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QUADRO DE EXCELÊNCIA/HONRA
No dia catorze de dezembro,
teve lugar no auditório do Centro
Paroquial de Aldoar, mais uma
cerimónia de atribuição de
prémios que distinguiu alunos
excelentes, muito bons, artistas e
atletas. Foram vários os estudantes que foram
contemplados com os prémios patrocinados pela
empresa nossa parceira Mota Engil. Constata-se uma vez mais que o esforço compensa e o orgulho
de se poder ser distinguido pelo nosso trabalho é sem dúvida um dos melhores prémios. Os nossos
Parabéns e os votos de que para o ano voltem a ser notícia.
(Continua na página 11)

HORA DO CONTO
De 5 a 14 de dezembro, decorreram, na Biblioteca Escolar, as
sessões da Hora do Conto destinadas aos alunos de 5º e 6º ano.
Durante duas aulas consecutivas, os alunos, na companhia
das respetivas professoras de Português e/ou diretoras de
turma, ouviram uma história de Natal, leram e ouviram ler,
textos alusivos à época natalícia, ouviram música de Natal e
participaram com entusiasmo nas várias atividades propostas.
(Continua na página 22)

SEMANA DOS JOGOS TRADICIONAIS
A Semana dos Jogos Tradicionais decorreu de sete a onze de novembro, nas
aulas de Educação Física. Durante esta Semana, os alunos divertiram-se a
aprender e a participar em vários jogos, como o do remate, o das latas, o da
macaca, o da malha, o do pião e, ainda, o do arco e gancheta, o do salto à
corda, o da corrida de sacos e o da tração à corda.
Esta atividade contou com a participação de todos os alunos da escola num
ambiente descontraído e divertido.
(Continua na página 10)

[SUMÁRIO] 20 de dezembro de 2016
Editorial
Inicia-se um novo ano letivo, renova-se o
desejo de que em conjunto todos possamos
de algum modo ser bem-sucedidos e
concretizemos o objetivo último de contribuir
para o desenvolvimento pessoal e intelectual
de todos os que frequentam este
Agrupamento.
Damos destaque à Comemoração dos 20
anos da Rede de Bibliotecas Escolares que
permitiram criar e desenvolver um centro de
informação fulcral de onde emana uma larga
variedade de eventos culturais e onde
confluem outros tantos; 20 anos de um
contributo incomensurável de um local que
se tornou o refúgio de muitos e o reduto da
construção do Conhecimento que equiparará
o futuro cidadão.
Numa tentativa de renovação sistemática
candidatámo-nos ao Projeto Leituras que
Unem uma vez que os inúmeros projetos de
leitura que se desenvolvem anualmente
neste Agrupamento, poderiam ser alvo de
uma divulgação mais lata e contribuir para o
enriquecimento de outros. Apesar de não
termos sido distinguidos, as Leituras
continuarão a unir ideias e projetos, livros e
leitores num elo contínuo que se projeta no
sucesso de todos os que leem e partilham
experiências e sonhos.

FICHA TÉCNICA

SUMÁRIO

 PRIMEIRA PÁGINA ......................... PÁG. 1
 EDITORIAL ..................................... PÁG. 2
 NOTÍCIAS DO AGRUPAMENTO PÁG. 3 - 14
 BIBLIOTECA ESCOLAR ............ PÁG. 15 - 23
 PÁGINAS LITERÁRIAS ............ PÁG. 24 - 29
 RAINBOW PAGES/
LÍNGUAS ESTRANGEIRAS ........... PÁG. 30 - 34
 ENTRETENIMENTO .............. PÁG. 35 - 37
 CURIOSIDADES/DICAS ÚTEIS . PÁG. 38 - 44

NOTÍCIAS FRESCAS

NOTÍCIAS FRESCAS
ANO XX – Nº 29 DE 2016
EQUIPA DE COORDENAÇÃO:




Nuno Ribeiro
Maria José Neves
Júlia Rodrigues

noticiasfrescas.mo@gmail.com
Envia-nos as tuas sugestões e contribui
para que o Jornal seja de todos!

EQUIPA DE REDAÇÃO:


Todos os colaboradores
EQUIPA GRÁFICA:


pág1

Nuno Ribeiro

Notícias Frescas

Página 2

[NOTÍCIAS DO AGRUPAMENTO] 20 de dezembro de 2016

CONCURSO GANHA O DESAFIO
Os alunos do 8º ano da turma A, vencedora do concurso
Ganha o Desafio, acompanhados pelos docentes Maria
Ivone Monteiro e Nuno Ribeiro desta escola, participaram
no dia 13 de julho numa ida ao parque aquático de
Amarante – prémio atribuído aos vencedores.
Esta saída foi vista, pelos alunos, como muito proveitosa
e foi, por todos os envolvidos, considerada um sucesso.
Professora Ivone Monteiro

COMEMORAÇÃO DO DIA DE HALLOWEEN
Mostra de trabalhos realizados pela turma 8ºC (PIEF)
como contributo para a Comemoração do Dia de
Halloween e de alguns trabalhos realizados por alunos
do 7ºA no âmbito da análise das formas e divisão da
circunferência em partes iguais.

Professora de Educação Visual Elsa Navarro

O HALLOWE’EN NA NOSSA ESCOLA
Participação entusiástica dos alunos
Realizou-se na segunda-feira, dia 31 de
outubro, nas instalações da nossa biblioteca,
o tradicional concurso do “Dia das Bruxas”,
também conhecido pela designação inglesa
“Hallowe’en”.
O concurso consistiu na apreciação, por
parte de um júri constituído por professores
de Inglês, de disfarces de bruxa, para as
alunas, e de bruxos ou feiticeiros para os
alunos. Os participantes iam desfilando por
um corredor devidamente escurecido e
assustador ao som de ruídos arrepiantes que
não se conseguiam identificar. O júri refletiu

longamente sobre qual teria sido o
participante mais assustador e atribuiu
prémios aos vencedores – aleatoriamente, à
Carolina Silva e à Helena Mota, nº 4 e 12 do
6º B, respetivamente, à Beatriz e à Catarina
Sampaio, do 5º A, ao Filipe, à Carolina, à
Benedita e à Maria Teixeira, do 6º A.
Por
fim,
todos
os
participantes
“ameaçaram” “doçura ou travessura” (“trick
or treat”), tendo os professores escolhido
“doçura”, senão seriam assombrados pelos
espíritos travessos, na verdadeira tradição
celta da época.
Trabalho elaborado pelos alunos do 6º B
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TEMOS UM BORBOLETÁRIO!...

Durante os meses de setembro e outubro
estivemos a trabalhar, na aula de
português, poesias e textos narrativos
sobre lagartas. A professora Beatriz Alves,
da Ação Ler e
Raciocinar
com
Mestria, ofereceu
lagartinhas para a
nossa sala de aula.
Explicou-nos tudo
acerca deste tipo
de lagartas e como
devemos
cuidar
delas. Ficámos a saber, por exemplo, que
estas lagartas, quando se sentem
ameaçadas, libertam um odor muito forte
para repelir os
seus predadores
e também que
só se alimentam
de funcho ou
arruda.
As imagens seguintes mostram-nos a
lagartinha a transformar-se em pupa.

Agora, resta-nos esperar que as condições
climatéricas sejam favoráveis para que surjam
as maravilhosas borboletas por que tanto
esperamos.
Palavra puxa palavra
Era uma vez um ovo
Ovo que era muito pequenino
Pequenino que vivia no funcho
Funcho que e o seu abrigo
Abrigo que os protege
Protege até a sua eclosão
Eclosão que revela a lagarta
Lagarta que se alimenta
Alimenta-se de funcho
Funcho que as faz crescer
Crescer até se transformar em pupa
Pupa que muda de cor
Cor que vai revelando
Revelando o que está lá dentro
Dentro está uma linda borboleta
Trabalho coletivo 3º A

A nossa sala está agora decorada com coloridas
borboletas de papel.

Professora Cristina Sousa – EB1/JI Fonte da Moura
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PROJETO DAS 100 MIL ÁRVORES – REDE DE ESCOLAS DO FUTURO
Em parceria com o Núcleo Rural do Parque da Cidade
do Porto, os 3º A e B da EB1/JI Fonte da Moura,
estão a participar no Projeto das 100 mil árvores.
Sendo assim, este teve início com uma visita ao
Núcleo Rural, no dia 10 de novembro (Dia da Bolota),
onde a Luísa e a Carla nos contaram uma história.
Por fim, fizemos o bolotário, ou seja cada aluno
semeou uma bolota.

Trouxemos o “Bolotário” para as nossas salas de aula e tivemos de retirar as ervas daninhas,
regar e verificar o seu crescimento. Podemos dizer que algumas já germinaram e estão a crescer!

