, número 15 - 9º A

Existe uma evolução muito grande sempre que mergulhamos noutros mundos e se
estivermos abertos a aprender, conseguimos adaptar-nos a novas realidades.
Joana Carvalho, número 14 - 9ºA

Quando se viaja, deixa-se para trás todos os problemas e abre-se um novo olhar para novas
culturas, novos lugares, novos povos e novas amizades.
João Reis, número 11 - 9º A

Viajar pode ser uma maneira de aprender, quer através do contacto com novas culturas,
quer com o vivenciar de novas experiências, de novas línguas, de novos costumes, etc.
Viajar proporciona-nos experiências ativas de conhecimento, de aprendizagem e de
descoberta. É a melhor maneira de aprendermos mais sobre o mundo e sobre nós mesmos .
[…]
Beatriz Araújo, número 4 - 9º A

Para mim, a coisa mais interessante foi visitar o Castelo de Guimarães, pois é um
monumento muito importante da nossa História e muita gente não lhe dá o devido valor.
[…]
Natacha Machado, número 17 - 9º A

Eu penso que viajar é uma forma de aprender, principalmente se for uma viagem ao
estrangeiro porque se aprende muito sobre a cultura desse país.
Diogo Gomes, número 8 - 9º A

Quando viajo, costumo visitar os vários monumentos, os museus, os edifícios históricos, os
parques naturais, que existem num determinado local, o que aumenta o meu
conhecimento em relação a determinados assuntos e enriquece a minha experiência de
vida.
Salvador Nunes, número 19 - 9ºA

Quando viajamos, entramos em contacto com outras pessoas, outras culturas e
experimentamos novas sensações. Todas estas vivências melhoram o conhecimento que
temos do mundo, com a vantagem de tudo ser mais marcante e as memórias serem mais
duradouras.
Henrique Veiga, número 9 - 9º A
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DESCALÇA VAI PARA A FONTE
Correndo vai para a festa
Sozinha vai à piscina
De saltos vai para o baile
De ténis vai à escola.

Todos os dias sai de casa
Com alegria no rosto
Pois nos seus amigos
Encontra o maior gosto.

Com fotos ensaia no telemóvel
A contagem de “likes”
Cada segundo que espera
É uma prova que supera.
Rita Ribeiro, número 17, 8ºB
Poema elaborado a partir de “Descalça vai para a fonte”, de Luís de Camões

PARECE IMPOSSÍVEL MAS SOU UMA NUVEM
Pois parece impossível
Mas sou uma nuvem
Que vou pelo céu sem parar
Mudo de forma conforme quem olhar

Todos nós somos diferentes
E vontade de falar nós temos
Com opiniões diferentes
Nós somos como somos!

Posso ser um cavalo
Um hipopótamo então
Pois burro não sou
Estúpido não

Tomás Antunes, número 25 - 8ªA
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SÃO JOÃO
Ó meu rico São João,

Na Ribeira, junto à ponte,

Vamos todos festejar,

Vimos o fogo-de-artifício.

Comer sardinhas assadas,

Deste - me com o martelo,

Bailar à noite, brincar!

Até fiquei amarelo!

Lanço um balão na minha rua,
Vai um foguete até à lua,
Dou-te um beijo e um manjerico,
E vais comigo ao bailarico.

Rita Ribeiro, número 17 - 8ºB

O MEU MELHOR AMIGO
O meu melhor amigo chama-se João Menezes e tem 13 anos. O João é um
rapaz incrível e joga muito bem a
bola e até joga no Clube Desportivo
Operário Fonte da Moura.
Ele é um rapaz pequeno, às vezes
por ele ser pequeno eu chamo-lhe
anão de jardim e ele
Chama-me perna de pau. O João tem olhos pretos e tem cabelo preto e está
sempre bem-disposto. Eu gosto de estar com ele porque é divertido, só há
um problema: eu sou portista e ele é benfiquista.
O João vai ser sempre o grande amigo da minha vida.
Elson Carvalho, número 8 - 5ºA
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A DESPEDIDA

