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CERIMÓNIA DE ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS
No dia treze de dezembro, o auditório do Centro
Paroquial de Aldoar abriu as suas portas para
acolher os encarregados de educação/pais e
familiares que se deslocaram ao local para
participar na festa de atribuição de prémios que
distinguiu alunos excelentes, muito bons, artistas e
atletas.
Nesta
cerimónia,
foram,
ainda,
contemplados os alunos do 5ºB, vencedores do Concurso Ler PraZer Ler p'ra
Ser, promovido pelo Plano Nacional de Leitura, no ano letivo transato.
(Continua na página 15)

HORA DO CONTO - NATAL
De onze a quinze de dezembro, cumprindo a tradição do Agrupamento,
as Bibliotecas Escolares foram palco usado para montar o cenário onde
se ouviram e narraram contos de Natal.
Desde o Pré-Escolar até ao 6º ano de escolaridade, as turmas
reuniram-se na Biblioteca da sua Escola para concretizar uma viagem de
sonho e fantasia.
(Continua na página 28)

FESTEJO DE NATAL COM O 8ºC/PIEF
Na manhã do dia 6 de
dezembro, os alunos do 8º
C/PIEF, sob a orientação da
professora
Olinda
Silva,
festejaram a quadra natalícia, na
sala de professores da nossa
Escola,
mimoseando
os
professores com um esmerado e
variado menu, constituído por várias especialidades gastronómicas, típicas de vários países.
(Continua na página 13)

[SUMÁRIO] 20 de dezembro de 2017
Editorial
Eis-nos a encetar mais uma etapa com o
intuito de continuar a assinalar os momentos
mais marcantes da vida escolar do Agrupamento.
As páginas que compõem este número
espelham a quantidade e a qualidade dos
projetos, das atividades e dos trabalhos em curso
nas cinco escolas que integram este
Agrupamento, onde coexistem realidades sociais,
económicas e culturais muito diversas. Daí que o
lema “Ligando comunidades e culturas” se
adeqúe ao processo que se tem vindo a
desenvolver em torno de objetivos comuns, a fim
de ligar comunidades de aprendizagem tão
variadas, para que todos sejam capazes de
construir um projeto de vida e de fazer escolhas
individuais, conscientes e responsáveis. É com
dedicação e com o propósito de criar alicerces
para o aparecimento de uma comunidade
recetiva às tecnologias e que as utiliza para
partilhar
e
desenvolver
conhecimentos,
sentimentos, modos de pensar e de reinventar a
informação, com trabalho árduo, com produção
de textos, na ótica de uma prática continuada,
que se fundamenta a continuidade das nossas
publicações.
A Equipa de Coordenação do Jornal
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PARQUE AQUÁTICO DE AMARANTE
No passado dia 20 de julho de 2017, os alunos da
turma A do 9ºAno, da Escola Básica de Manoel de
Oliveira, foram ao Parque Aquático de Amarante,
sob a coordenação da diretora de turma, Maria
Ivone Monteiro, e o apoio da professora de Físico –
- Química, Marta Miranda. Esta viagem deve-se ao
facto de a referida turma ter ganho o Projeto
“Ganha ao Desafio” do 3º Período.
Esta saída foi vista, pelos alunos, como muito
proveitosa. Foi considerada um sucesso por todos
os envolvidos.

Professora Maria Ivone Monteiro

VIAGEM DE FINALISTAS DO 9ºA
Nos dias 9 a 12 de julho de 2017, os
alunos da turma A do 9ºAno da
Escola Básica de Manoel de Oliveira,
realizaram uma viagem a Vigo sob a
coordenação da diretora de turma
Maria Ivone Monteiro e o apoio da
representante dos Encarregados de
Educação, Goreti Fonseca.
A visita à cidade de Vigo e às ilhas
Cies decorreu como planeado.
Visitou-se o Monte de Castro, que é
um parque natural, com muralhas e
casas
típicas
dos
primeiros
habitantes de Vigo.
Esta saída foi considerada um sucesso por todos os envolvidos. Por um lado, os alunos
tiveram oportunidade de desenvolver competências, ao nível da língua, mais espontâneas e
menos formais. Por outro, promoveu-se o relacionamento interpessoal, essencial ao seu
desenvolvimento como cidadãos ativos, críticos e responsáveis.
Professora Maria Ivone Monteiro
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15 de dezembro de 2016

ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA

Nas Atividades de Vida Diária (A.V.D.), nós fizemos doce de marmelada.
Ingredientes
 4 Kg de marmelos  3 Kg de açúcar  Meio copo de água
Confeção da marmelada
Em primeiro lugar, limpámos os marmelos, depois cortámo-los em
quartos e retirámos a parte dos caroços. Para que eles cozessem mais
depressa, cortámo-los em pedaços mais pequenos.
De seguida, colocámo-los numa panela e, pouco a pouco, juntámos o
açúcar e a água. Cozemos os marmelos com o açúcar durante, mais ou
menos, duas horas, em lume médio.
Para terminar, triturámos tudo muito bem com a varinha mágica e
vertemos a mistura para recipientes (tigelas).
Esperámos que arrefecesse um pouco e aplicámos as folhas de papel
vegetal que, entretanto, já tinham sido cortadas em forma de círculo, do
tamanho da tigela, para tapar a marmelada.
Quem a provou, achou-a uma delícia…
Curiosidades:
o
A árvore que dá os marmelos chama-se marmeleiro.
o

O marmelo é um fruto do outono.
Os alunos: Bruno - 6º Ano; Iara - 6º Ano; Juliana - 7º Ano; Tiago - 8º Ano; Diogo - 9º Ano

COMEMORAÇÃO DO HALLOWEEN PELOS ALUNOS DO 6ºD/PIEF
Neste ano letivo resolvemos realizar trabalhos alusivos ao
Halloween.
Para isso fizemos uma pesquisa sobre elementos decorativos alusivos
ao tema que queríamos representar, tais como: abóboras, morcegos,
fantasmas, gatos, bruxas, corvos e aranhas. Tudo coisas muito
assustadoras!
Todos os trabalhos foram realizados nas aulas de Expressão Plástica, sob a orientação da
nossa professora.
Este trabalho decorreu durante o mês de outubro.
Realizámos trabalhos muito simples, pois, não tínhamos muito tempo e, por isso, aplicámos
técnicas igualmente simples, tais como: desenho, pintura com guache, corte e recorte com
tesoura e colagem. Também reutilizámos alguns materiais (papéis e cartões). No final, toda a
comunidade pôde apreciar os nossos trabalhos que se encontraram expostos no átrio da
Escola.
Pensamos que o objetivo foi atingido. Valeu a pena. Vamos continuar.
Os alunos do 6ºD/PIEF
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EXPOSIÇÕES
Durante os meses de outubro e novembro, o hall da entrada da Escola Manoel de Oliveira foi o espaço
escolhido para exibir os trabalhos realizados por alunos de várias turmas.

Dia Mundial da Alimentação comemorado pelo Grupo de Ciências Naturais do 2º Ciclo.

“Dia de los Muertos” celebrado pelos alunos do 8º B e do 9ºA, sob proposta da respetiva Professora
de Espanhol.

“Halloween – Animação Visual” – 6º D/PIEF, 8ºC/PIEF e respetiva Professora de Expressão Plástica.
Equipa de Coordenação do Jornal
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HALLOWEEN – APRESENTAÇÃO GASTRONÓMICA
No dia 31 de outubro, de manhã, os alunos do
8º C/PIEF, sob a orientação da professora Olinda
Silva, celebraram o Halloween na sala de
professores da nossa Escola, obsequiando os
professores com um requintado e tenebroso
menu degustativo composto por várias
especialidades gastronómicas, nomeadamente,
tartes maléficas (tartes de abóbora), dedos de
bruxa (deliciosos docinhos com amêndoa e doce

de frutos silvestres), múmias (rolos de salsicha),
bebidas de sangue (groselha), todas elas
assustadoras e artisticamente apresentadas em
mesas adornadas com motivos aterrorizadores
alusivos ao Halloween. Esta apresentação
gastronómica, preparada na disciplina de Serviços
de Hotelaria, decorreu num ambiente escurecido,
pincelado de laranja e vermelho, onde não faltou
o festivo balão e a boa disposição.