Quando tiverem o tamanho adequado iremos transplantar os carvalhos no Parque da Cidade ou
noutro espaço.
Professora Cristina Sousa – 3º A e 3º B EB Fonte da Moura
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DIA DOS MORTOS
O “Dia dos Mortos” é visto como a
tradição mais significativa e representativa
da cultura mexicana. A celebração
acontece em dois dias, um de novembro
(dedicado à alma das crianças) e dois de
novembro (à alma dos adultos). A fusão
das culturas indígena e espanhola deu
origem a todos os ritos e cerimónias que
se realizam nesta altura.
Os mexicanos encaram a morte de uma
maneira muito peculiar, levando à letra o
lema “Hay que vivir sonriendo, para morir
contentos”.
No México acredita-se que as almas dos
entes queridos regressam do além e, por

isso, por esta altura, todos se preparam
para os receber, montando-lhes um altar
nas suas casas, onde se colocam várias
oferendas, a sua comida e bebida
favoritas, bem como as fotografias dos
homenageados, velas para iluminar-lhes o
caminho e as coloridas flores de
“cempasúchil”, a chamada flor dos
mortos.
Os altares variam de casa para casa e
aquilo que se coloca tem vários
significados.
¡Este día de muertos, no los olvides!
¡Ponles su altar!
¡Feliz día de muertos!
Professora de Espanhol Mariana Xavier

EXPOSIÇÃO DE ALTARES
A propósito do “Día de los muertos”,
tradição mexicana, no dia 3 de novembro
expuseram-se os altares construídos, no
átrio da escola. O concurso contou com os
votos
de
uma
professora
do
departamento de Línguas, do 2º ciclo;
uma professora do departamento de
Línguas, do 3º Ciclo; uma professora de
História, do 3º ciclo; um professor de
Altar 1 – 40 pontos
9ºB

Altar 2 – 45 pontos
9ºE/VOC

Educação Física, do 3º ciclo; uma
assistente operacional da escola e um
elemento da direção. O júri atribuiu uma
pontuação a cada altar entre 0 e 10
pontos, tendo sido o altar do
9ºE/Vocacional aquele que melhor
pontuação obteve, seguido do altar do
9ºB, estando os altares do 9ºC e 9ºD/PIEF
em 3º lugar ex-aequo. Parabéns a todos!
Altar 3 – 35 pontos
9ºC

Altar 4 – 35 pontos
9ºD/PIEF

Professora de Espanhol Mariana Xavier
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DIA DE LA HISPANIDADE
No dia 12 de outubro de 1492, Cristóvão
Colombo chegava à Ilha Guanahani que,
mais tarde, chamou de São Salvador.
Cristóvão Colombo promove, assim, um
encontro de dois mundos.
Cristóvão Colombo levou consigo a

língua e cultura hispana, o que justifica
que o castelhano seja, hoje em dia, língua
oficial em 21 países do mundo. É, por isso,
que o dia 12 de outubro marca uma
comemoração que abrange todos os
países hispânicos: El día de la hispanidad.
A partir dessa data, que representa o
descobrimento da América, os povos latino-americanos e espanhóis unem-se a favor
de uma das mais influentes culturas do
mundo: a cultura hispânica. E, a partir de
então, no dia 12 de outubro de cada ano, os
latino-americanos comemoram “El Día de la
Raza”, ou “Día de las Culturas” ou também
“Día de la Hispanidad”, celebrando a união
das etnias, dos povos e dos continentes.
Professora de Espanhol
Mariana Xavier

VIAGEM DE FINALISTAS
Os alunos do 9ºA, juntamente com a sua
diretora de turma, Dra. Ivone Monteiro,
mentora do projeto, estão a preparar uma

viagem de finalistas de 3ºCiclo aos Açores

a realizar no final do
ano
letivo.
Para
angariar fundos, os
alunos têm recorrido
a várias atividades
entre as quais a
venda de rifas e
jantares convívio com
a participação de Pais
e Professores.
Os colegas que quiserem comparticipar ou
tiverem ideias para nos ajudar, podem
contactar a Associação de Estudantes ou
alguns de nós. Desde já obrigado!
A turma 9ºA
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ARRAIAL DE S. MARTINHO
No fim de semana de 12/13 de novembro, realizou-se na
sede do Agrupamento de Escolas Manoel de Oliveira, a
quinta e última atividade do Projeto Aldoar Peça a Peça.
Aliando a celebração do fim do Projeto com a festa do
Padroeiro de Aldoar, o evento configurou-se num
agradável Arraial de S. Martinho.
A escola participou com a realização de
workshops dinamizados pela Oficina de Percussão e pelo Apartamento/Projeto
In que abriu a porta aos visitantes.
Estiveram presentes várias instituições parceiras do Agrupamento, alunos e
pais, e Aldoarenses em geral, que se deliciaram com as castanhas, as danças e
os jogos tradicionais.

Paula Cleto e Rita Prata
Gabinete de Apoio Psicossocial (GAPS)
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DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO
No dia 14 de
outubro de 2016, os
alunos do Jardim de
Infância
e
do
Primeiro Ciclo da
escola
António
Aroso celebraram o
Dia Mundial da
Alimentação. Ao longo deste dia foram
realizadas diversas atividades alusivas a um
estilo de vida saudável e à prática de
exercício físico. Foi com entusiasmo que os
alunos dos vários níveis de escolaridade
conviveram entre si, brincando no recreio
da escola a inúmeros jogos educativos e
entoando canções que aprenderam sobre a
alimentação.
De
uma
forma
interdisciplinar, participaram também em
atividades tais como, jogos de palavras,
crucigramas, sopas de letras, puzzles e
elaboração de cartazes.

Para finalizar o dia, os alunos provaram
pela primeira vez “Bolo de Espinafres”,
com cobertura de chocolate, confecionado
por eles na escola e que
levou a expressões de
grande
surpresa
e
admiração,
pois
não
esperavam que a partir de
um alimento como os
espinafres se fizesse um
bolo verde tão delicioso! Hummmmm!
Todos quiseram a receita para mais tarde
recordar, por isso vamos partilhá-la
convosco também na Secção Curiosidades!
Este foi um dia muito significativo e
divertido!
Alunos do 2º e 3º Ano - EB1/JI António Aroso
Professora Andreia Silva

MÁ NUTRIÇÃO E ERROS ALIMENTARES
Foi com entusiasmo e empenho que os alunos do 4ºA,
da escola Fonte da Moura, realizaram uma atividade no
âmbito do Projeto NAC - Má Nutrição, Erros
Alimentares, em colaboração com os enfermeiros do
Centro de Saúde de Aldoar, do qual resultou a
elaboração de um placard que foi exposto na APAV.

Alunos do 4ºA, da EB1/JI Fonte da Moura
Professora Luísa Carvalho
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DESPORTO ESCOLAR
Jogos Tradicionais
Esta iniciativa do grupo de professores de
Educação Física, reveste-se de máxima
importância, na medida em que constitui
um verdadeiro contributo para a valorização
de “velhas brincadeiras” que poderão
funcionar como polos impulsionadores de
formas de convívio mais salutares e
respeitadoras
das
regras
de
boa
convivência social. A
este
respeito,
Patrícia
Pereira
Santos, no prefácio
da sua obra Brincar

com tradição – Jogos Tradicionais para
Crianças, dá expressão a
esta ideia da seguinte
forma: «Num tempo de
tão grandes mudanças
sociais, numa sociedade
que vive uma profunda
crise de valores, cada vez
mais individualista e só,
[…] é preciso ensinar as
crianças a brincar, a aprender a viver na
escola da brincadeira, onde todos
aprendemos as lições da vida que jamais
esquecemos.»

Torneio Inter turmas de Basquetebol 3x3
O primeiro Torneio Inter turmas de Basquetebol 3x3 decorreu nos dias 12 e 13 de
dezembro e nele participaram alunos de 2º e 3º ciclo, (masculino e feminino). A
atividade contou com a colaboração de alunos do 9ºE/VOC.

Torneio Inter Turmas de Badminton
Uma iniciativa dirigida ao 3º Ciclo e que contou com a participação de vinte e dois
alunos. Este torneio decorreu com entusiasmo e com fair play.

Concurso “Melhor atleta”
Dinamizado pelo Desporto Escolar e organizado pelo Grupo de Educação Física,
este Concurso pretende premiar alunos do 2 º e 3º Ciclo que, ao longo do ano,
participaram num maior número de provas desportivas e, cumulativamente,
obtiveram as melhores classificações em duas delas. Vencerá o aluno e a aluna
que obtiverem mais pontos.

