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HOMENAGEM AO DOUTOR ARNALDO LUCAS
No dia dezasseis de setembro, o Agrupamento
de Escolas Manoel de Oliveira reuniu-se no
Polivalente para prestar merecida homenagem
ao Senhor Doutor Arnaldo Lucas, ex-Diretor,
que desempenhou as suas funções de gestão
com diligência e profissionalismo e, nessa
qualidade, dedicou quase trinta anos da sua
vida à liderança daquele que é agora o Agrupamento Manoel de Oliveira.
(Continua na página 3)

SELO “ESCOLA SAUDÁVEL”
Muito nos apraz a atribuição do Selo Escola Saudável à nossa escola, em
reconhecimento do trabalho realizado, no âmbito da Educação para a Saúde, em
prol do bem-estar de toda a comunidade educativa e na promoção da literacia
em saúde, ao longo de anos.
(Continua na página 13)

ORQUESTRA “LIXADA” DE ALDOAR
No dia dezasseis de dezembro, de manhã, a
Orquestra “Lixada” de Aldoar convidou as
turmas de 2º e de 3º Ciclo, os professores, a
Direção e a Presidente do Conselho Geral para
assistir a um espetáculo musical, que decorreu
no Polivalente da Escola Manoel de Oliveira.
(Continua na página 24)

EXPOSIÇÃO “MANOEL DE OLIVEIRA – ANIKI-BÓBÓ”
Os alunos da EB Manoel de Oliveira comemoraram o aniversário do patrono do Agrupamento e
convidaram os pais para uma visita guiada à exposição inspirada no filme Aniki-Bóbó.
No dia 21 de dezembro, a Escola abriu as suas portas para
receber os pais e encarregados de educação que foram convidados
a realizar uma visita guiada à Exposição “Manoel de Oliveira –
Aniki-Bóbó” e manifestaram o seu apreço, tanto pelos trabalhos
expostos, como pela reprodução do ambiente escolar vivido na
época retratada no filme.
(Continua na página 9)

Editorial
Num tempo em que a mudança é inevitável e urge
estar atento às inúmeras solicitações dirigidas ao
Agrupamento, eis-nos de volta com mais um número
do Notícias Frescas, que continua a sua labuta, agora,
sob a égide de uma nova Direção, com o intuito de
divulgar o muito que se fez neste período.
Fica-nos bem começar por aquilo que aprendemos
na Biblioteca Escolar, acerca da cultura e das tradições
de diferentes países e comunidades, através das
histórias contadas, que transportaram os alunos para
o mundo mágico dos livros e os fizeram refletir acerca
da diversidade humana e cultural e da exemplaridade
e universalidade de valores e ensinamentos
importantes para o compromisso com o mundo global
e o bem comum.
Congratulamo-nos com a divulgação dos trabalhos
realizados pelos alunos e professores, em várias áreas
do saber, realçando aqueles que foram elaborados no
âmbito da Oficina de Escrita, bem como os que
integraram as Exposições fabulosas que, ao longo do
primeiro período, embelezaram diversos locais das
Escolas, num apelo permanente ao exercício de uma
literacia cívica construída, passo a passo, com base em
produtos concretos que ilustram, exemplarmente,
valores, comportamentos e atitudes adequadas.
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Regozijamo-nos com o reconhecimento das práticas
promotoras da literacia em saúde, e com o
desenvolvimento de outras literacias, que permitirão
aos alunos construir um futuro que se pretende
auspicioso.
Realçamos, por fim, a homenagem prestada ao nosso
ex-Diretor, Dr. Arnaldo Lucas, que exerceu funções de
gestão - Presidente do Conselho Diretivo/Executivo,
Assessor da Direção e Diretor no Agrupamento,
durante um período de cerca vinte e oito anos.
A Equipa de Coordenação do Jornal

noticiasfrescas@avmanoeloliveira.pt
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HOMENAGEM AO DOUTOR ARNALDO LUCAS

deste Agrupamento.
O Dr. Arnaldo Lucas tomou a palavra e
Esta homenagem pretendeu não só
realçar o contributo prestado pelo Dr.
Arnaldo Lucas a esta comunidade escolar,
como também mostrar a nossa gratidão.
A cerimónia foi aberta pelo novo Diretor,
o Dr. Nuno Carvalho, que deu, em seguida,
a palavra à Dra. Nazaré Rosas, docente que
coadjuvou a Direção cessante, e à Dra.
Olinda Silva, ex-presidente do Conselho
Geral. Seguiu-se a leitura de um texto de
agradecimento da comunidade escolar,
pela Dra. Ana Pais – ex-adjunta da Direção
cessante -, complementado por uma
apresentação de registos fotográficos
representativos de alguns dos eventos que
fazem parte da História e das estórias

NOTÍCIAS FRESCAS

dirigiu-se aos presentes para falar um
pouco dos “…momentos de muita alegria,
de stress, de angústia e de revolta”, que
vivenciou no exercício das suas funções, e
do seu contributo para a melhoria da
comunidade.
Em
reconhecimento
do
trabalho
realizado, o Ex-diretor foi presenteado
com uma serigrafia da autoria de Júlio
Capela, uma réplica da escultura de
Manoel de Oliveira, da autoria do escultor
João Brito e um postal ilustrado pelo
professor Francisco Guerreiro, o qual foi
assinado por todos os presentes.
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A Equipa de Coordenação do Jornal

ENTREVISTA COM O EX-DIRETOR DO AGRUPAMENTO
Na sequência da cerimónia de homenagem ao Doutor
Arnaldo Lucas, o Notícias Frescas ficou curioso e foi entrevistar o
ex-diretor do Agrupamento, que partilhou connosco alguns dos
momentos mais marcantes da sua vida profissional.
N.F. Quais os aspetos mais marcantes do seu percurso
profissional?
A.L. O meu percurso profissional teve início em 1979, na Escola
Leonardo Coimbra. Posteriormente, passei pelas Escolas Pires de Lima, Matosinhos, Senhora
da Hora, Paços de Ferreira e Lavra.
NOTÍCIAS FRESCAS
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Trabalhei sete anos na Escola de Paços de Ferreira e aí exerci o primeiro cargo de gestão,
durante cinco anos, como Presidente do Conselho Diretivo, entre os anos letivos de
1985/1986 e 1989/1990.
No ano letivo de 1993/1994, iniciei funções na, então, Escola C+S de Aldoar, que, desde
março de 2001, passou a designar-se Escola Manoel de Oliveira, onde me aposentei, a 1 de
março, do presente ano. Foram cerca de 28 anos de atividade profissional nesta Escola.
Neste período, além de funções docentes, exerci, desde o ano letivo de 1994/1995, funções
de gestão (Presidente do Conselho Diretivo/Executivo, Assessor da Direção e Diretor).
N.F. Todos o conheceram, primeiro, como Presidente do Conselho Diretivo, seguido de
um Executivo e, depois, como Diretor. Mas não foi sempre assim. Sabemos que
também foi professor e teve turmas. Quer falar-nos um pouco dessa experiência?
A.L. Para além das funções docentes e de gestão, exerci, nos primeiros anos da carreira,
funções de Diretor de Turma, no âmbito das quais desenvolvi vários projetos,
particularmente na área da educação para a saúde e do ambiente. Saliento a elaboração e
concretização, com os alunos das minhas turmas, do projeto de arborização da Escola
Manoel de Oliveira, no âmbito do Projeto “Viva a Escola”, o qual teve a parceria da Câmara
Municipal do Porto e da Junta de Freguesia.
Também nas funções docentes e de gestão, foram muitos os projetos em que me envolvi.
Saliento: a visita de todos os alunos, professores e funcionários à Expo 94; a participação e
envolvimento de toda a comunidade educativa na ópera Wozzeck, que foi apresentada na
Casa da Música, no âmbito do “Porto, Capital Europeia da Cultura”, em 2001. Na sequência
desta atividade foi preparado e ensaiado, nas instalações da Escola, através de uma oficina
de escrita, um outro espetáculo de ópera, denominado “Demolição”, no qual participaram
alunos e encarregados de Educação. Foi representado no mesmo espaço da ópera Wozzeck.
Destaco, ainda, a participação, entre 1996 e 2004, no projeto de intervenção social
promovido pela Associação Interinstitucional de Desenvolvimento de Aldoar (AIDA),
dirigido às famílias de menor escolarização da Freguesia de Aldoar. Foram parceiros: a Junta
de Freguesia, a Cooperativa Ceta Social, a Paróquia de Aldoar e a Associação de Ludotecas do
Porto.
Entre 2004 e 2009, empenhei-me na promoção e coordenação do Projeto Acreditar, no
âmbito do Programa Escolhas, que tinha como principal objetivo o combate ao insucesso e
ao abandono escolar.
N.F. Que repercussão teve a pandemia na vida escolar e na sua vida profissional?
A.L. A pandemia teve um impacto muito negativo na vida das famílias e na atividade das
escolas. A suspensão das atividades escolares evidenciou a fragilidade dos alunos
pertencentes a agregados familiares mais débeis, dado que não dispunham de meios
tecnológicos adequados para beneficiarem do ensino à distância. Durante os confinamentos,
mais de 100 alunos foram apoiados através da entrega e recolha de meios didáticos em
suporte de papel. Esta ação só foi possível, graças à excelente colaboração da União de
Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, da Associação de Ludotecas de Porto, dos
docentes, dos técnicos e dos funcionários.
NOTÍCIAS FRESCAS
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N.F. Considera que a Educação/Escolaridade pode, efetivamente, mudar a vida de uma
pessoa?
A.L.: Do meu ponto de vista, a educação e a formação são os meios mais eficazes para
melhorar as condições de vida das pessoas e das famílias, em particular das famílias com
poucos recursos económicos.
N.F. Como vê a evolução da educação no país?
A.L. O sistema educativo teve, ao longo dos últimos 40 anos, uma grande evolução, desde as
instalações escolares, à diversidade de recursos humanos e técnicos. Saliento, também, a
progressão muito consistente da integração de alunos com necessidades educativas
especiais no contexto do ensino regular. Muitas das melhorias referidas poderiam ter
ocorrido de forma mais rápida e consistente. No entanto, a evolução foi quase sempre no
sentido positivo.
N.F. Agora que já não exerce funções ligadas ao Ensino, como ocupa o seu tempo?
Sente falta do que fazia?
A.L. Como sempre fiz desde a minha juventude, continuo a colaborar, em regime de
voluntariado, com instituições de intervenção social na comunidade (Cooperativas e IPSS),
participando nos seus órgãos dirigentes. Estou a referir-me, por exemplo, às Cooperativas
Ceta e Ceta Social, ao Movimento de Apoio ao Diminuído Intelectual (MADI) e à Associação
de Educação e Desenvolvimento Social (AEDS).
N.F. Que mensagem gostaria de deixar aos nossos jovens, já que estes serão a futura
geração de adultos do nosso país?
A.L. Acredito num futuro positivo para os jovens. No entanto, é necessário que cada um
procure obter os melhores resultados na sua atividade escolar e noutras atividades em que
se envolvam.
N.F. Em nome da comunidade escolar, muito obrigado, Dr. Arnaldo Lucas, por nos ter
concedido esta entrevista.
A Equipa de Coordenação do Jornal

DIA MUNDIAL DO ANIMAL
No âmbito da disciplina de Ciências Naturais, em articulação com
Cidadania e Desenvolvimento, as turmas do 2º ciclo, no passado dia 4 de
outubro, comemoraram o Dia Mundial do Animal. De forma a sensibilizar os
alunos e a comunidade educativa para os direitos dos animais, as ameaças
de que, por vezes, são alvo e a sua importância para a Natureza, foram
realizadas diversas atividades.
Placard com

alguns dos direitos
selecionados da Declaração Universal
dos Direitos dos Animais

Professora Susana Sousa
(Delegada de Ciências Naturais – 2º Ciclo)
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PESSOAS POR TODOS OS DIREITOS
As turmas do 9º ano fizeram um trabalho
de articulação entre as disciplinas de
Geografia
e
de
Cidadania
e
Desenvolvimento, utilizando a plataforma
Classroom e a ferramenta digital Padlet. Os
alunos foram convidados a realizar uma
pesquisa acerca de personalidades que se
destacaram na luta pelos Direitos
Humanos. As personalidades escolhidas
foram identificadas, salientando os
motivos biográficos mais significativos, e
foram localizadas no planisfério, de acordo
com
a
sua
nacionalidade.

