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GANHA O DESAFIO
O Concurso Ganha o Desafio, que pretende distinguir a melhor turma da
Escola em várias vertentes, teve como vencedora no primeiro período, a
turma A do 5º ano. O prémio, uma visita no dia dezassete de março, ao
Museu do Futebol Clube do Porto, foi patrocinado pela União de
Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde.

O PORTO A LER – ROTA DOS LIVROS
Deu-se início à comemoração da Semana da
Leitura, celebrada de 14 a 18 de março, durante a
qual a Leitura foi vivenciada de modos diversos por
diferentes públicos. O dia 14 foi dedicado ao projeto
Rota dos Livros, dinamizado no âmbito do Programa
O Porto a Ler, iniciativa do pelouro da cultura da
Câmara Municipal do Porto.

CARNAVAL
O átrio da Escola ganhou vida e cor com os trabalhos realizados
pelos alunos do 8ºD do curso vocacional de Animação Sociocultural.
As máscaras elaboradas pretenderam evocar a data e a animação
criativa que a caracteriza.

INTERTURMAS DE FUTEBOL
Realizou-se nos dias quinze e dezasseis de fevereiro, o torneio
Interturmas de Futebol, tendo ficado classificadas em primeiro lugar
as turmas 5º C, 6º B, 8º B e 8º E.
Parabéns a estes vencedores!
(Continua na página 8)
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Editorial
A leitura, os livros, os textos, os poemas,
as peças de teatro, o que com eles se
pode fazer e se faz no dia-a-dia, foram o
motor e o cerne de tudo o que se
concretizou neste período que finda,
deixando aberto o caminho ao sonho pela
viagem nas palavras que retratam vidas de
personagens que se vão construindo
como modelos que povoam o nosso
imaginário. Luísa Dacosta alimentou a
criatividade de uns, Irene Lisboa
acompanhou-a, Helena Alves deixou-nos o
exemplo de como a expressão escrita não
é apanágio dos literatos; poetas clássicos
e contemporâneos decoraram espaços e
foram declamados e relembrados.
Simultaneamente, celebraram-se Dias
de…, dedicou-se uma Noite à Ciência, o
Desporto ocupou, sem dúvida, o seu lugar
de destaque e a Expressão Artística, nas
suas diferentes vertentes, deu o toque
final e enquadrou o que por cá se fez.
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COMEMORAÇÃO DO DIA DE S. VALENTIM
Na
disciplina de
Organização
de Eventos, a
professora
começou por
apresentar
um coração que cada um de nós pintou de
acordo com o nosso gosto. Em seguida, na
disciplina de Inglês fizemos uma recolha de
frases, versos, poemas que achámos
interessantes para registar no ecrã de
telemóvel que a Dra. Luísa Pereira distribuiu
por cada um de nós e que ilustrámos de
acordo com a nossa criatividade.

Depois de estas tarefas terem sido
completadas, os corações foram colocados
numa cartolina e afixados numa das vitrinas
do primeiro andar. Entretanto, a professora
selecionou os melhores trabalhos de
decoração do ecrã de telemóvel e afixou-os
num placard colocado para o efeito na
biblioteca. Estes foram postos a concurso
juntamente com os de outras turmas
participantes, tendo o primeiro prémio sido
atribuído ao aluno nº 17 da turma 8ºD,
Ricardo Matari, que recebeu um marcador,
um livro e uma caixa de chocolates alusiva à
efeméride.
Texto coletivo - 8º D

CENTRO DE INVESTIGAÇÃO E INTERVENÇÃO NA LEITURA (CIIL)
O Centro de Investigação e Intervenção
na Leitura (CIIL) foi criado em parceria com a
Câmara Municipal do Porto, o Instituto
Politécnico do Porto e o Ministério da
Educação, com o objetivo de intervir ao nível
da promoção da aprendizagem da leitura nas
salas de Jardim-de-Infância e de 1º/2º ano do
1ºciclo.
No Jardim-de-Infância, a intervenção
centra-se ao nível das competências pré-leitoras, onde são trabalhadas duas grandes
áreas: o desenvolvimento da linguagem e a
promoção da consciência fonológica. As
crianças do pré-escolar que participam no
projeto estão a ter sessões de trabalho duas
vezes por semana.
Ao nível do 1º ano do 1ºciclo, o CIIL
desenvolveu um projeto de intervenção ao
nível das competências leitoras com o intuito
de prevenir o insucesso na aprendizagem da
leitura. Esta intervenção consiste em sessões

