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ENCONTRO COM O ESCRITOR ANTÓNIO MOTA
A antecipar a Semana da Leitura, a Biblioteca Escolar da Vilarinha abriu
as suas portas para acolher o distinto escritor António Mota, um dos
grandes nomes da literatura infantil e juvenil, num encontro que se
realizou em várias sessões e em que participaram todas as turmas e
todas as professoras e educadoras.
(Continua na página 22)

CAMPEONATO SUPERTMATIK - CÁLCULO MENTAL
As professoras de Matemática continuaram a dinamizar, no Agrupamento, o
campeonato “SUPERTMATIK – Cálculo Mental”, persistindo no treino do cálculo
mental das operações básicas da Matemática e na consolidação e ampliação dos
conhecimentos matemáticos. Neste segundo período, foram apurados os alunos,
por ciclo de ensino (1º, 2º e 3º), para o campeonato Interturmas.
(Continua na página 3)

SEMANA DA LEITURA - A MÚSICA TAMBÉM SE LÊ
É de realçar
a concentração
e a sincronização
demonstradas
pelos alunos na
interpretação
da peça.

Durante a Semana da Leitura, na
Biblioteca Escolar e na sala de Educação
Musical, todas as turmas de 5º e 6º ano
de escolaridade, sob a orientação da
respetiva professora de Educação
Musical, Nazaré Rosas, celebraram a
leitura e a música numa atividade que
exigiu concentração, capacidade de leitura de partituras e boa disposição.
(Continua na página 32)

DESPORTO ESCOLAR - BADMINTON
No mês de março, a EB Manoel de Oliveira fez-se representar por
vários alunos no 3.º Encontro de Badminton, que decorreu na Escola
Eugénio de Andrade, na freguesia de Paranhos, no Porto.
Durante uma manhã de sábado, os nossos alunos, acompanhados da
sua treinadora, a professora Lídia Espinheira, estiveram em
competição com outras escolas.
(Continua na página 8))
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Editorial
Este número faz eco do excelente
trabalho desenvolvido por alunos e
professores que prosseguiram na sua labuta
diária, combinando e consolidando as
aprendizagens formais que se fazem em sala
de aula com práticas pedagógicas
enriquecedoras que complementam e
interrelacionam os saberes, aproximando
crianças e jovens da vida real, através de
uma diversidade de atividades promotoras
do desenvolvimento autónomo, cívico e
académico de cada um.
Todos aprendemos a comunicar melhor
através
de
concursos,
exposições,
declamações, projetos e sessões de leitura,
encontros literários e desportivos, jogos de
matemática,
pesquisas
orientadas,
campeonatos, sessões de sensibilização
sobre Educação para a Saúde Oral e de
outras iniciativas que, de igual modo, põem
em evidência a importância do trabalho
individual para a obtenção de um trabalho
coletivo final bem sucedido e bem
alicerçado nos valores de responsabilidade,
respeito,
tolerância,
equidade,
solidariedade, resiliência e justiça.
E, de repente, o segundo período termina
de uma forma abrupta, fazendo-nos
distanciar do nosso conforto diário, vivido
no dia a dia da nossa escola, remetendo-nos
para outras formas de comunicação, que,
entretanto, nos vão permitindo continuar,
persistir e insistir nesta nossa tarefa de
informar e de divulgar.
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CAMPEONATO SUPERTMATIK - CÁLCULO MENTAL
Infelizmente, por razões que todos conhecem, o almejado campeonato Interturmas não se
pôde realizar ainda. De qualquer forma, o empenho, a resiliência e o entusiasmo
demonstrados por um número significativo de alunos são motivo de orgulho e de regozijo
para toda a comunidade e, em especial, para os apurados. Assim, felicitá-los e reconhecer-lhes o devido valor está na ordem do dia.
SUPERTMATIK

1ºCiclo
Escola

Turma

Ponte

3ºA

4ºA

4ºB

Vilarinha

3ºA

3ºB

4ºA

4ºB

Fonte da Moura

3ºA

3ºB

3ºC

4ºA

4ºB
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Alunos selecionados





































Alice Martins
Gonçalo Pimentel
Sofia Pinto
Mariana Carneiro
Tiago Lobo
Maria Luísa Pinheiro
Bernardo Carneiro
Gonçalo Barros
Manuel Magalhães
Carlota Pimentel
Diogo Taveira
Violeta Ferreira
Joaquim Carvalho
David Cunha
João Póvoas
Joana Azevedo
João Pedro Costa
Luís Henrique Silva
Henrique Leite
Henrique Martins
Lucas Pinto
Gonçalo Silva
Tiago Costa
Lara Albuquerque
Afonso Ornelas
Iriana Furtado
Flávio Brito
Moisés Oliveira
Luís Cunha
Nerea Ramiro
Guilherme Santos
Inês Remelgado
Rodrigo Silva
Dinis Loureiro
Taís Carvalho
José António Novo
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Alunos Apurados – 2º Ciclo
5ºAno
Escola

Professora

Turma

Regina Fonseca

5º A

Teresa Rebolo

5º B

EB Manoel de
Oliveira

Alunos
– Beatriz Fortuna
– Fábio Silva
– Mariana Santos
– Cristiano Maganinho
– Igor Rocha
– Margarida Azevedo

6ºAno
Escola

EB Manoel de
Oliveira

Professora

Turma

Susana Sousa

6º A

Natália Santos

6º B

Susana Sousa

6º C

Alunos
– Mariano
– Sandro
– Tiago Moreira
– Cristiano Teixeira
– Rodrigo Machado
– Tiago Silva
– Afonso Lopes
– Cristiano Soares
– Rodrigo Jorge

Alunos Apurados – 3º Ciclo
7ºAno
Escola

EB Manoel de
Oliveira

Professor

Turma

Manuela Carvalho

7º A

Carlos Lamelas

7º B

Carlos Lamelas

7º C

Alunos
– Ivan Pinto
– Maria Manuel
– Tiago Silva
– Beatriz Oliveira
– Diogo Gomes
– Solange Correia
– Jorge Oliveira
– Luís Rodrigues
– Tiago Oliveira

8ºAno
Escola

EB Manoel de
Oliveira

Professora

Turma

Manuela Carvalho

8º A

Manuela Carvalho

8º B

Alunos
– Daniel Teixeira
– Nuno Oliveira
– Rafaela Paiva
– Daniel Ferreira
– Gaspar Fonseca
– Edgar Santos

9ºAno
Escola

EB Manoel de
Oliveira

Professor

Turma

Carlos Lamelas

9º A

Andreia Moreira

9º B

Andreia Moreira

9º C

Alunos
– Adriana Guedes
– Débora Almeida
– Jorge Salvador
– André Clemente
– Carlos Rocha
– Telmo Oliveira
– Guilherme Santos
– Inês Soares
– Jorge Silva

Teresa Rebolo - Delegada de Matemática (2ºciclo)
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DESAFIO MATEMÁTICO
Na segunda semana de cada mês, os alunos do 2º Ciclo foram desafiados para resolver um
enigma novo.
Na aula de Matemática, os alunos de 5º e
de 6º ano participaram no concurso “Desafio
matemático”,
realizando
três
novos
“desafios”, relativos aos meses de janeiro,
fevereiro e março.

Para quem quiser tentar
a sua sorte, publicamos
aqui os enunciados dos
problemas resolvidos.
Bom trabalho!

JANEIRO

Nesta

adição,

FEVEREIRO

a

letra

A

representa um algarismo. Qual é?

Usando

números

positivos,

de

inteiros

quantos

modos

diferentes se pode fazer uma
soma que seja igual a 6?

Resposta:

8

Resposta: 6
MARÇO

Teresa Rebolo - Delegada de Matemática (2ºciclo)
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ESTIMA TU
Neste período, as pinhas
deram lugar aos pacotes de
açúcar e a comunidade escolar
foi novamente convidada a
participar no “Estima Tu”,
tentando descobrir o número
de unidades colocadas dentro
do aquário exposto no átrio
central da Escola.
Desta vez, a Matemática uniu forças com as Ciências Naturais, aproveitando o tema para
chamar a atenção da comunidade para os malefícios do açúcar e para a importância de
adotarmos hábitos alimentares saudáveis.
Teresa Rebolo - Delegada de Matemática (2ºciclo)

EXPLORAÇÃO DE JOGOS ROMANOS DE TABULEIRO
No âmbito do programa “Centurium – Jogos Romanos de
Tabuleiro”, as professoras Carla Esperanço e Teresa
Rebolo dinamizaram uma atividade de intercâmbio de
experiências com uma turma do 1º Ciclo - 4ºB da EB Fonte
da Moura - e duas de 5ºano de escolaridade, no sentido de
lhes dar a conhecer este tipo de jogos. O jogo explorado
foi o “MARELLUS – JOGO DO MOINHO”.
De salientar, o enorme interesse e empenho que estes
alunos demonstraram na aplicação/experimentação deste
tipo de material didático. Sem dúvida, uma experiência a
repetir e a alargar a outras turmas do nosso Agrupamento.