Desporto Escolar
Informa-se que, para além das atividades
mencionadas ainda se encontram abertas
inscrições para as modalidades de Patinagem,
Ténis de mesa, Ténis e Badminton cujos treinos
estão já a decorrer, semanalmente, com o
objetivo de preparar os candidatos para os encontros que terão com outras escolas.
Professor de Educação Física Sérgio Henriques
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QUADRO DE EXCELÊNCIA/HONRA
Quadro de Excelência
 5º ANO
- Rodrigo Gomes
 8ºANO
- Carolina Teixeira
- Matilde Sousa
Quadro de Honra
 5º ANO
- Ana Carolina Pinto
- Débora Almeida
- Cátia Coelho
- Helena Mota
- Mauro Gregório
- Beatriz Lima
 6º ANO
- Beatriz Peneiras
- Gonçalo Meireles
- Pedro Teixeira
- Marta Moura
- Iara Pereira

 7º ANO
- Ana Rita Silva
- Bárbara Monteiro
- Nádia Loureiro
 8º ANO
- Guilherme Sousa
- Inês Teixeira
 9º ANO
- João Miguel Veloso
- Daniela Luís
Melhores Atletas
- 2º Ciclo Feminino – Não atribuído
- 2º Ciclo Masculino – Pedro Teixeira
- 3º Ciclo: Feminino – Matilde Sousa
- 3º Ciclo Masculino – Guilherme Sousa
Melhor Artista
- Pré-escolar – Joana Azevedo
- 1º ciclo – Beatriz Sousa
- 2º ciclo – Marta Moura
- 3º ciclo – Miriam Carvalho

Equipa de Coordenação do Jornal
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“A ARTE DE BEM MODELAR”: HISTÓRIA DE UM PERCURSO DE VIDA JOVEM
Ester Monteiro, artista plástica, 23 anos, Aldoarense, ex aluna do AE
Manoel Oliveira, fala-nos do seu percurso de vida escolar e profissional.
Como é a tua vida profissional neste momento?
Trabalho em escultura, particularmente em modelação, desde que
conclui o Curso Superior de Artes Plásticas –
Escultura.
Do que mais gostas no teu trabalho?
Gosto muito de conceber e implementar projetos de cariz social, em que
possa envolver-me diretamente com as pessoas, como o que acabei de
levar a cabo: Um punhado de Gente, no qual todos os meus modelos foram
Aldoarenses. Ao interagir com as pessoas nos contextos em que elas vivem, compreendo-as e
retrato-as melhor. CriaGosto muito de conceber e
se
uma
relação
implementar projetos de cariz
social, em que possa envolver- interativa: estar 40
-me diretamente com as
minutos com uma
pessoas…
pessoa, principalmente
tratando-se de a retratar caricaturalmente, é um momento de
intimidade, em que nos influenciamos mutuamente.
Como foi o teu percurso escolar?
Fiz o 1º ciclo na EB da Fonte da Moura, depois andei na Manoel de Oliveira até ao 9º ano, donde saí para
poder frequentar noutra escola o Curso Científico-Humanístico de Artes Visuais, no ensino secundário.
Logo a seguir ingressei no Ensino Superior.
O que te levou a escolher Artes?
As artes sempre estiveram muito próximo de mim: os meus avós maternos pintavam como hobby, havia
um contexto propício a influenciar-me.
Desde pequenina?
Sim (ri-se) …mas até ao 9º ano andei indecisa, pensei em vir a ser muita coisa: veterinária, bióloga,
matemática, enfim, gostava muito do que envolvia Ciência. A determinada altura, comecei a refletir
sobre como seria um dia de trabalho nas várias áreas que considerei e, aí, só me via a trabalhar no
domínio das Artes.
Para além dos teus avós, que outras influências contribuíram para a tua escolha?
As disciplinas que fui frequentando na escola e os trabalhos que tinha que realizar; mas no 1º ciclo, na
Fonte da Moura, foi sem dúvida a professora Mónica: deu-me muito apoio, embora exigisse muito de
mim; estimulou-me muito!
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Por que razão frequentaste as escolas da Fonte da Moura e a Manoel de Oliveira?
Por uma questão de proximidade de residência. Vivi toda a minha vida e ainda vivo em Aldoar na
Cooperativa Habitacional CETA.
Como foi a tua experiência na Manoel de Oliveira?
Foi muito boa; tinha o meu grupo de amigos, a maioria deles, meus
vizinhos, embora outros residissem mais longe. Costumava ir às aulas,
embora de vez em quando faltasse para estar com eles sem ser nas
aulas… (ri-se).

Perfeitamente
normal,
com todos os pontos
positivos e negativos que
a maioria das pessoas
vive, enquanto crianças e
adolescentes.

Foi então uma experiência de vida…
…. Perfeitamente normal, com todos os pontos positivos e negativos que a maioria das pessoas vive,
enquanto crianças e adolescentes.
Reparei que trouxeste contigo um desenho do cineasta Manoel de Oliveira…
…Ah!... fiz este desenho na altura das comemorações do seus 99 anos. Se não
me engano, andava no 5º ano e todos os alunos realizaram várias atividades
relacionadas com o cineasta e/ou com a sua obra.
Tens alguma mensagem que gostarias de transmitir às crianças e aos jovens
que frequentam a Escola?
Sigam os vossos sonhos com os pés assentes na terra!
Há algo mais que gostarias de acrescentar?
…Ah!... Fui uma vez para a sala 13… não me pergunte porquê (ri-se).

Paula Cleto
Psicóloga do Agrupamento
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PRESÉPIO DE NATAL
Os alunos do 4ºA da escola Fonte da Moura elaboraram com
muito empenho e satisfação, este lindo Placard que representa o
presépio.
Foram muitas horas a rasgar, a cortar e a colar centenas de
pequeninos papéis, a compor e a escolher cores....
Todo o trabalho foi realizado num ambiente de tranquilidade,
partilha e companheirismo, ao som das mais lindas melodias de
QUADRO DE EXCELÊNCIA/HONRA
Natal!
O esforço foi enorme, mas valeu a pena!...
Ficou lindo!

Alunos do 4ºA da EB1/JI Fonte da Moura
Professora Luísa Carvalho

CONTO DE NATAL
No dia quinze de dezembro, penúltimo dia de aulas do primeiro período, a biblioteca foi o
cenário escolhido para mais um conto de Natal. Desta feita 5º e 6ºA deslocaram-se até este
espaço para que duas das alunas do 5ºano lessem a história escolhida, enquanto os restantes
colegas se incumbiam de acenar as estrelas e as pombas, adereços preparados nas disciplinas de
Educação Visual e Educação Tecnológica para mais uma ilustração do conto.
A sessão terminou com uma canção de Natal entoada em uníssono pelas duas turmas e
acompanhada pela professora de Educação Musical.

Equipa de Coordenação do Jornal
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MÊS INTERNACIONAL DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES
VISITAS GUIADAS

De dez a doze de outubro decorreram as
visitas guiadas para os alunos das turmas
de 5º ano que iniciaram o seu percurso
nesta escola. Durante as sessões de 110
minutos, os alunos foram recebidos pela
Coordenadora das BE que após a exibição
de uma apresentação em PowerPoint
sobre o que é a biblioteca e o que nela se
pode fazer, passou a esclarecer os
meninos sobre as várias zonas que a
constituem, sobre o seu modo de
funcionamento, os serviços que presta e
as regras implícitas à sua utilização. Na
segunda parte, os alunos leram uma

história – A Ponte de Ilse Losa e
completaram uma ficha de trabalho e
outra de opinião onde registaram as suas
impressões sobre a visita e a biblioteca
que passará a fazer parte intrínseca da
vida escolar de cada um durante a sua
aprendizagem nos dois ciclos de estudos
que a escola oferece. Deixam- se aqui
algumas das opiniões manifestadas.
Como aspetos positivos, os alunos
realçaram a zona dos computadores, o
ambiente calmo
e
acolhedor, o facto de a
biblioteca ter imensos
livros que podem ser
requisitados, estar bem
organizada e arrumada
e
desenvolver
a
imaginação.
Aspetos
negativos destacados: ser pequena e
apertada, ter poucos professores para
ajudar, não ter ar condicionado e só
poderem estar duas pessoas a ver filmes

Equipa de Coordenação do Jornal
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MÊS INTERNACIONAL DA BIBLIOTECA ESCOLAR
DIA MUNDIAL DA MÚSICA

O mês de outubro, Mês Internacional das
Bibliotecas Escolares, iniciou -se da melhor forma com a celebração do
Dia Mundial da Música que este ano por
ser um sábado foi assinalado no dia três
com uma atividade designada Ao
encontro de Beethoven, organizada e
dinamizada pela Dra. Nazaré Rosas,

professora de Educação Musical do 5ºA.
Estes alunos tiveram a oportunidade de
assistir a um filme sobre a vida e obra do
compositor, observar as partituras com
notação convencional do trecho Para
Elisa, seguir o seu musicograma, ouvir a
declamação de um poema de Sidónio
Muralha e completar uma ficha de
opinião e outra de avaliação. Durante a
sessão olhares e ouvidos atentos seguiam
a narrativa e a música, alguns trauteando
baixinho e outros simulando o toque das
teclas de um piano.
Citando o compositor: “A música é capaz
de reproduzir, em sua forma real a dor
que dilacera a alma e o sorriso que
inebria.”
Para saber mais sobre Beethoven lê uma
breve biografia na secção Curiosidades