Todos os adultos já foram crianças, mas poucos se lembram disso. Um dia…O tempo passa
e as memórias dos velhos tempos ficam!
Lembras-te de quando fazias birra, porque não querias comer a sopa? De quando fazias a
tua mãe ir ao limite por não quereres usar a tua chupeta? De quando amuavas por não
encontrares a camisola que querias vestir?
Ao longo da vida, vais-te deparar com situações com os teus pais que também te vão levar
ao limite, mas lembra-te de que nenhum esforço que fazes pelos teus pais é duro demais,
pois eles também, um dia, fizeram o mesmo, ou até mais, por ti.
Já aturaram os teus “stresses”, os teus desabafos por rapazes, as tuas birras, os teus
choros; levantaram-te sempre nos bons e maus, altos e baixos momentos da tua vida… E o
mais importante: apesar de os tempos estarem difíceis, nunca te abandonaram, SEMPRE te
apoiaram!
Nenhum esforço é de mais, quando o amor de um filho ou filha é verdadeiro!
Faz pelos teus pais o que eles fizeram por ti, porque amanhã pode ser tarde demais e…
“ Filho és, pai serás”.
Catarina Carvalho – 9ºB
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PULP FICTION
From the perfect blend of dark comedy and
great story telling of Quentin Tarantino
comes
the
cult
classic Pulp Fiction,
my personal favorite
and IMBD’s sixth on
the top 100 movies
of all time.
Tarantino went ahead of himself, crafting the perfect script and
putting together the perfect set of actors. Samuel L. Jackson, John
Travolta and Uma Thurman are just some of the talented people involved in the project.
Having three storylines in a mixed up timeline, we start the movie seeing a couple beginning
a robbery in an old school diner. Little did they know they were robbing two professional hit
men on a coffee break. The setting for the small intro turns out to be the setting of the end
of the movie as well. These are just some of the twists and turns that make this movie what
it is.

“Jules Winnfield and Vincent Vega are two hit men who are out to retrieve a
suitcase stolen from their employer, mob boss Marsellus Wallace. Wallace has also
asked Vincent to take his wife Mia out a few days later when Wallace himself
would be out of town. Butch Coolidge is an aging boxer who is paid by Wallace to
lose his next fight. The lives of these seemingly unrelated people are woven
together comprising of a series of funny, bizarre and uncalled-for incidents.”
So how can two hit men, a crazy housewife and an aging boxer come together in such a
great story? This is something a movie like Pulp Fiction can answer.
Bringing some of cinema’s most recognizable moments and badass characters like Marsellus
Wallace and Jules, as well as some highly recognizable catch phrases from its era, it’s just
what Pulp Fiction did, change the way we see a movie to a whole new place.
And that’s basically it, a movie that brought actors to the height of their career as well as
bringing years and years of fun and pop culture to the masses.

Ivo Torok - 9º A
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SCHOOL TRIP TO EXPONOR
On the 9th April, our class together with class 9th D, we went on
a school outing to Exponor. We
visited a fair whose aim was to
divulge
different
professional
courses. Some schools advertised
their offer and exhibited flyers and
brochures which were displayed in different stands.
We could get some useful information and at the same time we had a lot of fun.
9º E

MY REVIEW OF “THE CANTERVILLE GHOST”
Last week, I finished reading “The Canterville Ghost”, by Oscar Wild. It´s a
fantasy /horror story.
The story takes place in Canterville Chase, in England. The main character is
the Canterville Ghost. My favourite part was the ending, because Virginia
prayed for the ghost to have peace and the ghost died.
I enjoyed “The Canterville Ghost” because it is exciting, scary and fun at the
same time.
Carolina Teixeira, número 6 - 7ºA

ETIQUETTE IN PORTUGAL











In Portugal, people are more open, but there are some rules you should
follow:
In Portugal, women do not rise. They are greeted seated.
However, it’s nice to stand up for someone who is pregnant or older than
you
You shouldn’t greet someone with physical contact (kissing, hugging or
handshakes) at the table.
Always greet someone with a smile! The first impression is the one that remains
If a lady at the table stands or sits, the closest men must stand up.
The men carry bags, open doors to step into their homes, cars, etc…
When you are at a restaurant, the woman tells the man what she has chosen and he makes the
request
Men should always walk on the outer side of the pavement and women in the inner side (It’s a
sign of protection!)
So, although some of these customs are no longer in use, good education is up to everyone.
Catarina Quintas de Carvalho – 9ºB
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SOPA DE LETRAS