Teresa Rebolo - Delegada de Matemática (2ºciclo)
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JOGOS DE MATEMÁTICA
Ao longo do ano letivo, os alunos do 1º e do 2º
ciclo reuniram-se na Escola sede para participar
na atividade “Exploração de Jogos de
Matemática”. Organizada e dinamizada pela
Delegada de Matemática do 2º ciclo, esta
atividade visou dar a conhecer às restantes
escolas do Agrupamento o tipo de trabalho
desenvolvido com os alunos da Escola sede, na
disciplina de Matemática. Além disso, esta
iniciativa teve, igualmente, como intuito o desenvolvimento do raciocínio
lógico-matemático e do cálculo mental, através de jogos de tabuleiro, de
paciência, de quebra-cabeças, entre outros.
A Equipa de Coordenação do Jornal

GIL MATEMÁTICO – SÓLIDOS GEOMÉTRICOS
O grupo disciplinar de Matemática do 2ºciclo,
conjuntamente com algumas das professoras do
1ºciclo do nosso Agrupamento (EB Fonte da Moura,
EB Ponte e EB Vilarinha) e em articulação com o
grupo disciplinar de Educação Visual e de Educação
Tecnológica e Artística, ao longo do 2º período,
levaram a cabo uma atividade que consistiu na
construção de um “Gil Matemático”, por turma.
Esta experiência pedagógica foi concebida com o
objetivo de incentivar os alunos a trabalhar os
sólidos geométricos, nomeadamente, as suas
planificações.
Lamentavelmente, a exposição e o concurso do
melhor “Gil”, agendados para o dia 27 de março,
por força das circunstâncias, tiveram de ser
adiados. No entanto, para despertar a vossa
EB Fonte da Moura
curiosidade e criar expectativa, aqui ficam dois
fabulosos exemplares das figuras que irão abrilhantar a nossa Escola sede.
Haverá lugar para uma meritória atribuição de prémios que distinguirá as turmas
classificadas em 1º, 2º e 3º lugar.
Desde já, o meu agradecimento profundo a todos os docentes intervenientes neste
projeto.
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Professores participantes
EB Manoel de Oliveira:
- 5ºA – Regina Fonseca e Francisco
Guerreiro;
- 5ºB – Teresa Rebolo e Olinda Silva; Ana
Sota e Maria Silva (Professoras Estagiárias);
- 6ºA – Susana Sousa e Francisco
Guerreiro;
- 6ºB – Natália Santos, Orquídea Castro e
Ana Allen;
- 6ºC – Susana Sousa, Orquídea Castro e
Ana Allen.
▪

▪

▪

EB Fonte da Moura – Turmas – 3ºC e
3ºD – Professoras Nelly Dias e Luísa
Carvalho;
EB Ponte – Turmas – 4ºA e 4ºB –
Professoras Helena Ferreira e Manuela
Vaz Pinto;
EB Vilarinha – Turmas – 4ºA e 4ºB –
Professoras Emília Lourenço e Diana
Guimarães.

EB Fonte da Moura

Teresa Rebolo

- Delegada de Matemática (2ºciclo)

DESPORTO ESCOLAR – BADMINTON
A professora Lídia Espinheira felicitou todos os
participantes, salientando o nome da Carolina
Azevedo, da Luna Varejão e do Leonardo Silva, alunos
do 6.ºA, e o do Tiago Silva, do 6.ºB, por terem
demonstrado um grande empenho, muito interesse,
uma excelente assiduidade e uma forte motivação,
tanto nos treinos, como nas três competições desta
modalidade.
Lídia Espinheira - Treinadora e professora de Educação Física
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15 de dezembro de 2016

EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE ORAL

As turmas A e B do 5º ano
participaram numa sessão de
sensibilização sobre Educação para a Saúde Oral,
dinamizada pela Dra. Andresa Piedade, higienista oral da
Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP) do
ACeS Porto Ocidental, no âmbito do projeto Saúde Oral em
Bibliotecas Escolares (SOBE), integrado no Programa
Nacional de Promoção da Saúde Oral – PNPSO.
Ter uma boa higiene oral é importante para prevenir
cáries dentárias e outras doenças que derivam da
formação de placa bacteriana. Os dentes são importantes,
não só porque nos ajudam a comer, mas também porque
nos ajudam a articular melhor as palavras. Por estas e
outras razões relacionadas com a nossa aparência, a
oradora fez a demonstração de uma boa técnica de
escovagem que os alunos imitaram com movimentos
circulares, de maneira a que a escova tocasse no dente e
na linha da gengiva.
Para evitar o aparecimento de cáries, além da
escovagem diária dos dentes, é igualmente importante
evitarmos o consumo de açúcares, cuidarmos do nosso
regime alimentar e lermos atentamente a roda dos
alimentos.
No final da sessão, todos os alunos receberam Kits de
higiene oral (copo, escova e dentífrico).
Além das professoras de Ciências Naturais, Teresa Rebolo e Natália Santos, participaram,
ainda, nestas sessões, a professora
bibliotecária, Maria José Neves, e
duas estagiárias do grupo 230, da
Escola Superior de
Educação,
Eduarda Silva e
Catarina Gouveia.
A Equipa de Coordenação do Jornal
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DIA DE SÃO VALENTIM
No Dia de São Valentim, o átrio principal da EB Manoel de Oliveira encheu-se de corações de
vários tamanhos e formas que muito alegraram todos os que por ali passaram.
Damos testemunho desse cenário maravilhoso com algumas imagens retiradas do nosso
repertório fotográfico.

A Equipa de Coordenação do Jornal
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PROJETO “LER PARA IMAGINAR” – 9ºA
Articulação com o PROJETO CENTURIUM Plataforma de Flexibilização Curricular

Utilizando o património cultural e histórico do legado
romano como alavanca para a construção e apropriação do
saber, os alunos do 9ºA construíram tabuleiros de Jogo do
Moinho, no âmbito do Projeto de Leitura “Ler para
Imaginar”. Num ambiente de interação social, cooperação e
inclusão, todos os alunos construíram o seu tabuleiro de
jogo com muito entusiasmo, enquanto mobilizavam os
conhecimentos adquiridos sobre a obra Auto da Barca do
Inferno, de Gil Vicente, e sobre a Origem e Evolução do
Português.

Alunos do 9ºA
Professora Lisete Rainha

CORAÇÕES DESCONSTRUÍDOS
A partir da leitura do soneto “Amor é
fogo que arde sem se ver”, de Luís de
Camões, os alunos do 7º ano, turmas B e C,
nas disciplinas de Educação Visual e de
Expressões Artísticas e Tecnológicas,
usaram a sua imaginação e criatividade
para dar expressão artística a um
sentimento humano tão profundo e
complexo como é o amor. Os trabalhos
realizados neste contexto integraram uma
exposição subordinada ao tema “Corações
desconstruídos”, que embelezou um dos
espaços de divulgação da Biblioteca e
enriqueceu a comemoração do Dia de São
Valentim.
Professora Luísa Pereira
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MERGULHO NA CIÊNCIA
No passado dia 4 de fevereiro, a turma do 1º ano da Escola Básica Fonte da Moura
mergulhou na ciência para realizar algumas experiências com água.
A água, sendo reconhecida como um bem necessário para todos,
pode ser bastante divertida! No verão, nas piscinas, nas lutas de água
ou, até, para matar a sede… Quem não gosta de um belo copo de
água? Sem dúvida que estes pequenos cientistas adoram a água. Mas,
pela primeira vez, vivenciaram o contacto com esta de outra forma:
através de experiências para verificarem os objetos que nela flutuam,
tais como uma rolha de cortiça ou uma bola de borracha e, até, para
descobrirem as substâncias que nela se misturam, como, por exemplo,
o açúcar e o sal. Sempre curiosos e aptos para novas aprendizagens,
os alunos tornaram-se uns verdadeiros cientistas e investigadores!
E tu? Também conheces a tua água?
Crescer com tempo
No dia 6 de fevereiro, a turma do 1º ano da Escola
Básica Fonte da Moura, deu mais um salto no tempo!
Apesar de ainda terem pouco tempo de vivência, estes
curiosos estiveram interessados na aprendizagem de
um novo tema que, para muitos, pode parecer fácil,
mas, na verdade, é um tema tão abstrato que temos
de pensar primeiro para sabermos como definir
“tempo”.
A aula começou, assim, com uma questão sobre os
dias, passando para as semanas e, mais tarde, para os
meses. Sem muitas demoras, os alunos começaram
por fazer associações divertidas e espontâneas! Cada
um deles foi capaz de responder a perguntas sobre o
seu aniversário, o dos seus colegas e localizá-lo no
calendário. Como é bom aprender, utilizando um dia
tão importante para nós!
Esta turma tem tanta vontade de saber mais e de querer ser mais, que cedo questionarão ao
tempo quanto tempo o tempo tem! E mesmo sem entender bem a resposta ou a pergunta,
seguirão, a seu tempo, caminhos proveitosos, amigáveis, cheios de aprendizagens e de muito
tempo para viver!
Professor Guilherme Rodrigues
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DIA ESCOLAR DA NÃO VIOLÊNCIA E DA PAZ-30 DE JANEIRO
Os alunos da turma B, do 2°ano da Escola Básica da Vilarinha, fizeram um debate sobre o
tema. No final do debate e durante a aula de Português, escreveram uma poesia e na aula
de Expressões Artísticas pintaram uma pomba branca de forma a assinalar a Paz.