Equipa de Coordenação do Jornal

NOTÍCIAS FRESCAS REVISITADO
Pela importância de que se reveste para
quem, como nós, sente a necessidade de
consultar documentos mais antigos para
elaborar um retrato fidedigno da Escola e
do Agrupamento Manoel de Oliveira, é
nossa
intenção
disponibilizar
brevemente, através do Arquivo já
iniciado no Blogue da BE, os números
mais antigos do Notícias Frescas pelo que

está em curso o
processo da sua
digitalização.
Tal possibilitará
reproduzir
a
história desta
Instituição e fazer recordar momentos
inolvidáveis de quem por ela passou.
A não perder!
Equipa de Coordenação do Jornal
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PROJETO DE ANIMAÇÃO COMUM
PROJETO DE ANIMAÇÃO COMUM

A Câmara Municipal do Porto através dos
seus Serviços de Apoio às Bibliotecas
Escolares da BMAG decidiu homenagear,
este ano, um dos autores mais originais e
poderosos da Literatura Portuguesa, Raul
Brandão.

Assim, todas as Bibliotecas Escolares
funcionarão como polo dinamizador a
partir do qual se realizarão várias
atividades de promoção e valorização do
referido autor e respetiva obra literária.

PRIMEIRA CONFERÊNCIA – VASCO ROSA
VIDA E OBRA DE RAUL BRANDÃO

No dia 15 de novembro, realizou-se a
primeira conferência do Ciclo de
conferências normalmente organizado
poe membros da equipa dos Serviços de
Apoio às Bibliotecas Escolares da
Biblioteca Municipal Almeida Garrett
(SABE/BMAG), no âmbito do Projeto de
Animação Comum 2016/2017 que, este
ano, se desenvolve em torno de Raul
Brandão. O orador convidado, Vasco
Rosa, é editor e tem-se dedicado à
investigação literária. Foi secretário de
redação de revistas culturais e crítico de
livros. Como editor, publicou ensaios
sobre Ezra Pound, T. S. Eliot, Cesário
Verde, Almeida Garrett, Vitorino Nemésio
e Raul Brandão, entre outros. No decurso
da conferência, Vasco Rosa deu a
conhecer uma visão geral do autor,
contextualizando-o na época em que
viveu e referiu um sem número de
De Raul Brandão
passámos a saber que
a sua obra, nas suas
várias manifestações,
passou a constituir
material de referência
consultado por autores de outras áreas.
Numa primeira fase publicou textos em
revistas e jornais nacionais, dedicou-se,
entretanto, à literatura de viagens e
diversificou a sua obra por outros
pág1

detalhes da sua vida e obra, abrindo
portas para o despertar do interesse
sobre o trabalho e influência de Raul
Brandão na literatura Portuguesa,
prestando-lhe a sua devida homenagem.
Ao recolher estes dados, o orador
pretendeu fazer um estudo isento,
deixando ao critério dos leitores as
interpretações possíveis.
Equipa de Coordenação do Jornal

géneros, dos quais se destacam aqui
histórias infantis e juvenis, cuja intenção
foi contribuir (“…dar um empurrão…”)
para o processo de alfabetização da
população portuguesa, produzindo textos
para serem lidos e analisados pelas
crianças em processo de aprendizagem,
cumprindo assim juntamente com José
Rodrigues Miguéis, João da Câmara e
Câmara Reis uma função social e cívica.
Equipa de Coordenação do Jornal
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SUGESTÕES DE LEITURA PARA AS FÉRIAS DE NATAL
Aproximam-se as férias de Natal e aqueles momentos em que o
frio convida a ficar no aconchego do lar sem grandes
preocupações. Que melhor companhia podemos escolher para
nos entreter e relaxar senão uma história interessante, umas
personagens cativantes, um poema que nos toca… Seguem-se
algumas sugestões que poderás requisitar na tua biblioteca.
De Raul Brandão, poderás ler “A pesca da baleia”, Os Pescadores ou, ainda, Portugal Pequenino.
De Almeida Garrett, Viagens na Minha Terra.
De Camilo Castelo Branco, Amor de Perdição.
De Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, os diferentes exemplares que constituem a coleção Uma
Aventura…
De Luís Sepúlveda, História de um Cão chamado Leal; O velho que lia Romances de Amor, A Lâmpada
de Aladino; Histórias daqui e dali.
De Manuel António Pina, Os Piratas.
De José Vaz, Alzira, a Santa Suplente (il. João Caetano) e Celestino, o Rato da Biblioteca (il. Elsa
Navarro).
Para os que gostam de fantasia porque não experimentar os livros da coleção Vampiro e para os
pequenos poetas sugerimos O Principezinho de Saint-Exupéry ou uma viagem pela poesia de
Fernando Pessoa e Luís de Camões.
Mas o melhor mesmo é vires até à biblioteca e procurares os livros que te despertam a curiosidade.
Boas férias e boas leituras!
Equipa de Coordenação do Jornal

LER A PAR
“A pesca da baleia” in As Ilhas Desconhecidas – Obra integrada na Lista de obras
e textos para Educação Literária – 7º Ano, constante do Programa e Metas
Curriculares de Português do Ensino Básico e recomendada para o mesmo ano
de aprendizagem pelo Plano Nacional de Leitura.
«Para os filhos dos outros»,
lê-se na dedicatória dos autores, Raul Brandão e Maria Angelina. Casados, concluíram
Portugal Pequenino em 1929, na Nespereira.
Sobre esta obra, diz-nos Maria João Reynaud:
Portugal Pequenino1, refere um espaço-país que o imaginário brandoniano recorta à
exacta medida dos pequenos heróis de uma insólita aventura, tomando-o por pano de
fundo e fazendo com que ele se revele como uma descoberta progressiva. Razão
suficiente para que o livro tenha sido algumas vezes aproximado de uma das obras-primas da
literatura para a infância, A maravilhosa viagem de Nils Holgersson através da Suécia (1907), de
Selma Lagerlöf…
REYNAUD, Maria João – “Raul Brandão: ficção e infância”. Revista da Faculdade de Letras «Línguas e Literaturas», Porto, XII,
1995. pp. 233-243
Equipa de Coordenação do Jornal
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CRÓNICAS PARA JOVENS - ESTREIA
Esta iniciativa dos professores de Português do 3º Ciclo,
levada a cabo em parceria com a Biblioteca Escolar,
pretende ser mais um contributo para a divulgação de
trabalhos de expressão escrita realizados por alunos de 7º,
8º e 9º ano de escolaridade.
Subordinados ao tema “Crónicas para Jovens”, encontra-se
já em exposição, na vitrina nº 3, o primeiro conjunto de
textos que deu início à atividade. Neste local, que
rapidamente se transformou num ponto de encontro apetecido, os alunos reúnem-se, nos intervalos,
para ler, trocar ideias, opiniões, dar o seu ponto de vista e receber elogios - merecidos pela qualidade
e originalidade dos seus textos. Os autores, jovens cronistas, para além de revelarem uma
sensibilidade invulgar para o texto literário, denotam, ainda, uma preocupação com tudo o que diz
respeito aos valores, direitos e deveres, que todos devemos preconizar no sentido de ajudarmos a
construir um mundo melhor e mais justo, onde impere o respeito e a dignidade humana prevaleça.
Os temas abordados são diversos e abrangem um leque variado de assuntos, como a vida de um
estudante, o racismo, as novas tecnologias e os adolescentes, os apaixonados pelos livros (“nerd”), o
abandono de animais e as praxes. Dado o seu interesse, decidimos, por conseguinte, publicá-los, de
forma faseada, ao longo do ano, nas Páginas Literárias.
A Equipa de Coordenação do Jornal

CONCURSO MELHORES LEITORES
Congratulamos com especial carinho os alunos do 5º C abaixo identificados pela qualidade
da ficha de leitura preenchida após a leitura do livro requisitado para leitura domiciliária.
- Alice Domingos
- Lisandra Novo
- Rafael Baptista
- Rafaela Paiva
Destacamos, igualmente, pelo número de obras lidas em casa,
os seguintes alunos do 2º ciclo:








- Helena Mota - 10 livros
- Vítor Sousa - 9 livros
- Maria Miguel Teixeira - 7 livros
- Luana Vieira - 7 livros
- Benedita Mota - 6 livros
- Carolina Silva - 6 livros
- Alice Domingos - 5 livros

A CERIMÓNIA DE ENTREGA DE PRÉMIOS DECORRERÁ NA SEMANA DA LEITURA NA BIBLIOTECA
A Equipa de Coordenação do Jornal
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EDUCAÇÃO LITERÁRIA
Trabalhos realizados pelos alunos do 4ºA da EB da Fonte da Moura, no âmbito das obras
estudadas em Educação Literária/Expressão Plástica, ao longo do primeiro período.