Equipa de Coordenação do Jornal
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HALLOWEEN HAT PARADE
No dia 31 de outubro, à tarde, as
comemorações do Mês Internacional das
Bibliotecas Escolares atingiram o seu auge
com a “Hallowe’en Party”, um evento
preparado pela Professora Luísa Pereira, em
parceria com os professores de Inglês dos 2º
e 3º Ciclos e com a Biblioteca Escolar, local
onde habitualmente se tem celebrado o já
famoso “Dia das Bruxas”, parte integrante do
calendário e do PAAA.
Assinalando a efeméride, os professores
organizaram um Hat Parade - um concurso de
chapéus de bruxa ou feiticeiro a distinguir ou
premiar. Exibindo os seus chapéus fantásticos,

criados e recriados por si próprios, os
participantes desfilaram num cenário
arrepiante, até ao fundo do corredor onde
estavam reunidos os travessos membros do
júri, que, após acalorada e enfeitiçada
discussão, selecionaram os vencedores que
foram os seguintes:
- 1º classificado – Marisa Rodrigues, 8º A;
- 2º classificado – Luana Vieira, 6ºC;
- 3º classificado – Helena Mota, 7º B.

Os restantes participantes foram contemplados com uma justa
Menção Honrosa. Foram eles: Beatriz Marques, 6º A; Íris
Vasconcelos, 6º C; Rafaela Paiva, 6ºC; Pedro Pereira e Sérgio
Pacheco, 8º A; Márcia Sousa, 9º B.
Por fim, todos os participantes pronunciaram a célebre frase “trick
or treat”, que lhes permitiu obter uma mão cheia de doçuras.

Um júri radiante e divertido contagiou a audiência com a sua boa disposição e o seu entusiasmo.
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Esta iniciativa contou, ainda, com a presença de professores e outros profissionais que se deslocaram
ao local para apreciarem as criações artísticas dos nossos alunos e participarem no convívio final.

RESULTADO DO CONCURSO HAT PARADE
 1º PRÉMIO Marisa Rodrigues, 8º A
 2º PRÉMIO - Luana Vieira, 6ºC
 3º LUGAR – Helena Mota, 7º B

MENÇÃO HONROSA
 Beatriz Marques, 6º A
 Iris Vasconcelos, 6º C
 Rafaela Paiva, 6ºC
 Pedro Pereira, e Sérgio Pacheco, 8º A
 Márcia Sousa, 9º B
Equipa de Coordenação do Jornal
Professores de Inglês
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VISITA DE ESTUDO À GALERIA DE BIODIVERSIDADE DO PORTO
No dia 19 de outubro, a turma do
7ºD/PCA realizou uma visita de estudo
organizada pela docente de Português, Paula
Santos, à Galeria de Biodiversidade do Porto,
situada no Jardim Botânico. A docente foi
acompanhada pela Diretora de Turma, a
professora Ana Terroso. O guia responsável
esclareceu os alunos sobre a diversidade das
plantas no jardim botânico, o cheiro dos
alimentos, as sementes do mundo, a
genética dos caracóis, a seleção artificial do

milho, o bater do coração de uma baleia e do
ser humano, entre outros assuntos.
Seguidamente, o grupo percorreu os jardins
do edifício. Durante a realização da visita, o
guia colocou diversas questões aos alunos,
utilizando as imagens e os símbolos patentes
na exposição. Os alunos participaram de uma
forma positiva, mostraram-se interessados
ao tirarem diversas fotografias à exposição e
ao colocarem diversas questões ao guia da
visita, e respeitaram as regras do saber estar.

A Diretora de Turma, Ana Terroso

FEIRA DE NATAL
O Natal está a chegar!...
Os alunos de Educação Especial com Currículo Específico
Individual realizaram, no dia 7 de dezembro, na Manoel de
Oliveira, uma feira de Natal.
No dia 12 de dezembro, os mesmos alunos realizaram um
lanche convívio de Natal e convidaram os professores para lhes
mostrar o espaço que utilizam na disciplina de Atividades de
Vida Diária.
Alguns docentes e alunos honraram a iniciativa com as suas
presenças, envolvendo-se num espírito natalício e tornando estas atividades um sucesso.
Os organizadores agradecem, assim, todo o apoio e colaboração prestados pelos professores de
Oficina de jardinagem, de Expressão plástica e de Informática.
Aproveitam para desejar a toda a comunidade escolar umas Boas Festas.
Professora Sara Ferreira
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VISITA DE ESTUDO A AVEIRO
Finalmente tinha chegado o dia 27 de novembro!!!
A contagem decrescente tinha terminado!!
Era dia da visita de estudo a Aveiro….
Alunos, Professores e Auxiliares da E.B.1 António Aroso foram logo surpreendidos com um
dia bonito de sol!!
Estavam reunidas todas as condições para que o dia fosse inesquecível!!
E assim foi….
Partimos da escola pelas 9:00 horas numa viajem tranquila até Aveiro! Aos comandos
estava o Sr. Motorista Barbosa, sempre simpático e conversador!
Ainda mal tinha começado a viagem e os nossos alunos já estavam felizes!!! Não só estavam
a viajar num autocarro todo moderno e confortável, como ainda foram surpreendidos com a
visualização do filme: “À procura de Dory”!!
Sim…é verdade!!! O autocarro tinha televisão e os nossos alunos tiveram direito a uma
sessão de cinema até ao destino!!
Alguns ainda comentaram:
“- Professora só faltam as pipocas!”
Escusado será dizer que o Sr. Barbosa foi eleito o melhor motorista de sempre!!!
Chegámos a Aveiro pelas 10:20h!
Antes de iniciarmos a visita à Oficina do Doce, situada mesmo em frente à ria, aproveitámos
a linda vista com os coloridos moliceiros para fazermos um pequeno lanche da manhã.
De barriga composta, encaminhámo-nos para as instalações onde visualizámos um pequeno
filme sobre a história dos Ovos Moles e uma demonstração do acabamento deste famoso
doce!! Depois da parte teórica, todos os alunos “meteram a mão na massa” e tiveram uma
experiência única para quem gosta de fazer doces e, principalmente, para quem gosta de os
degustar…
Que delícia…!!!
Terminado o workshop, seguimos em direção a Aradas, mais concretamente para a
Funceramics, onde ficámos a conhecer o processo de fabricação, não só de peças de cerâmica,
mas também de gesso. Os alunos escolheram e pintaram uma peça de cerâmica que puderam
levar para casa!
Depois de cada qual ter demonstrado os seus dotes artísticos estava na hora de recarregar
as baterias!...
Aproveitámos o bonito espaço verde na Funceramics (com balizas e trampolim) e o bom
tempo para fazermos um piquenique!! Que divertido e belo convívio!...
Antes de iniciarmos o nosso regresso, ainda fizemos uma curta visita às salinas! Foi uma
oportunidade perfeita para os alunos perceberem como se forma o sal e como ele é extraído
das salinas em Aveiro.
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Tinha começado a contagem decrescente…com o regresso ao Porto!
Depressa esquecemos a tristeza de este dia estar a terminar…
O Sr. Barbosa distraiu-nos durante a viagem com o filme da Frozen…
Muito Obrigada a Todos!