de grupo onde são trabalhadas competências
de descodificação e consciência fonémica,
aliada ao software Graphogame. O
Graphogame é um software de apoio à
aprendizagem da leitura e da escrita, que
tem como objetivo o treino das relações
grafema-fonema. O jogo contribui para a
aprendizagem da leitura por apresentar os
mesmos estímulos centenas de vezes, em
diferentes níveis de jogo e em diferentes
tarefas. As crianças jogam diariamente cerca
de 10 minutos sob a supervisão de um dos
técnicos do CIIL (terapeuta da fala, psicólogo
ou professor).
Desde setembro de 2015, o CIIL colabora
com quatro agrupamentos, abrangendo na
sua intervenção 238 crianças. Um dos
agrupamentos é o Manoel de Oliveira, no
qual estão abrangidas pelas atividades do CIIL
as escolas Fonte da Moura e António Aroso.
Ana Filipa Silva, Terapeuta da Fala, EB1 António Aroso
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DIA DE HALLOWEEN
Na disciplina de Expressão Plástica, os alunos da turma PIEF/8ºE desenvolveram
um projeto para comemorar o dia de Halloween, cujo resultado esteve exposto
nos corredores da escola.

Turma 8ºE/PIEF

SAINT–VALENTIN / DÍA DE LOS ENAMORADOS
No passado dia 12 de fevereiro,
no âmbito da Comemoração do Dia de
São Valentim na EB2/3 Manoel de
Oliveira, os alunos das turmas 8ºC, 9ºA,
9ªB, 9ºC e 8ºE PIEF de Espanhol e das
turmas 8ºA e 7ºB de Francês
elaboraram postais e outros materiais alusivos ao tema.
Estes foram expostos no átrio da escola, podendo assim todos alunos visualizar estes trabalhos.
Também se ilustraram algumas mensagens em Português e Inglês.

Maria Ivone Sequeira Monteiro e Verónica Diana da Costa Ferreira
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DIA DE S.VALENTIM

Ricardo Matari, 8ºD

Lia Monteiro, 8ºC

Neuza Cabreiras, 9ºB

1º

2º

3º

A Comemoração do Dia de S. Valentim serviu para que,
noutro registo e noutras formas de expressão, os alunos
lessem e selecionassem mensagens, frases, poemas que
divulgaram e partilharam de vários modos.
Como habitualmente, os alunos de ambos os ciclos foram
incentivados a escrever mensagens aos seus bem-amados
ou na falta deles, aos seus amigos favoritos e a colocá-las
no marco do correio, que passa a ser parte do mobiliário da
biblioteca nesta ocasião. A professora de OE, juntamente
com os alunos dos dois cursos vocacionais, encarregou-se
da criação, decoração e execução artística e espalhou
ícones de Amor pela escola e pela biblioteca em especial,
local onde se concentra o cerne da atividade, este ano com a inovação de um concurso – The
Love Phone - que consistiu em ilustrar pictórica e verbalmente um ecrã de telemóvel. Os
melhores trabalhos estiveram em exposição e os vencedores são os que se reproduzem em cima.
No final, foi atribuído um prémio simbólico aos vencedores.

Equipa de Coordenação do Jornal
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NÃO ABANDONE ANIMAIS

Trabalhos realizados por alunos das turmas 7º A e 7º B, no âmbito da disciplina de
Educação Visual e integrados no projeto " Não Abandone Animais".
Dra. Ausenda Quintas

EXPOSIÇÕES

Os alunos da disciplina de Expressão Plástica do curso de animação sociocultural sob a
orientação da sua professora, Drª Maria João Serpa, desenvolveram o projeto de
composição de um azulejo.
pág1
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Trabalhos realizados na
disciplina de Artesanato do
Curso vocacional de 9ºano.

PALETES DE CORAÇÕES

Trabalho realizados pelos alunos do 9ºD, 5ºA e 5ºD, sob orientação do Professor Francisco
Guerreiro.