Professora Luísa Carvalho - EB1/JI Fonte da Moura
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COMEMORAÇÃO DO DIA DE HALLOWEEN
O Halloween esteve em
destaque este ano, uma
vez que foi assinalado em
diferentes disciplinas e
assumiu manifestações
diversas e variadas, resultando num
trabalho final que implicou o envolvimento
de várias áreas que em conjunto deram
relevo à articulação de conhecimentos e à
sua ligação com a realidade.
A biblioteca foi como já vem sendo
tradição decorada a preceito, de modo a
criar uma atmosfera propícia à celebração
e servir de cenário ao desfile dos meninos
que se candidataram ao Concurso

organizado
pelos
professores de Inglês do 2º
Ciclo.
Entretanto, no dia 31 de
outubro,
os
alunos
interessados acederam ao convite dos
professores de Inglês da Escola e
deslocaram--se à Biblioteca onde puderam
realizar algumas das atividades propostas
(jogos, desenhos para colorir, sopas de
letras, palavras cruzadas, registo de
mensagens e leitura de livros ou excertos)
e receber um pequenino Treat. A sala de
estudo também se juntou à comemoração
e ofereceu atividades lúdicas para os que
as solicitaram.

Equipa de Coordenação do Jornal
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HORA DO CONTO
Das várias atividades realizadas destacam-se: os guiões de leitura, a ordenação de
sequências narrativas, a resolução de questionários, uma sopa de letras, acrósticos, registos
escritos, entre outras. No final de cada sessão, um aluno de cada turma leu a mensagem de
Natal redigida pela turma e colocou-a no painel das “Mensagens de Natal”.
Como já vem sendo habitual, o espaço da BE foi decorado com motivos natalícios, bem ao
gosto dos mais pequenos.

Equipa de Coordenação do Jornal
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HORA DO CONTO NA BE DA FONTE DA MOURA
No dia 31 de outubro, os alunos do 3º ano visitaram a Biblioteca Escolar da EB1/JI Fonte da
Moura para assistir à leitura da História com recadinho, de Luísa Dacosta.
No dia 14 de dezembro, a
BE recebeu os alunos para
apresentar Uma Prenda de
Natal,

de

M.

Christina

Butler e Natal nas Asas do
Arco-Íris, de Alice Cardoso.
No final de cada sessão,
ainda houve tempo para
assistirem a dois vídeos
divertidos alusivos ao Natal.

Eugénia Ferreira
Biblioteca Escolar
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ATIVIDADE DE EXPRESSÃO ESCRITA
No âmbito da Comemoração do Mês Internacional da Biblioteca Escolar e dos 20 Anos de RBE celebraram-se várias datas
festivas. A atividade de expressão escrita que se segue, da autoria da BE, fez parte de um conjunto alargado de iniciativas
realizadas no contexto do Dia de Halloween.

Nos contos, a bruxa é tradicionalmente uma figura malévola.
Contudo, há sempre exceções, pelo que te propomos a leitura do livro
História com Recadinho, de Luísa Dacosta, em que a personagem principal é uma
bruxinha que, ao contrário das outras bruxas, gosta de praticar boas ações.
Lido o livro, escreve, nas linhas abaixo, o teu “recadinho”, dando-lhe um
conselho, uma sugestão, contando-lhe um problema que ela pode ajudar a
resolver, partilhando com ela as tuas reflexões, os teus pensamentos, a tua
opinião sobre a sua história.
Podes, ainda, ilustrar o teu texto com imagens alusivas ao tema.
Por fim, faz uma marcação na zona de leitura multimédia e passa o teu texto no computador e
envia-o para o noticiasfrescas.mo@gmail.com.
Equipa de Coordenação do Jornal

O MEU RECADINHO
Descrição da bruxinha do conto - opinião
Nome da pequena bruxa - Miriam
Olá Miriam! Chamo-me Helena Isabel e
tenho 11 anos. Gosto muito da tua história. É
bonita e criativa. Sempre sonhei que houvesse
bruxas boas e bem-humoradas e estava
completamente certa. Tu, carrancuda? Isso
seria uma bela piada! Não, nem penses que
serias isso. Devias por lei ser a rainha do país
das bruxas.Com o teu canto suave reavivas as
árvores tristes e meio mortas.

Com o simples
toque das tuas
mãos animas os
animais
sem
motivo de vida.
És fantástica Miriam e acreditas em tudo o
que é bom. Acredita também em mim, por
favor.
Beijinhos. Espero que sejas minha amiga.
Helena Mota – 6º Ano

O MEU RECADINHO
A tua história é maravilhosa porque é mágica para quem a lê.
Gostava de dar uma ajudinha a todos os que são pobres e estão
tristes em todo o mundo e dar-lhes a ler este livro. Talvez ficassem
mais felizes e conseguissem ter uma vida melhor.
Carolina Silva - 6º Ano
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BEETHOVEN
As montanhas e os rios são talhados em silêncio.
O silêncio desceu do céu e tapou-me os ouvidos,
E as montanhas e os rios talhou-os em silêncio.
- Só tenho quatro sentidos.
O riso das crianças é aberto – mas não ri.
O grito dos homens é um rosto amachucado,
e grita, silencioso, no mundo que descobri
Em redor de mim – tudo calado.
Mas dentro do meu corpo – um mar tumultuoso,
mar sem limites, como o pensamento,
- onde nada é repouso
- e tudo é movimento.
As montanhas e os rios são talhados em silêncio.
Mas, dentro de mim, os homens caminham!
Pisam a terra, as nuvens, o sol e o mar...
E o mar do meu corpo, rasgado e profundo,
relampeja e revela os homens que caminham
e salta a minha surdez para inundar
e abrir novos sulcos nas praias do mundo.
Sidónio Muralha

Poema lido na Biblioteca Escolar durante a Comemoração do Dia Mundial da Música

QUANTIFICADOR NUMERAL
Era uma vez…

Um elefante puré viu
Dois leões a rugir,
Três girafas a fugir,
Quatro abelhas a zumbir,
Cinco zebras a correr,
Seis macacos a comer,
Sete bruxas a voar,
Oito fadas a cantar,
N ove estrelas a brincar.
MARIA HELENA MARQUES
Fabiana Ferreira - 5ºAno
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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.

Disse você ou não disse
o que eu disse
que você disse?
Porque se você disse
o que eu não disse
que você disse?

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.

Iara Morais - 5º Ano

A BRUXA
A chuva
A trovejar
E as bruxas
A dançar.

A chover
A fazer sol
E as bruxas
O comer pão mole.

A chover
A reluzir
E as bruxas
A sorrir.
Fabiana Ferreira - 5º Ano

CANTIGA E LAUDA DA ESTRELA DOS TRÊS
disserom:
nado é o rei benino
REIS MAGOS QUE OS ELEVOU
A JESUS
Estrela nova sobre a gente,
Tu ó bom Jesu apareciste.
Estrela apareciste,
ao mundo quando naciste,
menino muito fremoso,
muito fraco e muito poderoso,
por salvares toda a gente.
Os reis magos bem-aventurados,
Come te virom logo te conhecerom,
dizendo: nado é o salvador,
de Deus Padre filho omnipotente.

Que tem o empério muito divino,
E o seu sinal no céu é aparecido,
Que ele é nacido verdadeiramente.