Dia da Não Violência Escolar e da Paz
(30 de janeiro de 2020)

Ao longo da vida,
A todos devemos bem tratar,
Devemos ser amigos
E com todos brincar.
Não à violência escolar,
Temos que ter paciência
E de todos cuidar.
Queremos paz para o mundo…
Sem guerras e poluição…
É o que desejamos do nosso coração.
(Trabalho coletivo após debate sobre o tema)
EB da Vilarinha – 2º B

Professora Cristina Sousa

OFERTA DE CHEQUES DENTISTA E DE CHEQUES HIGIENISTA
Programa Nacional de Saúde Oral
No dia oito de novembro de 2019, os alunos nascidos
em 2006 e 2009 foram chamados ao Gabinete Médico para
realizarem rastreios de saúde oral, realizados por técnicas
da Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados - URAP
do ACeS Porto Ocidental, responsáveis pelo Programa
Nacional de Saúde Oral. Estes rastreios visam a deteção de
alunos com ou sem cáries dentárias, com vista à emissão
de Cheques Dentista ou de Cheques Higienista,
respetivamente.
Estes cheques foram entregues aos Diretores de Turma,
na semana de três a sete de fevereiro, para posterior
entrega aos Encarregados de Educação.
Professora Teresa Freitas
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SAÚDE ORAL E BIBLIOTECAS ESCOLARES

Dia dos sorrisos rasgados

O Amor de São Valentim
São Valentim
O dia em que o Amor
Não tem fim
A brincar
O dia vão festejar
E só sorrisos rasgados
Se vão avistar
Postais vão receber
Só sorrisos se
Vão ver
Toda a gente animada
O único ruído são
Gargalhadas
Toda a gente
Vai cantar
Com o Amor
No ar
Abraços são
A tradição
E a isso ninguém
Diz não
Carolina e Leonor - 3º B-EB Vilarinha

DIA DOS SORRISOS RASGADOS
Para comemorar o Dia de São Valentim, as Bibliotecas Escolares das
Escolas do 1º Ciclo do nosso Agrupamento sugeriram que os alunos
realizassem várias atividades de expressão escrita e plástica que
apelavam à sua criatividade e imaginação e, ao mesmo tempo, que os
sensibilizavam para a importância da escovagem diária dos dentes e de
outras boas práticas de saúde oral.
Graças ao empenho das crianças, dos alunos, dos professores e das
educadoras, os trabalhos maravilhosos elaborados neste contexto
animaram, por longo tempo, os espaços interiores e exteriores das
Bibliotecas.
No dia catorze de fevereiro, trocaram-se sorrisos e multiplicaram-se os
afetos e os elogios, num ambiente vivido com alegria e afetividade.
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A Equipa de Coordenação do Jornal
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SÃO VALENTIM NA BIBLIOTECA
No âmbito da comemoração do São Valentim, os vários
espaços que compõem a Biblioteca Escolar foram
magnificamente adornados pelas professoras de Educação
Visual, Orquídea Castro e Ana Paula Allen, com os trabalhos
realizados em estreita colaboração com os alunos que
frequentam as suas aulas de apoio. No seu ponto de vista,
atividades práticas desta natureza favorecem os momentos
de diálogo e contribuem para melhorar a visão que certos
alunos têm da Escola.

A Equipa de Coordenação do Jornal
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CARTAS DE AMOR FAMOSAS
No âmbito da comemoração do Dia de São Valentim, foi
exibida, no átrio principal da Escola, a exposição subordinada ao
tema “Cartas de Amor Famosas”, uma atividade realizada pela
professora Paula Santos, em articulação com a Biblioteca
Escolar, que foi muito apreciada pelos alunos, porquanto reuniu
várias cartas de amor, escritas por personalidades ilustres da
cultura portuguesa e universal, que inspiraram os alunos e
impulsionaram o número de mensagens redigidas em torno do
tema.
A Equipa de Coordenação do Jornal

CONCURSO DE DECLARAÇÕES DE AMOR/AMIZADE
Ainda no contexto da comemoração do Dia de S. Valentim”, a Biblioteca
Escolar, em colaboração com os professores de Português do 3º Ciclo, dinamizou
o Concurso de Declarações de Amor e/ou de Amizade”, uma atividade de
expressão escrita que contou com a participação de vinte e oito alunos, de seis turmas
diferentes, de todos os anos de escolaridade. O entusiasmo e a satisfação com que os
participantes aderiram à iniciativa demonstraram que, apesar de terem sido introduzidas
novas formas de comunicação, o género epistolar ainda não está completamente fora de
moda e a carta pode reconfigurar-se para dar expressão a conteúdos emotivos e estados de
alma que são reprimidos sempre que alguém, à pressa, no tempo escasso da sua “paragem
biológica” envia um SMS ou um email para falar de amor ou de amizade.
Algumas das cartas elaboradas fazem parte das Páginas Literárias deste jornal.

RESULTADOS
 1º PRÉMIO: Vítor Loureiro - 9ºC
 2º PRÉMIO: Rita Monteiro - 9ºD
ex æquo

Jéssica Oliveira - 8ºB

 3º PRÉMIO: Andreia Dias - 9ºD
ex æquo

Solange Correia - 7ºB

A Equipa de Coordenação do Jornal
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EXPOSIÇÃO DE DECLARAÇÕES DE AMOR
As cartas elaboradas pelos alunos vencedores do Concurso de Declarações de Amor
coloriram e animaram uma das vitrinas da biblioteca escolar, chamando a atenção da
comunidade e enchendo de orgulho os alunos e os professores envolvidos.
Para que o local se tornasse ponto de encontro obrigatório muito contribuiu o trabalho
admirável da professora de Educação Visual, Ana Paula Allen, um elemento estimado da
equipa da Biblioteca Escolar.

A Equipa de Coordenação do Jornal
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LER NO AMBIENTE
Ler sempre.... Ler em qualquer lugar! Foi assim que os alunos da turma B do 2° ano, da EB Vilarinha,
fizeram no dia 10 de março, depois de terem ido à Biblioteca Escolar requisitar um livro. Cada um
escolheu um lugar no recreio da escola e dedicou o seu tempo à leitura autónoma.

Cristina Sousa

Fotos da atividade “Ler no ambiente”, realizada pela turma 2ºB da Vilarinha, na sequência da Semana da leitura.
Professora Cristina Sousa

DAR UM LIVRO PARA CORRER O MUNDO
Semana da Leitura na Escola da Vilarinha
A professora Cristina Sousa
desafiou os seus alunos do 2º B
a oferecer um livro para “correr
o mundo”. A ideia consistia em
colocar o livro num local
público, com uma mensagem
dentro. Cada livro oferecido
pág1
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daria, assim, início à sua viagem para ser lido e
novamente devolvido por quem o leu, que, por
sua vez, também o deixaria num local público.
Dois alunos da turma aderiram à proposta e
decidiram oferecer um livro, para seguir
viagem.
No início da Semana da Leitura, os alunos
saíram à rua, acompanhados pela professora
Eugénia Ferreira, e deixaram o seu livro em dois locais públicos diferentes.

Professora Cristina Sousa

PASSEIE O SEU CÃO, MAS APANHE O COCÓ DO CHÃO
As ruas à volta da nossa escola estão sempre sujas com o cocó do
cão.
Por esta razão, a turma B do 2º
ano decidiu elaborar umas
mensagens curtas e engraçadas
que foram ilustradas com
desenhos apelativos para serem
colocadas nas caixas de correio
dos moradores.
Esperemos que resulte.
Professora Cristina Sousa
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Professora Cristina Sousa - EB Vilarinha
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ENCONTRO COM O ESCRITOR ANTÓNIO MOTA
Num ambiente descontraído e de boa disposição, o
nosso convidado de honra, o escritor António Mota, foi
respondendo às perguntas que os alunos fizeram e, ao
mesmo tempo, foi cativando a audiência com a narrativa
da sua vida real e imaginária, ilustrada, a par e passo,
com excertos da sua obra. Na sua leitura, privilegiou o
livro O Primeiro Dia de Escola e o poema “Quando vem a Noite”.
Com noventa e sete obras publicadas e vários títulos
recomendados pelo Plano
Nacional de Leitura, para
diversas faixas etárias, este
simpático autor escreveu, há
quarenta anos, o seu primeiro
livro, A Aldeia das Flores, um
dos primeiros a tratar o tema da poluição, tendo ficado
conhecido por criar histórias a partir das suas memórias de infância. Aliás, o
próprio explicou que gosta de “escrever uma coisa
imaginada e o leitor acreditar que pode ser verdade”.
Ganhou vários prémios, de que se destacam o Prémio da
Associação Portuguesa de Escritores com a obra O Rapaz de
Louredo (1983) e o Prémio Calouste Gulbenkian de
Literatura para Crianças com a obra Pedro Alecrim (1990),
livro com o qual se identifica mais e, segundo o autor, o
mais vendido. No entanto, aquele que mais gostou de
escrever foi Os Gatos da Casa Amarela.
No final das sessões, os alunos agradeceram ao escritor,
obsequiando-o com alguns dos seus melhores trabalhos, realizados
com o cuidado e o carinho que a leitura antecipada de alguns dos
seus livros despertou no espírito de todos os que o aguardaram com
expectativa e emoção.
O encontro contou com a presença da Senhora Adjunta do
Agrupamento, a professora Ana Pais, e culminou com uma sessão
de autógrafos muito apreciada por todos aqueles que quiseram ficar
com uma recordação deste momento memorável.
Nessa segunda-feira, logo de manhãzinha, a Escola, com o apoio
da Leya e da Biblioteca Escolar, colocou à disposição dos pais e
encarregados de educação interessados uma grande variedade de obras do autor convidado.
pág1
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Esta iniciativa constituiu mais uma oportunidade de
valorizarmos os livros e a leitura e reflete a importância
dada pelo Agrupamento à adoção de boas práticas
pedagógicas que estimulam o prazer de ler.

