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CERIMÓNIA DE ENTREGA DE PRÉMIOS DE MÉRITO
No dia dez de dezembro, à tarde, o Auditório do Centro Paroquial de
Aldoar encheu-se de meninos e meninas, de pais/encarregados de
educação e outros familiares, de professores e de outros membros da
comunidade educativa para assistir à cerimónia de Entrega de Prémios
de Mérito atribuídos aos alunos que se distinguiram, no ano letivo
passado, pela excelência dos seus resultados escolares, pela sua
dedicação e reconhecido talento e, ainda, pelo seu comportamento cívico exemplar.
(Continua na página 10)

PRÉMIOS DE MÉRITO ESCOLAR RUMO À EXCELÊNCIA
No início do mês de novembro, duas alunas do Agrupamento de
Escolas Manoel de Oliveira foram homenageadas no Salão Nobre dos
Paços do Concelho onde receberam o Prémio de Mérito Escolar Rumo
à Excelência. Este Prémio, inserido no programa educativo Porto de
Futuro, foi instituído pela autarquia com o objetivo de estimular o
empenho acrescido nos estudos, através do reconhecimento, da
valorização e da distinção dos melhores alunos das escolas públicas da
Cidade Invicta, pela excelência do seu trabalho.
(Continua na página 5)

O BOM COMPORTAMENTO COMPENSA!
No dia dezassete de setembro, a turma A, do 6º ano, teve uma
aula de surf, na Escola Flower Power Surf School, em Matosinhos.
Na primeira semana de aulas, o “Projeto Desafia-te” atribuiu este
prémio aos alunos com melhor comportamento e sucesso escolar,
ao longo do ano letivo anterior, e foram, por isso, recompensados.
(Continua na página 7)

OLIMPÍADAS PORTUGUESAS DE MATEMÁTICA
A convite da Sociedade Portuguesa de Matemática, no passado dia seis de
novembro, treze alunos, de 2º e 3º ciclo, do nosso Agrupamento de Escolas,
participaram na primeira eliminatória das XXXVIII Olimpíadas Portuguesas de
Matemática.
(Continua na página 6)
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Editorial
Chegou o Natal e, com ele, o final do 1º
período e as avaliações. É verdade que
todas as disciplinas são importantes e que
em todas as áreas do saber, de variados
modos, os alunos desenvolvem o
raciocínio e a concentração. Não há, no
entanto, como negar que, entre elas, a
Matemática ocupa um lugar de destaque.
Trabalhar com números e cálculos – dos
mais fáceis aos mais difíceis -, passou a
fazer parte do quotidiano dos nossos
alunos, que, ultimamente, têm vindo a
desenvolver um gostinho especial, ao qual
não é alheio o facto de terem sido
distinguidos e poderem continuar a
destacar-se em eventos futuros.
Salienta-se este trabalho contínuo e
sistemático do grupo de professores de
Matemática que persistem em envolver os
nossos alunos em atividades curriculares e
extracurriculares
motivadoras
e
diversificadas que estimulem a curiosidade
e a atividade intelectual através de
desafios que constituem verdadeiras lições
para a vida, englobando conhecimentos e
experiências que se entrecruzam através
de diferentes linguagens e manifestações:
palavras, números, imagens, sons,
orquestrando-se
em
diferentes
mensagens, de que as páginas que se
seguem dão conta.
De realçar, ainda, a presença do escritor
José Vaz que, uma vez mais, partilhou
connosco a sua história de vida e as
estórias que vai urdindo.
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CAMPEONATO SUPERTMATIK
Está a decorrer no Agrupamento o segundo
campeonato “SUPERTMATIK”, um jogo de
cartas que o grupo de professores de
Matemática tem vindo a dinamizar com o
intuito
de
treinar
especificamente
o
cálculo
mental
das
operações básicas da
Matemática e de consolidar e ampliar os conhecimentos matemáticos,
em geral. Neste campeonato, que se realizará ao longo do ano,
participam alunos de 1º, 2º e 3º ciclo, promovendo-se, assim, um
convívio salutar entre todos.
Com esta iniciativa, os professores de Matemática pretendem
demonstrar que, afinal, a Matemática está ao alcance de todos e até pode ser bem
divertida.
À semelhança do que aconteceu no ano letivo anterior, a Grande Final será d isputada no
Dia da Ciência e da Cultura, na Escola sede do Agrupamento.
Teresa Rebolo - Delegada de Matemática
(2ºciclo)
A Equipa de Coordenação do Jornal

DESAFIO MATEMÁTICO

O “Desafio matemático” é um
concurso de enigmas destinado aos
alunos
do
2º
ciclo,
realizado,
individualmente, nas aulas de Matemática
de 5º e 6º ano, na segunda semana de
cada mês.

No final de cada período, é divulgada a
lista com as melhores pontuações obtidas
e, no final do ano, haverá diplomas para
os cinco alunos que obtiverem a
classificação mais elevada.

Professora Teresa Rebolo - Delegada de Matemática (2ºciclo)
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DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO

No Dia Mundial da Alimentação, que se
comemora a 16 de outubro, o 9ºD brindou a
comunidade escolar com um pequeno
“mimo” gastronómico, que consistiu na
confeção
de
húmus (patê de
grão de bico),
acompanhado por
tostas integrais e
maçã assada. Respeitando os princípios de
equilíbrio nutricional, no menu apresentado,
os alimentos selecionados foram cuidadosamente pensados. A atividade desenvolvida contou
com o gosto e a dedicação dos alunos, sob o olhar atento e a orientação da docente
responsável.
Professora Dulce Lima – Ciências Naturais
Turma 9ºD

DIA EUROPEU DA ALIMENTAÇÃO E DA COZINHA SAUDÁVEIS

No passado dia 8 de novembro, os alunos da turma do 9ºD convidaram a
comunidade escolar para uma prova de degustação, servindo a
professores, alunos e funcionários, que assim o quiseram, três sopas
diferentes que confecionaram, sob a supervisão da docente responsável.
A atividade implementada pretendeu a comemoração e sensibilização
para o Dia Europeu da Alimentação e Cozinha Saudáveis, no âmbito na disciplina de Ciências
Naturais.
A confeção das sopas foi pensada de acordo com as orientações da Dieta Mediterrânica e
das recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), enquanto alimento saudável,
saciante, rico em fibras, água, vitaminas e minerais. Além de nutricionalmente equilibrado, o
seu consumo é parte integrante da nossa cultura gastronómica, numa refeição diária que se
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pretende também ela completa. Por outro lado, a ingestão
de alimentos também deve constituir um prazer individual,
fazendo uma escolha equilibrada
de alimentos, em paralelo com o
interesse e o gosto de cada um.
Assim, a confeção de diferentes
sopas potencia a diversidade
nutricional e a satisfação e o
prazer individual na degustação das mesmas.
A atividade pretendeu, ainda, contribuir para o
desenvolvimento de competências práticas de culinária
saudável, fomentando atitudes e comportamentos
responsáveis.
O excelente desempenho e compromisso dos alunos na concretização da atividade,
proporcionou momentos de agradável sociabilização, numa experiência, sem dúvida,
enriquecedora.
Professora Dulce Lima – Ciências Naturais
Turma 9ºD

PRÉMIOS DE MÉRITO ESCOLAR RUMO À EXCELÊNCIA
No dia 6 de novembro, o Presidente da Câmara
Municipal do Porto, Senhor Doutor Rui Moreira,
distinguiu os melhores desempenhos, entregando o
prémio de “Mérito Escolar Rumo à Excelência
2018/2019” a cinquenta e oito alunos, de várias
escolas públicas. Do Agrupamento de Escolas Manoel
de Oliveira foram
contempladas as
alunas Maria Inês
Matos Luz (1º
Ciclo) e Maria
Manuel Benfica e
Mendes (2º Ciclo).
A cerimónia teve
a participação do coro do Conservatório de Música.
Estiveram presentes os representantes dos diversos estabelecimentos de ensino, tendo o
nosso Agrupamento sido representado pela Adjunta da Direção, a docente Ana Pais.
Professora Ana Pais (Adjunta da Direção) e Equipa de Coordenação do Jornal
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38.as OLIMPÍADAS PORTUGUESAS DE MATEMÁTICA
Os nossos alunos estão de parabéns pelo empenho e interesse demonstrados na realização
das suas provas de Matemática.
No final, todos os participantes, abaixo identificados, receberam um certificado de presença.
2ºCICLO

5ºA

5ºB

 Beatriz S.
 Mariana S.

6ºA

 Mariana T.
 Sandro O.
 Tiago M.

 Igor R.
 Tiago D.
 Leonor F.

6ºB

 Cristiano T.
 Rodrigo M.

6ºC

 Afonso L.
 Ricardo J.