Mestre André Dias, in Natal…Natais oito séculos de
Poesia sobre o Natal Antologia de Vasco Graça Moura

Equipa de Coordenação do Jornal
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O RACISMO
Bem o racismo… Por onde começar? Talvez pela parte em que nenhuma pessoa deve ser
julgada, insultada ou então espancada pela sua cor de pele.
Porque é que temos de viver num mundo onde a cor de pele define uma pessoa?
Será que já não importa a bondade, o amor, o caráter?
As pessoas pretas… Sim, pretas! Eu não chamo negras, porque para mim a palavra negra
lembra-me coisas más, como a escuridão, como a peste negra que matava pessoas no século
XV… Eu chamo pretas, porque quando eu digo preta ou preto, isso para mim é bom, tal
como não há diferença entre lápis preto e branco, não haveria de haver diferença entre as
pessoas.
Os pretos são tão capazes de amar quanto as brancas e brancos! Deveríamos viver num
mundo onde fossem todos iguais! Porque no fundo são mesmo!
Todos temos dois olhos, um nariz, duas orelhas, uma cabeça…
A única coisa que muda é a etnia, o estilo, os penteados, a religião, as culturas, os
costumes…
Sabem que mais? Eu adoro gente preta!
Sónia Meireles - 9º Ano

“Nerd”
Há cerca de cinco anos que eu tenho uma paixão imensa por livros: grandes, pequenos,
com ou sem desenhos, portugueses ou ingleses; eu não os consigo largar. E eu apercebi-me
de que sempre que menciono livros, o que é frequente, muito poucas pessoas partilham
tanto interesse ou não partilham interesse de todo. Os meus pais sempre me disseram que a
leitura é sinónimo de cultura e que as pessoas que a mantêm tornam-se cada vez mais
inteligentes e instruídas, no entanto, eu sou sempre considerada uma “nerd”.
A minha geração está a perder o interesse pela leitura, com exceção daquelas revistas
que falam sobre o mais recente escândalo. Eu não acho que este desinteresse seja porque as
escolas não tentam encorajar os alunos o suficiente, pelo menos não a minha: com leituras
variadas em todas as aulas, atividades extras para incentivar a leitura e uma biblioteca com
centenas de livros. Os alunos não têm razão para dizer que não têm nada de interessante
para ler, no entanto, dizem.
É frequente ouvirmos alguém afirmar que os jovens de hoje em dia não leem e pouco se
interessam pelo rico mundo que é o dos livros, preferem o excesso de informações que têm
na televisão, internet e noutros meios de comunicação que disputam o interesse de todas as
crianças e jovens. Infelizmente, é verdade.
Os adolescentes distanciam-se cada vez mais dos livros, ou por acharem que ler é perda
de tempo e desinteressante ou porque ler é só para velhos e “nerds”. Bem, eu adoro ler e a
cada oportunidade que tenho, nem que sejam apenas dez minutos, eu pego num livro e,
sinceramente, eu não me importo que me chamem “nerd”, porque é mais uma lembrança
de que eu conheço o vasto mundo que é um livro e que espero continuar a explorar.
Inês Teixeira - 9º Ano
07/10/2016
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MENSAGENS DE NATAL
- O 5º A deseja a todos
Muita felicidade
Um futuro bom
Saúde a todas as famílias
Carinho
Menos pobreza
Prendinhas para todos
Alegria
Orgulho em tudo o que são
Amor
Liberdade para fazer melhorFelicidade em família
Esperança
Calma e sossego
Um mundo mais feliz
E muita paz.

Diana - 6º Ano
Luís - 6º Ano

A turma do 5º A

- Que o brilho das estrelas e a bondade dos Anjos
Proteja, ilumine e aconchegue os nossos corações
Nesta época de paz, amor e alegria.
Feliz Natal e próspero Ano Novo!
A turma do 5º B

- A turma 5ºC deseja a todos um bom Natal e um próspero Ano Novo.

- Que haja alegria, saúde e muita paz para todos neste Natal!
A turma do 5º C

O 6ºA deseja que todas as pessoas do mundo tenham um feliz Natal; que todas as pessoas
que moram na rua tenham um Natal mais feliz. Queremos que toda a gente passe um Natal
em família porque o Natal deve ser comemorado em família.
A turma do 6ºA
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[PÁGINAS LITERÁRIAS] 20 de dezembro de 2016

MENSAGENS DE NATAL
- O 6º C deseja que todos passem um Natal com muita paz, harmonia e amor, sobretudo
que reine a união nas famílias.
Boas Festas!

Guilherme - 6º
Ano

Inês - 6º Ano

- A turma do 6º E/PIEF deseja que haja alegria, paz e harmonia em
todas as famílias.
Pede, ainda, que acabe a guerra na Síria onde crianças morrem e
sofrem.

A turma do 6º E/PIEF

- Desejamos que todas as crianças tenham uma casa e comida.
A turma do 6º B

- O 6º C deseja que todos passem um
Natal com muita paz, harmonia e amor,
sobretudo que reine a união nas famílias.

Boas Festas!
A turma do 6º C
Benedita - 6º Ano

pág1

Fabiana - 6º Ano

Notícias Frescas

Página 29

[RAINBOW PAGES/LÍNGUAS ESTRANGEIRAS] 20 de dezembro de 2016

THE SWEET WITCH
There was once a very special little witch. She was special because she
was good hearted, but she had no idea how to put that into practice. From
the time when she was very young, she had been told off many times by
the witches. They told her she had to be wicked like all the rest of them.
The little witch suffered greatly; she didn't want to be wicked. All her
spells were a disaster, and she couldn't find anyone to teach her how to
put her goodness into action. So the little witch was sad most of the time.
One day she heard that the old witches were planning to cast a spell on a big mountain and
turn it into a volcano, which would destroy a small town. The good little witch thought about
how she could prevent this, but she didn't really know how to. When she went to speak to the
townsfolk to warn them, they threw her out and pelted her with stones, shouting
-"Get away from here, witch!"
The little witch ran off, and sat crying at the side of the road. Soon a few children came by and,
seeing her crying, tried to console her. She told them that she was a good witch, but she didn't
know how to put her goodness into practice, and that everyone treated her badly. The children
told her that being good was very easy. All you had to do was help others, do good deeds for
them.
-"And what can I do for you guys? asked the witch.
-"You could give us some sweets!" they told her, happily. The witch was very embarrassed; she
had no sweets on her, and she knew no spell for making them. But the children didn't mind,
and off they went to play.
Feeling somewhat encouraged by this, the little witch set off for her cave ready to help
everyone. However, on her way, she came across the old witches casting their spell on the
mountain. The mountain had already turned into a volcano and was beginning to spit fire. The
little witch wanted to prevent this happening, but she didn't know how. Then a whole load of
magic words came into her
head. She said them and, before she knew it, the fire on the mountain had turned into a stream
of sweets. The mountain launched thousands of sweets into the air and they fell onto the town
below.
And that's how the little witch learned how to do good; by sincerely wanting to help others. The
children realised that all this had been thanks to her, and they let everyone know. From that
day onwards, no one in the town thought of her, or treated her like a wicked witch. She made
friends with everyone there, and did what she could to help them.
And in memory of her spell, since then they have always called her The Sweet Witch.
Author: Pedro Pablo Sacristán
If you want to listen to this short story go to:
http://freestoriesforkids.com/audiostories/british-english/sweet-witch-audio-story-narrated-british-english

You will find other stories to read and listen to there. Enjoy your Christmas holidays and
improve your English.
Equipa de Coordenação do Jornal
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[RAINBOW PAGES/LÍNGUAS ESTRANGEIRAS] 20 de dezembro de 2016

CAREERS GUIDANCE QUESTIONNAIRE
Our teacher of English asked us to reflect on work and answer the following questions.
Do you think a dustman should be paid
and it also doesn’t require so many
more than a lawyer?
qualifications and a diploma.
No, I don’t, because a lawyer is
Do you think work is good for society?
someone that has worked very hard to
Yes, I do, because without work
become one and after a lot of years
society would colapse. Work is the
studying, he can finally work to defend
foundation of a functional society and
people as hard as he can. Meanwhile, a
without
determination,
patience,
dustman, although being an honest job
responsibility and skill it would not be
and important to help keep our streets
possible to live in the world we live in
clean, it isn’t as hard as being a lawyer
today.
Inês Maciel - 9.º Ano

CHRISTMAS PUDDING
There is a popular myth that plum pudding's association with Christmas goes back
to a custom in medieval England that the "pudding should be made on the 25th
Sunday after Trinity, that it be prepared with 13 ingredients to represent Christ and
the 12 apostles, and that every family member stir it in turn from east to west to honour
the Magi and their journey in that direction". However, recipes for plum puddings appear
mainly, if not entirely, in the 17th century and later.
In https://en.wikipedia.org/wiki/Christmas_pudding
Nota: Caso queiras confecionar um pudim inglês tradicional, consulta a Secção Curiosidades. Lá encontrarás uma receita que podes
experimentar. Partilha connosco a tua experiência na próxima edição deste jornal.