A Equipa de Coordenação do Jornal

EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS NA VILARINHA
Na Semana da Leitura, o átrio à entrada da Biblioteca Escolar foi
animado com os trabalhos realizados pelos alunos do 3ºA e do 3ºB
da Escola da Vilarinha, no âmbito do Encontro com o escritor
António Mota.
Na sala de aula do 3ºB, após a leitura da obra O Sonho de
Mariana, do referido autor, a professora Manuela Brites começou
por formar os grupos de trabalhos e dividir a obra em seis partes. Cada grupo explorou mais
pormenorizadamente uma parte e ilustrou-a.
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Na sala de aula do 3ºA, após a leitura das obras A Flauta Maravilhosa, Se eu Fosse Muito
Forte, Pedro Malasartes e O Sonho de Mariana, a professora Sílvia Fernandes apelou à
criatividade dos seus alunos, desafiando-os para a elaboração de capas originais. Os
resultados estão à vista.

Publicam-se, de seguida, alguns dos trabalhos maravilhosos, realizados por alunos de
outras turmas, exibidos no espaço interior e exterior da Biblioteca.

A Equipa de Coordenação do Jornal
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EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS LER PARA IMAGINAR
Durante a Semana da Leitura, esteve a decorrer, no átrio
central da EB Manoel de Oliveira, uma surpreendente
exposição de trabalhos de ilustração de texto criativo,
realizados pelos alunos da turma B do 8º ano, no âmbito do
Projeto "Ler para Imaginar".
Esta iniciativa resultou de um trabalho interdisciplinar
realizado pelas professoras das disciplinas de Português, Paula
Santos, e de Educação Visual, Graça Louro, a partir do estudo do conto " Parece impossível,
mas sou uma nuvem", de José Gomes Ferreira.
Alguns dos trabalhos escritos podem ser lidos nas Páginas Literárias, neste jornal.
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A Equipa de Coordenação do Jornal

SEMANA DA LEITURA EXPOSIÇÃO DE GUACHE E ORIGAMI
O azul forte do mar do Norte que tanto fascinava a
personagem principal do conto “Saga”, de Sophia de
Mello Breyner Andresen, inspirou a turma do 8ºA na
elaboração dos seus trabalhos de pintura com guache, na disciplina de
Educação Visual. Terminada esta etapa, os alunos, usando a técnica
do origami, avançaram para a construção de barquinhos de papel, evocando a viagem de
regresso à ilha de Vig que Hans não chegou a realizar. O coração vermelho tanto pode
representar a sua paixão pelo mar, como o amor que votava à sua família.
As várias etapas deste projeto foram coordenadas pela professora Luísa Pereira, em
articulação com a disciplina de Português e a Biblioteca Escolar.

pág1

Notícias Frescas

Página 26

[BIBLIOTECA ESCOLAR] 30 de abril de 2020

A Equipa de Coordenação do Jornal
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SEMANA DA LEITURA NA BIBLIOTECA DA FONTE DA MOURA
No dia doze de março, as turmas A e B do 4º ano de escolaridade, da Escola
da Fonte da Moura visitaram a sua Biblioteca para participar na Hora do Conto.
A contadora de histórias foi a senhora professora Susana Cruz que escolheu o
livro Madeline Finn e o Cão da Biblioteca, de Lisa Papp.
Esta iniciativa integra-se num plano de promoção e de desenvolvimento de
práticas de leitura regular, através de estímulos visuais
apelativos e de livros que encerram mensagens e ilustram
situações que correspondem às diferentes realidades e
sensibilidades dos alunos que ouvem as histórias e as
comentam espontaneamente.

SINOPSE DO LIVRO
A Madeline Finn não gosta de ler. Nem livros. Nem revistas. Nem sequer o menu na carrinha dos
gelados.
Até ao dia em que conhece Bonnie, um cão de biblioteca.
Na verdade, é divertido ler quando não temos medo de nos enganar. A Bonnie ensina a Madeline
Finn que não faz mal ir devagar. E continuar a tentar. E ter o apoio de um amigo.
In https://www.bertrand.pt/livro/madeline-finn-e-o-cao-da-biblioteca-lisa-papp/19771563

OPINIÃO DE UM LIVREIRO
E depois, passamos a gostar de ler...
Sérgio Sousa

Madeline tinha problemas a ler até começar a ler para Bonnie. Um amigo não julga, só apoia... Como
Bonnie faz. Uma linda história com uma moral poderosa, com umas ilustrações lindíssimas e um final
enternecedor. Um "must read".
In https://www.bertrand.pt/livro/madeline-finn-e-o-cao-da-biblioteca-lisa-papp/19771563

A Equipa de Coordenação do Jornal
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RECITAL DE POESIA NA SEMANA DA LEITURA
No âmbito da comemoração da Semana da Leitura,
a Biblioteca Escolar foi novamente palco para mais um
Recital de Poesia, atividade que contou com a
participação de alunos de 7º, 8º e 9º ano.
Acompanhados das respetivas professoras de
Português, estes alunos leram poemas de autores
portugueses, previamente selecionados.
Cada leitura, individual ou coletiva, constituiu um
momento único e foi apreciado por um público que
acompanhou condignamente as declamações e as
aplaudiu, no final.

A Equipa de Coordenação do Jornal

CERIMÓNIA DE ENTREGA DE PRÉMIOS
Os vencedores do Concurso de
Declamações de Amor/Amizade e
do Concurso “Melhores Leitores”
foram
homenageados
numa
cerimónia que decorreu no dia
onze de março, na Biblioteca
Escolar.
Terminado o Recital de Poesia, seguiram-se os elogios e os prémios atribuídos aos
vencedores do Concurso “Melhores Leitores” e do Concurso de
Declamações de Amor/Amizade. Os agraciados viram, assim, a
sua persistência e o seu louvável desempenho serem
reconhecidos pela comunidade.
Esta iniciativa integrou-se no programa da Semana da Leitura
visando, essencialmente, o desenvolvimento de hábitos de
leitura e de escrita regular, através de atividades variadas e
motivadoras capazes de estreitar os laços afetivos entre a
literariedade de textos literários surpreendentes e as diversas
sensibilidades e os campos de interesse dos alunos.
Os prémios foram gentilmente oferecidos pela Direção do nosso Agrupamento.
A Equipa de Coordenação do Jornal
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CONCURSO “MELHORES LEITORES”
No âmbito da Semana da Leitura, a Biblioteca
Escolar divulgou por vários meios e reconheceu o
mérito dos vencedores do concurso “Melhores
Leitores”, destacando os nomes dos alunos que
muito merecidamente receberam o 1º prémio, por
se tratar de bons exemplos no que diz respeito à
regularidade com que têm frequentado a Biblioteca
Escolar e com que se envolvem nas atividades aí
realizadas, nomeadamente, requisitando livros para
leitura domiciliária.
Além disso, distinguem-se, também, pelo número
de registos escritos sobre leituras realizadas. A
qualidade do conteúdo, a apresentação de opiniões
fundamentadas e a correção linguística das suas
respostas são alguns dos critérios que orientaram o
trabalho do júri nas suas opções, que foram:
▪

2ºCICLO
1º PRÉMIO: Oleksandr Kurilov - 5ºB

▪

3º CICLO
1º PRÉMIO: Alice Domingos - 8º A
A
A Equipa de Coordenação do Jornal

PRÉ-ESCOLAR MOTIVA PARA A LEITURA COM A AJUDA DOS PAIS
Ao longo do segundo período,
foram vários os momentos em os
pais e as mães das crianças do PréEscolar estiveram na Escola da
Vilarinha para ler uma história na
sala. A imagem aqui publicada é um
testemunho singelo de que estes
momentos
de
partilha
são
importantes
para
todos
os
envolvidos.

SEMANA DA LEITURA
PAI DO VASCO L. CONTA A HISTÓRIA
Maria do Carmo Almeida – Educadora
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CONCURSO LITERÁRIO “QUEM SOU EU?” NA BIBLIOTECA
ESCOLAR
Todos os meses, a caixinha
fica cheia!