3ºCICLO
9º

 Guilherme S.
Teresa Rebolo - Delegada de Matemática (2º Ciclo)

ESTIMA TU
O “Estima Tu” é uma atividade que tem por objetivo avaliar
o cálculo mental. Toda a comunidade escolar pode participar,
estimando o valor exato/aproximado para a tarefa
apresentada.
Ao longo do mês de novembro, a comunidade deste
Agrupamento estimou o número de tampas existentes dentro
de um aquário, exposto no átrio da Escola. A vencedora foi
uma aluna do 5ºA - Sandrina Silva -, que obteve o 1º lugar,
estimando um valor aproximado de 400
tampas (valor exato-392).
Neste momento, encontra-se já a
decorrer o segundo “Estima TU”, para
avaliar o número de pinhas existentes num
saco, igualmente exposto na nossa Escola.
De referir que esta iniciativa está a ter
um grande impacto em toda a comunidade
educativa.
Professora Teresa Rebolo - Delegada de Matemática (2ºciclo)

Notícias Frescas

Página 6

[NOTÍCIAS DO AGRUPAMENTO]

31 de dezembro de 2019

O BOM COMPORTAMENTO COMPENSA
No dia marcado, os alunos do 6º A, acompanhados por dois
professores, Lídia Espinheira e Francisco Guerreiro, meteram pés
ao caminho, atravessaram o Parque da Cidade e, já munidos dos
fatos de banho, chegaram à escola de Surf.
Após terem vestido os fatos adequados e, ainda na areia,
fizeram o aquecimento e receberam as primeiras instruções
sobre a arte de surfar.
Finalmente, pegaram nas pranchas e, a correr, foram para o
mar.
Embora todos os alunos desta Escola tenham a mesma oportunidade, nem todos são
premiados, pois, nem todos aceitam o desafio.
Os alunos do 6º A

ASSUSTADORAMENTE DOCE
No dia 30 de novembro, a turma do 1º ano deslocou-se até à cozinha
da escola para fazer um assustador doce de abóbora, mas com
pauzinho mágico de canela, claro! Foi com grande entusiasmo que as
crianças participaram nesta “doce” atividade!
A ideia surgiu no âmbito da dinamização da feira do dia mais travesso
do ano, o Dia das Bruxas, realizado pela Associação de Pais, de forma a
promover uma manhã divertida e cheia de doçaria. Assim, a escola tornou -se palco de um
evento repleto de monstros, de vampiros, de bruxas, de zumbis, e de todas essas criaturas!
Turma do 1º ano da EB Fonte da Moura

PARLAMENTO DOS JOVENS
No âmbito do Programa Parlamento dos Jovens/Edição
2019-2020, decorreu na Escola Básica Manoel de Oliveira, no
dia nove de dezembro, um debate sobre o tema "Violência
Doméstica e no Namoro: da Sensibilização à Ação" que
contou com a presença das Deputadas da Assembleia da
República, Catarina Rocha Ferreira e Márcia Passos.
Estiveram presentes os alunos das turmas do 9ºA, do 9ºB e
do 9ºC.
Esta é uma iniciativa conjunta da Assembleia da República, do IPDJ., do Ministério da
Educação, da Direção Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas e das
Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. O programa
Parlamento dos Jovens será desenvolvido ao longo do ano letivo com as Escolas de todo o
país que manifestarem o desejo de participar, culminando com uma Sessão na Assembleia da
República. A sua coordenação, no Agrupamento, é da responsabilidade da professora Teresa
Freitas.
Professora Ana Pais (Adjunta da Direção) e Equipa de Coordenação do Jornal
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JOGOS DE MATEMÁTICA
Durante os últimos dias de aulas, os alunos do 1º e do 2º ciclo reuniram-se na Escola sede
para participar na atividade “Jogos de Matemática”.
Organizada pelo grupo de professores de
Matemática do 2º ciclo, esta iniciativa visou o
desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático e
do cálculo mental, através de jogos de tabuleiro, de
paciência, de quebra-cabeças, entre outros (Tangram, Ouri – Jogo
Africano, Rummi Clasic, Solitário, Educação Rodoviária - Aprendo Jogando – Sinais de
trânsito…), que os alunos, animados e divertidos, foram experimentando com entusiasmo e
curiosidade.

A Equipa de Coordenação do Jornal
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VISITA DE ESTUDO À FEIRA DO LIVRO DO PORTO
No dia 20 de setembro, à tarde, os alunos
da turma do 9º D/PCA tiveram a
oportunidade de visitar a Feira do Livro do
Porto, nos Jardins do Palácio de Cristal,
acompanhados pelas docentes de Português
e de Francês, as professoras Paula Santos e
Ivone Monteiro, respetivamente. Foi uma
tarde excecionalmente bem passada nesse
autêntico festival literário. Os alunos
contactaram com obras de todos os géneros,
à venda nas bancas das diversas editoras e
alfarrabistas, sorvendo o ambiente cultural e a muita animação do certame.
Também visitaram a exposição “MILLENNIALS – Design do Novo Milénio”, patente na Galeria
Municipal do Porto, no interior da Biblioteca Municipal Almeida Garrett, integrada no
programa da primeira edição da Porto Design Bienal. Os alunos reagiram alegremente às
coloridas instalações artísticas expostas, em especial a algumas propostas interativas.
Ainda no interior da BMAG, os alunos puderam apreciar as ilustrações de António Jorge
Gonçalves: “Heroínas de histórias improváveis", ali patente e, ainda, conhecer os diversos
espaços da Biblioteca.
Já num passeio pelos magníficos jardins do Palácio de Cristal, os discentes puderam
contemplar a paisagem deslumbrante sobre o rio Douro e adoçar os sentidos, deliciando o
estômago com uns gelados.
No caminho de regresso à escola, a satisfação dos alunos e das professoras foi geral, por
terem usufruído de uma tarde cultural tão bem passada.
A professora responsável: Paula Santos

PAINEL DAS PALAVRAS QUE NOS UNEM
Os alunos do 3º A em conjunto com a professora titular Mónica Madeira e a professora de
apoio educativo, Maria João Serpa, construíram um painel denominado: "Painel das palavras
que nos unem".

Professora Mónica Madeira
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CERIMÓNIA DE ENTREGA DE PRÉMIOS DE MÉRITO
Na data anunciada, o Auditório do Centro Paroquial de Aldoar encheu -se
de alegria, melodia e ritmo para homenagear os melhores alunos, na festa
de atribuição do Quadro de Excelência, do Quadro de Honra, de Menção
Honrosa, do Melhor Artista, do Melhor Atleta e do Melhor Trabalho
Coletivo, organizada pela Direção para reconhecer o mérito não só dos
alunos com as classificações mais elevadas, dos melhores artistas e dos
melhores atletas, como também daqueles que, ao longo do ano letivo de
2018/2019, adotaram uma atitude cívica exemplar, demonstrada no
relacionamento com os seus pares, os professores e os funcionários e no
respeito pelos valores expressos no projeto educativo do nosso
Agrupamento.
Os prémios concedidos foram patrocinados pela Fundação Manuel
António da Mota, pela Associação de Pais da EB Manoel de Oliveira e pela
União de Freguesias de Aldoar, Nevogilde e Foz do Douro, entidades
representadas no evento por Rui Pedroto, Tiago Teixeira e
Nuno Carvalho, respetivamente. No fim da cerimónia, todos
eles intervieram para desejar um Feliz Natal e um Ano Novo
cheio de sucesso e para congratular os alunos premiados, as
suas famílias e os seus professores, salientando a importância
do esforço desenvolvido e da atribuição de prémios de mérito,
fazendo votos de vir a entregar mais prémios no próximo ano
letivo, o que será possível, nas palavras do Dr. Rui Pedroto
dirigidas aos pais, se não esquecermos que “Os professores são
o alicerce fundamental do futuro dos vossos filhos. Os
professores não são apenas o pilar da escola, são o pilar da
sociedade. Têm uma responsabilidade pelo futuro dos vossos
filhos, mas também do país.”
Esta cerimónia foi apresentada pela Adjunta da Direção, a professora Ana Pais, e culminou
com as palavras do Senhor Diretor, Arnaldo Lucas, que evidenciou o papel dos pais no
desenvolvimento académico, social e cultural dos seus filhos, convicto de que esta distinção
enche a todos de orgulho.
Publicam-se, de seguida, os nomes dos alunos premiados no ano letivo 2018-2019.
Quadro de Excelência
 9ºC
 Diana S.
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Quadro de Honra


5º A







Beatriz S.
Carolina A.
Leonardo S.
Luna V.
Pedro F.

 5ºB

 Lara C.
 5º C

 Ricardo J.
 6ºA

 Inês T.
 Maria M.
 Raquel C.
 7ºC

 Alice D.
 Rafael B.
 8º C
 Inês S.
 9º A

 Francisco A.
 Pedro T.
 9º B

 Cristiano N.
Melhores Atletas






2º Ciclo Feminino – Beatriz - 5ºA
2º Ciclo Masculino – Ricardo - 5ºC
3º Ciclo Feminino – Bárbara - 8ºA
3º Ciclo Masculino – Tiago - 9º B

Melhores Artistas
 Pré-Escolar – Leonor - EB Vilarinha - Pré A
 1º ciclo – Baltazar - EB Vilarinha - 4º A
 2º ciclo – Inês - 6ºB
 3º ciclo – Inês - 8ºC
Notícias Frescas
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Trabalhos Coletivos
 Alunos do 1ºB - Escola da Vilarinha
Menção Honrosa
I5º A

 Luz S.
 Mariana T.
 Rafaela C.
 Tiago M.OS D
5º B

 Maria S.
5º C






Alessandra P.
Diana S.
Miriam S.
Rafaela P.

6º A

 Tiago S.
6º B






Beatriz O.
Bianca M.
Clara T.
Solange C.

6º C

 Guilherme R.
 Nicole F.

8º C

 Ana F.
 Andreia M.
 Beatriz L.
 Guilherme S.

7º A

 Ana F.
 Beatriz M.
 Luana S.
7º B

8º D/PCA

 Daniela C.
 Patrícia M.

 Cláudia M.
8º A

 Maria da S.
 Nuno O.
8º B

 André C.
 Cátia C.
 Helena M.