Equipa de Coordenação do Jornal

CHRISTMAS ICE SKATING RINKS IN LONDON
Ice skating is one of London's favourite winter pastimes, especially in the run-up to
Christmas.
There are several permanent indoor ice skating rinks in London, but in winter you’ll find
many more indoor and outdoor ice rinks popping up across the capital. There are iconic
London locations, including the historic Hampton Court Palace, the beautiful Somerset House
and the majestic Natural History Museum, and at top shopping destinations such as Westfield
London.
In: http://www.visitlondon.com/tag/ice-skating-london?ref=mosaic#lang-trigger#bbSZJ5ZMo1zsQVjt.97

Jorge Coelho - 7º Ano
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CHRISTMAS

Equipa de Coordenação do Jornal
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[RAINBOW PAGES/LÍNGUAS ESTRANGEIRAS] 20 de dezembro de 2016

BOB DYLAN
Bob Dylan is one of the most influential singer-songwriters of the 20th
century. His career began in the early 1960s with songs that chronicled
social issues like war and civil rights.
He was born Robert Allen Zimmerman on May 24, 1941, in Duluth,
Minnesota. Driven by the influences of early rock stars like Elvis
Presley, Jerry Lee Lewis and Little Richard (whom he used to imitate on
the piano at high school dances), the young Dylan formed his own
bands. While attending the University of Minnesota in Minneapolis, he
began performing folk and country songs at local cafés, taking the
name "Bob Dillon."
In 1960, Bob dropped out of college and moved to New York, where his idol, the legendary folk
singer Woody Guthrie was hospitalized. He visited with Guthrie regularly in his hospital room; became
a regular in the folk clubs and coffeehouses of Greenwich Village; met a host of other musicians; and
began writing songs at an astonishing pace. In 1961 Dylan signed his first recording contract and
emerged as one of the most original and influential voices in the history of American popular
music. Showing no signs of slowing down, Dylan has continued to tour in recent years, and
released studio albums including Together Through Life (2009), Tempest (2012), Shadows in the
Night (2015) and Fallen Angels (2016).
The 1963 release of The Freewheelin' Bob Dylan marked Dylan's emergence as one of the most original
and poetic voices in the history of American popular music. The album included two of the most
memorable 1960s folk songs, "Blowin' in the Wind" and "A Hard Rain's A-Gonna Fall." His next
album, The Times They Are A-Changin', firmly established Dylan as the definitive songwriter of the 60s
protest movement, a reputation that only increased after he became involved with one of the
movement's established icons, Joan Baez, in 1963. While his romantic relationship with Baez lasted
only two years, it benefited both performers immensely in terms of their music careers. By 1964 Dylan
was playing 200 concerts annually, but had become tired of his role as "the" folk singer-songwriter of
the protest movement. Another Side of Bob Dylan, recorded in 1964, was a much more personal,
introspective collection of songs, far less politically charged than Dylan's previous efforts.
When he is not making music, Dylan has explored his talents as a visual artist. His paintings appear on
the covers of his albums, Self Portrait (1970) and Planet Waves (1974), and he has published six books
of his paintings and drawings, as well as exhibited his artwork around the world.
In addition to winning Grammy, Academy and Golden Globe awards, Dylan received the Presidential
Medal of Freedom from President Barack Obama in 2012. On October 13, 2016, the legendary singersongwriter also received the Nobel Prize in Literature, the first time the honor was bestowed on a
musician. He became the first American to receive the honor since novelist Toni Morrison in 1993, and
was lauded by the Swedish Academy "for having created new poetic expressions within the great
American song tradition."
In http://www.biography.com/people/bob-dylan-9283052 [adapted]
Equipa de Coordenação do Jornal
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[RAINBOW PAGES/LÍNGUAS ESTRANGEIRAS] 20 de dezembro de 2016

BLOWIN' IN THE WIND – BOB DYLAN
How many roads must a man walk down
Before you call him a man?
How many seas must a white dove sail
Before she sleeps in the sand?
Yes, and how many times must the cannon balls
fly
Before they're forever banned?
The answer, my friend, is blowin' in the wind
The answer is blowin' in the wind
Yes, and how many years can a mountain exist
Before it's washed to the sea?
Yes, and how many years can some people exist
Before they're allowed to be free?
Yes, and how many times can a man turn his
head
And pretend that he just doesn't see?
The answer, my friend, is blowin' in the wind
The answer is blowin' in the wind

Yes, and how many times must a man look up
Before he can see the sky?
Yes, and how many ears must one man have
Before he can hear people cry?
Yes, and how many deaths will it take 'till he
knows
That too many people have died?
The answer, my friend, is blowin' in the wind
The answer is blowin' in the wind
Equipa de Coordenação do Jornal

LEONARD COHEN
Leonard Cohen was a Canadian singer and songwriter who was born on
September 21, 1934. Cohen graduated in 1955, and the following year
the university published his first collection, Let Us Compare Mythologies,
which received good reviews but did not sell particularly well.
He was part of an intellectual, middle-class Jewish family. His parents
encouraged him to pursue his interests in poetry and music. His early
interests and influences provided the blueprints for much of his later
work, which straddles the worlds of literature, mythology, poetry and song
with a masterful lyricism that is one of its defining features.
Cohen began to compose and release folk-rock and pop songs by the mid-1960s. One of his
most famous compositions is "Hallelujah," a song released on 1984's Various Positions.
With the encouragement of Judy Collins another well-known composer and singer, Cohen
made his debut at the 1967 Newport Folk Festival.
Cohen was inducted into the Rock and Roll Hall of Fame in 2008, and he received a Grammy
Award for lifetime achievement in 2010. Cohen died this year on the seventh November at the
age of 82. Fans and celebrities reacted to the music legend's passing on social media, often
quoting his profound and poetic lyrics.
In http://www.biography.com/people/leonard-cohen-9252529#early-life [adapted]
Equipa de Coordenação do Jornal
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[ENTRETENIMENTO] 20 de dezembro de 2016

ANEDOTAS
Porque é que os peixes não falam?
Para não meterem água!
O que é que acontece quando um elefante se apoia numa pata?
O pato fica viúvo.
Tiago Filipe – 7ºAno

ADIVINHAS
Verde como o mato,
mas mato não é.
Fala como gente,
mas gente não é.

Faça frio ou faça calor,
ando sempre com cobertor.
Ovelha

Papagaio

Bruno Rócio – 5º Ano

ANEDOTA
O patrão reclama com o caseiro:
- Senhor António, mande a sua cadela sair da minha casa! Ela está cheia de
pulgas! No mesmo instante, o caseiro vira-se para a cadelinha:
- Teimosa, sai imediatamente da casa do patrão! A casa tem muitas pulgas.
Fabiana Ferreira – 5º Ano

CÚMULO
Qual é o cúmulo de um livro?
Que no outono caiam as folhas.
Paulo Silva – 6º Ano

ADIVINHA
Um homem tem doze filhos.
Cada um dos seus filhos tem uma irmã.
Quantos filhos tem o homem?
Treze. Cada um dos filhos tem a mesma irmã.

Paulo Silva – 6º Ano
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[ENTRETENIMENTO] 20 de dezembro de 2016

ANEDOTA
O menino chega ao pé do pai todo contente:
- Olhe pai, encontrei uma nota de vinte
euros!
- Que sorte mas tens a certeza de que a nota estava mesmo
perdida?
- A certeza absoluta. Eu bem vi a dona dela
chorar, dizendo que a tinha perdido…
Paulo Silva – 6º Ano

ANEDOTA
Duas crianças encontram-se:
- O meu cão sabe ler!
- Deixa-me ver!
O menino põe um jornal à frente do cão. O amigo pergunta -lhe:
- Então, o que é que ele diz?
- Eu disse que ele sabia ler, não que sabia falar!
Fabiana Ferreira – 5º Ano

CÚMULOS
Qual é o cúmulo de uma cadeira?

Era tão lento, tão lento que fez
uma corrida sozinho e chegou
em segundo lugar.

Ter pernas e não poder andar.

Fabiana Ferreira – 5º Ano

O CÃO E A PULGA
- Ó senhora dona Pulga, quem é que você se julga?
- Sou um bicho superior e o maior caçador.
Já o cacei, senhor Cão, vou provar a refeição.
Iara Morais - 5º Ano
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[ENTRETENIMENTO] 20 de dezembro de 2016

FOLHA MATEMÁTICA
Contributo dos alunos da turma 8ºC/PIEF e 9ºD/PIEF com a orientação da professora Catarina Mota.
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Autores: Ana Sousa e Tatiana Mota.