Desde o momento da sua divulgação, em outubro,
durante o Mês Internacional das Bibliotecas
Escolares, que o Concurso Literário “Quem Sou Eu?”
conta com um número de participantes bastante
razoável. Todos os meses, a caixinha fica cheia. Há
sempre alunos que,
autonomamente,
nos
intervalos, ou numa
atividade
de
substituição, tentam a
sua sorte, começando
por ler a informação
disponibilizada
no
placard,
para,
em
seguida, se dirigirem às
prateleiras onde estão acondicionados
os livros ou utilizarem os computadores
para realizar a sua pesquisa. O objetivo
é descobrir a identidade do autor do
mês.
Todos podem concorrer, tendo para
isso de preencher o pequeno
formulário, registando
o
nome
completo do escritor e o seu próprio
nome, número e turma.
Esta atividade tem decorrido com
regularidade, graças à colaboração das
professoras Paula Santos e Lisete
Rainha que, juntamente com as suas
turmas, têm realizado sessões de
pesquisa na Biblioteca.
A Equipa de Coordenação do Jornal
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A MÚSICA TAMBÉM SE LÊ
Magistralmente orientados pela professora Nazaré Rosas,
os alunos interpretaram, através da leitura de uma partitura
rítmica instrumental, um acompanhamento criado para a
obra Marcha Turca de Wolfgang Amadeus Mozart.
A referida partitura foi projetada, os instrumentos foram
distribuídos e os alunos interpretaram cada um a sua parte,
formando assim uma orquestra.
A imagem seguinte ilustra a projeção realizada, bem como
os instrumentos intervenientes (tamborim, maracas,
guizeira, clavas e triângulo).

Podem consultar a projeção, bem como ficar a conhecer o trabalho desenvolvido no
seguinte endereço: https://www.youtube.com/watch?v=whkjLgO4H_A
Após a sua exibição musical, os alunos visionaram Mozart – Ilustrando História, um vídeo
sobre a vida e obra do compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart. Este vídeo
encontra-se disponível no endereço: https://www.youtube.com/watch?v=mL8Sjr_Ddvg
As turmas 5ºB e 6ºB realizaram este trabalho na Biblioteca
Escolar. As restantes turmas do 2º ciclo efetuaram a tarefa na sala
de Educação Musical.
É de realçar a concentração e a sincronização demonstradas
pelos alunos na interpretação da peça.
Ficou, ainda, demonstrada a importância da responsabilidade e
da qualidade do trabalho de cada um dos elementos para o
resultado final do trabalho de grupo.
Os alunos participaram com entusiasmo e alegria nas atividades
propostas, tendo manifestado o seu desejo de repetir a
experiência no futuro.

Professora Nazaré Rosas
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APRENDER A COMUNICAR MELHOR
“Aprender a Comunicar Melhor” foi o
nome de batismo dado ao universo de
atividades que têm vindo a ser
implementadas por elementos da equipa
da Biblioteca Escolar para promover as
literacias de leitura e da informação, em
linhas de interseção com a literacia dos
media.
Nas várias sessões realizadas, os alunos
adquiriram regras de utilização do browser
e de pesquisa rápida, aprenderam a utilizar
um guião de pesquisa (BIG6) e a aplicar
técnicas de pesquisa, a estruturar um
trabalho escrito, a organizar uma
bibliografia, a anexar documentos, a citar

devidamente as suas fontes de pesquisa,
desenvolvendo, ao mesmo tempo, durante
o processo, competências digitais e da
informação, técnicas de escrita e hábitos
de leitura.
Paralelamente, a interação verbal que
muito naturalmente surgiu entre os
professores e os alunos propiciou a
recapitulação de regras básicas de cortesia
e de boas maneiras, que visaram promover
a adoção de atitudes cívicas adequadas,
necessárias para que estes jovens possam
vir a ser cidadãos ativos, responsáveis,
solidários e tolerantes.

A Equipa de Coordenação do Jornal
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PROJETO “LEITURAS EM FAMÍLIA” – 2º PERÍODO
O que aprendemos com a história “Ouriço Carrapiço”:

“Ao ler esta pequena história, podemos aprender que todos nós temos pequenos defeitos e
imperfeições que nos caracterizam e fazem parte daquilo que
somos. É a nossa capacidade de aceitar e adaptarmo-nos a
elas que irá determinar a nossa vivência pessoal. No fundo,
existem coisas em nós que, podendo parecer um obstáculo à
primeira vista, podem ser transformadas em “armas” para
determinadas situações. Transformando, assim, fraquezas em
forças.” Joana, 4ºA, EB Vilarinha
“Aprendemos que devemos gostar da forma como somos e
não devemos ter vergonha do nosso corpo.” Rita, Pré- A - EB
Vilarinha
“As pessoas devem aceitar-nos como somos, não pelo
exterior, mas pelo interior.” Beatriz, 7ºB - EB Manoel de
Oliveira
“Devemos gostar de nós como somos e não mudar por
ninguém, porque toda a gente é bonita.” André, 9ºA - EB
Manoel de Oliveira
Aprendi com esta história que os amigos se ajudam uns aos
outros.” Rodrigo, Pré -A - EB Vilarinha
“Com esta história aprendi que devemos gostar da forma
como somos e que não devemos querer ser iguais aos outros.”
Maria, 2ºA - EB Fonte da Moura
“A primavera não é boa altura para fazer caracóis”. Francisca, Pré -A, EB Vilarinha
“Aprendi com esta história que é bom ter amigos. Nesta história, todos os amigos ajudaram
o ouriço a realizar o seu desejo.” Carolina, 4ºA - EB Vilarinha
“Quando temos baixa autoestima, somos facilmente enganados.” Afonso, Pré -A - EB
Vilarinha
“O que eu aprendi com esta história foi que, mesmo com o cabelo despenteado, somos
bonitos.” Maria, 2ºA - EB Fonte da Moura
“Aprendi que temos de valorizar o que nós temos e o que somos.” Nicole, 7ºC - EB Manoel
de Oliveira

Professora Lisete Rainha
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DECLARAÇÕES DE AMOR E DE AMIZADE
Minha musa divina,
Como eu anseio voltar para os teus braços e aquecer-te com o calor do
meu afeto por ti. A tua telepatia poderosa penetra nos meus pensamentos e
invade a minha mente a cada minuto dos meus dias.
Oh, a tristeza que me preenche quando estamos separados! Sacrificaria o
meu bem mais preciso, só para ver a tua face mais uma vez. Enfrentaria qualquer
brutamontes que te faltasse ao respeito, até que ele ou ela se rendesse. Arriscaria tudo para
te proteger e manter a salvo.
Questiono-me sempre como tens a paciência para aturar um mero plebeu como eu.
Mereces um nobre mais belo e ainda me escolhes a mim. Será por pena? Ou será genuíno?
Questões como estas impedem-me de descansar à noite.
Se tens fábulas sobre o teu dia, conta-mas que eu retribuo o favor com épicas gloriosas
que eu já testemunhei com os meus olhos. Amar-te-ei nesta vida e na próxima.
Eternamente teu,
Sr. Loureiro
Vítor – 9ºC - 1º prémio

Meu Homem Aranha,
Envolves-me na tua teia de amor, fico presa no teu veneno, as tuas presas
agarram-me com tanta força, que eu não me consigo soltar. Estou eternamente
pegada aos teus sentimentos, que mexem comigo a todo o tempo.
Cada abraço poderoso que me dás sufoca-me o coração de amor. Apego-me
demasiado às tuas armadilhas amorosas. Proteges-me sempre do mal que me rodeia. Tudo
começou com uma simples troca de olhares, deixando-me encantada e conhecer-te foi a
melhor coisa que já me aconteceu. És literalmente o meu super-herói. Quando olho parta ti,
os meus olhos simplesmente brilham que nem estrelas, o meu sorriso aparece quando estás
do meu lado, sempre pronto para me proteger.
Verdade, nem sempre os relacionamentos dão certo, sempre existem brigas, mas
contigo ao meu lado, sinto-me uma deusa amada e protegida.
Ficarei eternamente presa na tua teia amorosa, da qual espero nunca sair, nem voltar
às mágoas que me rodeavam.
Do teu veneno provaria as vezes que fossem precisas e pelas tuas presas não me
importava de ser mordida. O teu veneno é muito viciante para o meu coração.
Estou disposta a ser sempre a tua aranhiça,
Aranha-das-costas-vermelhas
Jéssica - 8ºB – 2º prémio ex-aequo
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Meu sopro de vida,
Enquanto o mundo for mundo, o meu coração pertence-te. Nenhum
obstáculo impedirá o nosso amor, nem um raio da trovoada, nem uma nuvem no horizonte irá
atrapalhar o meu sentimento por ti. Juntos iremos crescer ao longo da vida, envelhecendo, cuidando
um do outro.
O caminho terá espinhos, mas o que é a beleza de uma rosa sem espinhos?
Amo-te eternamente, fazes parte de mim, sou a mulher mais abençoada por Deus.
Um beijo ardente
Da tua Iara
Rita - 9ºD-2º prémio - ex-aequo

Tu és especial, porque és sempre aquela pessoa que está lá para mim. Fizeste da minha alma o
meu jardim, onde, hoje, só colho amor.
Nídia
Solange - 7ºB - 3ºprémio ex-aequo