Esta atividade foi pensada com o objetivo
de desenvolver o conhecimento pela
geografia mundial e pela localização de
lugares, assim como para promover o uso
das novas tecnologias/ ferramentas
digitais, de forma motivadora e articulada.
Desta forma, e em alinhamento com o
Projeto Educativo do AVMO, priorizou-se
um dos eixos do Plano Escola +.
Os alunos aderiram à atividade e tivemos
um resultado excelente!

Professoras Marta Miranda e Susana Correia

COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA MÚSICA – 1 DE OUTUBRO
Os alunos de 5º e 6º ano celebraram o Dia Mundial da Música,
participando nas atividades que lhes foram propostas, com
interesse e curiosidade. No 6º ano, na disciplina de Educação
Musical, em articulação com Expressões Artísticas e Tecnológicas,
os alunos realizaram uma atividade subordinada ao tema “Evolução
da notação musical e dos instrumentos musicais ao longo dos
séculos”. Os trabalhos foram expostos num dos átrios dos alunos.
No 5º ano, os alunos foram convidados a participar numa
“viagem” em torno d’Os sons de todo o mundo, que os sensibilizou
para a importância da música e dos ideais de paz e de amizade que
ela veicula.
Professoras Nazaré Rosas (Educação Musical) e Orquídea Castro (Expressões Artísticas e Tecnológicas)
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EXPOSIÇÃO "MANOEL DE OLIVEIRA ANIKI-BÓBÓ"
Os pais e encarregados de educação foram acompanhados pelo Tiago e pela Leonor,
do 8ºB, que mostraram os seus trabalhos e os dos colegas e deram voz à crónica social,
que despertou consciências para a importância de temas transversais de cidadania.
Desde o dia 11 de dezembro que a Exposição “Manoel de
Oliveira – Aniki-Bóbó” está patente ao público, num dos átrios
principais da Escola Básica Manoel de Oliveira. Esta Exposição
recria um ambiente de sala de aula dos anos 40, do século
passado, época em que surgiu “Aniki-Bóbó”, a primeira longametragem de Manoel de Oliveira, o nosso patrono. Desta
recriação fazem parte os desenhos de imagens de cenas do
filme, elaborados pelos alunos do 3º Ciclo, nas disciplinas de
Educação Visual e de Expressões Artísticas e Tecnológicas.
“As imagens naturalistas e os espaços escolares do filme”,
diz-nos o professor Rui Lages, um dos principais
dinamizadores do projeto, “estimularam a imaginação dos
nossos alunos, que exploraram as técnicas das artes plásticas
para representar os ambientes e as cenas da vida real das
crianças”, daquela época.

NOTÍCIAS FRESCAS
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Considerado uma obra precursora do Neorrealismo, “O filme Aniki-Bóbó é dotado de um
realismo social que ainda hoje podemos observar entre os alunos das nossas escolas,
revelando-nos um humanismo crítico marcante”, citando a mesma fonte.

Esta iniciativa, dinamizada pelo Departamento de Expressões, pretendeu mobilizar
saberes e conteúdos das disciplinas envolvidas, em ambiente de projeto, valorizando a
integração socioeducativa.
Como nota final, realça-se a colaboração de encarregados de educação, de professores e de
funcionários, bem como de algumas instituições e organismos que cederam os materiais e as
peças expostas.

A Equipa de Coordenação do Jornal
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DEBATE - PARLAMENTO DOS JOVENS
SESSÃO COM DEPUTADA

Fake News - O impacto da desinformação na democracia
No dia 15 de dezembro, às 14:30, o Polivalente acolheu a Senhora Deputada, Cristina
Mendes da Silva, e os alunos que foram convidados para participar no debate subordinado
ao tema “FAKE NEWS: Que estratégias para combater a desinformação?”. Esta sessão
realizou-se no âmbito do programa Parlamento dos Jovens – Edição 2021-2022 – um
programa da Assembleia da República.
A pertinência e a atualidade do tema suscitaram muita curiosidade e despertaram
consciências para a importância do contributo de cada um para a resolução de questões que
afetam o nosso presente e podem comprometer o futuro individual e coletivo. Os alunos
foram alertados para um exercício de uma cidadania ativa e para a necessidade de
descodificação da informação, através da consulta de várias fontes.

Professora Teresa Freitas
(Ciências Naturais - 3º Ciclo)
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SESSÕES DO PROJETO PertenSER
Durante o 1º período, as sessões do Projeto PertenSer
proporcionaram aos alunos do 8º B experiências
inovadoras e gratificantes que decorreram em articulação
com várias disciplinas.
No dia oito de outubro, em Educação Visual, a turma do
8ºB visitou a Casa das Artes, da Universidade Católica
Portuguesa. O tema trabalhado foi a Educação/Empatia e,
nesta sessão, os alunos tiveram a oportunidade de ver um
documentário sobre a escola e as condições de ensino em
África - ex-colónias - e de visitar as instalações.
No final do mês, na disciplina de Português, realizou-se a
primeira sessão com a MEERU, sobre a defesa dos Direitos
Humanos, trabalhando aspetos a ter em conta na
comunicação interpessoal. Na disciplina de Francês,
concretizou-se a segunda sessão com a MEERU,
desenvolvida em torno de temas como a capacidade de
Sonhar, aliada à importância da reflexão crítica quando
somos tentados a imitar os sonhos dos outros.
No dia 30 de novembro, em Expressões Artísticas e
Tecnológicas, os alunos participaram com entusiasmo na
atividade “Trabalho em equipa - limites interpessoais”, com
o Movimento Transformers e, em dezembro, na disciplina de
Geografia, a sessão do PertenSer decorreu no espaço escolar
exterior, onde os alunos realizaram uma atividade sobre emoções, coesão do grupo, trabalho
em equipa e vários tipos de comunicação.

Professora Teresa Freitas (Diretora de Turma do 8ºB e Coordenadora do Projeto Educação para a Saúde)
A Equipa de Coordenação do Jornal
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CERIMÓNIA DE ENTREGA DO SELO ESCOLA SAUDÁVEL
Selo Escola Saudável 2021-2023
Este incentivo premeia as escolas que
privilegiam a promoção de hábitos de
vida saudáveis, através de práticas de
referência, que, no dia a dia, potenciam
o crescimento e o desenvolvimento de crianças, jovens e
adultos saudáveis.
A Cerimónia de entrega do Selo Escola Saudável teve lugar
na Escola Secundária Carlos Amarante, em Braga, no dia 3 de
novembro e o Agrupamento fez-se representar
condignamente na pessoa da Coordenadora do Projeto
Educação para a Saúde, a professora Teresa Freitas.
Esta sessão contou com a presença do Secretário de Estado Adjunto da Educação.
A Equipa de Coordenação do Jornal

SUPORTE BÁSICO DE VIDA
Durante o 1º período, decorreram, na Escola
Básica Manoel de Oliveira, duas sessões de
formação – uma teórica e uma prática -, nas quais
os alunos, não só puderam assistir à demonstração
de manobras de “Suporte Básico de Vida”, como
ainda tiveram oportunidade para as treinar com a
ajuda de um manequim ou com “modelos vivos”,
socorrendo-se de colegas que se voluntariaram.
Este trabalho foi realizado em articulação com a
disciplina de Ciências Naturais, no âmbito do
subtema "Organismo Humano em Risco".

Professora Teresa Freitas (Ciências Naturais- 3º Ciclo e Coordenadora do Projeto Educação para a Saúde)
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APRENDER A COMUNICAR COM EFICÁCIA
A turma do 8ºB participou em mais uma
sessão com a ONG MEERU, no âmbito do
projeto PertenSer, no dia 29 de outubro, sob o
tema
“Promoção
de
Competências
Comunicativas”.
Foram
proporcionadas
atividades
centradas
na
expressão
comunicativa, com recurso a linguagem verbal
e não verbal, cujos resultados se revelaram
surpreendentes para os alunos, na medida em
que, de uma forma lúdica, foram confrontados
com aspetos sérios, essenciais para uma maior
eficácia da comunicação.
Na recriação do jogo “Segue o líder”, os
alunos tomaram consciência da importância da
concentração e focalização necessária para
uma boa receção e execução das instruções
transmitidas. Assim, perceberam que uma
atenção focada facilita o entendimento do
assunto da comunicação. Numa outra
atividade, os alunos foram levados pela
descoberta a assumir que todos somos
potencialmente diferentes a descodificar
mensagens, daí a subjetividade da capacidade
interpretativa, pelo que, quando se fica com
dúvidas sobre o conteúdo da mensagem
transmitida, se deve interpelar o emissor,
pedindo esclarecimentos sobre o que
efetivamente este quis transmitir. Esta
atividade permitiu aos alunos rever a sua
postura e capacidade de concentração em
situação
de
aula,
devendo
pedir
esclarecimentos aos professores se sentirem
dúvidas em relação a algum assunto exposto. Por fim, alguns alunos também vestiram a pele
de emissores de informação aos seus colegas da turma, dando-lhes instruções para a
execução de uma tarefa, reconhecendo uns e outros a vantagem que traz um bom domínio
da competência linguística para otimizar a comunicação interpessoal. A sessão dinamizada
pela Ana Ferreira e pelo Nicolau Osório da equipa MEERU chegou ao fim em ambiente de boa
disposição e com a vontade de todos os alunos em melhorar as suas competências
comunicativas.
Professora Paula Santos e Turma do 8ºB
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TURMAS DO 8º ANO NA “ROTA DA ENERGIA”
Os grupos disciplinares de Físico-Química
e de Ciências Naturais realizaram uma
visita de estudo com as turmas do 8º ano às
instalações do Porto Innovation Hub, para
participar na ação ADENE - Rota da
Energia, promovida pela Câmara Municipal
do Porto, no dia 11 de novembro.
A sessão tinha como objetivo sensibilizar
os alunos para a temáticas das alterações
climáticas, contribuindo para aumentar a
ação individual e coletiva, através das
mudanças de comportamento e de estilo de
vida, assim como para a importância da
transição energética no combate às
alterações climáticas.
Os
alunos
refletiram
sobre
as
consequências das alterações climáticas,
tais como: o aumento da temperatura; o
aquecimento
dos oceanos
e,
por
conseguinte, o degelo, com o aumento do
nível médio da água do mar; a perda da
biodiversidade e os fenómenos extremos
das catástrofes naturais.
Tomaram consciência de que pequenos
gestos nas nossas ações diárias podem
contribuir para um ambiente mais
sustentável, como, por exemplo: saber onde
o consumo e custo de energia é maior nos
equipamentos domésticos e desligar certos
equipamentos da tomada quando não
estamos a utilizá-los. Os vários conteúdos
interativos em exposição permitiram
também aos alunos saber mais sobre os
planos do município para melhorar a
eficiência energética da cidade.
Depois desta visita, os alunos passam a
poder perspetivar melhor o futuro digital,
construído com base na transição energética e em cidades, casas e redes inteligentes.
Turma 8ºA e Professora Paula Santos (Português – 3º Ciclo)
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VIVA A CULTURA CIENTÍFICA!