Escola E.B.1 António Aroso
Turma do 3º e 4º ano
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A ÁRVORE DOS SONHOS
A turma do 1ºA da Escola da Ponte, no decorrer da atividade
do dia do pijama e da missão pijama, construiu a árvore dos
sonhos cuja ilustração partilhamos neste espaço.

1ºA da Escola da Ponte
Professora Mónica Madeira

O LAGARTO PINTADO E A FLOR QUE VAI VER O MAR
Os alunos do 1º ano da EB1 Fonte da Moura, turma
A, realizaram os seguintes trabalhos na área de
Expressão Plástica, no âmbito da Educação Literária: O
Lagarto Pintado, de Luísa Ducla Soares, e A Flor vai ver
o Mar, de Alves Redol.
Estas atividades decorreram com empenho e
entusiasmo por parte dos alunos e das professoras.

1º ano da EB1 Fonte da Moura
Professora Maria Luísa Castro Correia
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FESTEJO DE NATAL COM O 8ºC/PIEF
Inspirada em pratos tradicionais de Portugal, de
Inglaterra, da Austrália, do Japão, dos Estados Unidos da
América, de Espanha, de Itália, de França, da Suíça, da
Eslováquia, da Argentina e da Alemanha, esta apresentação
gastronómica, preparada na disciplina de Serviços de
Hotelaria,
decorreu
num
ambiente
festivo,
primorosamente decorado com cores e enfeites de Natal,
cheio de contentamento e muita curiosidade para
experimentar as especialidades culinárias, que desta forma
simpática, foram ofertadas.

Turma 8ºC/PIEF
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EXPOSIÇÃO CARTÕES DE NATAL
Dez cartões de Natal elaborados pelos alunos do
7ºD/PCA animaram visualmente uma das vitrinas no
exterior da Biblioteca e todos os interessados puderam
escolher o seu preferido, depositando o seu voto no local
indicado.
O “Cartão de Natal” vencedor será divulgado no
próximo número deste periódico, sendo o seu autor
convidado a participar num evento que a Biblioteca Escolar venha a realizar num futuro
próximo.

BIBLIOTECA ESCOLAR

Turma 7ºD/PCA

PRESÉPIO DE NATAL
Na quadra natalícia, o hall da Escola Manoel de Oliveira
foi visualmente animado com um presépio elaborado pelos
alunos do 6ºD/PIEF, na disciplina de Expressão Plástica, sob
a orientação da professora Orquídea Castro. Esta iniciativa
decorreu no âmbito da atividade “Decorações de Natal”,
prevista no Plano Anual de Atividades.

Turma 6ºD/PIEF
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QUADRO DE EXCELÊNCIA/QUADRO DE HONRA
A cerimónia foi apresentada por dois alunos do 9ºA, o Santiago e a
Tatiana, e animada pelos alunos do 5ºB, que cantaram uma canção de
Natal – “Ele está a chegar” –, precedida da apresentação de “Joy to the
world”, com acompanhamento de flautas, e pelo grupo de percussão
Toca a Bombar, constituído por alunos de diferentes turmas do
Agrupamento, que, no primeiro momento musical da sua atuação,
contou com a participação especial do Tiago, do 9ºA, na concertina.
Na presença de todos os que participaram nesta homenagem, o Diretor
do Agrupamento interveio, enaltecendo o trabalho, o empenho e a
criatividade dos premiados. As intervenções do representante da Associação
de Pais, Sr. Tiago Teixeira, e do representante da empresa Mota-Engil,
parceira do Agrupamento, Dr. Rui Pedroto, foram palavras elogiosas de
incentivo e louvor que, seguramente, ficarão para sempre na memória dos
laureados. Importa salientar aqui que os prémios atribuídos foram
patrocinados pela referida empresa (Quadro de Excelência e Quadro de
Honra), pela Associação de Pais (Melhores Atletas e Melhores Artistas) e pela
União de Freguesias (Concurso Ler PraZer Ler p'ra Ser).
A oferta de um livro a cada um dos alunos do 5º B (anterior 4ºB), surgiu
na sequência do reconhecimento da qualidade e originalidade do filme de
animação intitulado O Beijo da Palavrinha, realizado por eles, com base na
obra homónima de Mia Couto, no contexto da 11ª edição da Semana da
Leitura, promovida pelo Plano Nacional de Leitura.
Publicam-se, de seguida, os nomes dos alunos premiados no ano letivo 2016-2017.
Quadro de Excelência
5º C


Alice Almeida Domingos




Carolina Albuquerque Marques Teixeira
Matilde Lima Arlindo Tavares de Sousa

9ºA

Quadro de Honra
5º C




Ismael Dias Ribeiro
Rafael Filipe Pereira Baptista
Rafaela Soares Paiva



Ana Carolina Lamelas Pinto

6º A
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Débora Beatriz Serralve de Almeida
Diogo Filipe Afonso Guimarães
Maria Miguel Maciel Teixeira
Nuno Miguel Silva Oliveira

Menção Honrosa
6º C


Rodrigo Amaro Costa Gomes




Francisco Faria Azevedo
Marta Ferreira Sereno Moura



Santiago Bolivar Lourenço



Ana Rita dos Santos Silva



Tatiana Sofia Coelho Mota





Ana Raquel Ribeiro Costa
Guilherme Lima Arlindo Tavares de Sousa
Inês Maciel Teixeira

7º A

8ºA
8º B
8º C
9º A

Melhores Atletas





2º Ciclo Feminino – Alice Almeida Domingos, 5ºC
2º Ciclo Masculino – Rodrigo Amaro Costa Gomes, 6ºC
3º Ciclo Feminino – Matilde Lima Arlindo Tavares de Sousa, 9ºA
3º Ciclo Masculino – Guilherme Lima Tavares de Sousa, 9º A

Melhores Artistas

Pré-Escolar – Joaquim Almeida Cunha




1º ciclo – Tiago Filipe Castro Moreira
2º ciclo – Alice Almeida Domingos, 5ºC
3º ciclo – Cidália Ramires Monteiro, 8ºC
Equipa de Coordenação do Jornal
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OFERTA DE LIVROS PARA MOÇAMBIQUE
No dia 29 de setembro, a Biblioteca
Escolar da Escola Básica Manoel de
Oliveira juntou-se à Helpo, uma
organização promotora de programas e
projetos de ajuda humanitária e de
desenvolvimento comunitário em vários
países, para colaborar na campanha de
angariação de livros novos e usados, que
constituirão um reforço apreciável do
acervo das bibliotecas embrionárias
existentes
nas
comunidades
moçambicanas, apoiadas pela referida
Organização.
Convicta de que esta parceria visou
essencialmente a concretização de uma
ação educativa que privilegia o
conhecimento, entendido este como a
pedra basilar que consubstancia a

condição humana e uma vida mais digna,
a professora bibliotecária, juntamente
com a sua equipa, lançou mãos ao
trabalho e encheu vinte caixas com
exemplares de livros e manuais que
vinham sendo preteridos, ano após ano,
nas Feiras do Livro/Material Multimédia
Novo e Usado, realizadas nos últimos
catorze anos no nosso Agrupamento.
O ato de entrega, ainda que desprovido
de desnecessárias formalidades, contou
com a presença do Diretor do
Agrupamento, que acompanhou com
interesse todo o processo.
Terminamos com uma palavra de
agradecimento e de apreço a todos
aqueles que tornaram possível concretizar
este sonho.