Matemática

Volume

Hexágono

Paralelepípedo

Lado

Geometria

Cubo

Cilindro
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Pirâmide

Solido

Comprimento
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Cone
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Face

Vértice

Dodecaedro

Turmas 8ºC/PIEF e 9ºD/PIEF
E
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[CURIOSIDADES/DICAS ÚTEIS] 20 de dezembro de 2016

PUDIM INGLÊS
Receita tradicional inglesa
Tempo de preparo: 50 min
Ingredientes
200g de uvas-passas pretas
100ml de rum escuro
1 colher de chá de canela em pó
½ colher de chá de gengibre em pó
¼ colher de chá de cravo em pó
¼ colher de chá de noz-moscada
6 colheres de sopa de cerveja escura
250g de açúcar mascavo
120g de miolo de pão

100g de farinha de trigo
120g de manteiga derretida
3 ovos
raspas da casca de 1 laranja
raspas da casca de 1 limão
1 maçã ralada
60g de amêndoas
80g de frutas cristalizadas
150g de uvas-passas brancas

Modo de preparo
1. Reidratar as passas em água quente e escorrer.
2. Num recipiente grande, misturar farinha de trigo, pão esfarelado, açúcar mascavo, manteiga
derretida, gengibre, cravo, canela, noz moscada e por fim, acrescentar as raspas de laranja e
limão.
3. Ralar a maçã sobre a mistura e incorporar, acrescentar os ovos levemente batidos, a cerveja
e misturar bem a massa.
4. Colocar as amêndoas trituradas, as passas e as frutas cristalizadas.
5. Untar uma forma (preferencialmente côncava tipo bowl ou de bolo inglês) com manteiga e
colocar a massa dentro; cobrir com um disco de papel manteiga e após com papel alumínio.
6. Em uma panela grande e com tampa, adicionar água até a metade e colocar o bolo para
cozinhar em banho-maria por um mínimo de 6 horas (se a água secar acrescentar mais água até
o final do cozimento).
7. Deixar esfriar e desenformar.
8. Regar com o rum e flambar.
Fonte: “O Céu na Boca”, de Fabiano Dalla Bona, editora Tinta Negra.
Equipa de Coordenação do jornal

QUESTÕES DE SEGURANÇA NO CORREIO ELETRÓNICO






Manter o software de segurança do computador atualizado com as mais
recentes versões incluindo o antivírus;
Nunca abrir mensagens de correio eletrónico de desconhecidos (não
solicitadas);
Nunca clicar em hiperligações incluídas numa mensagem de correio eletrónico não
solicitada (spam).
Paulo Silva – 6º Ano
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BEETHOVEN
Ludwig van Beethoven, filho e neto de
músicos, nasceu em Bona na Alemanha
em 1770 e morreu em Viena na Áustria
em 1827.

É um dos grandes génios da música e da
humanidade, sendo um dos maiores
representantes do estilo Clássico, apesar
de já se encontrarem traços do
Romantismo na sua obra. Aos vinte e oito
anos, já consagrado compositor e
intérprete, começou a sentir problemas
de audição, diagnosticados mais tarde
como uma doença degenerativa. Nesse
período, pensou em cometer suicídio.
Passada essa fase depressiva, afirmou
“Foi a música quem me salvou”.
Compôs cerca de 200 obras entre as quais
nove sinfonias, a ópera Fidélio e muita
música de câmara.

Schiller e Goethe foram dois
escritores que influenciaram a sua obra.

Os versos do poema, que compõem a ¨An
Die Freude¨ ou ¨Ode à Alegria¨ estão no
4º e último movimento da 9ª Sinfonia, e
não eram de Beethoven, mas sim do seu
conterrâneo Friederich Von Schiller,
importante poeta, dramaturgo e filósofo
alemão. Esta melodia, composta em
1823, passou a simbolizar a União
Europeia e a Europa em sentido lato. O
poema evoca o ideal da fraternidade de
Schiller, partilhado por Beethoven. Em
1972, o Conselho da Europa adotou o
Hino à Alegria de Beethoven como o hino
desta organização. Em 1985, os dirigentes
europeus adotaram-no como hino oficial
da União Europeia. O hino, não tem
letra, mas utiliza a linguagem universal da
música para exaltar os ideais europeus de
liberdade, paz e solidariedade.
Equipa de Coordenação do Jornal
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BOLO DE ESPINAFRES
COM COBERTURA DE CHOCOLATE
Ingredientes para o bolo:

Ingredientes para a cobertura:

- 4 ovos.
- 300g de açúcar.
- 300g de farinha.
- 1 chávena (de chá) de óleo.
- 1 mão (bem cheia) de espinafres
(já cozidos em água e ralados).

- 4 colheres (de sopa) de chocolate em pó.
- 3 colheres (de sopa) de margarina.
- 4 colheres (de sopa) de leite.
- 5 colheres (de sopa) de açúcar.

Preparação do bolo:
- Pegue nos 4 ovos e comece por separar as gemas das claras.
- Num recipiente, misture as gemas com o açúcar.
- Acrescente o óleo e a farinha. Misture bem até obter uma massa homogénea.
- Bata as claras em castelo e acrescente-as ao preparado anterior, envolvendo com cuidado.
- Junte os espinafres (que já se encontram cozidos e ralados) e envolva de novo a massa
cuidadosamente, até que fiquem bem misturados.
- Unte uma forma com manteiga e farinha. Coloque o preparado na forma e leve a cozer ao
forno previamente aquecido, durante aproximadamente 50/60 minutos, à temperatura de
180 graus.
Preparação da cobertura:
- Comece por misturar o chocolate em pó com a margarina,
- Acrescente o leite e misture novamente.
- Adicione finalmente o açúcar e mexa o preparado até ficar uma massa homogénea.
- Leve a lume brando até engrossar.
- Cubra o bolo com o preparado de chocolate ainda quente e deixe arrefecer.
Bom apetite!
Professora Andreia Silva

INGREDIENTES DE UMA RECEITA ORIGINAL
Toda a AMIZADE
Todos os Professores
Todo o AMOR
Todos os Pais
Toda a ALEGRIA
Todos os Funcionários
Todas as cores do arco-íris
Toda a FELICIDADE
Crianças de todo o mundo
Toda a LEALDADE
Todo o TRABALHO
Alguma TRISTEZA
Misture-os todos, envolva-os bem e conte-nos o resultado na próxima edição.
Equipa de Coordenação do Jornal
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O ANTIGO REGIME
Antigo Regime - Período histórico, vivido na Europa, entre os
séculos XVI e XVIII, caracterizado por uma sociedade de
ordens, pelo poder absoluto dos reis, pela política
mercantilista, e pela Arte Barroca.
Mercantilismo - Doutrina económica que vigorou na Europa dos
séculos XVII e XVIII, segundo a qual, a riqueza dos Estados
consistia na maior acumulação possível de ouro e prata.
Balança Comercial - Conjunto de transações mercantis (exportações e
importações) efetuadas por um país num determinado período de tempo.
Protecionismo – Conjunto de medidas adotadas por um Estado para proteger
os produtos nacionais face à concorrência dos produtos estrangeiros, através
da aplicação de taxas alfandegárias, em geral, e através da aplicação de leis pragmáticas.
Leis Pragmáticas – São leis protecionistas que pretendem restringir o
consumo de alguns artigos de luxo e regular os que são próprios de cada
categoria social. O objetivo destas leis era sempre diminuir a importação.
Sociedade de ordens – Organização de uma sociedade que se caracteriza
pela divisão em várias camadas ou estratos sociais segundo uma
hierarquia de posições sociais. Nas sociedades europeias do Antigo
Regime e estratificação em estados ou ordens (Clero, Nobreza e Terceiro
Estado/ Povo) obedecia a critérios de honra e dignidade ligados ao
nascimento ou a certas funções sociais.

Importações

Exportações

Clero – O clero ocupava-se do culto, do ensino e da assistência; os
bispos e os abades viviam de forma faustosa com privilégios de
verdadeiros senhores; recebia doações, quer do rei, quer de
particulares.
Nobreza – A nobreza tinha funções militares e ocupava cargos na
administração e na política; possuía extensas propriedades; recebia
rendas e prestação de serviços dos camponeses que trabalhavam nas
suas terras.
Terceiro Estado ou Povo – Não possuía quaisquer privilégios e era ele
que assegurava as atividades produtivas; o povo era constituído por
muitos estratos sociais (a alta burguesia, a média e baixa burguesia, os
camponeses e assalariados e os mendigos).
Ana Costa - 9ºAno
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SOBREMESA DE MORANGO
Ingredientes






1 pacote de gelatina de morango
1 lata de leite condensado
1 pacote de natas
2 iogurtes de morango
5 morangos

Preparação








Prepara a gelatina de acordo com as instruções da embalagem.
Junta o leite condensado, as natas e os iogurtes.
Bate muito bem esta mistura com uma varinha.
Verte líquido para uma forma molhada com água fria.
Leva ao frigorífico durante pelo menos 3 horas.
Enfeita com morangos.
Serve esta sobremesa bem fria.
Iara Morais - 5º Ano

TARTE DE CÔCO
Ingredientes







4 ovos
¾ de um copo de açúcar
½ copo de farinha
2 copos de leite
1 pitada de canela (opcional)
1 pitada de sal

Preparação da tarte fácil sem base
Misturar todos os ingredientes na batedeira, começando pelos mais sólidos.
Verter o preparado depois de bem envolvido, numa tarteira untada com manteiga e
polvilhada com farinha.
Levar ao forno pré-aquecido cerca de 45 minutos.
Paulo Silva – 6º Ano
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PROJETOS INTERDISCIPLINARES
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Alunos do 8 º Ano
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