No dia 24 de novembro, a docente da
disciplina Ciência Viva, professora
Catarina Morais, comemorou com as suas
turmas, do 7ºA e 7ºB, o “Dia Nacional da
Cultura Científica”, tendo os trabalhos
elaborados pelos alunos, culminado numa
exposição subordinada à temática “A
Ciência não tem género”.
Neste contexto, a atividade desenvolvida
com estas turmas visou a promoção de
uma cultura de interesse pela ciência, bem
como a reflexão sobre o tema " igualdade
de género".

O “Dia Nacional da Cultura Científica” foi
instituído para comemorar o aniversário
do nascimento de Rómulo de Carvalho,
ilustre professor de Física e Química, e dar
a conhecer o seu trabalho, não só na
promoção da cultura científica e no ensino
da
ciência,
mas
também
como
investigador, autor de manuais escolares,
de livros de divulgação científica e de
poesia, estes últimos sob o pseudónimo de
António Gedeão.

Professora Paula Santos

COMEMORAÇÃO DO DIA DE S. MARTINHO

5ºA e 5º B

NOTÍCIAS FRESCAS

Trabalhos realizados pelos alunos
do 2°B da EB da Ponte
16

NOTÍCIAS DO AGRUPAMENTO

31 de dezembro de 2021

O FERIADO QUE FESTEJA A REPÚBLICA
Os alunos do 3º ciclo
comemoraram o dia 5 de
outubro, assinalando, assim,
o Dia da Implantação da
República.
Os trabalhos realizados

foram expostos nas salas de aula das
respetivas turmas.
Esta atividade integra-se na comemoração
dos “Dias com História”, tema escolhido
pelo grupo de História para celebrar várias
datas importantes da nossa História.

As Professoras do Grupo de História – 3º Ciclo

NOTÍCIAS FRESCAS
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DIA EUROPEU DO DESPORTO NA ESCOLA
No dia 24 de setembro comemoramos o Dia Europeu do Desporto na Escola, no pavilhão da
nossa escola. As turmas que estiveram
presentes nas aulas de Educação Física,
experimentaram/praticaram
três
modalidades desportivas, rotativamente,
durante o período da aula. Estas
modalidades foram escolhidas por fazerem
parte da oferta do Clube do Desporto
Escolar - Badminton, Ténis e Ténis de
Mesa.
Foi um dia diferente, divertido e muito ativo.
Os Professores do Grupo de Educação Física

COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA PAZ
No dia 21 de setembro, as docentes
de
Português,
do
3º
Ciclo,
comemoraram com os seus alunos o
Dia Internacional da Paz, levando-os a
refletir sobre o privilégio de se
usufruir de Paz e de Bem-Estar num
mundo globalizado, conturbado, em
transformação, e sobre o contributo
pessoal que cada um pode dar para ser
um veículo da Paz e do Bem ao
próximo. Os alunos fizeram o exercício
de relativizar as contrariedades da
vida, colocando-se no lugar de outras
pessoas cujo sofrimento e vicissitudes
seriam mais penosos, percebendo que
muitas vezes o que para nós não tem valor, para outros, é um bem escasso e valioso e que ter
uma atitude positiva e proativa é necessário, para o nosso mundo evoluir num sentido mais
justo e pacífico.
Os alunos foram desafiados a construir frases de incentivo à Paz, seguindo uma sequência
de letras dada. Neste sentido, as professoras de Português com os seus alunos assinalaram o
início do ano letivo, deixando uma mensagem de Paz a toda a comunidade escolar, visível
num trabalho artístico exposto.
Professora Paula Santos

NOTÍCIAS FRESCAS

18

NOTÍCIAS DO AGRUPAMENTO

31 de dezembro de 2021

PASSAPORTE DE LEITURA EM MOVIMENTO
No dia 17 de novembro, à tarde, os
alunos do 9ºB, acompanhados pela

Diretora de turma e a professora de
Português, realizaram uma visita de
estudo à Biblioteca Municipal Almeida
Garrett, no âmbito dos projetos de
promoção da leitura e de desenvolvimento
de hábitos de leitura, em curso - Ler Mais,
Falar Bem, Escrever Melhor, em Qualquer
Lugar e “Era uma vez…”, entre outros.
Acomodados na Sala de Leitura Infantojuvenil, um espaço amplo e arejado, os
alunos foram convidados a participar
numa sessão de leitura,

NOTÍCIAS FRESCAS

que começou por lhes dar a conhecer
uma obra de Manuel António Pina,
intitulada O Inventão. Encantados,
primeiro, pela voz doce e melodiosa da
Dra. Maria Adelaide, todos a ouviram

atentamente, com interesse e curiosidade,
para, em seguida, serem eles próprios a
“desentaramelar a língua” para ler, com
clareza, alguns trava-línguas, bem difíceis
de articular.
Os alunos realizaram, ainda, uma visita
guiada à Biblioteca, tendo ficado a
conhecer as várias áreas de leitura que
compõem este espaço, bem como os
procedimentos a adotar para obterem o
Cartão de Leitor e, com ele, usufruir do
serviço de empréstimo domiciliário.
Já no exterior, houve, ainda, tempo para
um pequeno passeio outonal pelo belo
jardim, antes da viagem de regresso à
Escola.
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Ainda no interior, houve
tempo para apreciar o
trabalho do artista e
curador Pedro G.
Romero.

Já no exterior, houve, ainda, tempo para um pequeno
passeio outonal pelo belo jardim, antes da viagem de
regresso à Escola.

Turma do 9ºB e Professora de Português
NOTÍCIAS FRESCAS
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PROJETO “GERAÇÃO+” DA LIPOR
No dia 16 de novembro esteve presente na nossa escola uma
convidada, Joana Oliveira, técnica da Lipor, no âmbito do Projeto
“Geração+”, o qual está a começar a ser implementado no
Agrupamento. As turmas foram todas abrangidas por sessões
flash, em que esta técnica fez uma breve apresentação do Projeto,
sendo a nossa escola um parceiro do mesmo. Foram exploradas
várias questões relacionadas com este projeto, nomeadamente a
reciclagem e ficou a sensibilização para todos ajudarem, quer na
escola, quer em casa, a cuidar melhor do nosso ambiente.

Visita a PLATAFORMA

GERAÇÃO+ da Lipor
As coordenadoras,
Lídia Espinheira e Júlia Sampaio

CAMPANHA DE ALTERAÇÃO DE COMPORTAMENTOS:
“Mudar para Melhor”
No mês de outubro, os alunos das turmas do 8º A, 8ºB e 8ºC, orientados pelas professoras
de Português, Paula Santos e Maria José Neves, elaboraram anúncios publicitários, no âmbito
do estudo da Publicidade Institucional e do desenvolvimento das competências digitais, com
vista à reflexão e promoção da melhoria de comportamentos, no seio da comunidade
educativa. Os trabalhos elaborados pelos alunos deram origem a cartazes apelativos, que
foram expostos no corredor exterior à Biblioteca da Escola, sensibilizando o público escolar
para a aquisição de comportamentos cívicos adequados.

Professora Paula Santos

NOTÍCIAS FRESCAS
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OFICINA ARTÍSTICA DE CINEMA DE ANIMAÇÃO NA FONTE DA MOURA
Os alunos do 4ºA, da EB da Fonte da Moura, participaram na Oficina Artística de Cinema de
Animação orientada por Fernando Saraiva, no âmbito do
projeto V.C.I. Começaram por ver um filme enquadrado no
espólio das obras cinematográficas produzidas pelo
CLIA_ANILUPA no âmbito do Ministério da Cultura, intitulado
Um Mundo Melhor, seguido de uma discussão/reflexão sobre o
mesmo. As temáticas deste filme (racismo, poluição, entre
outros) foram também o mote para a criação de exercícios de
animação de imagem e construção de objetos óticos que foram apresentados numa
exposição aos alunos da escola. Os alunos demonstraram empenho na participação das
atividades realizadas ao longo desta oficina.

Professora Maria José Cardoso

TRABALHOS DOS ALUNOS EXPOSTOS NAS ESCOLAS DO AGRUPAMENTO
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O FERIADO DO 1º DE DEZEMBRO

O feriado do 1.º de dezembro, que
celebra a Restauração da Independência
de Portugal, após 60 anos de domínio
espanhol, é uma data simbólica no
calendário nacional, desde 1640.
Em 1910, a monarquia deu lugar à
República e todos os feriados foram
interrompidos, menos este, que é
celebrado desde essa altura.
A singularidade deste feriado é que se
tem mantido desde a monarquia, passou
os primeiros anos de República, o Estado
Novo e o 25 de abril. Foi suspenso apenas
durante três anos – tendo sido um dos
quatro feriados suprimidos a partir de
2013 pelo governo de então, até 2016,
altura em que foram repostos (1º de

dezembro, 5 de outubro, Corpo de Deus e
1 de novembro).
A importância desta data, celebrada com
toda a dignidade pelos órgãos de
soberania e pelo povo português, que
homenageiam
a
memória
dos
Restauradores, está associada à mais
importante
entre
as
efemérides
portuguesas pois, se não houvesse 1.º de
dezembro de 1640, Portugal seria a 18.ª
região autónoma do Reino de Espanha,
logo, a agenda de feriados seria definida
pelo governo de Madrid, cabendo apenas
a Lisboa a definição do seu feriado
autonómico. Deste modo, o 1.º de
dezembro foi o que determinou a
existência de todos os outros feriados.
Professora Maria Eduarda Malta (História – 3º ciclo)

DECORAÇÕES DE NATAL
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ORQUESTRA “LIXADA” DE ALDOAR
Foi uma manhã inteira preenchida com momentos
de alegria e união, proporcionados pela nossa banda
musical que, incansável, fez várias apresentações, para
diferentes grupos de alunos, que assistiram com
interesse e escutaram com atenção os sons, as
palavras e os movimentos desta composição
harmoniosa.
Esta exibição, magistralmente dirigida por Manuel
Oliveira, Psicólogo do Agrupamento, e por Paulo
Coelho de Castro, compositor e músico, combinou o
ritmo da música com o movimento de uma pequena
coreografia para contar uma história que realça a
importância dos valores e da formação cívica no
desenvolvimento pleno e harmonioso dos nossos
alunos.
Os instrumentos musicais utilizados são bastante
diversificados e foram idealizados e construídos pelo monitor Paulo Coelho de Castro, ou
pelos alunos, sob a sua orientação, com materiais simples que, habitualmente, são
encaminhados para a reciclagem.
Esta Banda Musical foi criada no âmbito do projeto “Valorizar, Capacitar e Incluir” (V.C.I.),
coordenado pela Associação de Ludotecas do Porto - entidade parceira do nosso
Agrupamento -, e é formada por um grupo de alunos de vários anos de escolaridade, que
participa regularmente nos ensaios. São eles: Sara (5ºA), Afonso e Leonor (5ºC), Taynara
(6ºB), Joana, Afonso, Íris e Ana (6ºC), Márcia, Juliana, Rodrigo e Tiago (8ºB), Ana Sofia, Luana
e Clara (9ºB).