Para saber mais sobre a
organização Helpo, pode
consultar
a
Página
seguinte:
http://www.helpo.pt/PT/QuemSomos.aspx
Equipa de Coordenação do Jornal

pág1

Notícias Frescas

Página 17

[BIBLIOTECA ESCOLAR] 20 de dezembro de 2017

MÊS INTERNACIONAL DA BIBLIOTECA ESCOLAR
Em outubro de 2017, o tema eleito pela
International Association of School
Librarianship (IASL) para a comemoração
do Mês Internacional da Biblioteca
Escolar (MIBE) foi Ligando Comunidades e
Culturas. Este tema baseou-se nos
objetivos da Agenda 2030 das Nações
Unidas e no papel que as bibliotecas,
enquanto
coração
das
escolas,
universidades e institutos em todos os
países do mundo podem desempenhar nos
17
objetivos
de
desenvolvimento
sustentável, incluindo o objetivo 4 –
Educação de qualidade, com vista a
assegurar uma educação inclusiva,
equitativa, de qualidade e promover
oportunidades de aprendizagem ao longo
da vida para todos.
Com esta celebração, a Biblioteca
Escolar do Agrupamento pretendeu
transmitir a ideia de que o MIBE pretende
ligar comunidades de aprendizagem,
comunidades sociais e
culturais em todo o
mundo. Assim, o mês
de outubro começou
com a comemoração
do Dia Mundial da Música, realçando,
neste contexto, a importância da música
como forma de unir as pessoas em torno
de ideais como a paz, a amizade, o
respeito, a solidariedade e a liberdade. O
mês culminou com a já habitual e muito
participada “Hallowe’en Party”, que
decorreu
nas
várias
escolas
do
Agrupamento e na Biblioteca da Manoel de
Oliveira, num ambiente festivo, decorado
com ícones alusivos ao evento e montras
de livros e teve o seu momento alto
durante a realização do concurso Hat
Parade - um concurso de chapéus de bruxa
pág1

ou feiticeiro, organizado
pelos professores de Inglês.
De permeio, a Biblioteca
recebeu os alunos de 5º ano
que, com expectativa e
emoção, participaram nas
sessões semanais realizadas
com o intuito de sensibilizar estes novos
utilizadores para a importância das
bibliotecas como espaços ativos de
acolhimento, aprendizagem e construção
pessoal.
A efeméride foi marcada, ainda, com a
divulgação de oficinas e sessões de
pesquisa orientada que decorrerão
semanalmente, ao longo do ano, na
Biblioteca.
No âmbito das comemorações, o dia 23
de outubro – Dia da Biblioteca Escolar -, foi
assinalado com a criação da newsletter
subordinada ao tema Aprender com a
Biblioteca Escolar, cujo conteúdo inclui
sugestões bibliográficas, biografias de
autores
diversos, e sinopses de
livros/eBooks
existentes
no
fundo
documental do Agrupamento, dirigidas aos

pais/encarregados de educação. Com esta
iniciativa pretende-se essencialmente,
estreitar a ligação da Biblioteca Escolar
com a comunidade educativa.
Equipa de Coordenação do Jornal
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SUGESTÕES DE NATAL PARA PARTILHAR EM FAMÍLIA

A Equipa de Professores
colaboradores da Biblioteca
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DIA MUNDIAL DA MÚSICA

Durante a primeira semana de outubro, os alunos de 5º e 6º ano celebraram com
alegria e boa disposição o Dia Mundial da Música, participando numa atividade diferente
que pretendia divulgar a diversidade musical e realçar a importância da música como
forma de unir as pessoas do mundo em torno de ideais como a paz e a amizade.
Aproveitando a celebração do Mês Internacional da Biblioteca
Escolar, prosseguimos a dinamização do espaço da Biblioteca
Escolar e da sala de aula, na disciplina de Educação Musical, para “Porque a música,
envolver os alunos num percurso de descoberta de músicas tal como o sol,
características de vários países. Como sabemos, as músicas têm, nasce para todos.”
frequentemente, uma denominação de origem, ou seja, uma
Casa da Música
[Consultado em 30/01/2017]
sonoridade particular que as distingue e todos conseguimos
perceber de que país ou continente vêm. Assim, visionando um
mapa do mundo, animado com ícones musicais típicos da cada
país/continente, os alunos foram ouvindo os treze excertos musicais selecionados e foram
tentando adivinhar a sua origem. Os locais foram apontados no mapa e registados numa
ficha, bem como as músicas tocadas,
segundo a ordem por que foram
reproduzidas.
É verdade que “a música pode mudar o
mundo porque pode mudar as pessoas”; é
igualmente verdade que o reconhecimento
e a aceitação de outras culturas e a troca de
experiências também podem mudar o
mundo porque são cruciais para a manutenção de valores como a liberdade, o respeito, a
solidariedade e a amizade.
pág1
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No final da atividade, os alunos avaliaram-na e exprimiram a sua opinião sobre a importância
da música, exteriorizando o que lhes ia na alma. Assim, escreveram:
Para mim, a música é…
- “Um mundo de sons e magia.” – Jéssica, 5ºA
- “Uma alegria, com ela aprende-se muitas línguas é muito divertida.” – Inês, 5ºA
- “A música é bonita e eu gosto de ouvir.” – Francisco, 5º A
- “Fantástica, divertida e extraordinária.” – Luana, 5º A
- “Muito bonita, fantástica e fixe.” – Ivan, 5ºA
- “Bonita e inspira qualquer um.” – Raquel, 5ºA
- “Gira, divertida, gosto muito de cantar e também gosto de dançar.”- Beatriz, 5ºA
- “Gira, divertida. Eu gosto de aprender coisas sobre a música.”– Mariana, 5ºA
- “Calma e descontração” – Rafael, 5ºB
- “Quando canto parece que estou nas nuvens e isso torna-me mais confiante. Sonho e sonharei até ao fim.” –
Bianca, 5ºB
- “Vida, um sonho e uma poesia” - Cláudia Sofia, 5ºB
- “Muito bonita e interessante.” – Lara, 5ºB
- “Muito Interessante e fixe.” – Rosa, 5º B
- “Uma arte que não devemos ignorar porque é fantasia.” – Beatriz, 5ºB
- “Uma atividade que é muito importante.” – Adriana, 5ºB
- “Para mim é arte.” – Maria João, 5ºB
- “Fixe e divertido.” – Joana, 5ºB
- “É divertido e faz rir, é muito boa.” – Francisco, 5º B
- “Vários sonhos e ritmos, onde quer que se possam fazer.” – Ana, 5ºB
- “Vários conjuntos de sons tristes ou alegres.” – Inês, 5ºB
- “Uma bela harmonia.” – Clara, 5º B
- “Para mim, a Música é muito importante porque quando estou sem fazer nada ponho música.”- Luana, 5ºB
- “Uma alegria e uma beleza.” – Sara Santos, 5º B
- “É uma arte belíssima.” – Inês, 5º B
- “É uma arte linda.” – Carolina, 5º B
- “Muito bonita, muito importante para aprendermos e é uma das disciplinas mais bonitas. Adoro música e a
professora.” – Solange, 5º B
- “Uma canção de alegria.”- Ricardo, 5º B
- “Relaxar enquanto ouvimos uma melodia harmoniosa.” – Alice, 6º C
- “Alegria, tristeza, relaxar a cabeça depois das aulas.” – Luana, 6º C

Equipa de Coordenação do Jornal
Professora Nazaré Rosas
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S. MARTINHO NA BIBLIOTECA
No S. Martinho, castanhas e um livrinho.
A Biblioteca não deixou passar esta
época, sem a assinalar. À entrada, fomos
recebidos com um cesto onde estavam
depositadas castanhas e, sobre uma mesa,
um assador de barro, um cartucho de
jornal que despertava em nós o olfato, o
paladar e a memória de “ Quentes e boas,
quentinhas”.
Os alunos puderam colorir uma folha
onde constavam frutos da época:
marmelos, romãs, uvas, pêras e castanhas,
que, juntamente com os ouriços, nos
faziam desejar os últimos momentos
quentes que antecedem os longos dias de
chuva e de frio que nos esperam e nos

convidam a ler um bom livro, sentados no
sofá, com uma manta e uma chávena de
chá, a aconchegar a nossa leitura.