Meu raio de luz,
Iluminas a minha vida, trazes-me alegria às sombras da alma. Quando estou
contigo, penso em ti constantemente. Imagino-te junto a mim a confortar-me.
Tiraram-me o telemóvel e estou completamente destroçada por não te poder
falar. Nunca pensei que um telemóvel me fizesse falta… Mas tu ainda me fazes mais falta. Sinto
saudades tuas a cada minuto que passa.
Será que o teu pensamento também se lembra de mim?
A noite fica mais fria sem o teu amor para me aconchegar. Sem ouvir a tua voz, as tuas
palavras a incendiar a minha vida.
Agora, fecho os olhos e peço a Deus que sonhe comigo, meu anjo da luz.
Sentidamente tua,
Ariana
Andreia - 9ºD – 3º prémio ex-aequo

Olá, minha vida…
Nunca fomos tão próximas como agora. Por acaso, nem ia com a tua cara. Mas, à
medida que o tempo foi passando e nos aproximámos, percebi que eras como minha irmã. As
tuas ideias coincidem com as minhas, as nossas loucuras combinam-se, só tu me entendes. Temos
uma cumplicidade que mais ninguém tem, és uma das minhas melhores amigas, a melhor das
melhores, mesmo. Ralhas comigo quando faço asneiras, mas também me apoias nos bons e nos
maus momentos. Deus fez-nos amigas porque nenhuma mãe nos aguentaria como irmãs.
Vamos poder contar uma com a outra sempre e eu estarei aqui sempre que precisares.
Gosto muito de ti, “irmã”.
Despeço-me, enviando-te um abraço apertadinho e muitos beijinhos.
Da tua amiga,
Lelinha
Rafaela – 8ºA
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MEDOS
Eu sempre tive medo de insetos, especialmente de centopeias. Mas, com o tempo, aprendi
a não ter medo delas. Junto com isso, com o tempo, aprendi a ter menos medo das coisas.
Francisco C. - 8ºA

Tenho medo da natureza (de terramotos, tsunamis, furacões e tornados).
Francisco M. - 8ºA

Eu tenho vários medos: medo de não saber o meu futuro, medo de não conseguir
concretizar os meus sonhos, medo que um dia surja uma doença e eu tenha de enfrentar a
morte; medo de viver a vida sem saber o que vai acontecer no dia seguinte… mas o meu
maior medo é perder os meus avós, pois eles são as pessoas que mais amo na vida.
Tenho medo de abelhas e de atravessar a rua fora da passadeira porque posso ser
atropelado.
Tenho medo de certas atitudes adotadas por pessoas, por exemplo, da agressividade e da
maldade.
Rúben - 8ºA

Não tenho medo de nada. Poderia ter medo de pessoas com vários medos porque são
misteriosas e para se defenderem poderão agir impulsivamente, sem pensar, perante uma
situação em que não era preciso ter medo.
Nuno – 8ºA

LÊ EM VOZ ALTA
DESCOBERTA
O dente morde a fruta envenenada
a fruta morde o dente envenenado
o veneno morde a fruta e morde o dente
o dente, se mordendo, já descobre a polpa deliciosíssima do nada.
Carlos Drummond de Andrade,
Antologia Poética

A Equipa de Coordenação do Jornal
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PARECE IMPOSSÍVEL, MAS SOU…
O conto " Parece impossível, mas sou uma nuvem", de José Gomes Ferreira, deu o mote para
os fabulosos trabalhos de expressão escrita que integraram a Exposição “Ler Para Imaginar” e
que aqui partilhamos convosco.

Parece impossível, mas sou uma chave
Sou uma chave que abre a porta da entrada da tua casa, da tua privacidade. Sou a chave
que abre as portas do teu coração. Sou a chave que abre o teu cofre, conheço o teu tesouro,
conheço os teus segredos, os teus mistérios. Ando sempre no teu bolso. Nunca me percas.
Pedro – 8ºB

Parece impossível, mas sou um autocarro
Eu sou um autocarro que leva todas as pessoas para todos os lados,
sem discriminação social. Eu trabalho todos os dias, a toda a hora, sou incansável. De dia, paro
somente nas paragens, onde me esperam ansiosos os passageiros. Ajudo as pessoas a
chegarem mais cedo aos empregos ou a regressarem a casa. À noite, aproveito para me
abastecer, dormir um pouco e carregar as baterias para um novo dia em grande, a cumprir a
minha rotina, todos os dias à mesma hora, no mesmo local. Fico alegre quando transporto
uma grande diversidade de pessoas pela cidade e fico a conhecer novos motoristas.
Ricardo - 8ºB

Parece impossível, mas sou um beijo
Sou um beijo e é delicioso, porque dá vontade de dar um a toda a hora.
Mas para ter um beijo, é preciso ter algo para beijar, como por exemplo,
uma boca ou uma bochecha.
Admiro a coragem do jovem a quem pertence o meu beijo, pois sinto que ele tem carinho e
amor para dar. Não o dá à toa, não o dá por dar. Sou mesmo importante na sua vida.
Há alguns dias atrás “beijei um beijo que beijava bem”, engraçada a frase, e
senti-me apaixonado e certamente o meu dono também. Os beijos daquela
rapariga beijavam muito bem, nunca tinha eu beijado alguém por tanto tempo….
Acho que não vou querer outros beijos. Tenho aguardado todos os dias por
beijar o beijo dela, sinto-me derretido de amores. Sim, eu sou um beijo com
sentimentos.
Renata Patrícia - 8º B
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Parece impossível, mas sou um passarinho
Eu sinto-me livre, a voar, sem nada nem ninguém a prender-me. É fantástico!
Chego onde quiser, vou para onde quero e, especialmente, posso estar sempre a
cantar. Gosto das coisas vistas de cima. Quando me apetece encher o papo, voo até algum
parque ou jardim, porque sei que lá deve haver sementes fresquinhas. Voar faz-me sentir que
sou capaz de fazer qualquer coisa de extraordinário, de superior aos outros seres. Gosto de
fazer o pino no topo de uma árvore ou brincar de sentinela no telhado de um prédio.
À noite, gosto de me abrigar sob o telhado da tua casa. Sou o pássaro da Liberdade.
Cristiano - 8ºB

Parece impossível, mas sou um leão
Assim como um rei, tento não expor as minhas fraquezas, sempre protejo os
mais próximos, saindo algumas vezes ferido, o que acaba por deixar uma cicatriz,
mais tarde, seja nas patas, seja no peito. Consideram-me um animal perigoso, capaz de matar
qualquer um, quando, na verdade, sou um animal sensível como qualquer outro com o seu
instinto de proteção. No fundo, apenas preciso de um pouco de amor, ou então um pequeno
carinho na minha juba. Não me ataquem, apenas me amem, pois eu saberei amar o dobro.
Ana - 8ºB

Parece impossível, mas sou uma leoa
As pessoas chamam-me de leoa, porque dizem que tenho uma personalidade
forte e vencedora, que não me deixa ir abaixo facilmente.
Dizem que tenho uma juba de leão, mas enganam-se, eu sou uma leoa de pelo liso,
dourado e macio e só os leões é que exibem uma juba.
Sou difícil de lidar, mas não sou tão agressiva como me julgam, só gosto de defender a
minha família e as minhas ideias com unhas e dentes. Se não me provocares, não te lanço a
pata.
Cláudia - 8ºB

Parece impossível, mas sou um barco
Sou um barco, porque a minha vida tem altos e baixos e eu tenho de
saber navegar à tona das águas. Muitas vezes, estou vazio de coisas
importantes e muito cheio de coisas inúteis. Cada viagem que faço é como uma conquista
para mim, cada onda que ultrapasso é mais um passo no meu destino. Cada peixe tem o seu
valor e a sua importância para mim: os que me acompanham na viagem marítima são meus
amigos e fazem-me companhia; os que foram pescados e que eu transporto para servir de
alimento são prisioneiros inimigos que se atravessam no meu caminho. A tripulação é a minha
família e as avarias são doenças de que padeço na viagem desta vida.
Gaspar - 8ºB
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RETRATO DA MARIA
A Maria é minha sobrinha. Tem três anos de idade. Ainda é baixinha e um pouco
gordinha, porque é gulosa e tem muito apetite.
O seu cabelo é invulgar, já que é encaracolado, com madeixas loiras que lhe realçam
a palidez da face. Tem o rosto arredondado e o queixo com forma oval. Os olhos
esbugalhados de espanto, cor de mel, espelham a sua alegria. O nariz um pouco largo
e arrebitado, com boca fina e sorridente dá-lhe um ar atrevido. As suas mãos
irrequietas estão constantemente à procura de novas descobertas. O tom de voz da
Maria é aconchegante, por vezes emite sussurros carinhosos de criança. Apesar de ser bastante
teimosa, e matreira, é muito dada à meiguice com todos e está sempre pronta para novas
brincadeiras. Assusta-se facilmente com máscaras cosméticas e só consegue dormir com a televisão
ligada, devido ao medo que sente do escuro.
Sente-se a sua felicidade por ter nascido na família com quem vive e, dada a sua teimosia, será
certamente uma pessoa resiliente e trabalhadora no futuro.
Luana Santos - 8ºB