NOTÍCIAS FRESCAS
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A Equipa de Coordenação do Jornal

ENTREVISTA COM MANUEL OLIVEIRA
ORQUESTRA “LIXADA” DE ALDOAR
O Jornal Notícias Frescas esteve presente no evento musical e tomou a iniciativa de
entrevistar o Dr. Manuel Oliveira, para conhecer e divulgar a atividade desenvolvida pela
equipa dinamizadora da Orquestra “Lixada” de Aldoar.
N.F. De quem foi a iniciativa? Quem dinamizou/promoveu a atividade “Orquestra
“Lixada” de Aldoar”? Como surgiu a ideia?
M.O. Esta “Orquestra” surge na sequência de uma candidatura apresentada pela escola ao
financiamento para o Projeto VCI (Valorizar, Capacitar e Incluir), há cerca de dois anos atrás.
N.F. Como é que conseguiu formar esta orquestra?
M.O. Devido à pandemia, foi muito difícil, ao longo destes dois anos, juntar as crianças e os
jovens nas sessões. Note-se que havia também a dificuldade de o monitor desta atividade ser
exterior à escola.
No início deste ano letivo, a Direção desafiou-me a fazer algo com a música na escola e
lembrei-me de juntar aquilo que já se tinha idealizado com um trabalho de recolha de
interesses dos alunos e divulgação do projeto.
N.F. Com que finalidade foi criada esta Orquestra fora do vulgar?
M.O. Para além da pertença, da união e da música, pretendeu-se sempre colocar a
sustentabilidade e a reciclagem como mote para este trabalho. À semelhança do trabalho que
o monitor Paulo Coelho tem desenvolvido há alguns anos.
NOTÍCIAS FRESCAS
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N.F. Os instrumentos musicais utilizados são bastante diversificados e diferentes
porque foram feitos com materiais simples que, habitualmente, são encaminhados
para a reciclagem. Que materiais foram reaproveitados? Como surgiu a ideia?
M.O. Em relação aos materiais, vale tudo!! Desde garrafões a teclados, de bengalas partidas a
rodas de bicicleta e muito mais. Basta estar prestes a ir para o lixo e ter o mínimo de
apresentação ou de condições.
N.F. Quem construiu os instrumentos?
M.O. Quase todos são construídos e idealizados pelo Paulo Coelho, embora os participantes
também sejam envolvidos na conceção e construção de alguns.
N.F. Fazer instrumentos musicais com material reciclado pode ser uma ótima ideia
para entreter e educar crianças e jovens, mostrando-lhes que há outros “brinquedos”,
além dos vídeojogos e da PlayStation e que existem outros desafios para lá dos ecrãs.
Concorda?
M.O. Concordo plenamente. Tenho notado que os dispositivos eletrónicos e as novas
tecnologias têm causado bastante dependência quer nos adultos, quer nas crianças,
afastando as pessoas da “vida real”. Nas crianças e jovens, por estarem em desenvolvimento,
traz consequências nefastas. Torna-se urgente retomar as “brincadeiras” do antigamente.
N.F. Quanto tempo demorou o processo?
M.O. Demorou bastante pois, como já referi anteriormente, a pandemia atrasou bastante o
processo. No início deste ano letivo, depois do desafio que a Direção do AE me lançou,
reunimos e pusemos mãos à obra. Digamos que este momento terá sido o “gatilho” para
início desta aventura!
N.F. Quantas horas de ensaio foram necessárias?
M.O. Não sei bem em horas, mas, em outubro, começámos a estar juntos todas as quartasfeiras, para desenvolver trabalho em grupo, que acabaria por culminar na atuação de final do
1º período. Entretanto, às segundas-feiras, começaram também a ser dadas aulas de guitarra
e de bateria.
N.F. Que mensagem pretendeu transmitir quando associou a música aos instrumentos
selecionados?
M.O. Antes de mais que a música está em todo o lado! Que, em conjunto, podemos “soar bem”
e que qualquer mero objeto pode engrandecer uma atuação.
N.F. Através dos sons melodiosos da música, contou-se uma pequena história. Qual a
finalidade da vossa narrativa?
M.O. Este tema passa por diferentes ambientes, em alguns momentos é notório o sol, os
passarinhos, a praia e noutros, pode presenciar-se uma tempestade! A vida é mesmo assim,
com altos e baixos, ora chove, ora faz sol. Quando nos mantemos unidos, tudo se torna mais
simples.
NOTÍCIAS FRESCAS

26

NOTÍCIAS DO AGRUPAMENTO

31 de dezembro de 2021

N.F. Além da dimensão sensorial da música, que outras sensações/sentimentos
pretenderam despertar com a mensagem final? Que palavras-chave foram ditas? O
que simboliza a construção apresentada na parte final?
M.O. Pedra sobre pedra vamos, em conjunto, construir algo sólido e duradouro. Estas pedras
são os ensinamentos e as experiências que a vida vai colocando no nosso caminho. Cabe a
cada um de nós amealhar com carinho cada uma delas para construirmos um futuro melhor,
para nós e, quem sabe, para aqueles que nos são próximos.
As palavras-chave são, entre outras, Empatia, Desafio, Acreditar, Superação, União.
N.F. Sabemos que é Psicólogo no Agrupamento. Qual é a sua relação com a música?
M.O. No fundo, a música é o que faço há mais tempo na minha vida. Comecei por aprender
em criança para mais tarde ensinar e pertencer a inúmeros projetos musicais com trabalhos
já editados.
Aliei mais tarde os dois mundos – Psicologia e Música – pois como psicólogo comunitário e
educacional, usei, sempre que possível e adequado, a música como ferramenta de
intervenção.

A Equipa de Coordenação do Jornal
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MÊS INTERNACIONAL DA BIBLIOTECA ESCOLAR

Outubro é o Mês Internacional da Biblioteca Escolar (MIBE),
uma celebração anual das bibliotecas
escolares em todo o mundo, uma
oportunidade para darem a conhecer o
trabalho
que
desenvolvem
e
mostrarem que não são apenas um
serviço, mas um centro nevrálgico
vital nas escolas. Este ano, o tema
proposto foi “Contos de fadas e contos
tradicionais de todo o mundo” e a
nossa Biblioteca escolheu João Pedro
Mésseder e os Contos e Lendas de
Portugal e do Mundo - uma seleta de
contos e lendas de Portugal e de
outras regiões e comunidades do
Mundo -, para a Hora do Conto. Estas
histórias sábias, contadas de boca em
boca, de geração em geração, que nos ensinam sobre valores
universais, e a expressão “Era uma vez…”, que normalmente as
introduz, abriram as suas portas à fantasia e à imaginação dos
alunos que as ouviram e com elas conviveram intrinsecamente,
encantados com as tradições de diferentes países e comunidades
– Portugal, Angola, Moçambique e Timor.
Com histórias diferentes para os diferentes níveis, a Hora do
Conto proporcionou momentos de reflexão acerca da importância
e da riqueza da diversidade humana e cultural, que estimularam a
criatividade dos alunos na ilustração de marcadores de livros.
No final de outubro, a Biblioteca revestiu-se para comemorar o
Halloween e lançar novos desafios de leituras e de expressão
artística à comunidade.
NOTÍCIAS FRESCAS
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A dinamização da Hora do Conto foi da responsabilidade da
professora bibliotecária, Dra. Susana Cruz, e a decoração dos
espaços, nas várias atividades que integraram o programa do MIBE,
ficou a cargo da professora Luísa Pereira, que, a par e passo, ia não só
surpreendendo o público regular, como também foi captando a
atenção do novo, para um espaço que se pretende que continue a ser
um centro nevrálgico vital no Agrupamento.

A Equipa de Coordenação do Jornal
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VAMOS COMEMORAR O “DIA DAS BRUXAS”!
Para assinalar o “Dia das Bruxas”, também conhecido por Halloween, os
alunos do 7º A e do 7ºB realizaram diversas atividades, nas disciplinas de
Português, de Inglês e de Francês.

“Dia das Bruxas” - Adivinhas
Ela vem lá do Egito, mora dentro de um sarcófago, está mortinha, mortinha… Mas
muita gente tem medo dela.
Tenho a cara bem gordinha, sou feita de um vegetal, assusto a criançada quando
sou deixada em lugares bem escuros no dia do Halloween. O meu nome é….
Sou amigo de uma bruxa e passo o dia a caçar. Cuidado, ratinhos, não fiquem onde
posso passar….
Ele não pode ver a luz do sol, de alho não pode sentir o cheiro…, seu reflexo não
aparece no espelho e pode virar um morcego…. Quem é?
Quem é alto, muito alto e também é muito mau, vive nos contos de fadas e o conto
mais famoso é João e o pé de feijão?
Respostas:
1) múmia
2) Jack o’lantern (abóbora)
3) gato
4) Drácula
5) gigante

Rodrigo, 7ºAno
(Pesquisa para Português)
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O QUE É O HALLOWEEN?
Halloween, ou Dia das Bruxas, é uma celebração popular de culto aos mortos comemorada,
anualmente, no dia 31 de outubro.
O termo tem origem na expressão em inglês “All Hallow’s Eve” (Véspera de Todos os
Santos), pois é comemorado um dia antes do feriado de 1 de novembro.
A cultura de celebração do Halloween é muito forte em países de língua anglo-saxónica,
sobretudo nos Estados Unidos. Com o tempo, o feriado ganhou popularidade e hoje é
comemorado, ainda que em menor escala, em grande parte do mundo.
A tradição do Halloween foi levada pelos irlandeses aos Estados Unidos, onde a data é
considerada feriado.