Professora Anabela Ferreira
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VISITAS GUIADAS
Durante o mês de outubro, a
Biblioteca Escolar acolheu as novas
turmas da Escola para
lhes dar as boas-vindas
e as informar sobre o
modo
de
funcionamento
dos
seus serviços, sobre os
diferentes tipos de
recursos disponíveis e algumas das
atividades/projetos em que poderão
participar, sensibilizando-os, desde já,
para a importância da Biblioteca e da utilização regular dos seus recursos, tanto no
momento presente, como ao longo da sua vida.
No decorrer destas sessões de
formação e tendo em vista a motivação
para a leitura de textos literários, bem
como para a requisição domiciliária de
livros, os alunos ouviram histórias,
visionaram uma breve apresentação da
vida e obra de Ilse Losa – autora
selecionada para objeto de estudo, no
âmbito do Projeto de Animação Comum (PAC) -, e realizaram algumas atividades de
complemento das leituras efetuadas.
Para melhor adequar a intervenção da Biblioteca no processo de ensino e
aprendizagem destes pequenos leitores, foi-lhes solicitado o preenchimento de um
questionário sobre os seus hábitos de leitura.
A última semana foi dedicada às tecnologias
da informação e comunicação e a formação
incidiu sobre a criação, armazenamento e
formatação básica de documentos no Ms-Word,
sobre pesquisas básicas e a utilização também ela
básica do browser.
Esta receção foi apreciada positivamente pelos alunos que manifestaram o seu
interesse em frequentar regularmente a Biblioteca e usufruir dos seus recursos, para além
de exprimirem o seu agrado pelas histórias contadas.
Equipa de Coordenação do Jornal
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APRENDER COM A BIBLIOTECA ESCOLAR
A Biblioteca Escolar tomou a iniciativa de promover a criação e o
desenvolvimento de um conjunto de oficinas e ateliers de ocupação
lúdico-pedagógica dos tempos livres dos alunos, dando, assim,
cumprimento a um programa de atividades previamente definido.
Este desafio - que pretende associar a leitura, o uso das TIC, dos
diferentes media e a pesquisa e trabalho com a informação, em situações
de aprendizagem curriculares e extracurriculares, através da articulação
biblioteca escolar/professor e biblioteca escolar/família -, surgiu da
necessidade de munir os nossos alunos dos saberes essenciais que lhes
permitam lidar de forma eficaz com a informação, em que se encontram
imersos, desenvolver capacidades de reflexão crítica e analítica para
realizar leituras e atingir níveis de significado mais profundos, produzir
novos conhecimentos e aplicá-los em novas situações e adotar
comportamentos cívicos, que lhes permitam participar consciente e
ativamente na sociedade e ter sucesso na sua vida pessoal e escolar.

ENTRA NO MUNDO DAS PALAVRAS E DAS ARTES … VEM EXPERIMENTAR!
Inscrições: Biblioteca Escolar
Atelier da Palavra

Oficina de Encadernação e Restauro

Público-alvo: Alunos do 2º e 3º Ciclos
Horário:




3ª feira das 14:30h às 15:20h
4ª feira das 10:25 h às 11:15h
5ª feira das 9:20h às 10:10h e das 11:25 h às 12:15h

Local: Biblioteca Escolar (BE)
Objetivos:
- Desenvolver competências de escrita, de leitura e
digitais;
- Desenvolver o espírito crítico e criativo dos
participantes;
- Utilizar as Tecnologias de Informação e Comunicação
(TIC) para informar, interagir, trabalhar e divertir,
influenciando o quotidiano e a vida social e cultural;
- Realizar a cobertura jornalística de atividades/eventos
do Agrupamento e da comunidade escolar e divulgá-los
no Jornal Escolar e no Blogue da BE

.

Professores responsáveis: Maria José Neves, Hugo
Fernandes, Lisete Rainha e Anabela Ferreira.
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Público-alvo: Alunos do 2º e 3º Ciclos
Horário:
 2ª feira das 10:35h às 11:15h
 4ª feira das 10:25h às 11:15h
Local: Biblioteca Escolar (BE)
Objetivos:
- Motivar os alunos para a arte que existe na
construção e no restauro de um Livro- Encadernação;
- Promover o envolvimento dos alunos na dinâmica
de uma Oficina de Encadernação;
- Proporcionar o contacto com os materiais e os
utensílios necessários para este trabalho;
- Proporcionar o contacto com as técnicas de
construção e restauro de livros;
- Promover a criatividade e a sensibilidade estética.
Professora responsável: Orquídea Castro
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Oficina de Fantoches

Público-alvo: Alunos do 2º e 3º Ciclos
Horário:




2ª feira das 11.25h às 12.15 h
3ª feira das 16:35 h às 17:25 h
5ª feira das 11.25h às 12.15 h

Pesquisa Orientada

Público-alvo: Alunos do 2º e 3º Ciclos
Horário:




Local: Biblioteca Escolar (BE)



Objetivos:
- Desenvolver conhecimentos teóricos e
práticos sobre materiais e diferentes
técnicas, utilizados na construção de
fantoches;
- Proporcionar momentos de aprendizagem,
através da criação de fantoches, fazendo uso
de materiais recicláveis (embalagens
diversas, rolhas, meias, tecidos, feltro,
cartão, esponja, lãs, entre outros);
- Facilitar o desenvolvimento da criatividade
e da expressão da alegria, nos momentos de
partilha em grupo;
- Permitir a expressão livre, a partilha de
sentimentos e emoções;
- Divulgar os trabalhos realizados pelos
alunos no Jornal Escolar e no blogue da
Biblioteca Escolar.
Professora responsável: Luísa Pereira.

2ª feira das 9.20h às 13.15h
3ª feira das 9.20h às 11.15h e das
15.30h às 16.20h
5ª feira das 10.25h às 12.15h e das
14.30h às 15.20h
6ª feira das 8.20h às 9.10h e das
11.25h às 14.30h

Local: Biblioteca Escolar (BE)