9º A

 Marta M.
9º B

 Hugo R.
 Iara P.
 Luís P.
A Equipa de Coordenação do Jornal
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VISITA À GALERIA DA BIODIVERSIDADE
No dia 28 de novembro, à tarde, os alunos do 8º A,
acompanhados pelas respetivas professoras de Ciências
Naturais, de Português e de Matemática realizaram uma
visita de estudo à Galeria da Biodiversidade - Centro de
Ciência Viva, instalada na Casa Andresen, situada no
Jardim Botânico do Porto.
Saímos da escola, com pouca chuva, e dirigimo-nos à paragem
do autocarro. Entrámos no veículo e fomos até à Galeria da
Biodiversidade. Já dentro do edifício, fizemos uma visita guiada
aos vários espaços e ficámos deslumbrados com a sua dimensão
e com o conjunto exemplar de
quase meia centena de módulos
expositivos, muitos dos quais
adaptados especificamente para
a
exposição
permanente,
organizados em quinze temas
principais que o nosso guia,
incansável, abordou, relacionando-os com os mais variados
aspetos da diversidade biológica e cultural que hoje
conhecemos. A título de exemplo, posso dizer que aprendemos
técnicas
e
métodos
de
camuflagem, falámos sobre o
reflexo da luz nos olhos brilhantes dos animais e do modo como
estes veem, falámos sobre sementes, cheirámos alguns
alimentos e algumas sementes, ouvimos a curiosa história da
evolução do milho e das 400 raças de cães que existem no
mundo e apreciámos uma caixa com quase 1000 ovos
suspensos. Ouvimos, ainda, o bater do coração de uma baleia e do nosso próprio coração.
Ao longo do percurso, os repórteres do Notícias Frescas tomaram apontamentos e tiraram
montes de fotografias.
O desejo de Sophia
O enorme esqueleto da baleia suspenso no teto da galeria deu o mote
para ouvirmos falar de Sophia de Mello Breyner Andresen e da história
atribulada de Hans, um jovem dinamarquês que partiu da ilha de Vig, no
Norte, e se veio instalar na cidade do Porto.
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A baleia tem o nome “O desejo de Sophia”. Este nome advém do que a escritora imaginou
um dia no seu conto “Saga”, integrado na obra
literária Histórias da Terra e do Mar e
protagonizado por Hans, onde se lê: “Tudo na
casa era desmedidamente grande desde os
quartos de dormir onde as crianças andavam de
bicicleta até ao enorme átrio para o qual davam
todas as salas e no qual, como Hans dizia, se
poderia armar o esqueleto da baleia que há anos
repousava, empacotado em numerosos volumes,
nas caves da Faculdade de Ciências por não haver
lugar onde coubesse armado.” O átrio é tão
grande que lá caberia o esqueleto de uma baleia.
Pois, agora, na Galeria da Biodiversidade, vemos
mesmo o esqueleto da baleia que Sophia
imaginou.
Neste espaço de Ciência Viva, onde a arte se
cruza com a biologia e a história natural,
pudemos, ainda, fazer uma viagem ao mundo dos
tubarões e contemplar uma das mais
emblemáticas exposições da National Geographic,
“Sharks”, com 50 fotografias do fotojornalista
Brian Skerry.
Na minha opinião, a visita de estudo foi bem
interessante, pois aprender nunca é de mais, e
sempre foi uma oportunidade de aprofundarmos
os nossos conhecimentos sobre um tema tão
importante como a biodiversidade. Também foi
bastante enriquecedora porque se fizermos os
trabalhos propostos, nos dá uma nota “extra” nas
disciplinas envolvidas.

Rafael - 8ºA
Repórter redatorial e fotográfico do evento
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COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS
Nesta época natalícia e, no âmbito da comemoração do Dia
Internacional dos Direitos Humanos, os alunos do 9ºA, num
trabalho interdisciplinar entre Português e Educação Visual,
“escreveram” bilhetes-postais destinados à comunidade
escolar, selecionando imagens e notícias que se relacionam
com o poema “Quando um Homem Quiser”, de Ary dos
Santos, e que convidam a uma reflexão sobre a necessidade
de um mundo mais justo.

Alunos do 9ºA
Professora Lisete Rainha (Português)
Professora Luísa Pereira (Educação Visual

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Num trabalho interdisciplinar entre as disciplinas de Cidadania
e Desenvolvimento, Expressões Artísticas e Tecnológicas,
Português, Educação Visual e com a cooperação da Biblioteca
Escolar, os alunos do 7ºB e do 7ºC construíram um mural sobre
Educação Ambiental e o Desenvolvimento Sustentável.

Professora Lisete Rainha (Português)
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NADANDO COM OS PEIXES!
No passado dia 13 de novembro, nós, a turma do 6º A, mais uma
vez, deitámos pés à aventura e fomos à descoberta do Pavilhão da
Água.
Os professores Francisco Guerreiro e Lídia Espinheira,
acompanharam-nos (como sempre!) ao longo de todo o Parque da
Cidade, em passo lento, saboreando o ar fresco, a vegetação, as
galinhas que lá habitam e, sempre, ao som da música.
A partir daqui foi o espanto e a diversão total!
Primeiro, os painéis solares, depois, uma autêntica tempestade,
a seguir brincadeiras com a água que adquiria novas formas a cada
momento, com objetos que flutuavam acima da água e outros
jogos interativos com água e areia, controlados por nós com
montes de botões e manípulos.
E, finalmente, entrámos numa sala, que mais parecia um aquário, pois imensos peixes de
todos os feitios, cores e tamanhos nadavam à nossa volta e nós pudemos, também, nadar
com eles.
E não nos molhámos!

Os alunos do 6º A
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HORA DO CONTO COM A EDUCADORA EUGÉNIA
Os alunos do 3º A, após a Hora do Conto com a Educadora Eugénia, sobre o conto "A
Estrelinha do Mar" de Maria Isabel Fonseca, desenvolveram trabalhos sobre a temática.

Professora Mónica Madeira

HORA DO CONTO COM ILDA TABORDA NA BE DA VILARINHA
No dia vinte e cinco de
outubro, os meninos e as
meninas do Pré-Escolar da EB
Vilarinha visitaram a sua
Biblioteca para ouvir contar
histórias de Mia Samba, pela voz de Ilda
Taborda, uma estimada ex-professora de
Português e Inglês do Agrupamento, que,
desta vez, escolheu o livro O Menino do
Tambor e Outros Contos para encantar os mais pequenos .
A Equipa de Coordenação do Jornal

HORA DO CONTO NA BIBLIOTECA DA EB VILARINHA
No Natal, as crianças do Pré-escolar e as
turmas do 1º ciclo da EB Vilarinha visitaram
novamente a sua Biblioteca para participar na
Hora do Conto, atividade de leitura realizada
pela educadora Eugénia Ferreira, que
privilegiou dois contos: Natal nas Asas do
Arco-íris, de Alice Cardoso, com Ilustração de Sandra Serra; As Renas do Pai
Natal, de Moe Price, ilustrado por Atsuko Morozumi.
Eugénia Ferreira (Equipa da BE)
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MÊS INTERNACIONAL DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES
Todos os anos a International Association of School
Librarianship (IASL) convida os participantes a pensar e a
celebrar a ligação entre os livros, a leitura e as bibliotecas
escolares. Este ano, o tema escolhido para o Mês Internacional
da Biblioteca Escolar (MIBE) foi “Let's Imagine”, que foi
traduzido para “Vamos imaginar”, associando a leitura à imaginação, numa diversidade de
universos que espelham a biblioteca escolar como “lugar por excelência da vivência de uma
cidadania ativa e participada”[RBE].
Com efeito, a biblioteca, enquanto lugar
privilegiado de interseção e de colaboração
para o desenvolvimento das literacias
essenciais ao exercício de uma cidadania
plena, pode auxiliar as escolas a enfrentar os
desafios lançados nos últimos anos por um
perfil do aluno que exige o desenvolvimento
de competências adaptadas à especificidade
da sociedade atual e que
reitera a necessidade de
entender todos os alunos como indivíduos
com singularidades que obrigam a práticas
integradoras que almejam a capacidade de responder à
diferença.
As bibliotecas escolares do Agrupamento Manoel de Oliveira,
experientes e devotas no ato de celebrar a criatividade e a
imaginação, aceitaram o desafio e alguns elementos da sua
equipa foram incansáveis na labuta diária necessária para dar
expressão a um programa que contemplou diversas atividades
promotoras da literacia da leitura e da informação.
Neste contexto, o mês de outubro trouxe momentos de
concentração, mas também de diversão para todos os alunos
da EB Vilarinha e para os de 5º e 6º ano da EB Manoel de
Oliveira, nas visitas guiadas às suas Bibliotecas, realizadas em
várias sessões preparadas para dar a conhecer os recursos
existentes e o modo como estes estão organizados, segundo a
Classificação Decimal Universal (CDU); os alunos do 6º ano
revisitaram o referido espaço para participar num
quiz/questionário que os fez mover em todas as direções em
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busca da informação pretendida (Título, autor…), mormente quando souberam que as
equipas vencedoras receberiam um prémio no final
do jogo.
Ainda em outubro, os alunos de 5º e 6º ano
regressaram à Biblioteca, na disciplina de
Português, para participarem na Hora do Conto e
ouvirem contar as histórias Celestino, o Rato do
Biblioteca, de José Vaz e “As duas irmãs fabianas”, conto extraído do livro Contos
Amarantinos, de Agustina Bessa Luís. As sessões foram dinamizadas pelas professoras
Susana Cruz e Maria José Neves.
No início de novembro, os alunos do 2º ciclo
marcaram novamente presença na Biblioteca para
aprender a comunicar melhor com a ajuda da
professora Susana Cruz que lhes apresentou o Modelo
de Pesquisa de Informação designado BIG6 e os
ensinou a aplicá-lo, respeitando as seis etapas do trabalho de
pesquisa, ilustradas com exemplos extraídos de várias áreas do
saber, que puseram em evidência o carácter transversal deste
recurso educativo.
A fim de facilitar as pesquisas que irão ser realizadas ao longo
do ano , nas diferentes áreas curriculares, todos os
alunos receberam um pequeno folheto com a
descrição dos seis passos que deverão orientar os seus
trabalhos.
Em articulação com a Biblioteca Escolar, a Sala de Estudo deu continuidade a
este processo de desenvolvimento da literacia da Informação, proporcionando sessões a
todas a turmas do 3º ciclo.
A Equipa de Coordenação do Jornal