Equipa de Coordenação do Jornal
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INTERTURMAS DE FUTEBOL
Participaram neste torneio todas as
Equipa de Coordenação do Jornal
turmas com equipas mistas. Alguns
alunos, também, estiveram na sua
organização, assim como na arbitragem.
O torneio decorreu com muito fair
play por parte de todos os
participantes. Realizaram-se quatro
torneios independentes e encontrou-se
o vencedor de cada um deles.
Parabéns aos vencidos também!

Professor Sérgio Henriques

MEGA SPRINTER DISTRITAL
dia 12 deDE
março,
no
INTERNoTURMAS
FUTEBOL
Estádio Municipal da Póvoa de
Varzim, realizou-se a 12ª edição
do

Mega

Sprinter

Distrital.

Participaram dezasseis alunos da
nossa escola nas provas de
velocidade (40m), de resistência
(1000m)

e

comprimento.

de

salto

em

Na

prova

de

velocidade, os irmãos Ana Costa
do 8ºA e Miguel Costa do 5ºC
alcançaram a medalha de ouro e
o consequente apuramento para
o Mega Sprinter Nacional que se
realizará em Lagoa (Algarve),
nos dias 15 e 16 de abril.
PARABÉNS!
Professor Sérgio Henriques
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MEGA SPRINTER – FASE ESCOLA
MEGA
DISTRITAL
No SPRINTER
dia três de fevereiro
Mega
tinha-se realizado na nossa
escola o Mega Sprinter. Os
alunos participaram nas
provas de velocidade (40
metros), de resistência
(1000 metros) e de salto
em comprimento. Os dois
melhores de cada prova
foram apurados para o

Sprinter Distrital. A
atividade decorreu com uma
boa adesão dos alunos, num
ambiente descontraído, mas
com muito empenho e
vontade de vencer. Nela
participaram sessenta e um
alunos de todas as turmas.

Professor Sérgio Henriques
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CONCURSO DE PATINAGEM
No dia 9 de março realizou-se na nossa
escola
um
concurso
de
Patinagem.
Participaram dezanove alunos em duas provas:
uma de perícias e outra de velocidade.
Parabéns a todos os patinadores!

Professor Sérgio Henriques

VISITA DE ESTUDO

Os alunos do 8º ano da turma A,
acompanhados pelas docentes Maria
Ivone Monteiro e Rita Tavares,
realizaram, no passado dia 10 de março,
uma visita aos restaurantes do centro
comercial Norteshopping. Durante a
visita, os alunos comunicaram em
francês, em todos os contextos,

nomeadamente no que se refere ao
pedido das suas refeições, uma vez que a
comunicação oral faz parte integrante da
aprendizagem. Esta saída foi vista pelos
alunos como muito proveitosa e,
essencialmente, profícua visto que são
poucas as oportunidades de exercitar a
língua estrangeira. Em suma, um sucesso!
8ºA - Professora Maria Ivone Monteiro
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VISITA À TORRE DOS CLÉRIGOS
No dia nove de março, os alunos da
turma 9ºD – Curso Vocacional
desfrutaram de uma vista
única sobre a cidade do
Porto e Vila Nova de
Gaia, pois foram em visita
de estudo à Torre dos
Clérigos, ex-libris da
cidade invicta, projetada
por Nicolau Nasoni, em 1753. Professores
e alunos tiveram oportunidade de
percorrer os espaços do edifício,
admirando o interior da igreja dos
Clérigos, um dos mais belos templos de
feição barroca, que conjuga genialmente
o granito, o mármore e a talha dourada.
O grupo visitou ainda a exposição de
peças do séc. XIII ao séc. XIX, coleções de
pintura,
mobiliário,
ourivesaria
e

paramentaria, que constam do acervo da
Irmandade dos Clérigos.
Já no caminho de regresso à escola, o
grupo escolar deslumbrou-se com a paisagem
no miradouro da Vitória, calcorreou a Rua de
S. Miguel e a Rua das Flores, observando
atentamente as fachadas das casas que foram
alvo de reabilitação arquitetónica.
Todos consideraram uma visita de estudo
muito interessante, educativa e bem-disposta.
9ºD - Professora Alexandra Santos