Objetivos:
- Formar para a gestão e uso pessoal da
informação;
- Apoiar e formar os utentes da BE na
utilização de tecnologias, ambientes e
ferramentas digitais e em linha;
- Propor atividades e ferramentas
tecnológicas, facilitadoras dos processos de
ensino e aprendizagem;
- Promover o trabalho articulado com os
docentes e o ensino contextualizado das
tecnologias nos programas curriculares;
- Produzir materiais informativos e de
apoio à utilização adequada da Internet;
- Formar para o desenvolvimento de
valores e atitudes indispensáveis à
cidadania e à aprendizagem ao longo da
vida.
Professores responsáveis: Nuno Ribeiro;
Sara Ferreira; Hugo Fernandes; Maria José
Neves; Paula Santos; Fátima Taveira; Rita
Tavares; Anabela Ferreira; Júlia Sampaio.
Equipa de Professores colaboradores da Biblioteca Escolar
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PROJETO SAÚDE ORAL EM BIBLIOTECAS ESCOLARES (SOBE)
Nos dias 20, 22 e 24 de novembro, na aula de Educação e
Cidadania, as turmas de 5º ano, acompanhadas pela respetiva
Diretora de turma, assistiram, na Biblioteca Escolar da Manoel
de Oliveira, às sessões de esclarecimento prestadas pela
higienista oral da Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados
(URAP) – ACES PO, dra. Andresa Piedade, realizadas no âmbito
do Projeto Saúde Oral em Bibliotecas Escolares (SOBE),
integrado no Projeto de Promoção e Educação para a Saúde.
O SOBE é um protocolo estabelecido entre a Direção-Geral de Saúde (DGS,
o Plano Nacional de Leitura e a Rede de Bibliotecas Escolares
(RBE) que visa desenvolver ações de promoção de leitura, da
felicidade e da saúde oral.
E foi precisamente num ambiente descontraído de boa
disposição que os mais pequenos ouviram falar de dentes de
leite, dentição permanente e da constituição de um dente.
“Para que servem os dentes?”, servem para “Para
comer/mastigar”, respondiam eles; “A digestão começa na
boca.” acrescentou a preletora. “Também ajudam a falar
porque são importantes na articulação dos sons; e ajudam,
ainda, a melhorar a nossa aparência, a ter um sorriso mais
bonito.” Seguiu-se uma descrição dos principais problemas orais que se formam por causa da
placa bacteriana e das medidas de prevenção que devemos adotar para evitar o aparecimento
de cáries. Por exemplo, a escovagem diária dos dentes, a diminuição do consumo de açúcares,
o cuidado com o regime alimentar e a leitura atenta da roda dos alimentos.
Após a preleção, foram distribuídos os Kits de higiene oral (copo, escova e
dentífrico) a todos os alunos. Com esta oferta, a Direção-Geral da Saúde pretende
desenvolver projetos de saúde oral que incluam a escovagem dos dentes efetuada
pelos alunos, diariamente, em ambiente escolar, contribuindo, assim, para a
alteração de comportamentos ligados à saúde oral.
Entre os dias 20 e 24 de novembro, seguindo a calendarização previamente
delineada, os alunos de todas as turmas do 5º ao 8º ano de escolaridade, nascidos
em 2004 e em 2007, foram chamados ao Gabinete Médico para realizarem rastreios
de saúde oral.
.
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Na sequência do desenvolvimento do Programa de Promoção da
Saúde Oral, o Projeto SOBE definiu como objetivo nuclear conceber e
executar estratégias de promoção da leitura e da escrita, bem como,
através das suas Bibliotecas, aumentar a qualidade da divulgação e da
informação no universo das escolas. Com essa
intenção, recriaram-se ideias para a elaboração de
novos materiais (livros, filmes, músicas, jogos…), que
poderão tornar as atividades de leitura mais atrativas e as estratégias de
aprendizagem mais originais e divertidas, na medida em que se alicerçam em
parâmetros como a criatividade, o desenvolvimento de conhecimento e de
competências, bem como a incorporação de novas habilidades, capacidades e destrezas dos
alunos para os ajudarem, de forma eficaz, a explorar, sem medo, o mundo da saúde oral.

Equipa de Coordenação do Jornal

PROJETO DE PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE - ANO LETIVO
Para além do Programa Nacional de2017/2018
Promoção da Saúde Oral (PNPSO), em parceria com
a URAP – ACES PO, o Projeto de Promoção e de Educação para a Saúde conta, também,
como parceiros a Unidade de Cuidados na Comunidade – UCC Cuidar do ACES PO e a
Fundação Portuguesa “A Comunidade Contra a SIDA” – FPCCS.
As enfermeiras especialistas em Saúde Comunitária da UCC Cuidar, em colaboração com
enfermeiros estagiários da Escola Superior de Enfermagem do Porto, dinamizam atividades
de sensibilização e educação para a saúde nas áreas de: Vida Ativa Saudável, Saúde Mental
e Educação para os Afetos.
A FPCCS é responsável pelo desenvolvimento do Projeto Nacional de Educação pelos
Pares – PNEP, em algumas turmas do 3º Ciclo (7ºA, 7ºB, 7ºC, 8ºB, 9ºA e 9ºB). Este projeto, da
responsabilidade de professoras destacadas no Centro de Atendimento e Ocupação de
Jovens do Porto – CAOJ Porto, conta com a colaboração de Brigadas Universitárias de
Intervenção – BUI e é desenvolvido ao longo de três anos letivos, com recurso a jogos
pedagógicos – dinâmicas ativo-participativas.
Coordenadora do Projeto
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HORA DO CONTO
De 11 a 15 de dezembro, a Biblioteca Escolar Manoel de
Oliveira foi animada com a tradicional Hora do Conto. Ao som de
uma suave música natalícia, os alunos de 5º e 6º ano foram
entrando neste palco improvisado do faz-de-conta para se
sentarem em redor da lareira e assistirem, em silêncio, à narração
de uma história de Natal, contada pelo professor Hugo Fernandes
que tão bem representou a figura do velho contador histórias.
O ambiente para esta representação já havia sido preparado
pelas professoras Luísa Pereira e Orquídea Castro que se
dedicaram à labuta de alma e coração e, por isso, não faltou a
lareira, o pinheirinho, as decorações de Natal, as caixinhas dos
presentes e muitos livros que a professora Lisete Rainha
selecionou e pôs em destaque, como convite para as leituras
autónomas, realizadas no aconchego da Biblioteca ou da sua
própria casa, durante a interrupção letiva do Natal.
Neste cenário acolhedor, os alunos puderam realizar várias atividades de complemento das
leituras efetuadas, redigindo textos, formulando desejos, elaborando um abecedário de Natal,
preenchendo textos lacunares, resolvendo jogos de correspondência e pintando figuras de Pai
Natal, anjinhos, estrelas…

Quase a concluir, cada
turma leu a sua mensagem
de Natal e guardou o
rolinho de papel numa das
caixinhas colocadas em
cima da lareira.
A festividade terminou
com a leitura encenada do
texto “Receita original”.
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Com esta atividade, a Biblioteca continua a pretender, entre outros objetivos, desenvolver
os hábitos de leitura e o gosto pela mesma, estimular a imaginação/criatividade e a sua
expressão em vários suportes, articular a sua programação com os currículos e com a sala de
aula, criar pontes e laços entre a Escola e a família no seio da qual os pequenos protagonistas
terão, certamente, partilhado as suas experiências e exposto as suas opiniões. Também
tiveram oportunidade de o fazer, no final da sessão, através de uma ficha de avaliação. A
opinião global continua a ser muito favorável, traduzindo, não raras vezes, a vontade de
frequentar mais regularmente a Biblioteca e manifestando maior motivação para ler e
participar em mais sessões de Hora do Conto.

Equipa de
Coordenação do
Jornal
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HORA DO CONTO NA BIBLIOTECA DA FONTE DA MOURA
SURPRESA …
- OH! OH! OH!...O PAI NATAL VEIO À NOSSA ESCOLA!...
E foi recebido por todos com muito entusiasmo: beijos, abraços e pedidos…

Subiu as escadas e visitou as salas de aula, depois foi à nossa Biblioteca juntar-se aos
mais pequeninos do Pré-Escolar e, posteriormente, aos do 1º e 2º ano, para ouvir um conto
de Natal, intitulado A Prenda de Natal do Henrique Semprespera.
Quando a história terminou, todos se despediram do Pai Natal.
- ADEUS PAI NATAL…..OH!...OH!...OH!... ATÉ PARA O ANO!

Por sua vez, os alunos de 3º e 4º ano foram, também, acolhidos na
Biblioteca Escolar para ouvir a professora Eugénia Ferreira contar a história A Noite de Natal,
de Sophia de Mello Breyner Andresen.