DIA DE SÃO MARTINHO NA BIBLIOTECA
A efeméride foi assinalada no dia 11 de
novembro com três sessões que decorreram na
Biblioteca, durante a aula de Português dos alunos
de duas turmas de 7º e uma de 6º ano. Os
professores de Português, em articulação com a
equipa da Biblioteca, prepararam um questionário
em torno da lenda do santo padroeiro da antiga
freguesia de Aldoar.
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A história continua, no entanto, a ser lida e interpretada, um
pouco por toda a parte, porque ilustra, de forma simples, o
significado da palavra “generosidade”. Além disso, é um bom
pretexto para recordar experiências, vivências e outras histórias
que, tal como esta, têm o mérito de realçar a importância das boas
ações que o ser humano ainda é capaz de praticar.
O magnífico e farto arranjo que adornou uma das mesas da
Biblioteca e contextualizou as atividades realizadas no local em
torno do tema, foi artisticamente concebido pela professora Ana
Paula Allen, a partir dos frutos, das sementes e das folhas secas de
outono que foram aparecendo no local, trazidos de longe, pelo
vento, umas, apanhadas ao pé da porta, por nós, outras.
O momento foi, ainda, assinalado com uma pequena exposição de
livros magníficos sobre lendas e tradições, existentes no nosso
fundo documental .

A Equipa de Coordenação do Jornal
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ENCONTRO COM O ESCRITOR JOSÉ VAZ
NA BIBLIOTECA DA VILARINHA

No dia 22 de outubro, a Biblioteca Escolar da EB Vilarinha abriu as suas portas para
acolher as turmas do 1º ciclo que se deslocaram ao local para participar no Encontro com o
escritor José Vaz.
Este escritor, ator e encenador, natural de Avintes, que cativou
Ontem à
novamente todos
noite a minha
os presentes com a
janela
sua
admirável
chorou!
Escrever é
simpatia,
ler a vida
simplicidade e boa
com os olhos
disposição,
da
deslocou-se
imaginação.
amavelmente
à
José Vaz
Escola da Vilarinha
para falar de si, da sua infância, da sua
escrita, do seu amor antigo pelo Teatro e
pela Literatura, para dar autógrafos e,
sobretudo, para nos transportar para o imaginário dos seus livros e para o prazer da leitura.
No decurso deste Encontro, as crianças, cheias de curiosidade, principalmente as mais
velhinhas, fizeram muitas perguntas a que o convidado de honra foi afavelmente
respondendo, com o encanto que sempre o distinguiu: “Quando descobrimos uma coisa que
nos faz feliz, nós gostamos disso. *…+ Descobri muito tarde que gostava de escrever; com
esta descoberta, senti-me feliz. Porque saber fazer uma coisa muito bonita é muito difícil.”
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“Escrever para crianças é um dom, uma coisa rara
porque temos de escrever com palavras e pensamentos
muito simples.” A este respeito citou Manuel António
Pina: “Eu escrevo para ser feliz.”
Nas semanas que precederam o evento, alunos e professores, em colaboração com a
Biblioteca que, oportunamente,
disponibilizou os vinte e dois títulos
do autor existentes no seu acervo
bibliográfico, escolheram Celestino, o
Rato da Biblioteca, Mala Diabo, A
Fábula dos Feijões Cinzentos e A
Menina que Tinha Cem Pés, tendo
dedicado algumas das suas aulas à leitura e análise das mesmas. Os trabalhos maravilhosos
que brotaram das suas “viagens” ao mundo da fantasia e da imaginação embelezaram por
longo tempo o espaço da Biblioteca da Vilarinha, fazendo perdurar os laços e os afetos que
se criaram naquele momento memorável de partilha, vivido em torno de personagens e de
histórias inventadas a partir da vida transformada pela
imaginação.
Antecipadamente, realizou-se, ainda, uma minifeira do livro
com vários exemplares das seguintes obras literárias: Hoje é
Natal!; Mala Diabo; A Árvore de Papel; atualizou-se a
newsletter sobre o autor, divulgando
as obras literárias que integram o
fundo documental do Agrupamento.
Além dos alunos e dos professores
do
1º ciclo,
da
professora
bibliotecária e da docente Eugénia
Ferreira (Equipa da BE), estiveram,
ainda, presentes, nas sessões, o Senhor Nuno Póvoas, da
Associação de Pais, e a professora Ana Pais, adjunta da Direção
do Agrupamento.
A vasta obra literária de José Vaz privilegia o público infantil,
uma vocação que ele justifica, associando, indelevelmente, a
leitura à imaginação, um desafio que se apresenta em perfeita
sintonia com o tema “Vamos Imaginar” escolhido, este ano, para o
Mês Internacional da Biblioteca Escolar. Quando, durante uma
entrevista, perguntaram ao escritor como tinha nascido o seu gosto
pela escrita e especialmente, escrita para crianças, ele respondeu:
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Sempre fui criativo e a escrita foi o veículo escolhido para dizer aos “cidadãos-a-longoprazo” que, por detrás da crua realidade, há alguma beleza que se esconde nas palavras, nas
imagens e nos gestos de humanidade. Escrevo para as crianças porque gostaria de contribuir
com uma pequenina pedra, através das histórias que invento a partir da vida transformada
pela imaginação, para a construção de seres humanos mais livres, criadores e felizes e onde
os sonhos sejam caminho para uma humanidade mais fraterna.
http://basefut.pt/institucional/jose-vaz-escrevo-porque-quero-contribuir-para-seres-humanos-livres-criadores-e-fraternos/
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Os alunos do 2ºB ofereceram a José Vaz A Fábula dos
Feijões Cinzentos, ilustrada por eles.

A Equipa de Coordenação do Jornal
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NATAL NA BIBLIOTECA DA MANOEL DE OLIVEIRA
No mês de dezembro, a Biblioteca Escolar da
EB Manoel de Oliveira celebrou o Natal,
decorando os seus espaços com estrelas
vermelhas, brancas e douradas de vários
tamanhos e com árvores de natal douradas, que
adornaram magnificamente a mesa onde foi
servida a “Ceia de Livros de Natal” a todos os
alunos que visitaram o espaço para participar nas
atividades realizadas nesta época natalícia e/ou
ler e apreciar as ilustrações dos livros colocados
em destaque em cima da
“mesa de jantar” e/ou,
ainda, requisitar um dos
tantos livros e o levar
consigo na mochila,
“saboreando-o”
mais
tarde, no aconchego do
seu lar.
Para a criação deste
ambiente acolhedor em
torno dos livros e das
leituras, a Biblioteca contou com a arte e o bom gosto da
professora Ana Paula Allen, que, durante dias, não se poupou a
esforços para concretizar as várias ideias que foram surgindo.

A Equipa de Coordenação do Jornal
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HORA DO CONTO - NATAL NA BIBLIOTECA
Na semana de 9 a 13 de dezembro, os professores
de Português do 2º ciclo acompanharam os seus
alunos à Biblioteca para participar na Hora do Conto
– Natal.
Mais uma vez a biblioteca escolar estreitou laços e
trabalhou em equipa, articulando com os
professores de língua materna e de outras disciplinas
para dar corpo a uma das atividades mais acarinhada
por todos no Agrupamento. Trata-se da Hora do
conto que, este ano, realçou duas histórias de Natal,
uma da autoria de Luísa Ducla Soares e a outra de Hans Christian Andersen. A primeira - “O
Primeiro Natal em Portugal” - já estava preparada; a segunda "A Menina dos Fósforos"- foi trabalhada para ser ouvida e
visionada numa apresentação em PPT, sonorizada pela
professora de Português, Graça Braga. Após a leitura, os alunos
de 5º e de 6º ano realizaram várias atividades que fizeram não
só apelo à sua capacidade de compreensão e interpretação de
textos literários, como também aos seus dotes literários e artísticos
para formular desejos, ilustrar e ler mensagens de Natal, pintar
imagens alusivas aos universos
narrados, partilhando o fruto do seu
trabalho com a comunidade escolar
através
da
Biblioteca.
Nesta
sequência, os alunos de 6º ano realizaram um
quiz construído pela referida professora em
colaboração com a professora
bibliotecária. No final, os
vencedores receberam um
miminho.
No final de cada sessão, um(a) aluno(a) leu, em
voz alta, a mensagem da
turma, elaborada anteriormente, na aula de Português, partilhando-a
com a comunidade, através do painel central que continha a pintura
da pequena vendedora de fósforos, que o Rafael, a Bebiana e a Luana,
do 8º A, sob a orientação da sua professora de Educação Visual, Luísa
Pereira, desenharam e pintaram.
A Equipa de Coordenação do Jornal
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NATAL DE MIGUEL TORGA EM EXPOSIÇÃO

Exposição de trabalhos realizados pelos alunos do 8ºA, na disciplin a de Educação Visual.
Em Português, sob a orientação da professora Maria José Neves, os alunos leram e
analisaram o conto “Natal”, de Miguel Torga. Em Educação Visual, orientados pela
professora Luísa Pereira, cada aluno ilustrou uma parte da história, com o objetivo de
construir uma banda desenhada.
A Exposição exibida no espaço junto à entrada da Biblioteca, demonstra claramente a
qualidade criativa e o esforço desenvolvidos pela maior parte da turma na concretização
deste projeto de leitura interdisciplinar.