FADO DA NOITE
Só queria que fosses aquele rapaz
daquela noite que me fez apaixonar
Foi aí que te roubei um beijo
Que te roubei um abraço desse amor verdadeiro.
Foi aí que deixei as mágoas para trás
Para ver um futuro contigo
Nessa noite tudo mudou
E essa paixão no meu coração sempre ficou
Eu só queria que me desses mais atenção
e mais valor à pessoa
que tens a teu lado
pois nada acabou
se quisermos poderemos salvar
a nossa história
e para melhor

Mariamar
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BEIJO ROUBADO
Amo o dia da tua voz
Quando me chamas de amor
Fazes-me sentir dona do paraíso
Fazes-me sentir dona do amor
E cada beijo
E cada toque
Eu desejo
Fica mais perto
Aumenta essa linda
Paixão
Leva-me ao movimento
do vento
Cola-te a mim
e ouve o batimento do meu coração
Maria - 9º Ano

FUNDO DO MAR
No fundo do mar há brancos pavores,
Onde as plantas são animais
E os animais são flores.
Mundo silencioso que não atinge
A agitação das ondas.
Abrem-se rindo conchas redondas,
Baloiça o cavalo marinho.
Um polvo avança
No desalinho
Dos seus mil braços,
Uma flor dança,
Sem ruído vibram os espaços.
Sobre a areia o tempo poisa
Leve como um lenço.
Mas por mais bela que seja cada coisa
Tem um monstro em si suspenso.
Sophia de Mello Breyner Andresen, Obra Poética, Caminho

Professora Lisete Rainha
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ALIENS VS EXTRATERRESTRES
Quem acredita em vida inteligente fora do planeta Terra? Eu
acredito! E já testemunhei coisas fantásticas. Todos acham
que os Aliens e os Ets são a mesma coisa. Mas aí é que se
enganam muito, meus caros. Aliens e Extraterrestres são
totalmente diferentes. Para começar, os Ets são feios, porcos,
verdes e têm os enormes olhos negros colados na sua cabeça,
em forma de ovo. São pequenos, têm cerca de quinze centímetros de corpo, tendo o seu
globo craniano exatamente dezassete centímetros de altura. São muito chatos e gostam,
principalmente, de comer qualquer tipo de forma Humana. A sua maior ambição é dominar o
mundo. Devo acrescentar também que os extraterrestres possuem um riso estranho e
maníaco que pode matar qualquer Ser Humano que se atravesse no seu caminho. Em
contrapartida, os Aliens, também conhecidos por alienígenas, são extremamente atraentes,
bonitos, superinteligentes e não fazem mal a uma mosca. Os alienígenas têm aparência
humana, mas o seu cérebro é muito mais desenvolvido. Eles podem ou não ter sentimentos.
São certeiros em tudo e conseguem, por vezes, ler mentes. Comem a comida designada por
comida normal. Mas cuidado! Se alguma vez alguém, de quem eles não gostassem, entrasse
numa das suas naves, veria, em primeiro lugar, oito prateleiras cheias de armas
intergalácticas, que estariam previamente preparadas para atacar, se um humano do mal
pisasse um determinado ponto do chão. Mas mal esse suposto humano pousasse o pé
dentro da nave, ver-se-ia aniquilado por mais de trezentos raios laser que viriam do teto. Os
Aliens são muito cautelosos em relação à sua segurança. Embora sejam os seres que mais
protegem a raça humana, nunca deixaram que as pessoas abusassem deles. Nunca deixaram
que nenhum Alien recém-nascido fosse visto, nem que nenhum dos Aliens mais velhos fosse
posto em perigo.
Bem, espero que já tenham ficado esclarecidos quanto a estas duas fascinantes e incomuns
espécies. A história a seguir vai (espero eu) conseguir iluminar a vossa mente quantos às
guerras mortais que estes espécimenes têm entre si.
Na Terra há imensas pessoas. Imensas casas. Biliões de luzes. Mas, aqui, refiro-me a uma
casa específica. Onde habitavam cinco humanos. No norte de Portugal. Eram três pessoas
com mais de cinquenta anos e duas com menos de quinze. Um menino. Uma rapariga. Uma
senhora. Um senhor. Uma idosa. As suas vidas eram levadas como a de qualquer um. Casa,
escola para os mais novos, às vezes umas idas ao supermercado e nada mais. Ou aliás, e
pouco mais. Mas, naqueles últimos tempos, a Humanidade estava a passar por momentos
difíceis. Um vírus fatal. Portanto, até as idas às compras se tinham acabado. Esses humanos
passavam agora o tempo todo em casa, como o governo aconselhava. Levantavam-se,
arrumavam, tratavam de tudo, comiam, de tarde faziam o que lhes apetecia ou fosse
favorável fazer, tratavam de tudo outra vez, comiam, viam televisão e deitavam-se. E era
tudo.
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Mas, tal como a súbita doença apareceu, estranhos
comportamentos vieram com ela. E o mais esquisito era que não
eram as crianças ou os dois adultos que os tinham. Era a idosa.
Ela nunca tinha tido uma mente muito boa, e estava longe de ser
a pessoa mais simpática à face da Terra, mas nem a sua grande
idade justificava os comportamentos que ela estava a ter
recentemente. Ela tinha começado a achar-se a dona da razão, a
suprema senhora do mundo. Já não se importava se estava ou
não a importunar os outros. Tinha ficado muito egoísta.
Demasiado mimada, poderiam alguns pensar. Mas pensar isso
seria um completo e enorme erro. Mimada era coisa que ela não
estava a ser. Já a tinham advertido quanto ao seu
comportamento mais vezes do que piscamos os olhos num dia.
Quantas, mas quantas vezes a senhora da casa já tinha passado
noites horrorosas, noites de sacrifício, por causa dela. O senhor
já tinha gastado por completo a sua garganta devido aos gritos
estereofónicos dados contra a velha. A telha não lhe passava.
Até que um dia, o copo entornou. Tudo ficou do avesso. A
discussão estava para além de assustadora. Até que a velha
chamou o menino. O miúdo, de cara séria, foi para o lado da
mulher.
-Já chega! Nunca mais tento outra vez! Dominar o mundo é
demasiado difícil para mim.
Após dizer isto, coisa que deixou os adultos muito confusos,
meteu as mãos atrás da cabeça e retirou o que parecia ser a sua
pele. Apareceu uma criatura verde, de olhos horrorosos. A sua
estatura
era baixa, contudo,
tinha
uma
cabeça
consideravelmente grande. Por conseguinte, fez o mesmo ao
menino, que era também igual à suposta idosa.
- Olhem só o que temos aqui! Knarckel e o seu fiel
companheiro Zermiten! Sabem, amigos, acho melhor saírem
daqui. - chegou-se à frente a rapariga, deixando os outros dois
ainda mais baralhados e embasbacados.
-Isto não fica assim! - disse a criaturinha que fingira ser o
menino.
Depois, os dois seres atiraram-se da janela e, com um
estampido e uma faísca, desapareceram sem deixar rasto. Antes de os adultos poderem dizer
qualquer coisa, a rapariga estalou os dedos e os dois adormeceram. Vantagens das
tecnologias alien.... Para isso é que servem os anéis de esquecimento incorporados.
Helena Mota - 9ºB
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PROJETO “+LEITURAS”
“Quando eu era pequena, passava às vezes pela praia um velho
louco e vagabundo a quem chamavam o Búzio.
O Búzio era como um monumento manuelino: tudo nele lembrava
coisas marítimas. A sua barba branca e ondulada era igual a uma
onda de espuma. As grossas veias azuis das suas pernas eram iguais
a cabos de navio. O seu corpo parecia um mastro e o seu andar era
Miguel, 7ºC
baloiçado como o andar dum marinheiro ou dum barco. Os seus
olhos, como o próprio mar, ora eram azuis, ora cinzentos, ora verdes, e às vezes mesmo os vi
roxos. E trazia sempre na mão direita duas conchas. Eram daquelas conchas brancas e grossas
com círculos acastanhados, semirredondas e semitriangulares, que têm no vértice da parte
triangular um buraco.
O Búzio passava um fio através dos buracos, atando assim as
duas conchas uma à outra, de maneira a formar com elas umas
castanholas. E era com essas castanholas que ele marcava o
ritmo dos seus longos discursos cadenciados, solitários e
misteriosos como poemas.
O Búzio aparecia ao longe. Via-se crescer dos confins dos
Inês, 7ºC
areais e das estradas. Primeiro julgava-se que fosse uma árvore
ou um penedo distante. Mas quando se aproximava via-se que era o Búzio. Na mão esquerda
trazia um grande pau que lhe servia de bordão e era seu apoio nas longas caminhadas e sua
defesa contra os cães raivosos das quintas. A este pau estava atado um saco de pano, dentro
do qual ele guardava os bocados do pão que lhe davam e os tostões. O saco era de chita
remendada e tão desbotada que quase se tornara branca.
O Búzio chegava de dia, rodeado de luz e de vento, e dois passos à
sua frente vinha o seu cão, que era velho, esbranquiçado e sujo,
com o pelo grosso, encaracolado e comprido e o focinho preto. E
pelas ruas fora vinha o Búzio com o sol na cara e as sombras
trémulas das folhas dos plátanos nas mãos. Parava em frente duma
Luana, 7ºC
porta e entoava a sua longa melopeia ritmada pelo tocar das suas
castanholas de conchas. Abria-se a porta e aparecia uma criada de avental branco que lhe
estendia um pedaço de pão e dizia:
- Vai-te embora, Búzio.
E o Búzio, demoradamente, desprendia o saco do seu bordão, desatava os cordões, abria o
saco e guardava o pão. Depois de novo seguia. Parava debaixo de uma
varanda cantando, alto e direito, enquanto o cão farejava o passeio. E na
varanda debruçava-se alguém rapidamente, tão rapidamente que o seu
rosto nem se mostrava, e atirava-lhe um tostão e dizia:
- Vai-te embora, Búzio.
Nicole, 7ºC
E o Búzio demoradamente - tão demoradamente que cada um dos seus
gestos de via - desprendia o saco do pau, desatava os cordões, abria o saco, guardava o
tostão, e de novo fechava o saco e o atava e o prendia. E seguia com o seu cão.”
Sophia de Mello Breyner Andresen, "Homero", in Contos Exemplares