Os livros selecionados para esta Hora do Conto são ambos recomendados pelo Plano
Nacional de Leitura para apoio a projetos relacionados com o Natal.
Equipa de Professores colaboradores da Biblioteca Escolar
Educadoras de Infância da EB1/JI Fonte da Moura
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FESTAS POPULARES
Considero que as festas populares devem ser preservadas, pois
todo o bom português gosta de uma boa festa.
Os portuenses adoram o S. João, os lisboetas apreciam o Santo
António e é assim porque são festas do povo e as pessoas divertem-se
todas juntas, sentem-se mais unidas, trocam provérbios, adivinhas e
anedotas, ouvem música e saboreiam a nossa gastronomia. Nós, os
portugueses, somos muito festivaleiros, adoramos uma boa festa.
Quem nunca gostou de “levar” com o martelinho?
Eu penso que o povo português gosta muito do que é seu e isso
sente-se na rua quando festejamos o S. João ou o Santo António. E
porque o povo é quem mais ordena, neste país, temos direito a estas
festas, em que o povo se une como um só. No S. João, por exemplo,
gostamos de vir para a rua, de lançar o balão, de comer a sardinha, a
broa, a batata… de lançar o fogo de artifício.
Em suma, eu acho que devemos preservar estas festas maravilhosas.
Rui Torres - 9ºAno

IDENTIDADE
Há muitas pessoas de diferentes países que consideram
desnecessário manter tradições e costumes específicos de cada país,
o que, na minha opinião, é muito mau.
Em primeiro lugar, é divertido ter este tipo de tradições porque te
distanciam do quotidiano, é algo diferente do que fazes no dia a dia.
Além disso, e mais importante, é a particularidade que as caracteriza,
elas são nossas, é algo que define um povo inteiro. Ignorar uma
tradição só porque “achas aborrecido” é um erro, porque também
estás a ignorar a tua identidade. Agora, imagina que nenhum país
tinha nenhuma tradição, que todos falavam a mesma língua e que
todos eram iguais, que o único aspeto que distinguia um país dos
outros era a quantidade de terra que ocupa, era aborrecido, não era?
Temos de preservar a nossa cultura, porque é a única coisa que nos
torna diferentes. A meu ver, esta é uma tarefa cada vez mais difícil, já
que as novas gerações a complicam, adotando tradições que não são
suas, o que, de resto, não é mau, mas também ignoram os seus
próprios costumes e nós temos de evitar isto.
Finalmente, o que interessa é lutar por preservar as nossas
tradições porque é isso que nos define e nos faz diferentes dos outros
povos.
Santiago Lourenço - 9º Ano
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PROJETO DE ANIMAÇÃO COMUM 2017/2018
ILSE LOSA

«O meu avô, homem alto e magro, de cara ossuda e um tanto avermelhada, olhos claros
e quase sempre tristes, tinha o costume de levantar as sobrancelhas espessas quando dizia
alguma coisa importante. Isso fascinava-me e por isso me desgostava ver-lhe, por vezes, as
pingas de sopa presas no bigode pendente para cada lado da boca. Não ligava com ele,
sempre tão apurado, com o cabelo farto, penteado cuidadosamente. «Limpa a boca, avô»,
dizia eu. «Ora, ora», respondia ele, um pouco embaraçado.
A avó contrastava com a figura esguia e imponente do avô. Baixa, muito baixa mesmo,
tinha a cara miúda sulcada de rugas e usava o cabelo branco rigidamente penteado para
cima da cabeça, onde o juntava num puxo redondo, apertado. Preferia vestidos escuros, que
protegia nas lidas domésticas com um avental cor de cinza.
Eu, a julgar pelas velhas fotografias, não passava de uma menina frágil, de cabelo louro,
de feições infantilmente lisas. Nada mais descubro que valha a pena destacar.»
Ilse Losa, O Mundo em que Vivi
Ilustração de Marisa Rodrigues - 8ºAno (Português)
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CASTANHAS ASSADAS
O velho vendedor desta tarde, ali à
esquina da rua, lembrou-me outro, lá
longe, no passado de uma cidade
diferente, esse diluído não só em tempo
ou em bruma, mas também num fumo
aromático que não aquecia, fumo frio,
talvez, e que atravessava ossos porosos
que existiam, que estavam ali dentro de
mim, um pouco arrepiados também. Eu
passava todos os dias pelo homem, que
usava boina e samarra, talvez fosse
espanhol, já não me lembro, e detinhame sempre para comprar o eterno
cartucho de castanhas, que logo metia,
em partes iguais, nos bolsos já largueirões
do casaco, deixando ficar as mãos
naquele leve, apesar disso reconfortante
calor. Cá fora havia nevoeiro, ou então
um espesso teto de nuvens baças
separava-nos da estrela da vida, que
desaparecera do nosso convívio há muito
tempo. E eu, mesmo sem querer, mesmo
pensando que isso era impossível, não a
imaginava lá em cima, mas muito longe,
para o sul, aquecendo e iluminando a
minha terra. Fazia o resto do percurso

devagar, ia aproveitando aquela sensação
tão doce. Quando chegava ao hotel tinha
as mãos enfarruscadas e as castanhas
estavam quase frias, mas paciência,
comia-as mesmo assim.
Hoje, aqui, não comprei castanhas ao
velho vendedor. Hoje, aqui, não quero
sujar as mãos e, de resto, o casaco não
tem bolsos. Hoje, aqui, ainda não faz frio
e o Sol é sedentário e amigo, mora lá em
cima, nunca anda muito tempo a viajar.
Ou brilha ou brilhou ou vai brilhar um dia
destes, talvez amanhã. O fumo também
nunca chega a ser névoa e as castanhas
têm outro sabor. Nem melhor nem pior.
Um sabor diferente.

Diário de Lisboa 13-11-68
Maria Judite de Carvalho, Este tempo, Lisboa, Editorial Caminho, 1991

Transcrição de Mariana - 9ºAno
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PARÓDIAS A CONTOS TRADICIONAIS
CARTOONS

Pedro Pereira, Marisa Rodrigues e Marta Moura, 8ºAno
Trabalhos realizados na disciplina de Português
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MENSAGENS DE NATAL

Turmas de 5º e 6º Ano
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“HALLOWEEN IS A TRADITION….”

Halloween is a tradition that began in Europe many
hundreds of years ago. Nowadays, it is a special day
in many countries around the world. It always falls on
the same date every year on October 31sd. At night,
children wear costumes. These are clothes that make
them look like interesting animals, monsters or people.
The costumes usually include a mask or some make up
for the face. For example, on Halloween you might
see a witch with a tall black hat, or maybe even a
spooky ghost! The children then go from house to
house and ask for candy by saying, “Trick or treat?”
Many older kids and adults also put on costumes and
they go to Halloween parties. “Jack-o’ lanterns” are
very common. A lot of people like to put them in their
windows or on their front door steps. They are
pumpkins with candles inside, and faces into them.
Most people have a lot of fun on Halloween.
Happy Halloween everyone!
Sourced from: https://en.islcollective.com/resources/search_result?type=Printables

Vasco Carvalho, Number 17, 9A
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CHRISTMAS FUN
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VOCABULARY

Equipa de Coordenação do Jornal

ANIMALS IN ENGLISH

Equipa de Coordenação do
Jornal
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THANKSGIVING MEAL

THE PILGRIMS
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CHRISTMAS IN AUSTRALIA

In Australia, Christmas comes during the Summer holidays.
Some people hang wreaths on their front doors and go out
Christmas carol singing on Christmas Eve
Australians decorate their houses with Christmas trees,
Christmas lights, tinsel, snowmen and glass baubles. They also
decorate their homes with bunches of Christmas bush, a native
Australian tree with green leaves and cream flowers.
On Christmas day, children receive presents in a stocking or
under the Christmas tree. Children write letters to Santa Claus
so that he knows what they would like for Christmas. Santa
wears a thick red suit and travels in a sleigh pulled by reindeer.
Many Australians have a special meal on Christmas day.
Some people have cold meats and seafood and a Pavlova for
dessert. A Pavlova is a soft meringue cake with cream and fresh
fruit.
On Boxing Day most people go to the beach with their
friends and have barbecues and swim in the sea.
In https://en.islcollective.com [adapted]