A Equipa de Coordenação do Jornal
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DECORAÇÃO DE NATAL DA BIBLIOTECA DA EB DA VILARINHA
Dezembro 2019

Decoração elaborada pelos alunos do
3º B e do 4º A.

Árvore construída pelos alunos do 1º ciclo da Vilarinha,
sob a orientação das respetivas professoras de Inglês.
Em exposição junto à entrada da Biblioteca.
Mensagens elaboradas por todas as turmas da Vilarinha,
a pedido da Biblioteca Escolar.

Educadora Eugénia Ferreira

PROJETO “LEITURAS EM FAMÍLIA”
Neste período, todas as turmas do Agrupamento de Escolas Manoel de
Oliveira dinamizaram o Projeto “Leituras em Família” que tem como
principais objetivos o desenvolvimento de competências e valores a partir
da leitura; o envolvimento da família nos projetos de leitura e, também, a
articulação e o trabalho colaborativo entre ciclos.
Os trabalhos apresentados revelam um verdadeiro trabalho de equipa
entre alunos, famílias, educadores e professores dos diferentes anos e
ciclos.
Professora Lisete Rainha (Coordenadora do Departamento de Línguas)
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DIA INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS
No dia 10 de dezembro, a Biblioteca
honrou, mais uma vez, a data em que a
Assembleia Geral das Nações Unidas
proclamou a Declaração Universal dos
Direitos do Homem (1948), com a
realização
de
uma
sessão
de
sensibilização sobre a importância dos
direitos humanos, dirigida à comunidade
escolar e orientada pelo agente principal
da Polícia de Segurança Pública (PSP), o
senhor José Carvalho, convidado que
integra a equipa do Programa Escola Segura. Participaram neste evento os alunos do 6º A e
dois alunos do 9ºD, bem como as professoras Graça Braga, Orquídea Castro, Paula Santos e
Isabel Santa-Bárbara.
A Equipa de Coordenação do Jornal

PROJETO INDIVIDUAL DE LEITURA NA BIBLIOTECA
No dia cinco de
dezembro, os alunos do
7ºB apresentaram os
trabalhos realizados no
âmbito do Projeto
Individual de Leitura,
subordinado ao tema
"Quem
conta
um
conto...", na Biblioteca
Escolar.
Os alunos recontaram
oralmente os textos
tradicionais que leram,
utilizando,
também,
diversos recursos didáticos, nomeadamente cartazes, apresentações em PowerPoint e filmes.
Todos participaram com muito empenho e entusiasmo.
A apresentação destes projetos de leitura contou com a presença de alguns professores e
Encarregados de Educação.
A Direção esteve representada na figura da Professora Ana Pais.
Alunos do 7ºB e Professora de Português, Lisete Rainha
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LER MAIS, FALAR BEM, ESCREVER MELHOR, EM QUALQUER LUGAR
Neste período, os alunos do 9ºA
apresentaram os trabalhos que realizaram
na disciplina de Português, no âmbito
do Projeto “Ler Mais, Falar Bem, Escrever
Melhor, em qualquer lugar”, aos alunos do
3ºA da Escola da Vilarinha, no dia dezoito
de
novembro,
e
aos
seus
Pais/Encarregados de Educação/familiares
e, também, a outros elementos da

comunidade educativa, no dia cinco de
dezembro.
Associando a leitura a outras formas de
expressão, tais como a música e o teatro, e
utilizando recursos variados, esta atividade
proporcionou verdadeiros momentos de
colaboração e de inclusão entre todos os
participantes.

Alunos do 9ºA e Professora de Português, Lisete Rainha
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SERÁ QUE AMAR É PECADO?
Será que amar é pecado?
Será que é paixão?
É só uma palavra que se
Escreve sem explicação
Num papel?
O amor devia ser uma coisa
Maravilhosa
E não ser tudo em vão.
Eu só queria de ti uma boa
Explicação…
Porque me deixaste no jardim
Cheiro de flores no meu coração?
Em pedaços,

Ouço a tua voz acordar,
Mas só queria perceber,
Porque te continuo a amar.
A minha felicidade voou como um pássaro
Branco sem asas vai
Com o movimento do vento
E com as minhas lágrimas fica, com a
lembrança.
Desse silencioso momento,
no meu peito apertado.
Eras o fruto pedido
Desse horizonte.
Maria - 9º Ano

TROCAS
Se me deres
A lapiseira dou-te um gomo de maçã.
Se me deres
Um livrinho
Dou-te as asas de uma rã.

Se me deres
Uma boneca
Dou-te a flor que dá a lã.
E se eu
Não te der nada?
Largo aqui uma galinha
Para te dar uma dentada.
Luísa Ducla Soares, Poemas da Mentira e da Verdade

DEDICATÓRIA À PROFESSORA LÍGIA
Tenho uma luz na minha vida
que me ajuda a combater
os meus problemas.
É uma boa conselheira
quando estou deprimida.
A sua paciência não se esgota
Ensina-me a ser melhor
Gosto da sua humildade,
da sua garra com os alunos.
Agradeço-lhe, professora Lígia.
Maria - 9º Ano
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UM MUNDO MENOS COLORIDO
Nunca passei um dia sem ouvir música. Agora que penso nisso, acho que não o conseguiria fazer de
maneira alguma.
-Helena, já não te chamei?
E lá continuo eu, de fones nos ouvidos, a "curtir" o som, com o volume
no máximo, sem me preocupar nem com nada nem com ninguém…
- Ó Helena, vem já aqui!
E eu a cantar, sem ouvir ninguém…
- Lena, a tua avó já chamou para aí um milhão de vezes!
No meu quarto, chama-me assim o meu avô, e eu fico a pensar como é que a música me consegue
absorver para dentro de si, como um furacão de felicidade, e na energia altamente positiva que o meu
corpo e mente carrega quando a ouço. Pronto, vou pensando nisto, enquanto atravesso o corredor que
liga a cozinha ao meu quarto, obviamente, também, à espera do interminável e já tão ouvido raspanete
que a minha avó me daria.
- Ó rapariga! Nem sei o que te faço! Chamei-te uma, duas, três, quatro, cinco vezes e tu continuas,
nessa cantoria, quase que deitas a casa abaixo, com essas “porcariazinhas", a que chamam fones, nos
ouvidos. Ó mulher, tanto cantas, tanto cantas, mas é engraçado que eu não percebo patavina do que
estás para aí a barafustar! Pára já com isso e vem ajudar! Qualquer dia tiro -te os fones, tiro-te o
telemóvel e assim acaba essa cantoria de chamar a chuva!
E então, pego no pano e começo a secar a loiça e a guardá-la nas prateleiras, enquanto tento digerir a
ideia de como seria viver num mundo sem música...
Vá-se lá imaginar, num mundo onde há tantos problemas e que só alguns (parecem poucos, mas são
mais do que se imagina) a música resolve, sobreviveríamos? Como seria? Ou também como seria se eu
fosse surda? Como viveria? E se... o mundo inteiro fosse habitado apenas por pessoas surdas? Iríamos
sequer descobrir o delicioso sabor e o viciante aroma duma guitarra a ser dedilhada? Duma flauta a ser
tocada, fazendo notar o seu aveludado som? Iríamos conhecer o agradável e profundo sentimento de
calma, quando as teclas de um piano fossem levemente tocadas por alguém?
Penso que a resposta seria um redondo não, não saberíamos sentir as palavras, algumas tristes,
outras meigas, umas mais violentas do que outras, que a música nos oferece. A música é encantadora,
o que ela nos faz sentir é inexplicável, pensamos, no momento, que sabemos que sentimento tão forte
e ao mesmo tempo tão reconfortante é o que estamos a experimentar, mas quando alguém nos
pergunta, espantado:
- Que sentimento é esse?
Ficamos calados. Ainda tentamos responder, mas não dá. As palavras encravam e perdem o sentido.
Eu sei o porquê de não respondermos àquela inútil, no entanto, difícil questão. A música é
autoexplicativa, ela fala por si, ninguém precisa de a defender, o seu tom pode ser alto ou baixo, ela
pode ser aguda ou grave, mas, sem nos darmos conta, a música lança o seu grito de guerra e tenta
contagiar o máximo de gente que conseguir.
Por isso, quando penso nisso, apenas sorrio e digo à minha avó num tom monótono:
- Ainda bem que não sou surda.
Helena - 9º Ano
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NOMES A RIMAR
Os alunos do 2ºB da EB Vilarinha fizeram uma poesia com os seus nomes a rimar e a brincar.
NOMES A RIMAR
Afonso Pinto toma banho no recinto!
Alice Lopez dorme com os xaropes!
Ana Costa penteia-se com a tosta!
Beatriz Pires escorrega no arco-íris!
Carolina Corte-Real voa num avental!
Dinis Uva trepa pela chuva!
Diogo Vasconcelos canta com os chinelos!
Diogo Sousa salta na lousa!
Duarte Parra dorme na barra!
Gonçalo Cardoso brinca com o galo furioso!
Helena Sousa come tanto e repousa!
Henrique Pereira toma banho na torneira!
João Sá anda de bicicleta no sofá!
Leonor Vieira navega numa pereira!
Maria Baltazar dança no altar!
Mariana Pereira rema numa pedreira!
Nina Costa faz surf na encosta!
Nuno Landolt espreguiça-se com um volte!
Pedro Cunha conduz com a unha!
Pia Archer voa com a borracha!
Tiago Gonçalves dorme em Serralves!
Tomás D’Alte bebe esmalte!
Xavier Oliveira fala com a banheira!
Setembro de 2019 – 2º B
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Professora Cristina Sousa