Símbolos do Halloween
A maioria dos símbolos característicos do Halloween possuem origem nos primórdios da
tradição, enquanto outros foram agregados com o tempo. Entre os principais estão:
As cores laranja e preto: O Halloween é associado com as cores laranja e preto, pois o
festival do Samhaim era comemorado no início do outono, quando as folhas se tornam
laranja e os dias são mais escuros.
Lanterna de abóbora: a lanterna de abóbora (do inglês Jack o’lantern) tem origem num
conto celta, em que um rapaz, que foi proibido de entrar no Céu e no Inferno, vagueia
eternamente com a sua lanterna em busca de descanso.
A tradição de entalhar abóboras teve início nos Estados Unidos. Antes, os países de origem
celta entalhavam nabos e inseriam velas no seu interior, com o objetivo de afastar espíritos.
Máscaras e fantasias: os celtas acreditavam que no dia do Samhaim, máscaras e fantasias
ajudavam a enganar os espíritos, que não reconheciam os humanos e continuavam a vaguear
pelo mundo sem incomodar.
Atualmente, o Halloween é fortemente marcado por festas que, geralmente, seguem a
temática sombria de bruxas, zumbis, esqueletos, entre outros. No entanto, em países onde a
tradição não é tão seguida (Brasil), as festas costumam envolver qualquer tipo de fantasia.
Esqueletos e fantasmas: para os celtas, os mortos assumiam a forma de esqueletos e de
fantasmas.
Morcegos: os festivais de Samhaim envolviam sempre o uso de fogueiras, que acabavam por
atrair morcegos.
Doçura ou travessura: do inglês trick or treat, teve origem na Grã-Bretanha, mas foi
popularizado nos Estados Unidos, nos anos 50. A atividade destina-se a crianças que,
fantasiadas, batem de porta em porta, perguntando “Doçura ou travessura?”. Caso a pessoa
não dê doces ou dinheiro, as crianças fazem alguma travessura na sua casa.
Nuno, 7º Ano
(Pesquisa para Português)
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CONCURSO DE HALLOWEEN

O monstro mais assustador da escola
A Biblioteca Escolar Manoel de Oliveira lançou um concurso de Halloween, desafiando a
criatividade dos alunos para inventar um monstro assustador.
Os alunos tinham de usar a sua imaginação para criar um monstro fora do vulgar. Depois
de feito o trabalho, este deveria ser entregue na Biblioteca.
Todos os participantes ficaram a ganhar, pois todos receberam um prémio (um livro ou
uma caneta de Natal). O melhor trabalho foi realizado pela Leonor Oliveira, do 5ºC.

Agostinho, 5ºAno (Oficina de Escrita)

HORA DO CONTO DO NATAL NA BIBLIOTECA ESCOLAR
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Ao longo do mês de dezembro, a Biblioteca Escolar
enfeitou-se para celebrar o Natal, na companhia dos alunos
que foram convidados a participar na Hora do Conto do
Natal. Este ano, o autor eleito foi Hans Christian Andersen e
“O Pinheiro” foi a história escolhida pela professora
bibliotecária, Dra. Susana Cruz, com o intuito de sensibilizar
os alunos para a vertente ambientalista, chamando-lhes a
atenção para a problemática do abate de árvores, que, nesta
época do ano, é muito comum. Trata-se de uma história
simples, mas rica em significado: um pinheiro com vontade
de crescer aprende que a vida é curta, mas que se renova a
cada instante.
Após a leitura, os alunos foram convidados a construir um
origami de um pinheiro, o qual, depois de colorido, pôde ser
apresentado no concurso “Pinheiro de Natal”, uma iniciativa
da Biblioteca que fez apelo à criatividade e imaginação dos
alunos.
Os mais curiosos podem, ainda, reler ou ouvir o conto
integral, em família, e pesquisar, autonomamente, na escola
ou em casa, sobre outros aspetos relacionados com a vida e
obra do autor, através do QR Code criado para o efeito, que
lhes dá acesso à informação reunida e disponibilizada pela
professora bibliotecária, no blogue da Biblioteca Escolar.
Para estimular a participação dos alunos, a Biblioteca, na
pessoa da professora Luísa Pereira, elaborou cartazes muito
apelativos, que foram afixados em vários pontos de passagem obrigatória para os alunos. O
espaço interior foi excecionalmente decorado com adornos natalícios que contornam livros,
estantes, mesas e portas, num convite permanente à vivência do espírito natalício, de uma
forma mais envolvente e acolhedora.

A Equipa de Coordenação do Jornal
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COMEMORAÇÃO DO CENTENÁRIO DE JOSÉ SARAMAGO
A Biblioteca Escolar abriu as comemorações do Ano
do Centenário de José Saramago a 11 de novembro,
com uma exposição admirável sobre a vida e obra do
autor.

A Equipa de Coordenação do Jornal

LIVRO DAS HISTÓRIAS DA AJUDARIS
No dia 26 de novembro, a Biblioteca Escolar da Escola Básica Manoel de Oliveira recebeu os
alunos do 4ºB da EB da Vilarinha, acompanhados dos
respetivos encarregados de educação, para comemorar a
sua participação no livro das Histórias da Ajudaris 21,
escritas por Pequenos Grandes Autores,
com a colaboração solidária de Educadores
e Professores e “pinceladas” por artistas de
várias partes do mundo.
Nesta cerimónia de entrega dos diplomas
aos participantes estiveram presentes a Rita Lopes, ilustradora solidária, e a Anabela
Carneiro, que fez parte do júri solidário.
A Equipa de Coordenação do Jornal

EXPOSIÇÃO DE ORIGAMIS DE PINHEIROS DE NATAL
Depois de ouvirem o Conto de Natal “O Pinheiro”, de
Hans Christian Andersen, na Biblioteca, os alunos
construíram origamis de pinheiros de Natal, que,
posteriormente, foram coloridos para participar num
concurso. Os trabalhos encontram-se expostos na
Biblioteca, local onde podem ser apreciados pela
comunidade escolar.
A Equipa de Coordenação do Jornal
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A CRIANÇA E A VIDA
Na Oficina de Escrita, os alunos do 5º A e do 5º B ouviram ler excertos do livro
A Criança e a Vida, de Maria Rosa Colaço e, em seguida, usaram a sua
sensibilidade e criatividade para elaborar as suas próprias respostas.

O que é o escuro?
|- O escuro é uma criatura que cobre tudo e eu gosto muito dele.

Agostinho, 5º Ano

|- O escuro é uma coisa que mete medo às pessoas.
Belany, 5º Ano

|- O escuro, para mim, é o que me ajuda a dormir à noite e, às vezes, mete medo!
Dário, 5º Ano

|- O escuro, para mim, é ter muito medo. Quando vou beber água, tenho de passar por um corredor
escuro, por isso tenho muito medo.
Lara, 5ºAno

O que é ser velho?
|- Ser velho é estar há muitos anos na terra.
|- Ser velho é ser uma pessoa de mais idade do que as outras pessoas.

Agostinho, 5º Ano

Belany, 5ºano

|- Ser velho é uma pessoa ou um objeto que já tem muita idade ou que já foi feito há muitos anos.

Dário, 5ºAno

|- Ser velho é uma pessoa normal, mas que já tem vários anos, que já viveu muito na vida, que já
sofreu muito.

Lara, 5ºAno

O que é a vida?
|- A vida é a vida com desilusões e benefícios.
Agostinho, 5º Ano

|- A vida é quando nascemos e depois crescemos, fazendo as nossas escolhas até morrermos.
Belany, 5ºano

|- A vida é a alma e são os sentimentos!
Dário, 5ºAno

|- A vida é feita de obstáculos que temos de ultrapassar.

Lara, 5ºAno

O que é um anjo?
|- Anjos são soldados de Deus.
|- Um anjo é uma pessoa morta que vive nas nuvens.
|- Um anjo é uma pessoa que morre na terra e vai para o céu e torna-se um ANJO.
|- Um anjo é uma pessoa que está no céu a cuidar de nós, que nos ajuda com Jesus.
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CRÓNICAS ELABORADAS POR ALUNOS DO 9º ANO
Castigo
A
pandeia
ensinou-me
imensas coisas, muitas delas
foram más, mas também
aprendi algumas lições de
vida.
No primeiro confinamento,
ainda não estava consciente
da gravidade do problema,
pensava que eram umas
simples férias e que me iria
fazer bem. Porém, passado
um mês ou dois, já estava
farta de estar em casa.
Entretanto,
já
podíamos
passear pelas ruas ou ir à praia, mas quando pensámos que a batalha estava ganha, os casos
voltaram a aumentar e regressámos a casa. A cada dia que passava, os sofás pareciam mais
sujos, as cortinas mais encorrilhadas e estava farta de passar pelas mesmas pessoas, de
divisão em divisão da casa. Tudo parecia monótono e sem graça. Todos os dias ligava o
computador – a máquina mágica que me permitia falar com os meus amigos e professores -,
mas que mesmo assim, não era suficiente. Eu tinha saudades de estar com eles, de os poder
abraçar…. Enfim!
Por mais esforço que fizesse, sentia-me desmotivada, revoltada, culpada e, até mesmo,
deprimida. Tentava sempre mostrar aos meus professores e aos meus colegas que estava
bem, quando, na verdade, era ao contrário. Aprendi pouco nas aulas online, porém, aprendi
muito sobre a vida, como, por exemplo, aprendi que a liberdade nos pode ser retirada e que
é importante termos contacto com os outros. Essas lições vão ficar memorizadas.
Odiei esta experiência e espero que não se volte a repetir. Sinto-me revoltada.
Maria Manuel, 9ºAno

Aulas online
Acordo de manhã, levanto-me, tomo o pequeno-almoço, lavo os dentes e penso, muito triste
«Mais uma vez aula em casa». Na minha cabeça, essa mudança foi muito complicada, porque,
de uma hora para a outra, estava fechado em casa, na frente de um computador, todos os
dias. E foi complicado porque, do nada, passei a ver as pessoas de que gosto por um
computador, sem lhes poder tocar, nem abraçar. Custa-me lembrar porque acordava
cansado, com dores de cabeça e parecia que tinha uma coisa a destruir-me o cérebro.
Diogo, 9ºAno.
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Dificuldade no ensino à distância
Não gosto das aulas do ensino à distância. Além de haver muito trabalho, não me senti bem
comigo mesma.
Não houve aspetos positivos, pois tive muita dificuldade em todas as matérias,
principalmente, em Educação Física e em Português. Distraía-me muito, pois habituei-me
muito a escrever e a fazer exercícios, na escola, com a professora.
O ensino à distância correu mal em muitos aspetos, muito trabalho, uma enorme resma de
tarefas por fazer, os professores preocupados porque eu não fazia nada… Eu achei que ia
enlouquecer! Estava tão desanimada! Não aprendi nada e só me deu raiva.
Nessa hora, eu odiava a tecnologia.
Érica, 9ºAno

Ensino à distância: uma experiência a esquecer
O meu dia a dia foi muito agitado e “stressante”. Na primeira semana, correu tudo bem, mas
a partir daí começou a haver muitos trabalhos. Se eu tivesse de me preocupar só com isso,
estava muito bem da vida, mas não, não era só isso que tinha de fazer. Além disso, tinha de
ajudar a minha irmã nos seus trabalhos; enquanto o meu pai cozinhava, eu tinha de tomar
conta do meu irmão mais novo, de arrumar a louça e de pôr a mesa.
Sentia-me sobrecarregada. Não gostei.
Uma das coisas que correram bem foram as aprendizagens, tirando o caso de não ter tempo
para mim, aprendi imenso. Como é óbvio, não tanto como presencialmente, mas, enfim, era o
máximo que podíamos ter.
No início, a minha dificuldade era gerir o tempo, porque, mal eu entregava os trabalhos,
havia alguém que já estava a mandar mais, por isso, depois decidi mandar só no último dia
da entrega. Assim, consegui gerir melhor o tempo.
A tecnologia foi importante para o meu desempenho nas aulas e para algumas pesquisas
que precisava de fazer. Aprendi imenso, ia a todas as aulas e entregava todos os trabalhos, a
tempo e horas.
Mesmo assim, foi uma experiência a esquecer.
Inês, 9ºAno