LABIRINTO

André Marques – 9º C
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ACORDO ORTOGRÁFICO: MAIÚSCULAS E MINÚSCULAS
Há casos que ficam marcados pela
obrigatoriedade de substituir a inicial
maiúscula por uma letra minúscula. Uma das novidades
do Acordo Ortográfico em Portugal, já seguida no Brasil.
Esta é uma regra a partir de agora aplicável:





às estações do ano: primavera, verão, outono, inverno.
aos nomes dos meses: janeiro, fevereiro, junho, agosto.
aos nomes dos dias da semana: domingo, sábado.
às expressões: beltrano, fulano, sicrano.
Tiago Filipe – 5ºC

SABIAS QUE?
Os chineses inventaram o papel-moeda há mais de 4000 anos. Era
impresso com tinta azul, num papel obtido a partir da amoreira.

Leandro Costa – 9º

REFLEXÕES SOBRE EDUCAÇÃO
Na Declaração dos Direitos Humanos, o Artigo 26º diz o seguinte:
«Toda a pessoa tem direito à educação (…). A educação deve visar a plena expansão da
personalidade humana e o reforço dos direitos do homem e das liberdades fundamentais e
deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os
grupos raciais ou religiosos…”»





Será a educação um conjunto de conhecimentos? Quais? Ou será a educação o
desenvolvimento de valores e atitudes? Quais?
Haverá um lugar específico para se adquirir a educação? Qual e porquê?
Serão as pessoas com muitos conhecimentos as únicas capazes de educar? Ou poderá
essa função ser realizada por qualquer pessoa?
Teremos todos o dever de usufruir da educação quando ela nos é proporcionada? Ou,
pelo contrário, poderemos simplesmente recusá-la?
A Equipa de Coordenação do Jornal
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SABIAS QUE?
O prémio de Ciências Económicas foi instituído pelo banco
central da Suécia, em 1968 e denomina-se Prémio de
Ciências Económicas em memória de Alfred Nobel. Dado
que inclui a referência a Alfred Nobel, este prémio é
frequentemente referido como Prémio Nobel da Economia,
quando na verdade não o é.

Há muitos colecionadores de moedas antigas. A este passatempo dá-se
o nome de numismática.
Bruno Costa – 9ºA

HISTÓRIA DA LÍNGUA PORTUGUESA
A língua portuguesa é muito antiga e tem sofrido várias
alterações ao longo dos tempos. É uma língua românica (ou
latina), pois evoluiu a partir do latim, que foi introduzido na
Península Ibérica pelos Romanos, há cerca de dois mil anos.
Surgiu no Norte de Portugal e na Galiza e tem influências
célticas/ lusitanas, que vieram dos povos que habitavam a
parte ocidental da península antes dos Romanos: os Galaicos,
Lusitanos, Celtas e outros.
Com o passar dos tempos, o latim vulgar dos Romanos e as línguas locais foram-se fundindo e
criaram uma língua diferente das faladas nas outras zonas da península.
Durante as invasões bárbaras, que levaram à queda do Império Romano, a partir de 409 d.C.,
de povos como os Suevos, os Vândalos e os Visigodos (a que chamavam bárbaros, daí serem
conhecidas como as invasões bárbaras), a língua voltou a sofrer profundas adaptações,
porque estes povos trouxeram também consigo as suas línguas e culturas.
Bruno Costa – 9ºA
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O SOL
O Sol é a estrela que se encontra mais próxima de nós. O Sol fornece-nos luz e
calor. Também nos fornece a perigosa luz ultravioleta que causa queimaduras
solares e cancro. Sem o Sol, não haveria dia e o nosso planeta não passaria de
uma bola congelada, escura, sem oceanos e sem vida.
Esta gigante bola de gás superaquecido mede 1.400.000.000 km de
diâmetro, ou seja, mede mais do que 109 Terras lado a lado. A sua massa é de
200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 kg (2 seguido de 32 zeros, isto é, 2 milhões de triliões
de triliões de triliões de quilos). O seu peso equivale a 330.000 Terras. Dentro do Sol caberiam
1.300.000 Terras.
Apesar de nos parecer pequeno ao nascer e ao pôr-do-sol, isso acontece apenas porque o Sol está
a 150.000.000 de km de nós. A esta distância, a luz leva cerca de 8 minutos a chegar – mesmo
viajando a 300.000 km/s. Isto significa que vemos o pôr-do-Sol 8 minutos depois do acontecimento
ter lugar.
Fontes: http://pt.wikipedia.org/wiki/Velocidade_da_luz, [Consultado em 15 de abril de 2015];
http://www.esa.int/esaKIDSen/SEMIS5WJD1E_OurUniverse_0.html, [Consultado em 15 de abril
de 2015 e adaptado].
Beatriz, Pedro, Gonçalo, David e Rodrigo - 5º A