POEMA SOBRE O RESPEITO
A turma B do 2º ano da EB da Vilarinha,
elaborou um poema sobre o respeito, na
aula de Cidadania e Desenvolvimento.
Respeito é um valor
Que vamos explicar
A forma de sentir
E o modo de atuar
Tenho respeito sempre
Que coloco o dedo no ar
E com paciência
Espero para falar
Sigo as regras da sala
Falo sem gritar
Arrumo o material
Sem falar
Cuidar dos animais e da Natureza
É o meu dever
Serei muito FELIZ
Para aprender a crescer

Professora Cristina Sousa

A PRIMAVERA
Um belo dia de primavera
Ouço os pássaros a cantar
E a saudade começa a apertar.
A nossa amizade vou estimar
Do fundo do meu coração.
Obrigada pela sua ajuda
Porque me consegui orientar.
Maria - 8º Ano
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POEMA PARA A PROFESSORA ANDREIA
Amor é uma causa
Que Deus abençoa sem pausa
O amor é humildade
Adoro a sua alegria e a garra
Com os alunos
Eu ao longe vi que
A professora ama o seu trabalho e
também nos ensina a sermos
alguém melhor
Vir para a escola com saúde
Porque é um belo sítio, onde quero ficar
Somos metade família e metade amigos
que querem sempre o seu bem-estar
Maria - 8º Ano

NATAL
Conto do Natal
O nosso menino
Nasceu em Belém.
Nasceu tão-somente
Para querer bem
Nasceu sobre as palhas
O nosso menino.
Mas a mãe sabia
Que Ele era divino.
Vem para sofrer
A morte na cruz,
O nosso menino.
Seu nome é Jesus.

Manuel Bandeira

Por nós ele aceita
O humano destino:
Louvemos a glória
de Jesus Menino.

Pesquisado por: Débora - 9º Ano

Nuno - 9º Ano
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A NOITE DE NATAL
Era a noite de Natal
Alegram-se os pequenitos;
Pois sabem que o bom Jesus
Costuma dar-lhes bonitos.

Perguntam logo à criada
Quando acorde de manhã
Se Jesus lhes não deu nada.

Vão-se deitar os lindinhos
Mas nem dormem de contentes
E somente às dez horas
Adormecem inocentes.

– Deu-lhes sim, muitos bonitos.
– Queremo-nos já levantar
Respondem os pequenitos.
Mário de Sá-Carneiro, in Antologia Poética
Pesquisa: Inês - 7º Ano

ANJO SEM ASAS
Anjo sem Asas
De mãos dadas tu me guardas
De olhos fechados confiar- te -ei
O corpo e a minha alma

De Aura
Não cintilas
Mas é com o teu sorriso
Que me iluminas

A minha alma
Por ti chama
Porque contigo
O meu coração descansa

Caminhar sozinha
Não tenho medo
Porque contigo
Não tenho pesadelo
7/11/2019
Débora - 9º Ano

CORAÇÃO AMARGO
Coração frio
Beijo quente
Coração lavado de rio
Beijo de estrela ardente

Coração doce
Coração amargo
De lembranças não se quer lembrar
Porque o põem a chorar

Cara de menino
Corpo de homem
Meus pensamentos
Por ti não dormem

07/11/2019
Débora - 9º Ano
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DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO
Para uma boa sopa comer
Incluo hortícolas e vegetais,
As fibras são importantes
Vitaminas nunca são demais!
Pratico desporto com os amigos
Para ficar saudável e bem-disposto,
Bebo água para não desidratar
Alimento-me equilibradamente, a meu gosto!
Nos alimentos vejo os rótulos
Pondero calorias e nutrientes
Elimino os açúcares
Que são maus para os dentes!
Maria - 9º Ano (Ciências Naturais)
(Sensibilização para uma alimentação equilibrada, regras da Dieta Mediterrânica)

NATAL
Natal significa espírito de amor... um tempo quando o amor de Deus e o amor dos seres
humanos deveriam prevalecer acima de todo o ódio e amargura... um tempo em que os
nossos pensamentos, as ações e o espírito de nossas vidas manifestam a presença de Deus.
Pesquisado por Solange - 7º Ano

MENSAGEM DE NATAL
A professora Luísa Carvalho, a professora do apoio, Susana Ferreira, e todos os
alunos da turma 2°/3°A da Escola EB1 da Fonte da Moura desejam a toda a
comunidade educativa um Natal docinho e umas boas festas.
Maria Luísa Castro Correia

CHOVE. É DIA DE NATAL.
Chove. É dia de Natal.
Lá para o Norte é melhor:
Há a neve que faz mal.
E o frio que ainda é pior.

Pois apesar de ser esse
O Natal da convenção,
Quando o corpo me arrefece
Tenho o frio e Natal não.

E toda a gente é contente
Porque é dia de o ficar.
Chove no Natal presente.
Antes isso que nevar.

Deixo sentir a quem quadra
E o Natal a quem o fez,
Pois se escrevo ainda outra quadra
Fico gelado dos pés.
Fernando Pessoa

Pesquisado por: Jorge - 9º Ano
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SOLIDÃO, A FALTA DE AMIGOS
Na nossa vida, necessitamos de amizade, para ter uma mão amiga quando precisamos, por
exemplo. Estou certo de que todos precisamos de amigos e que ninguém gosta da solidão,
pois ter amigos é bastante importante para a nossa felicidade e para o nosso
desenvolvimento.
Na sociedade atual, arranjar amigos é cada vez mais difícil, pois a tecnologia “agarra-nos”
ao mundo virtual, fazendo-nos esquecer do mundo e dos amigos reais, porém ainda
conseguimos fazer alguns, na escola, no trabalho, ou, até, mesmo, no autocarro ou no metro.
Precisamos de amigos para nos ajudar, para nos fazer companhia nos piores momentos,
nos fazer rir e divertir.
Por exemplo, precisamos de ajuda para um trabalho de escola para a próxima semana, mas
faltámos àquela aula porque estivemos doentes e aquele amigo ajudou-nos e deu-nos o tema.
Mas também temos de ajudar esses amigos pois esses sim, esses são amigos que nos fazem
ter sentimentos, que estão lá quando precisamos; basta apenas um amigo desses e não
estamos em solidão.
Como Francis Bacon, filósofo inglês, escreveu «A falta de amigos faz com que o mundo
pareça um deserto.» Com essa frase, o autor quis dizer que precisamos de amigos
verdadeiros.
Com isto, concluo que precisamos de amigos para quase tudo e que basta um amigo
daqueles, que nós não estamos em solidão.
Rafael - 8º Ano

A AMIZADE
A amizade é uma das melhores e uma das piores coisas da vida. Na minha opinião, os
nossos melhores amigos são os nossos familiares. Até podemos ter um ou dois amigos
verdadeiros, mas, esses, contamo-los pelos dedos.
Hoje em dia, há muita gente que anda connosco, ou por interesse ou porque não tem mais
ninguém, ou, até mesmo, porque gosta mesmo de nós. Eu já me deparei com uma situação
dessas em que uma rapariga andava comigo só porque não tinha mais ninguém, mas sei que
ela até gostava de mim.
Muitas vezes, no nosso dia a dia, deparamo-nos com o racismo ou, até mesmo, com o
bullying; há pessoas que fingem ser nossas amigas e apoderam-se de nós e começam a
ameaçar-nos, a fazer de nós criados delas, como já fizeram com uma amiga minha.
Assim, acho que as pessoas têm de escolher melhor as suas amizades e de ser capaz de
tomar atitudes enérgicas, caso sejam obrigadas a fazer o que não querem.
Luana - 8º Ano

Amigos? Acho que toda a gente prefere poucos e verdadeiros do que muitos e falsos.
Amigo, para mim, é aquele que me apoia, me ajuda, me dá bons conselhos e está do meu lado,
independentemente de tudo.
Rafaela – 8º Ano
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A IMPORTÂNCIA DA AMIZADE NA NOSSA VIDA
A amizade é um sentimento muito importante. Na minha opinião, a amizade é um
sentimento que, por mais traiçoeiro que seja, existe em todas as pessoas. Nem que seja
apenas uma, a amizade verdadeira está sempre presente.
Hoje em dia, encontramos diferentes tipos de amizade, a verdadeira que, infelizmente, é
rara e difícil de encontrar; a falsa, que se vê em muitos casos; há, ainda, aqu elas pessoas que
não têm amigos e como Francis Bacon afirmou “Não há solidão mais triste do que a do
homem sem amizades. A falta de amigos faz com que o mundo pareça um deserto”. Por isso
toda a gente deve ter amigos nem que seja só um.
Assim a amizade torna-se um sentimento muito importante, permitindo-nos sentir à
vontade com alguém, sermos nós próprios. Desta forma, toda a gente se sente melhor, se
tiver um amigo consigo.
Alice – 8º Ano

O PERU DA CONSOADA
Eu sou o peru de Natal
que anima a Consoada,
fiquei fora do presépio
nessa noite festejada.
Bem podia lá ter estado
mesmo junto das palhinhas,
em vez de ser cozinhado
entre tenras batatinhas.
Para mim é triste o Natal
por ter os dias contados:
não há nada que me salve,
nem domingos nem feriados.