Carlos Ferreira and Tiago Fonseca – 9º Ano
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REMEMBRANCE DAY
On the 11th November people across the world celebrate
Remembrance Day also known as Veterans’ Day or Poppy Day.
On that day in 1918 ended the 1st world war.
On the 11th November people are silent for two minutes at exactly 11
o´clock.
They think about the soldiers who died in the wars.
People buy and wear red paper flowers called poppies.
Red poppy seed is a symbol of the fields in Flanders where the
soldiers died.
On the second Sunday people walk together in parades and lay
flowers at the war memorials.
In https://en.islcollective.com [adapted]
Mariana Villa - 9ºAno

THE STORY OF THANKSGIVING
In 1620, a group of people sailed from England to America.
There were one hundred people on the ship. They wanted to start
a new life in America and practise their religion in freedom. They
landed at a place on the north-east coast of America. They called
it Plymouth. They were far from their home, and life was hard.
They had little food and they knew little about their new home. Their first winter in America
was very cold. Many of them became ill and died. However, the Native Americans who lived
there decided to help them. They taught the newcomers how to grow corn and other plants
to eat, and they gave them medicine to treat their illnesses. They also showed their new
friends how to hunt for food and how to build better houses.
The newcomers worked hard and their crops grew. By
November 1621 all of them had food and a home. To thank
the Native Americans, the newcomers invited them to a
special dinner to celebrate their friendship. This special dinner
was the first Thanksgiving. The first Thanksgiving dinner lasted
for three days.
In https:/en.islcollective.com [adapted]
Jéssica Fernandes – 9º Ano
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UNE OS PONTOS
Quem é que se escondeu aqui?

Equipa de Coordenação do Jornal

ILUSTRA O TEXTO A TEU GOSTO
Pede ao pai ou à mãe para te lerem o texto que se segue, da autoria de Ilse Losa.
De seguida, usa a tua imaginação e dá uso aos lápis de cor, ilustrando-o a teu gosto.
Escreve o teu nome, o número, a turma e o ano que frequentas, digitaliza o teu trabalho,
com a ajuda da professora ou de um familiar, e envia-o para o nosso jornal
(noticiasfrescas.mo@gmail.com).
Todas as tardes Miss Buttercup, vestida de roxo, dava um passeio com Anthony. Levava-o
à trela, à Rua de Guerra Junqueiro, percorrendo-a três vezes, de cá para lá e de lá para cá. Só
uma única vez por mês havia uma variante no programa, quando tomava chá, em data fixa,
com Mrs. Right, a esposa do cônsul.
Consentia que Anthony cheirasse os troncos das árvores e que, junto deles, se “aliviasse”,
mas os muros dos jardins, os portões e, acima de tudo, as cadelinhas eram-lhe severamente
interditos.
- Chocking, Anthony! – exclamava, cheia de pavor, Miss Buttercup e puxava a trela com
mais força, quando Anthony se punha a cheirar os vestígios das cadelinhas que tinham
passado.
IIse Losa, Um Fidalgo de Pernas Curtas, pág. 21

Gostaste do excerto? Podes ler o livro todo! Procura-o na tua biblioteca.
Equipa de Coordenação do Jornal

pág1

Notícias Frescas

Página 42

[ENTRETENIMENTO] 20 de dezembro de 2017

O NATAL EM ADIVINHAS
- Estou sempre verde de Inverno e de Verão.
A brilhar, no mês de Natal, vocês me acharão.
- Quem sou eu, afinal?
- De cera sou feita e tenho um pavio.
Quando me acendem tenho bastante brilho.
- Quem sou eu?
- A enfeitar o pinheiro é onde gosto de estar.
Sou muito redondinha e fácil de pendurar.
- Quem sou eu?
- Eu sou um bolo colorido, com muitos frutos saborosos.
E um brinde podem encontrar, aqueles que forem mais gulosos.
- Quem sou eu?
- Estou na torre da igreja e estou sempre a tocar.
Dou muitas badaladas.
Até me cansar.
- Quem sou eu?
- Estou muito embrulhadinho e enfeitado com um laço.
Quando me recebem dão um beijo e um abraço.
- Quem sou eu?
- À noite no céu me coloco, para que me vejam a brilhar.
Adoro estar lá no céu, para o poder cintilar.
- Quem sou eu?
- Numa gruta pequenina tu os podes encontrar.
Maria, José e o Menino numas palhinhas a descansar.
- Quem sou eu?
- Verdes são as minhas folhas e picam mais do que as outras,
mas se procurares bem, bolinhas vermelhas encontras.
- Quem sou eu?
- Sou um Pai muito feliz
que traz ao lar muita alegria.
Ando sempre lá por fora,
só venho a casa um dia.
- Quem sou eu?
Soluções: 1 - Pinheiro de Natal; 2- Vela; 3- Bola; 4- Bolo-rei; 5- Sino; 6- Presente; 7- Estrela; 8- Presépio; 9- Azevinho; 10- Pai Natal
9ºC/PIEF (Português)
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ANEDOTA
- Como correu o exame?
- Muito mal. Deixei tudo em branco. E tu?
- Eu também. Se calhar vão pensar que copiámos….

Paulo Silva – 6º Ano

VOGAIS EM FALTA

Equipa de Coordenação do Jornal
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DIA MUNDIAL DA MÚSICA
Onde as palavras falham, a música fala.
Hans Christian Andersen

O Dia Mundial da Música comemora-se anualmente a 1 de
outubro, data que foi instituída em 1975, pelo Conselho Internacional
da Música, uma instituição fundada pela UNESCO que agrega vários
organismos e individualidades do mundo
da música.
São os seguintes os objetivos que se propõe atingir:
Promover a arte musical em todos os setores da sociedade;
 Divulgar a diversidade musical;
 Aplicar os ideais da UNESCO como a paz e amizade entre as
pessoas, a evolução das culturas e a troca de experiências.


Equipa de Coordenação do Jornal

RECEITA PARA UM PEQUENO-ALMOÇO DE NATAL
 200g de dedicação;
 300g de cooperação;
 250g de supervisão;
 5 colheres de sopa de bom humor;
 300g de paciência;
 400g de trabalho;
 250g de vontade.

Junte a vontade à dedicação e misture bem. De seguida, adicione paciência e envolva com
cinco colheres de bom humor.
Bata a cooperação com a supervisão, até ficarem bem firmes, como um castelo e leve ao
forno. Ao fim de 4 horas, cubra tudo com uma boa dose de trabalho e sirva com carinho.
Et voilá!
8ºC/PIEF
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A CRIATIVIDADE
De uma forma muito sintética e simples,
pode-se dizer que a criatividade consiste na
produção

de

ideias

novas,

apropriadas,

significativas e corretas. Isto quer dizer que,
para algo ser criativo, tem de ser diferente
daquilo que já foi feito antes. Tem de ter um
propósito, um sentido e um objetivo.
Há três componentes essenciais para fazeres
um trabalho criativo:

 Teres

conhecimento

da

área

em

que

pretendes ser criativo.
Por exemplo: não se pode fazer um bom
trabalho sobre filatelia se não se tiver
conhecimento sobre o assunto.

 Teres capacidade criativa.
Trata-se de uma maneira pessoal de pensar
nos problemas, de os resolver, de olhar para
o mundo em geral.
Para desenvolver a capacidade criativa é
importante

que

sejas

capaz

de

correr

riscos, de ser independente e inconformista,
produzir ideias novas, tais como: agarrar
os “problemas pelo avesso” e ser capaz de
apresentar novas soluções.

 Estares motivado.
As pessoas são mais criativas quando são
motivadas pelo interesse, pelo prazer, pela
satisfação e pelo desafio de realizar o seu
próprio

trabalho

e

não

por

pressões

exteriores.
Fábio – 6º Ano
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PREVENÇÃO DOS INCÊNDIOS FLORESTAIS

8ºAno/PIEF
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