Ensino à distância
Nas aulas virtuais, o meu dia a dia era rotineiro: levantava-me por volta das 7:30, tomava o
pequeno-almoço, em seguida, ia para as aulas e, depois, ficava em casa a fazer alguma coisa.
Não gostei muito das aulas virtuais porque parecia que não me conseguia concentrar.
Sentia-me desanimado por não conviver com os meus amigos e por já não estar com eles há
muito tempo.
NOTÍCIAS FRESCAS
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Aprendi muito pouco por não conseguir concentrar-me e, muitas vezes, aconteciam
imprevistos como acabar-se-nos a bateria do telemóvel a meio da aula. No entanto, apesar
destes percalços, as tecnologias foram importantes porque foi graças a elas que conseguimos
ter aulas por videoconferência.
Quando começaram as aulas presenciais, fiquei contente porque vi amigos que já não via há
muito tempo, alguns porque moram longe.
Gonçalo, 9ºAno

O “porquê” do Bullying”
Bullying! Uma coisa que eu não entendo. Como é que uma pessoa se sente bem, pondo ou
deixando a outra mal, tanto física como psicologicamente? Ainda ontem, a minha irmã de dez
anos estava a dizer à minha mãe que sete meninos lhe tinham batido! E ela a dizer isto, já
com lágrimas nos olhos! Deu-me tanta pena! A minha irmãzinha já nem queria ir à escola.
Antes, ela ia sempre tão alegre, mas, de um momento para o outro, nem à escola queria ir.
Também fico pensando como é possível que crianças de dez anos tenham tanta maldade
dentro delas? Eu, com essa idade, ainda comia “terra”. Mas para essas crianças serem assim,
imagino a educação dos pais! Dá-me tanta raiva, ainda bem que quando eu era criança só
queria jogar futebol até dizer «Chega!». Bons tempos, em que não havia maldade, éramos
todos amigos e só queríamos ajudar-nos uns aos outros. Também me lembro que, um dia,
um miúdo da minha idade não tinha levado o lanche (Problemas financeiros! Imagino eu.) e
eu, com o pouco que tinha, partilhei o meu lanche com esse menino. Se fosse hoje, já
gozavam! É por isso que tenho saudades….
Acho importante que os pais falem sempre com os filhos sobre o seu dia a dia na escola,
porque as crianças podem guardar tudo para elas. No caso da minha irmã, os meus pais
tiveram “sorte” porque ela falou, senão, até agora, ainda passava por isso.
Joaquim, 9ºAno

Os problemas da sociedade de hoje em dia
Eu, sinceramente, estou farta de homofobia, transfobia, racismo e xenofobia no mundo.
Estes problemas matam milhares de pessoas todos os dias, algumas cometem suicídio e
outras são assassinadas por não serem hétero, brancos ou cis.
A maioria é espancada em praça pública ou recebe ameaças de morte porque “ser assim é
falta de Deus”, sendo que cada um tem o direito de ser como é.
Pessoas LGBT, asiáticas e negras vivem debaixo do mesmo céu, bebem da mesma água,
comem da mesma comida. Em suma, somos todos feitos do mesmo e não é pela
nacionalidade, cor de pele, identidade de género ou pela sexualidade que devem ser
desrespeitadas e desmerecidas pela sociedade.
NOTÍCIAS FRESCAS
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Pessoas negras não são aceites em trabalhos e em estabelecimentos, por conta de sua cor
de pele, pessoas LGBT são consideradas criminosas em mais de 72 países e mortas todos os
dias.
Eu não entendo qual é a dificuldade de nos respeitarmos uns aos outros porque nascemos
do mesmo e quando morrermos vamos para o mesmo lugar.
Bianca, 9ºAno

A bandeira do meu quarto
Levanto-me da minha cama e logo vejo aquela bandeira, aquela bandeira que enche a
minha parede de cores e a minha alma de orgulho e de medo, em simultâneo.
Aquela bandeira onde surgem imagens de memórias sobre os desastres que ela causou,
motivados pela ignorância dos seres retrógrados que não conseguem acompanhar a
evolução dos que estão à sua volta. Aquela bela, mas horrível bandeira que traumatiza os
agradáveis seres coloridos com as ações e brincadeiras que os mais hipócritas primitivos
adoram fazer com eles, independentemente de tudo. Mas talvez seja idiota ficar indignada
com uma simples bandeira inanimada. Talvez seja ainda mais idiota culpar-me e ver a
tentação de tirar os meus pés do chão, subir cada vez mais, sem poder fazer nada.
Porém, acima de tudo o que transbordei nesse papel, seja, quem não me permite ser quem
sou, ou me expressar com toda a liberdade, sem ser julgada ou castigada, tal como todos os
outros iguais a mim que, infelizmente, participam dessa bandeira.
Éris (Pseudónimo), 9ºAno

O VERDADEIRO AMOR
Se eu fosse o mar, seria uma onda suave como os teus lábios
Se eu fosse o céu, seria um paraíso como tu
Se eu fosse o sol, seria brilhante como os teus olhos
Se eu fosse o vento, soprava-te beijos na cara
Se eu fosse uma árvore, fazia-te cócegas com as minhas folhas
Se eu fosse um animal, seria um gato atrevido como tu
Mas sou um humano como tu,
Por isso, sou o amor da tua vida.
Mauro, 8ºAno
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BIOGRAFIA: MARIE CURIE
Marya Sklodowski nasceu em Varsóvia, Polónia, no dia 7 de novembro
de 1867. O seu pai era um ilustre professor de Física e Matemática, na
Escola Secundária de Varsóvia e a sua mãe, além dos dotes artísticos de
tocar piano e de cantar, foi diretora de um orfanato para meninas.
Em 1891, Marya ingressou na Faculdade de Ciências da Universidade de Sorbonne. Casouse, em 1895, com Pierre Curie, professor de Física, tendo então adotado o nome de Marie
Curie.
Com Pierre Curie e Henri Becquerel, recebeu o Prémio Nobel da Física, em 1903, como
reconhecimento pelas suas investigações conjuntas acerca dos fenómenos da radiação,
descoberta por Henri Becquerel. Marie Curie foi a primeira mulher a receber um Prémio
Nobel. Oito anos depois recebeu o Prémio Nobel da Química, em 1911, pela descoberta dos
elementos rádio e polónio, o isolamento do rádio e o estudo da natureza dos compostos
deste elemento.
No dia 4 de julho de 1934, aos 67 anos, Madame Curie morreu com uma febre desconhecida
e com dores no corpo. Mais tarde, comprovou-se que foi em consequência da manipulação
dos elementos radioativos que descobriu.
Gonçalo Pinheiro, 7ºA
Disciplina: Português

VIDA DE UM ALUNO
Não tenho muito tempo livre para descansar, porque pratico,
seis vezes por semana, Hóquei em patins, Boxe, Badminton e
Ténis. Adoro fazer desporto todos os dias e pretendo vir a ser
um atleta júnior. O meu desporto favorito é o hóquei em
patins. Pratico estas modalidades no Clube Infante de Sagres,
em Serralves. Moro perto deste clube, por isso as viagens de
ida e volta são curtas e relativamente rápidas.
Até agora, tenho conseguido conciliar os meus estudos com a prática desportiva, ainda que,
por vezes, me sinta um pouco cansado. Mas o esforço compensa porque gosto muito do que
faço e tenho tido bons resultados escolares.
Nasci na Ucrânia, mais propriamente, na maternidade de Vinissa, em 2009. Tenho uma
irmã com oito anos, que também pratica Hóquei em patins e Judo, no mesmo clube que eu.
Além disso, ela adora desenhar.
Eu e a minha família vivemos em Portugal há três anos. O primeiro a chegar foi o meu pai,
há cinco anos atrás. Em 2019, eu, a minha mãe e a minha irmã chegámos, pela primeira vez, a
Portugal. Desde então, temos vivido na cidade do Porto, mas já visitámos Guimarães,
Valongo e Viana do Castelo.
Estou nesta escola há dois anos, desde o meu quinto ano e gosto de muito de cá andar.
Gosto muito de participar nas aulas e nos apoios e adoro aprender as várias matérias. Eu
gosto de todas as disciplinas, mas as minhas preferidas são Matemática, Geografia,
Português e Francês. Nos meus tempos livres, na escola, gosto de estudar.
Oleksandr, 7ºAno
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A PAZ – POEMA COLETIVO
A paz é uma palavra que toca no coração.
A paz é amizade.
A paz é quando começam as férias.
A paz é um abraço que conforta.
A paz é o bem de todos.
A paz é o amor.
A paz é um amanhecer harmonioso.
A paz é o fim da guerra no mundo.
A paz é um sentimento coletivo.
A paz é uma vida que temos de saber viver.
A paz é ausência de conflitos.
A paz é um bem-estar.
A paz é liberdade.
A paz é evitar conflitos e guerras.
Turma do 9º A

FRASES RELACIONADAS COM O TEMA DA PAZ
 Podemos obter o bem-estar com tolerância, concórdia e paz.
Cristiano, 9ºAno

 Para o Bem existir, todos devemos ser persistentes.
Inês, 9ºAno

 Permitirei o Bem a toda a cidade de São Pedro.
Martim, 9ºAnono

 Segue os bons exemplos, tendo sempre piedade.
Maria Mendes, 9ºA

 Porque o Bem é estar sempre em paz.
Diogo, 9ºAno

 Porque o Bem é transmitir sempre paz.
Beatriz, 9ºAno

 Pratica o Bem e terás tranquilidade de espírito e viverás em paz com o mundo que
te rodeia.
Érica, 9ºAno

NOTÍCIAS FRESCAS

41

PÁGINAS LITERÁRIAS

31 de dezembro de 2021

A PAZ É…
Felicidade
Tranquilidade
Uma gota de mel
Harmonia
Alegria
Um sentimento profundo
Amor
O cantarolar de um pássaro bebé
A paz sorri,
sorri sempre.
Turma do 9ºB

FRASES RELACIONADAS COM O TEMA
 Para obter boas energias, transmite sempre paz.
Íris, 9ºAno

 Procura o Bem e terás sempre paz.
Diogo, 9ºAno

 Partilha o Bem e terás sempre paz.
Miguel e Sara, 9ºAno

 Pratica o Bem e transmite tranquilidade e terás sempre paz.
Luana, 9ºAno

 Para alcançar o bem-estar, viva em paz.
Clara, 9ºAno
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PALAVRAS PONTIAGUDAS

O pirilampo era tão fofo e fazia tantos ziguezagues que ficava tonto! E tinha um amigo que
era um pastelão que sorria à lua. E tinha dois irmãos que gostavam de abacaxi, mas lançavam
tantos pivetes como o mar tem peixes.
Agostinho, 5ºAno (Oficina de Escrita)

Estava a ouvir o mar, quando o barulho da vendedora de abacaxi me interrompeu. Fiquei
triste como a noite, uma noite de lua cheia. Espreitei à janela e vi-a a brilhar tanto que mais
parecia uma estrela.
Lara, 5ºAno (Oficina de Escrita)

LENGALENGAS
Era uma vez um cão
Que correu atrás de um gato,
Que perseguia um rato,
Que se escondeu num copo,
Que fazia companhia ao prato
Que se partiu em cima do rato.
Márcia, 5ºAno (Oficina de Escrita)
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MAIS LENGALENGAS
Era uma vez um javali,
que estava a perseguir a raposa,
que corria atrás da galinha,
que procurava minhocas,
que comia escaravelhos
que queriam ser bichinhos de conta
(fdfgchgvh)
Que morderam o javali,
Que grunhiu à raposa,
Que caçou a galinha,
Que casou com o galo,
que convidou o cavalo
para ser o padrinho.
Agostinho, 5ºAno (Oficina de Escrita)

Era uma vez um cão,
que estava atrás de um gato,
que miou a um pato,
que assustou um rato,
que fugiu para o buraco,
que se transformou num macaco,
que assustou um rapazinho,
que procurava o seu papagaio vermelho,
mas, na verdade, encontrou
um coelho.