A Jesus que é bom menino,
quero fazer um pedido:
se o pobre peru for salvo,
o Natal tem mais sentido.
Quando dezembro começa,
começo logo a sofrer,
pois falta menos de um mês
para o pior me acontecer.
Se cheguei tarde ao presépio,
julgo que culpa não tive,
que o peru é cumpridor
durante o tempo que vive.
Se desta sina me queixo,
não sendo desmancha-prazeres,
é por achar que a festa se faz
com outros comeres
José Jorge Letria, O livro do Natal
Professora de Português Lisete Rainha

CEIA DE NATAL
Mesa farta nesta ceia
Bolo-rei e aletria
Não nos falta a rabanada
Nesta noite de alegria.

Na noite de consoada
Enchemo-nos de alegria
Perto dos entes queridos
Pesquisado por: Mariana - 9º Ano
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THANKSGIVING DAY
On the 28th November we celebrated
Thanksgiving Day in order to inform the
students about the American traditions. The
students from 9ºB watched a video about the
first Pilgrims and their settlements in the New
World and read a text. Then they did some
colouring pages, such as drawing a turkey.

Professora de Inglês Susana Cruz

CHRISTMAS WORD SEARCH

Professora de Inglês Susana Cruz
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EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS COM MENSAGENS DE NATAL
Quando dezembro entrou nos aposentos da Manoel de Oliveira, trouxe consigo o Natal e a
predisposição para partilhar com a comunidade sentimentos e valores que nunca é de mais
lembrar e ilustrar.
Damos a conhecer alguns dos trabalhos realizados pelos nossos alunos, na disciplina de
Francês, sob a orientação da professora Ivone Monteiro.

A Equipa de Coordenação do Jornal
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DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO
Receita Patê de Grão-de-bico (Húmus)
Ingredientes
 1 lata de grão-de-bico
 1 dente de alho
 ½ sumo de limão
 Azeite
 Sal
 Tostas integrais
 Cominhos
 Pimenta
 Pimentão-doce

Preparação
1º Pique o dente de alho e o grão-de-bico
escorrido na 123 (reserve a calda do
grão-de-bico).
2º Numa taça, junte os restantes
ingredientes e misture bem (se estiver
um pouco seco, junte a calda do grão).
3º Prove e retifique os temperos, a gosto.
4º Sirva frio, como entrada em tostas
integrais, ou a acompanhar a refeição.
Bom apetite!

Atividade desenvolvida pelos alunos do 9ºD, na disciplina de Ciências Naturais.
(Sensibilização para o consumo diário de leguminosas e fruta).
Professora Dulce Lima e alunos do 9º D

ANEDOTA DE NATAL
Uma loira telefona para o Pai Natal:
- Eu queria falar com o Pai Natal.
- É o próprio.
-Senhor Próprio, podia chamar o Pai Natal?

ANEDOTA
Numa consulta de urgência,
o paciente diz ao médico:
-Sr. Doutor, se toco na
perna dói-me, se toco no
braço dói-me, se toco na
cara dói-me.
O que é que eu tenho?
- Um dedo partido.

ADIVINHA

Pesquisa: Maria - 9ºAno

Qual é a coisa qual é ela, que tem
asa, mas não voa, tem bico, mas não
bica?
.

Solução: A chávena

Bruno – 8º Ano
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DESTRAVA LÍNGUAS
- Pardal pardo, porque palras?
- Palro sempre e palrarei,
Porque sou o pardal pardo
E palrador d’el-rei.
(idem)

Se cá nevasse
Fazia-se cá ski.
(idem)

- Ó menina deste casal,
Diga-me se mora aqui
O padre Pedro Pires Pisco Pascoal.
- Não sei qual é esse padre Pedro Pires Pisco
Pascoal
Porque aqui nestes casais
Há três padres Pedros Pires Piscos Pascoais.

Em Novembro nos vem ver

Porque é que o pisco empisca a pisca
E a pisca não empisca o pisco?

A Equipa de Coordenação do Jornal

(Luísa Ducla Soares, Destrava Línguas)

ANEDOTAS
- Bom dia, senhor agente. Por favor, sabe
dizer-me qual é o autocarro que passa pela
Torre dos Clérigos?
- Apanhe o 78.
- Obrigado.
Duas horas mais tarde, o polícia passa pela
paragem do autocarro e vê o homem ainda à
espera do 78.
- Ainda está aí à espera?
- Claro que sim! O senhor disse-me que
apanhasse o 78 e ainda só passaram 76.

- Porque é que livro de Matemática se
suicidou?
- Estava cheio de problemas.

Pesquisa: Jorge - 7º C

ADIVINHAS
Tenho camisa e casaco
Sem remendo nem buraco
Estoiro como um foguete
Se alguém no lume me mete

Qual a coisa qual é ela
Tem três capas de Inverno
A segunda é lustrosa
A terceira é amargosa

Se me rio… de mim sai uma donzela
Mais donzela do que eu
Ela vai com quem a leva
Eu fico com quem me deu

Tem casca bem guardada
Ninguém lhe pode mexer
Sozinha ou acompanhada
Em novembro nos vem ver
Soluções: 1- Castanha; 2- Ouriço; 3- Castanha; 4- Castanha

Professora Lisete Rainha
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S. MARTINHO

HORIZONTAIS
4. Isto foi um _____________________________ de Deus.
6. S. Martinho deu-lhe metade da sua _____________________________.
7. A festa de S. Martinho é no mês de _____________________________.
8. O _____________________________ brilhou.
VERTICAIS
1. Subitamente, a __________________________________ amainou.
2. S. Martinho era um soldado dom exército _____________________________.
3. S. Martinho é o _____________________________ dos enfermos e doentes.
5.Foi no _____________________________ que o pobre lhe pediu esmola.
A Equipa de Coordenação do Jornal
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ADIVINHA
Qual é a coisa, qual é ela, que quanto mais cresce, menos se vê?
Solução: A noite

Qual é a coisa qual é ela, que está no exército, na vassoura e no mapa?
O cabo

Qual é a coisa, qual é ela, que é como um fole, numas partes duro e noutras mole, é
terrestre e marinho, duro no lombo, macio no focinho?
Cágado/ Tartaruga

Bruno – 8º Ano

SOPA DE LETRAS
Descobre nesta grelha o nome de algumas peças de vestuário, que te protegem do frio nos
dias de inverno.
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Iara – 8º Ano

CASTANHAS ANIMADAS
Diverte-te!

Castanhas animadas

Material










Folhas secas
Ouriço da castanha
Castanhas
Fósforos
Paus/materiais coloridos
Olhos de plástico
Cola
Tesoura
Caneta corretora
Professora Lisete Rainha
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APRENDE A FAZER...
CARTUCHOS PARA AS CASTANHAS
Para comer castanhas em honra de S. Martinho, vamos fazer um cartucho, recorrendo à
técnica do origâmi!
MATERIAIS:
• Folhas A4 de revistas ou jornais usados, ou folhas de
papel branco ou de cor (estas últimas são finas e lisas,
o que permite a decoração do cartucho).
EXECUÇÃO:
1. Na folha de papel A4 corta um quadrado de 21 cm.
Se pretenderes fazer cartuchos maiores, o papel de
revista ou de jornal será o ideal, pois quanto maior for
a medida do quadrado, maior será o cartucho.
2. Segue as instruções da planificação do origâmi e, no
final, decora o cartucho com motivos alusivos ao
tema, que podem ser pintados diretamente ou
recortados e colados.

Professora Lisete Rainha
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LENDA DE S. MARTINHO
Num dia frio e chuvoso de inverno,
Martinho, um soldado romano, estava de
regresso a casa montado no seu cavalo
quando encontrou um mendigo. Vendo o
pedinte a tremer de frio e a pedir-lhe esmola,
e não tendo nada que lhe pudesse dar, pegou
na espada e cortou a sua capa ao meio,
cobrindo-o com uma das partes. Sem que

nada o pudesse prever, nesse momento, as
nuvens negras desapareceram e o sol surgiu.
O bom tempo prolongou-se por três dias.
Diz a lenda que é por isso que todos os anos,
nesta altura, o tempo melhora e fica mais
quente. É o chamado “Verão de São
Martinho”.