Professora Lisete Rainha
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VALENTINE'S DAY

Em Inglês, os alunos do 3º Ciclo redigiram as suas mensagens em pequenos corações de
várias cores que, posteriormente, foram acolhidos por duas asas gigantes que ocuparam uma
parede inteira do local de saída dos alunos para o recreio interior. O tom dominante do
Valentine's Day foi o cor-de-rosa.
A Equipa de Coordenação do Jornal

SAINT VALENTIN
No dia de “Saint-Valentin”, as turmas do 3º ciclo de Francês (7ºA, 7ºB, 7ºC;
8ºA, 8ºB e 9ºA, 9ºB, 9ºC e 9ºD) realizaram, nas aulas, postais e cartazes com
frases alusivas ao tema dos afetos, que estiveram em exposição no polivalente
da escola. Os alunos participantes mostraram-se muito interessados e
empenhados nesta atividade.

pág1

Notícias Frescas

Página 45

[RAINBOW PAGES/LÍNGUAS ESTRANGEIRAS] 30 de abril de 2020

Professora Ivone Monteiro

VALENTINE'S DAY NA VILARINHA
O Valentine´s Day foi celebrado na Vilarinha com a articulação
da disciplina de Inglês e a Biblioteca Escolar. Os alunos das turmas
do 3º e do 4º ano escreveram mensagens, que foram colocadas
nas Valentine´s boxes na Biblioteca. As professoras Eugénia
Ferreira e Dulce Soares fizeram as Valentine´s messages chegar
aos seus destinatários.
Na Biblioteca da Escola, teve ainda lugar um momento
especial de leitura alusiva ao tema predominante desta data. O
livro escolhido foi Splat The Cat Funny Valentine.

Professora Dulce Soares
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APRENDER A FAZER

Professora Lisete Rainha
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APRENDER A FAZER

Professora Lisete Rainha
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ENTREVISTA A ANTÓNIO MOTA
António Mota diz que quando escreve é tudo o que quer
Este escritor cresceu numa aldeia perto do Porto, numa casa onde durante
muitos anos não houve eletricidade, o que só lhe dificultava a vida, porque, como
tinha medo de bruxas, receava sempre que estas aparecessem nos recantos mais
escuros da terra onde vivia. Desenvolveu uma relação próxima com as plantas, as árvores e os bichos,
pelo que os seus livros falam muito destes temas, tanto os originais, como aqueles que recontam
contos tradicionais.

Nasceu e cresceu em Vilarelho, uma aldeia no Norte do país. Quais eram as suas
brincadeiras de menino?
Depende da altura do ano. Na primavera o grande fascínio era descobrir onde havia ninhos e
pássaros. Se fosse no outono, uma das coisas que adorávamos era ir à caça dos cogumelos; não
sabíamos quais eram bons e quais não se podia comer… No verão era ir para o rio Ovil, um rio
pequenino onde gostávamos imenso de nadar. Também havia os jogos de futebol e sou ainda do
tempo da fisga – fiz algumas loucuras com a fisga, ainda se partiram alguns vidros. Depois, quando
tinha 7 anos, ler tornou-se uma brincadeira para mim, uma coisa que gostava muito de fazer.

Alguns protagonistas das suas histórias ajudam as famílias a trabalhar a terra e a cuidar
dos animais. Também ajudava nesse tipo de tarefas quando era jovem?
Sim, tenho a certeza de que muitas das coisas que aparecem nos meus livros surgem de uma forma
muito natural. Cada pessoa é diferente e tem o seu mundo. O meu mundo é muito diferente do de
outros escritores de outros universos; vi nascer animais, tive sempre uma relação de muita
proximidade com eles. Lembro-me de aos 7, 8 anos gostar de fazer corridas de caracóis. Tive também
as minhas cabras – que também aparecem muito nos meus livros…. Tive uma relação muito natural
com os animais e a natureza: um animal entre animais.

Como é que se tornou escritor?
Essa pergunta é muito complicada. Podia dizer muitas coisas e já respondi de muitas maneiras.
Penso que a melhor forma de responder é com duas palavras: não sei. Não sei explicar, aconteceu. Só
sei que, para mim, o ato de escrever e de criar é uma coisa extraordinária; sinto--me bem porque ali
sou tudo o que quero. É a tal imaginação. Não estou a pensar em ninguém, estou deslumbrado com
aquilo que escrevo. Não sei explicar, está cá dentro, a acontecer; essa é a parte mais interessante.
"António Mota diz que quando escreve é tudo o que quer" [online]. In Cata Livros. Fundação Calouste
Gulbenkian: 2010. Disponível em http://www.catalivros.org/ [texto abreviado e com supressões]
Professora Lisete Rainha
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CORONA-ANSIEDADE-19
Isto é horrível. Cada dia mais longo do que o anterior. A cada dia
que passa tudo aumenta. Mortos. Infetados. Ansiedade. Falta de
Esperança. Tudo o que não deve aumentar torna-se mais
arrebatador, a cada dia, a cada hora, a cada segundo. É um
sentimento de sufoco, de tristeza e desalento. Já nos falta a
vontade de tudo. Costumávamos dizer que a Esperança era a última
a morrer. Então, para muitos, como ela já morreu, deve ser o fim.
Muito provavelmente algumas pessoas que vão ler isto podem
estar a fazê-lo quando esta calamidade já tiver passado. Ou talvez
não. Talvez, quando a próxima geração estiver a ler isto, eu já não
esteja cá para contar tudo direitinho. Ou talvez ainda esteja. Tudo
depende do próximo passo. Estamos dependentes da Ciência? Sim,
estamos, pois. Mas não só. Estamos também a contar com nós
mesmos. Dependemos da nossa pessoa também. Temos suficiente
saber para tomarmos a decisão de ficar em casa, sem sequer fazer a
tão normal e estúpida pergunta "porquê?". Se não somos de pedra,
se temos mesmo coração, se somos racionais, se falamos sem
precisarmos de ladrar ou miar, porque é que muitos de nós saem à
rua, mesmo sabendo que podem estar infetados ou apanhar o
vírus? Devem pensar que nada os ataca. Mas deveriam ter
consciência de que o vírus não vigia as suas vítimas e depois ataca
de surpresa. Ele, simplesmente, parece decidir, como nós, quando
vamos lanchar fora de casa e escolhemos o que nos apetece comer.
Mas mesmo sabendo isto, saímos.
Temos vontade de ser vítimas? Deve ser isso. Ou queremos
mostrar o quão corajosos e burros somos? Muito provavelmente
são as duas opções. Mas, falo por mim, prefiro ser o caçador do que
a presa. Tenho amor próprio e amor pelos outros. Não devíamos
nós amar o próximo e cuidar dos nossos e dos outros também,
como sempre nos ensinaram? É idiotice querer provar uma
coragem que nem coragem é, mas sim estupidez. Lá por já teres
recebido muitos prémios, lá por teres sido um militar que andou em muitas guerras, lá por
seres seja quem fores, o que importa numa pessoa não são os seus feitos materiais, são os
seus feitos heroicos realizados e possíveis apenas com o carinho, o amor, a amizade e a
bondade. De que adianta sermos a imagem personificada da coragem estúpida, se nos
podemos tornar meramente em pó e nunca mais vermos quem mais precisamos e gostamos
de ver? É um conceito idiota se pensarmos bem. Ser corajoso para mostrar a burrice. Se não
somos animais irracionais, se não somos árvores, se não somos nuvens, se não somos coisas
sem vida e sem pensamento, porque somos ainda mais frios do que o gelo e mais parvos do
que um cão atrás da própria cauda? O amor não se mostra só com palavras. Ele é verdadeiro
só e somente quando atuamos em função dele.
Acho que devíamos ser menos hipócritas e um pouco mais humanos.
Helena Mota - 9ºB - 13.04.2020
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