Inês, 5ºAno (Oficina de Escrita)
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Era uma vez um menino
que procurava o seu balão vermelho,
que encontrou um cão,
que assustou a menina,
que se transformou num rato
(qui qui qui)
Que chiou ao cão,
Que ladrou à menina,
Que se transformou numa bruxa,
Que enfeitiçou o menino,
Que rebentou o balão
E assustou o cão.
Íris, 5ºAno (Oficina de Escrita)

Era uma vez um gato
Que queria comer um rato
Que tropeçou num sapato
Que assustou um pato
(quá quá)
Que queria apanhar o pássaro
Que sobrevoava o pato
Que grasnava ao rato
Que guinchou ao gato
Que miou ao pássaro
Que se escondeu no sapato.
Lara, 5ºAno (Oficina de Escrita)

Era uma vez um gato
Que perseguia um rato
Que perseguiu um sapo
Que corria atrás de um gato
(MIAU, MIAU).
Leonor, 5ºAno (Oficina de Escrita)
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Era uma vez um gato
Que foi atrás de um rato,
Que fugiu para um buraco,
Que explodiu.
(BUM!)
Ana, 5º Ano (Oficina de Escrita)

OFICINA DE ESCRITA

MEDO
É preto como a escuridão
Sabe a maçã assada
Cheira a lixo por tratar
É geladíssimo
Tem o som da noite de Halloween
O movimento dos barulhos da noite
É pesado como um carro
E faz-me sentir arrepiado.
Dário, 5ºAno (Oficina de Escrita)

Orgulho
É azul e lembra o mar e as ondas
Sabe a nutella e a morangos.
Cheira a felicidade
É muito quente
Tem o som das ondas a bater contra um rochedo
O movimento estonteante de estar à roda
É leve como uma pena
E faz-me sentir alegre e bem-disposta
Lara, 5º Ano (Oficina de Escrita)
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Tristeza
É azul como a noite
Sabe a medo
Cheira a lixo de Chernobil
É -1000000000000000000000
Tem o som do assassinato
O movimento do assassino
É pesado como a terra
E faz-me sentir com medo

Agostinho, 5ºAno (Oficina de Escrita)

POEMAS DOS ALUNOS SOBRE O DIA DAS BRUXAS
Dia das Bruxas
Da bruxa malvada
Não tenho mais medo
Pois a bela fada
Contou-me um segredo.

Toda a bruxa tem vassoura
E grande narigão
Usa roupa negra
Mas tem bom coração.

Beatriz, 7ºAno
(Pesquisa para Português)
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Bruxa pequenina
Linda Bruxinha
Esconde a vassourinha
Atrás da portinha
Da sua singela casinha
Enfeitada com as asinhas
Das pequenas borboletinhas
Que voam alegrinhas
Na frente das janelinhas
Enquanto as menininhas
Batem na sua portinha
Trazendo uma cestinha
Repleta de frutinhas
Margarida, 7ºAno
(Pesquisa para Português)

OS CAMINHANTES E O URSO
Fábula de Esopo
Dois amigos seguiam por um caminho e, subitamente, apareceu-lhes
um urso. Um dos viajantes subiu muito rápido para uma árvore e
escondeu-se numa ramagem. O outro atirou-se ao chão e fingiu-se de
morto. O urso fartou-se de cheirar o homem deitado no chão, com a
respiração suspensa, e acabou por se ir embora.
O viajante, que se tinha acovardado na árvore, desceu devagar e depois perguntou ao
colega:
- O que é que o urso te segredou ao ouvido?
E o outro respondeu-lhe aborrecido:
- Segredou-me que não me devo juntar a amigos que, perante o perigo, nos abandonam.

Lição de moral
Se tu tens um amigo verdadeiro, ele nunca te vira as costas e tu também não te acovardas.
Sejam sempre sinceros uns com os outros.
Leandro Jesus, 8ºAno
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Trava-Línguas para descontrair
A pia pinga, o pinto pia, pinga a pia, pia o pinto, o pinto
perto da pia, a pia perto do pinto.

A garça disse à Graça que achou pouca graça à graça que a Graça fez da graciosidade da
garça, numa graça com pouca graça. Se a graça que a Graça fez à garça tivesse graça, a garça
acharia muita graça à graça que a Graça fez da graciosidade da garça.
Professora Paula Santos

PROJETO INDIVIDUAL DE LEITURA
A Raposa e a Cegonha
Um dia, depois de regressar de uma longa viagem, a cegonha encontrou a raposa que,
simpática, lhe disse:
-Oh! Deves estar muito cansada
depois de um voo tão longo. Deixa-me
oferecer-te o jantar.
A cegonha aceitou o convite de bom
grado, porque, para além de cansada,
também estava com muita sede.
A raposa serviu uma sopa nutritiva ao
pássaro cansado. Mas o prato era raso
e, por mais que tentasse, a pobre cegonha não conseguia comer nada, pois o seu bico era
muito comprido e fino. A raposa matreira lambeu tudo até a última gota e depois encostouse para trás a observá-la com um sorriso malicioso. Quando a cegonha ia a sair, convidou a
raposa malvada para jantar consigo no dia seguinte, e ela aceitou sem pensar duas vezes.
Mas quando chegou, a cegonha esperta ofereceu-lhe uma sopa servida num jarro alto e
estreito. Enquanto esta enfiava o bico no jarro e se deliciava com a refeição, a raposa não
podia fazer nada senão olhar para ela com raiva a refletir sobre a sua maldade.
Paulo 7º Ano
Disciplina: Português
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POEMA DE UMA ALUNA
Vermelho
Esta noite, a lua está vermelho carmesim
Mas as rosas têm de murchar então, em vez disso,
Viverei para sempre
E agora não consigo me livrar de todos estes espinhos na minha cabeça
Aí vem a hemorragia
Acho que vou ter que viver dentro da tua memória.
Outra história distorcida que ignorou o falecido
Vou morar dentro de um castelo, reza para nunca ser solta.
Eu prefiro ficar na masmorra, porque sou esse tipo de Besta.
Apostei o meu coração nas cartas, porque confio menos em mim
A pressão está a aumentar, mas eu estou condenada sem ti
Momentos preciosos a passar, não duvides de mim
O descanso é efémero, grita e berra
O melhor não dorme, tudo em mim era sobre isso, mas…
Tu manténs-me escondida das sombras
Essa sensação arrepiante de batalhas de identidade
Aproximando-se de todos os lados.
Amanhã vermelho, hoje vermelho
Não me posso virar
Não posso voltar atrás
Eu sempre serei
Uma prisioneira da minha ambição
Enquanto as pétalas voam, vou dançar a sua melodia,
Mas prendo a respiração
Adivinha quem está a comandar o espetáculo
E, quando este vermelho ficar preto, eu vou perguntar-te
Sou eu tudo o que imaginaste?
Quando o meu tempo se acabar, e o sol se pôr,
Vou tornar-me pedra novamente.
Cada dia é uma luta para se manter relevante
E não pode durar, então vou saborear
E o nosso planeta é vasto, mas eu estou num buraco
Tu deitas fora o teu passado, eu deixo-te ficar comigo
E esta ficção não é um desastre, apesar disso,
fico curiosa, o que vem depois disto?
Tão misterioso e, ainda assim, existo
Espera, continua como estás
Ainda há lâminas para serem balançadas
Nascendo em breve, observe a lua
[refletida no carmesim]
A cantar esta noite…
Não. Posso. Voltar.

Então, ganha a vida agora
Mais uma vez, para que eu possa perseguir-te
Estamos a cinco minutos do fim
De agora em diante, sou apenas
Eu e esta sede de sangue
Eu prefiro apenas
desaparecer…
Lara, 8ºB

NOTÍCIAS FRESCAS

50

LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

31 de dezembro de 2021

A PERSON I LIKE
A person I like is my friend Maria. She is 15 years old. She lives in Porto, in Aldoar.
Maria is tall and thin. She has got straight, brown hair and brown eyes. She is very
funny and intelligent. She is also extrovert and generous. She likes helping people.
She is a good friend. Maria usually wears jeans, T-shirts and trainers. She is my best
friend.
Márcia, 8º Ano
(Professora Ana Pais)

A person I like is Harry Styles. Harry Styles is a really famous person. He is twenty
–seven years old and lives in England. He has got short, curly hair and green eyes.
He is tall and skinny. He usually wears a long shirt with jeans. He also wears
trainers.
Carolina, 8ºAno
(Professora Ana Pais)

The person I like is Erica. She is fourteen years old. She lives in Porto. She has got
short brown hair and big green eyes. She is tall and slim. She likes playing games,
listening to music, drawing and calling her friends. She is also very funny and
generous with her friends. She usually wears baggy jeans and a long T-shirt with a
coat and trainers.
Rafaela 8ºAno
(Professora Ana Pais)

A person I like is my friend Carolina. She is 13 years old. She lives in Porto, in
Aldoar. She has got long, straight, blonde hair and green eyes. She is medium height
and slim. She likes listening to music and reading. She usually wears T-shirts,
jackets and trainers. She´s my best friend!
Luna, 8ºAno
(Professora Ana Pais)

A person I like is my friend Luna. She is 13 years old. She lives in Porto. Luna has
got long, brown hair and brown eyes. She likes eating and going out with her
friends. Luna usually wears a T-shirt, trousers and trainers. She likes painting her
nails. Luna is a good friend.
Carolina, 8ºAno
(Professora Ana Pais)
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HALLOWEEN
Nos dias 27 e 28 de outubro, na Escola Manoel de Oliveira, os alunos do terceiro ciclo de
francês elaboraram cartazes alusivos aos temas “Jour Toussaint” e “Halloween”. Nesta
atividade, os alunos participaram com entusiasmo.

Professora Ivone Monteiro

EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS DE INGLÊS - 8º ANO
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THE ADVENTURES OF HUCK FINN
The Adventures of Huck Finn
My favourite character is Huck Finn because he is the main character of
the story and because he is very brave and is able to overcome all the
difficulties in his life.
He has got brown hair, as well as brown eyes. He´s young but
adventurous.
My favourite episode is the last one because it is about him finding the
truth and a new family. It is a very emotional moment. Even though this happens, his
adventures do not end and the story has a happy ending.
Rafaela, 8º Ano
(Professora Ana Pais)

The Adventures of Huck Finn
I like this story because there´s always a lot of action in every episode.
There´s always something new or different. My favourite character is Huck
because he´s very smart and a very independent teenager. Not all
teenagers are like that.