Professora Lisete Rainha

CURIOSIDADE

Bruno – 8º Ano
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LENDA DO VINHO
Era uma vez um homem, chamado Dionísio, que, muito moço ainda, tinha vindo da Itália
para a Grécia, em tempos que já lá vão, há muitos milhares de anos.
Cansado e trôpego, saudoso da sua terra, lembrou-se um dia de voltar ao país onde
nascera, a fim de nele morrer. Preparou-se para a jornada, que era longa e trabalhosa. Ao
abalar, atravessando campos, quis levar
para a Itália a linda planta da vinha, que
na sua infância não se recordava de lá ter
visto.
Cuidadosamente arrancou do chão
uma pequeníssima videira; e como não
tinha vaso para a transportar, procurou o
que no lugar poderia encontrar para esse
fim. Achou um osso de galo. Esvaziou, e lá
meteu as raízes da plantazinha, com uma pitada de terra.
Seguiu o seu caminho, e, passado tempo, como a videira fosse crescendo, já não cabia
onde o bom Dionísio o metera. O homem, encontrando um osso maior, o de um leão, pa ra ele
o transportou.
Tempos ainda passaram, e a planta, continuando a crescer, em breve não coube também
no osso de leão, sendo preciso que o nosso viajante a mudasse para um osso de burro, maior
ainda.
Assim chegou o Dionísio com a vinha às terras da formosa Itália. Ali a plantou com todo o
jeito. Dela, mais tarde, se cortaram bacelos que formaram vinhedos, vinhedos que deram
uvas, uvas com que se fez vinho, vinho que os homens beberam com delícia.
Sucedeu então um maravilhoso caso!
Quem bebia pouco vinho ficava alegre, esperto, altivocantor como um galo. Quem bebesse mais parecia depois
um leão de força, um leão de beleza e coragem. Ai daquele,
porém, que abusasse da estranha bebida! A cabeça pendialhe, as ideias sumiam-se-lhe, ficava estúpido, triste - ficava
como o burro! E o que se deu há tantos milhares de anos na
Itália, é o que ficou acontecendo para sempre, em toda a
parte onde se bebe vinho. A videira de Dionísio, passando pelos ossos do galo, do leão e do
burro, ao homem passou a transmitir as qualidades e defeitos daqueles bichos; e as cepas de
hoje, que, pelos modos, são todas filhas daquela, continuam em toda a parte na posse do
espantoso e admirável privilégio…
DOM Luís de Castro
Professora Lisete Rainha
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O JOVEM TATUADO
Vi-me, lamentavelmente, na situação de acompanhante de um familiar no serviço de
urgência de um hospital público. Encontrava-me sentada, na sala de espera, quando vi um
jovem todo tatuado, com alargadores nas orelhas e com a língua bífida, como a de uma
serpente.
O jovem queixava-se de dores de cabeça atrozes.
Questionei-me, de imediato, sobre o que poderia
causar aquele mal-estar. Seria alguma infeção
causada pelas tatuagens? O que levará um jovem a
tatuar o corpo todo, metamorfoseando-se numa
espécie de objeto artístico? Terá algum motivo
para tal inspiração… Será por homenagem a
alguém ou por pertencer a alguma associação
secreta que ele fez essa excentricidade ao seu
corpo?
Chegou o enfermeiro para lhe colocar um cateter
na veia. Onde inseri-lo? No olho negro da serpente
ou na boca feroz do dragão tatuados no braço? Difícil encontrar a veia…
Após várias tentativas falhadas, o enfermeiro levou-o na maca para a enfermaria, ficando as
pessoas na sala de espera a interrogar-se sobre o que iria acontecer. Por mim, fiquei
espantada por haver quem faça tamanhas bizarrias ao seu próprio corpo, sem pensar nas
consequências para a saúde.
Texto coletivo redigido pelos alunos da turma 9º D/PCA
Professora Alexandra Santos

MIRTILO
“Eu sou o mirtilo. Sou rico em antioxidantes, daí a minha cor azulada. Tenho
muita fibra, vitaminas e minerais, sobretudo cálcio e potássio. Sou capaz de
proteger as tuas células e ajudo na prevenção de algumas doenças. Sou uma
espécie de super arma secreta no combate aos germes e bactérias”.
Por 100 gramas de mim obténs*:
o 57 kcal;
o 2 g de fibra;
o 9,7 mg de vitamina C;
o 12 mg de fósforo;
o 77 mg de potássio.
Bruno – 8º Ano
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O QUE É UMA CLEMENTINA?
A clementina foi inventada pelo padre Clément, que lhe deu o nome. É o
cruzamento entre a tangerina, originária da China, e a laranja amarga. A
tangerina e a clementina são parecidas. Como distingui-las? A tangerina está
cheia de caroços enquanto a clementina não os tem!
Iara -7º Ano

DIA DE S. MARTINHO: PROVÉRBIOS E QUADRAS
No dia do S. Martinho vai à adega e prova o teu vinho.
Mais vale um castanheiro do que um saco com dinheiro.
Dia de S. Martinho fura o teu pipinho.
O S. Martinho
Está a chegar!
Vai à biblioteca
Um livro requisitar

No S. Martinho
Há muita alegria
Vai à biblioteca
Os livros são boa companhia
Guilherme - 7º Ano

CURIOSIDADE SOBRE A CASTANHA
O castanheiro, considerado o rei das florestas, é uma das árvores mais
altas, podendo medir até 50 m de altura e viver até aos mil anos!
A castanha é uma semente que surge no interior de um ouriço (o fruto)
que envolve duas a três castanhas.
As castanhas são ricas em vitaminas C e B6.
Há muitas maneiras de comer castanhas: cozidas, em puré, numa sopa,
em sobremesas doces.
As castanhas têm um baixo teor de gordura.
Professora Lisete Rainha

DIA INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS
Foi a 10 de dezembro de 1948 que a Assembleia Geral das Nações Unidas
proclamou a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Esta declaração
é um documento que tem por objetivo promover a paz e os valores
de liberdade, igualdade e justiça.
A Declaração Universal dos Direitos do Homem foi a forma encontrad a para proteger os
direitos fundamentais de todas as pessoas e garantir que a dignidade humana de toda a
gente era respeitada, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945.
Os direitos humanos são, então, os direitos básicos que todos os cidadãos mere cem ter e
que todos os países do mundo devem respeitar.
Visão Júnior, 2016

Professora Lisete Rainha
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A FAMÍLIA DOS CERVÍDEOS E AS RENAS DO PAI NATAL
A família dos cervídeos é formada por mamíferos ruminantes, artiodáctilos e com hastes.
(...). Explicando melhor: ruminante significa que apresenta o estômago dividido em vários
compartimentos e que tem a capacidade de ruminar. Ou seja, mastiga o alimento uma vez e
depois de ir para o estômago, esse alimento regressa à boca para ser mastigado uma segunda
vez. Artiodáctilo quer dizer que apresenta, nas patas, dedos em número par (cascos fendidos,
formando uma espécie de V entre eles). E em relação às hastes? Ao contrário dos cornos,
como nas vacas ou nos bodes, as hastes dos cervídeos são formadas por osso, no seu interior.
Todos os anos crescem hastes nos machos a fim de estarem preparados para as lutas, na
época de reprodução, e caem algum tempo depois. Mais tarde,
voltam a crescer.
A rena é um dos cervídeos mais conhecidos, por estar
associada ao Pai Natal. Vive nas zonas frias do Norte da Europa,
Ásia e América do Norte. É um cervídeo que gosta de viver em
locais onde os invernos são rigorosos. (...). Nesta espécie de
cervídeo, ao contrário de todas as outras, tanto o macho como a fêmea apresentam hastes.
As renas alimentam-se de ervas e das folhas de pequenos arbustos rasteiros. No inverno,
como o solo está quase todo coberto de neve, alimentam-se de líquenes. As renas acasalam
antes do inverno e, após sete meses, as crias nascem, por altura da primavera. (...). Como o
clima é mais rigoroso e é necessário que as crias se adaptem rapidamente, dois meses após
terem nascido as crias já se alimentam também de ervas. Ficarão na companhia da mãe cerca
de um ano e depois terá uma vida independente. Se tudo correr bem, poderão viver dezasseis
anos, na Natureza!
Visão Júnior, dezembro de 2016
Professora Lisete Rainha

PUDIM DE NATAL
(Esta receita foi-me dada pelo meu amigo Atalante Miglioitti, o músico).
Remover a pele e as espinhas a sete peixes brancos grandes, reduzir a carne a
uma pasta que se mistura com o miolo de sete pães não muito tostados e uma
trufa branca ralada. Ligar tudo com as claras de sete ovos de galinhas e cozer ao
vapor, num saco de pano rijo, durante um dia e uma noite. Na hora de o comer,
tomar cuidado para não haver engasgadelas com uma qualquer Santa relíquia
que tenha sido escondida no seu interior.
Leonardo da Vinci, Notas de Cozinha de Leonardo da Vinci

NOTA: Ter em atenção que falamos da gastronomia da época.

Leonardo da Vinci





nasceu em 1452 e morreu em 1519.
foi uma das figuras mais importantes do Renascimento.
destacou-se como cientista, matemático, engenheiro, inventor, pintor e escultor.
é o autor da famosa pintura Mona Lisa.

Mona Lisa

Professora Lisete Rainha
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GALERIA DA BIODIVERSIDADE

A Galeria da Biodiversidade é
um Centro Ciência Viva
dedicado especificamente à
biodiversidade. Um espaço
onde a arte se cruza com a
biologia e a história natural,
estimulando uma panóplia de
experiências
sensoriais,
propositada e cuidadosamente
concebidas para celebrar a
diversidade da vida. A Galeria
da Biodiversidade é o primeiro
espaço museológico do mundo
criado de raiz, segundo a
filosofia da museologia total.
Neste local, os visitantes
encontram
um
conjunto
exemplar de 49 módulos
expositivos e instalações,
muitos dos quais desenvolvidos
ou adaptados especificamente
para a sua exposição permanente, organizados em 15 temas principais através dos quais se
abordam os mais variados aspetos da diversidade biológica e cultural que hoje conhecemos.
Com funcionalidades e características sem paralelo a nível mundial, e devidamente
enquadradas numa gama extraordinariamente rica e diversificada de recursos
museográficos, que vão desde modelos mecânicos até às mais sofisticadas plataformas
multimédia e audiovisuais, esta nova e única plataforma cultural convida os visitantes a
embarcar numa viagem através da ciência, da literatura e da arte, durante a qual são
contadas as mais belas histórias sobre a vida.
Disponível na Internet: https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=casa%20andresen
https://www.viagensemiudos.pt/galeria-da-biodiversidade/
[consult. em 26/11/2019]
Turma 8º A
Professora Dulce Lima - Ciências Naturais
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