AS ESTRELAS E OS PLANETAS
ESTRELAS

PLANETAS



Têm luz própria.



Não têm luz própria.



Estão fixas ao
Espaço.



Giram à volta de uma
estrela ou de outro
Tiago Filipe – 5º C

MERCÚRIO
O planeta mais próximo do sol fica-lhe a 46.001.200 km de distância no seu periélio e a
69.816.900 km no seu afélio. A origem do nome tem a ver com o deus Mercúrio, o
mensageiro dos deuses para os romanos, porque o seu movimento aparente no céu é
muito rápido em relação aos dos outros planetas, devido a ser aquele que se encontra
mais próximo do nosso astro principal. O primeiro astrónomo a vê-lo foi Galileu Galilei, com um
telescópio primitivo, a que mais tarde se deu o nome de luneta de Galileu.
Desconhece-se a data da descoberta deste planeta, mas sabe-se que os antigos já o conheciam. O
planeta Mercúrio é o mais pequeno do Sistema Solar, sendo apenas um pouco maior do que a nossa
Lua.
Mercúrio é um planeta terrestre, ou seja, é um planeta que, tal como a Terra, tem um núcleo
rochoso e crateras.
Mercúrio não tem satélites naturais e também não tem anéis.
Apenas duas naves espaciais (sondas) visitaram este planeta: a «Mariner 10», que o visitou em
1974/75 e a «Messenger», que visitou Mercúrio e entrou em órbita em 2011.
Beatriz, Gonçalo e Pedro - 5º A
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A IMPORTÂNCIA DO SONO
Dormir bem é indispensável para sermos saudáveis
e essencial para nos mantermos bem-dispostos. O
nosso bem-estar físico e psicológico está, sobretudo,
dependente de um sono reparador e de qualidade.
Quando dormimos pouco ficamos irritáveis,
maldispostos, desconcentrados e mais agressivos, pois,
controlamos pior as nossas emoções. É importante que tenhamos noção da importância de
termos uma boa noite de sono, de cerca de 8 horas, e que adotemos hábitos para bem dormir.

FATORES DE RISCO DE INSÓNIAS
- Stress
- Excesso de trabalho
- Horários irregulares
- Trabalhar por turnos
- Ser muito perfeccionista
- Não ser capaz de parar de ter estímulos
constantes

- Ser idoso
- Tomar estimulantes
- Estar inativo
- Refeições irregulares
- Doenças

DORMIR MAL PODE
- Potenciar o desenvolvimento de diabetes
- Aumentar a tensão arterial
- Aumentar o risco de cancro e de Alzheimer
- Aumentar o peso
- Potenciar o risco de acidentes

CONSELHOS PARA DORMIR BEM
- Mantenha horários de deitar e levantar regulares
- Seja razoável nas exceções à regra - saídas, festas e tudo o que implique alterações nos
horários
- Tenha um bom ambiente de sono - calmo, sem tecnologias e com temperatura agradável.
- Esteja atento aos sintomas e não deixe os problemas de sono agravarem-se.
João Pedro, número 16 - 6º D
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