Luz, 8º Ano
(Professora Ana Pais)

The Adventures of Huck Finn
Huck Finn is my favourite character because he is very smart. He
is a good guy. My favourite episode is when the boy hides the
golden coins because he was really clever.

Daniel, 8º Ano
(Professora Ana Pais)

My favourite character is Huck Finn because he is very clever. Huck hates school and loves
adventures. My favourite episode is episode 4 because Huck dresses like a girl in that episode
and I think it is hilarious.
Lara 8º Ano
(Professora Ana Pais)
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VISITA DE ESTUDO DO 9ºB À BIBLIOTECA ALMEIDA GARRETT
“On 17th November we visited the gardens of the Crystal Palace and the
Almeida Garrett Library. When we went to the gardens we saw peacocks,
chickens and other animals.”

Gonçalo, 9ºAno

“We heard a story and then we went to visit the whole library. Before we left the library,
we went for a walk in Palácio de Cristal. I took so many beautiful photos.”
Bianca, 9º Ano

“The visit to Palácio de Cristal was a lot of fun. We went by bus and when we got there we
visited a library.”
Sara, 9º Ano

“We took pictures and laughed a lot.”
Sara, 9º Ano

“Palácio de Cristal is a really nice place. It is very calm. The library is very big and with
many students were studying there.”
Bianca, 9º Ano

“I really enjoyed our day.I think it´s great that we do these kind of things with the school
every now and then.”
Rayane, 9º Ano

“We heard a tale about a fool and a fireman. The tale was interesting. Then the colleagues
and I were challenged to read tongue locks. I found mine a bit complicated.The school trip
was very interesting and funny.”
Inês, 9º Ano

“On the school trip, first we took the bus which was fun. Later we went to the library for a
walk and read some short poems.”
Lara, 9º Ano

(Professora Ana Pais)

TRADIÇÃO E GASTRONOMIA DE NOEL
Entre os dias 13 e 17 de novembro, os alunos do terceiro ciclo, na disciplina de Francês,
elaboraram cartazes alusivos ao tema “Tradição e gastronomia de Noel”.

Ivone Monteiro (Professora de Francês)
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SOPA DE LETRAS
Observa com atenção e encontra os animais seguintes:
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Formiga
Abelha
Gato
Borboleta
Golfinho
Burro
Macaco
Cabra
Ovelha
Cavalo
Polvo
Coelho
Rato
Tigre
Vaca
Mosca
Girafa
Foca

Professora Susana Sousa

AS VOZES DOS ANIMAIS
Faz a correspondência entre o
animal e a palavra que reproduz
o som que ele emite.
ONOMATOPEIAS
- Grasnar

- Ladrar
- Balir
- Grunhir
- Zurrar
- Mugir
- Coaxar
- Berrar/balir
- Cantar
- Miar
- Relinchar
- Falar/Palrear
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LEITURA DO CONTO E SOPA DE LETRAS
A Oficina de Escrita partilha contigo um conto simples e educativo, que foi “servido" antes de
uma sopa de letras deliciosa!



Lê o conto que António Torrado escreveu e Cristina Malaquias ilustrou, AQUI

Gostaste da história? Agora, diverte-te a fazer esta Sopa de Letras que Paulo Freixinho elaborou para ti.

PROCURA AS SEGUINTES PALAVRAS
Ajuda - Amassou - Ceifar - Comer - Espigas - Eu não - Farinha - Forno - Galinha - Ganso
- Gato - Lição - Manduca - Moinho - Pão – Pintainhos
- Porco - Quero eu - Ruiva - Semear - Trabuca – Trigo

URL: https://www.palavrascruzadas.pt/jogos/a-galinha-ruiva-antonio-torrado

Atividade da Oficina de Escrita
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Diverte-te com os signos
Completa as frases com a ajuda dos elementos apresentados nos retângulos.
o Se o seu signo é Car____________________

eiro

o Tire do banco o dinh____________________

ceiro

o Olhe o colapso finan____________________!

eiro
neiro

o É mais seguro o mealh__________________

o Se o seu signo é «_______________________»
o Saiba a _________________________ do ouro;
o No seu _________________________ amanhã

Cotação/quintal
Tesouro/Touro

o Vai encontrar um_________________________
o Se o seu signo é «Escorpião»
___________________________________________________________
o Será picado no coração,
_______________________________________

Deixará de ser solteirão/
acautele-se este verão

_______________________________________________

Tire a toalha do armário/

_______________________________________________

Prepare a cana de pesca/

_______________________________________________

Se o seu signo é «Peixes»

o Pois cairá num aquário!
Se o seu signo aqui está,
Guarda deste Zoo não há.
Ai, estão todos a vir para cá!
Ui, comece a correr, jáááá!
Atividade da Oficina de Escrita
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PALAVRAS CRUZADAS
MÊS INTERNACIONAL DA BIBLIOTECA ESCOLAR
Por Paulo Freixinho © Por Paulo Freixinho

Palavras Cruzadas que assinalam o Mês Internacional da Biblioteca Escolar (MIBE).
Passatempo que contou com a colaboração da professora bibliotecária Carla Flores na sugestão das
seguintes palavras:

Autor - Biblioteca - Bibliotecário - Capa - Escola - Guarda - Leitor - Ler Literacia - Livro - MIBE - Mundo - Musa - Outubro - RBE - Rosto – Vinte
HORIZONTAL
1 - Sala ou edifício onde estão livros
que podem ser consultados.
5 - Mês internacional da Biblioteca
Escolar (acrónimo).
6 - «Aprende a descodificar o teu
(…)», tema do MIBE 2016.
7 - Rede de Bibliotecas Escolares
(sigla).
9 – Capacidade de ler e escrever,
alfabetismo.
13 - É o mês internacional da
Biblioteca Escolar.
14 – Um prazer de quem gosta de
livros.
15 – Folha que resguarda o
princípio ou o fim de um livro.

VERTICAL
2 – Pessoa que tem a seu cargo a conservação e a catalogação dos livros de uma biblioteca (escreve o
acento).
3 – Pessoa que criou uma obra literária.
4 – A idade da RBE (em 2016).
6 – Entidade inspiradora de um poeta.
8 – Parte exterior do livro, mais resistente do que o miolo, que protege e mantém juntas as páginas.
9 – Conjunto de folhas impressas ou manuscritas, protegidas por uma capa (é para ser lido).
10 – Página do livro em que está só o título e o nome do autor.
11 – Aquele que lê.
12 – Estabelecimento onde se ensina e aprende diversas matérias.
URL: https://www.palavrascruzadas.pt/jogos/mibe-biblioteca

Atividade da Oficina de Escrita
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ANEDOTAS
Diz o Pai Pirilampo para a Mãe Pirilampo:
- Ele é brilhante para a idade que tem, não é?
Na escola:
- Que sabes tu dos químicos do Século XVII, meu menino?
–Bem ... Sei ... Sei ... Que estão todos mortos?!?
- Está bem, eu tomo nota ... O Luizinho não pode vir às aulas hoje porque está
com gripe ... Já agora, quem é que está ao telefone?
- É o meu paizinho Sra. Professora!
O que diz uma pulga a outra pulga?
– Vamos a pé ou esperamos pelo cão?
O professor de inglês diz a um aluno:
- Diz-me três formas do verbo andar, em inglês.
- Go, gone, went.
- Muito bem.
Vira-se para outro e diz:
- Agora tu, comer.
- Eat, ate, eaten.
- Sim senhor.
Vira-se para outro:
- Tu, disparar.
- Pim, pam, pum...
Passar de ano
O miúdo chega a casa todo contente e diz ao pai:
- Pai, tenho boas notícias!
- Ai sim? Ora conta lá.
- Lembras-te do computador que me prometeste se eu passasse de ano?
- Sim...
- Já não precisas de gastar dinheiro!
Protão
O que é que o protão disse ao eletrão?
- Hoje estás muito negativo...
NOTÍCIAS FRESCAS
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SABIAS QUE… MAIS DE METADE DA CORTIÇA DO MUNDO TEM
ORIGEM EM PORTUGAL?
O sobreiro foi consagrado, por unanimidade da Assembleia da
República, a Árvore Nacional de Portugal. Esta classificação está
diretamente relacionada com a grande importância económica, social e
ambiental que representa para o país. O sobreiro é uma das poucas
árvores autóctones ainda existentes em Portugal e o país utiliza-o em seu benefício ao
produzir 70% das exportações do mundo. Os principais importadores de cortiça portuguesa
são a Alemanha, o Reino Unido e os EUA.
Portugal possui o maior sobreiral do mundo, sendo atualmente ilegal o abate de sobreiros
sem autorização do governo. Os sobreiros prosperam em Portugal devido à precipitação
equilibrada, aos invernos moderados e aos dias de sol que abençoam o país, criando as
condições ideais para estas árvores.
O montado está na base de um dos 35 ecossistemas mundiais mais importantes para a
conservação da biodiversidade, estando equiparado à Amazónia, à savana Africana ou ao
Bornéu. É um habitat natural para 135 espécies de plantas e mais de duzentas espécies de
animais - entre as quais 160 espécies de aves, 37 espécies de mamíferos (no caso de Portugal
acolhe 60% dos mamíferos do país) e 24 espécies de répteis e anfíbios.
Para extrair a cortiça é preciso cortar o sobreiro?
Não. Os descortiçamentos são realizados manualmente e sem recorrer ao abate das
árvores. Após cada descortiçamento, o sobreiro realiza um processo original de
autorregeneração da casca, o que atribui um caráter excecionalmente sustentável à atividade
de extração da cortiça. Um sobreiro vive, em média, mais de 200 anos.
Professora Paula Santos

POR QUE RAZÃO SE ESCOLHEU O DIA 4 DE OUTUBRO PARA SE
COMEMORAR O DIA MUNDIAL DO ANIMAL?
O Dia Mundial do Animal celebra-se todos os anos no dia 4 de outubro.
A data foi escolhida em 1931, durante uma convenção de ecologistas em
Florença. A escolha teve contra o facto de 4 de outubro ser o dia de S.
Francisco de Assis, o santo padroeiro dos animais.
O principal objetivo deste Dia é sensibilizar a população para a necessidade de proteger os
animais.
Nuno,7ºAno

O QUE SE PRETENDE COM A COMEMORAÇÃO DO
DIA INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS?
Este dia tem como objetivo homenagear todos os que defendem os
Direitos Humanos com empenho e dedicação, ajudando a combater a
discriminação e promovendo a igualdade entre todos os cidadãos.
Esta data foi escolhida para assinalar o dia em que Assembleia Geral
das Nações Unidas proclamou, a 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal dos
Direitos Humanos. Esta declaração foi assinada por 58 estados e teve como objetivo
promover a paz, após os conflitos da II Guerra Mundial.
É também neste dia que se entrega, anualmente, o Prémio Nobel da Paz.
Francisco, 7ºAno (Disciplina: Português )
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