PARA MAIS TARDE RECORDAR O JARDIM
No dia 9 de março, recebemos a visita do jornalista Helder Reis da
RTP 1 que assistiu à nossa atividade “Falaroco”, do projeto C.I.I.L. e
fomos filmados. A nossa reportagem vai ser apresentada no dia 28 de
março no programa “Praça da Alegria”.
Articulação entre Pré-escolar e 1º Ciclo na E.B.1/J.I. Fonte da Moura

Realizou-se, recentemente, uma atividade de articulação entre o pré-escolar e os 1ºs
anos, a qual teve como principais objetivos:
- Promover a interação/colaboração entre professores de diferentes ciclos;
- Dar continuidade educativa entre o pré-escolar e o 1º ciclo;
- Facilitar o processo de transição para a escolaridade obrigatória;
- Promover o convívio entre crianças, docentes e todos os elementos que envolvem o
espaço escola;
- Proporcionar momentos pedagógicos de forma lúdica;
- Promover atitudes de entreajuda.
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Segue-se um breve registo fotográfico desta atividade

Recontar uma história

_________________________________________________
Partilhar experiências
À descoberta da expressão plástica
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- Tantas cores!

-Que linda borboleta!
-Trabalhando em grupo

.

- Adorámos estar juntos!

As educadoras – EB1/J.I. Fonte da Moura
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UM DIA DIVERTIDO
No dia 5 de fevereiro, na parte da manhã, os
alunos do 1º/2ºA da EB1/JI António Aroso, em
conjunto com outras turmas do nosso
Agrupamento, assistiram a uma sessão de cinema
na Fundação António Mota, como prémio do seu
desempenho, no âmbito do Projeto Desafia-te.
Estavam todos disfarçados, pois era o dia em
que se festejava o Carnaval na nossa escola. Esta
atividade foi muito apreciada por todos os
participantes, pois para alguns foi uma
estreia, dado que era a primeira vez que
alguns iam ao cinema.
De tarde, alunos, funcionários e
professores participaram num desfile de
Carnaval realizado na escola. Um júri
selecionou os três melhores disfarces e
foram atribuídos os merecidos prémios.
De seguida, realizou-se um momento de
animação onde imperou a dança e a boa
disposição. Esta atividade desenvolveu-se
no átrio da escola devidamente ornamentado com referências a esta efeméride, com
confettis e serpentinas.
Cansados mas satisfeitos, todos os participantes deram por finalizado mais um dia com
muita animação.

1º/2ºA EB1/JI António Aroso
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A IMPORTÂNCIA DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS NAS ESCOLAS
A criação de uma Associação de Pais é a
formalização do direito de os Encarregados
de Educação colaborarem com a Escola,
tornando-se intervenientes efetivos dessa
dimensão do processo educativo das suas
crianças. As Associações de Pais são
independentes do Estado, dos partidos
políticos, das organizações religiosas e de
quaisquer outras instituições ou interesses.
Têm autonomia na elaboração e aprovação
dos respetivos estatutos e demais normas
internas, na eleição dos seus corpos sociais,
na gestão e administração do seu património
próprio, na elaboração de planos de
atividade e na efetiva prossecução dos seus
fins.
O objetivo principal de qualquer
Associação de Pais é promover a defesa dos
interesses dos alunos e suas famílias em
todos os assuntos relacionados com a
dinâmica escolar, desenvolvendo atividades
em articulação com os Professores e

responsáveis pelas escolas. Os Encarregados
de Educação e outros elementos da
Comunidade Educativa, ao colaborarem
ativamente com a Associação de Pais, estão
a realizar um exercício de cidadania e de
serviço à comunidade que, acreditamos, terá
reflexo na melhoria gradual do processo
educativo, com benefícios para todos os
intervenientes – alunos, famílias, corpo
docente e funcionários das Escolas –
constituindo um contributo positivo e
relevante para a construção da sociedade
que desejamos, em que todos tenham a
oportunidade de se realizarem plenamente;
a educação é para todos e deve ter a
participação de todos.
É dentro deste espírito que a Associação
de Pais da EB1 da Ponte (AP EB1 da Ponte)
leva a cabo a sua atividade de apoio ao
desenvolvimento escolar dos alunos, em
todas as suas dimensões. A AP EB1 da Ponte:

- Desenvolve ações conjuntas com Professores e Direção da Escola, encorajando e solicitando
o envolvimento das famílias (celebração de épocas e datas festivas, organização de
mercadinhos, dinamização da biblioteca escolar,…);
- Apoia atividades extra-curriculares desportivas e culturais (aulas de Capoeira, protocolos
com entidades promotoras de atividades de apoio à família);
- Colabora com empenho na melhoria das condições físicas e estruturais da Escola (melhoria
recente das condições da cantina, apoio à contratação de um funcionário);
- Está à disposição dos encarregados de educação para mediar a colaboração com a Escola e
para ser um agente ativo do diálogo entre todas as partes (promoção de reuniões regulares
com elementos da Escola e auscultação das inquietações das famílias para possibilitar um
debate construtivo que conduza a soluções duradouras);
- Incrementa o diálogo com as instituições que tenham responsabilidade direta ou indireta na
gestão da comunidade (junta de freguesia, entidades camarárias,…).
Com uma forte consciência do seu papel na consolidação de uma comunidade tão antiga e
acarinhada como é a da Escola da Ponte, a Associação de Pais esforçar-se-á sempre por
concertar a sua atividade com a vivência da Escola que tão bem serve as Famílias, acreditando
que no desenvolvimento desse processo colaborativo e recíproco todas as partes serão
beneficiadas.
Para que juntos possamos evoluir e ajudar outros a evoluir.
Associação de Pais da EB1 da Ponte
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NOVAS EXPERIÊNCIAS

Tomás Antunes, aluno do 9ºA que,
entretanto, não chegou a comparecer este
ano letivo por ter passado a frequentar
uma escola de Portadown, uma cidade
situada no norte da Irlanda, onde os seus
Pais já estavam a viver e a trabalhar, deu-nos uma entrevista sobre a sua nova
experiência.
Em visita ao Porto nas férias de Natal, o
Tomás não quis regressar à Irlanda sem
passar pela escola que frequentou desde o
5ºano para rever os antigos colegas e claro
alguns dos seus professores.
Disposto a partilhar a sua experiência,
respondeu às nossas questões sobre a sua
nova escola e o sistema educativo do País
onde reside atualmente. Relatamos, então,
algumas
das
informações
que
considerámos mais pertinentes.
Aos dezasseis anos, os alunos que
pretenderem, podem já começar a
trabalhar apesar de continuarem a estudar.
A 11th Form corresponde ao nosso 9º ano.
Nesse ano, os alunos estudam nove
disciplinas: English, Drama, Art, ICT, Maths,
PE, Double Ward Science (Physics, Biology
and Chemistry), Religion, LLW (Learning for
life and Work) e ainda PD (Personal
Development). No final desse ano, os

alunos obtêm o GCSE (General Certificate
of Secondary Education) se concluírem os
11 exames que deverão fazer. Na escola
frequentada pelo Tomás, andam vários
Portugueses, filhos de emigrantes sediados
nessa comunidade, por isso não há o risco
de perder o contacto com a língua
materna.
Os hábitos escolares são muito
diferentes: os alunos têm de usar

uniforme; o dia escolar começa com uma
registration com o Form teacher às 9:05 e
termina às 15:15 com um intervalo para
almoço das 1:25 à 1:55. Todos os alunos
comem na escola, uns na cantina, outros
numa sala própria, onde ingerem a
refeição que levam de casa.
O Tomás está a gostar da sua nova
experiência, da escola, do tipo de educação
e da disciplina implícita, que o têm ajudado
a crescer como todos notámos pela nossa
conversa.
Equipa de Coordenação do Jornal
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DIA INTERNACIONAL DA MULHER
HISTÓRIA DO DIA 8 DE MARÇO
No dia 8 de março de 1857, operárias de uma fábrica de
tecidos, situada na cidade norte-americana de Nova Iorque,
fizeram uma grande greve. Ocuparam a fábrica,
reivindicando melhores condições de trabalho, tais como,
redução da carga diária de trabalho de 16 para 10 horas, o
mesmo salário dos homens (as mulheres chegavam a
receber até um terço do salário de um homem, para
executar o mesmo tipo de trabalho) e tratamento digno
dentro do local de trabalho.
A manifestação foi reprimida com grande violência. As
mulheres ficaram fechadas dentro da fábrica e cerca de 130
tecelãs morreram carbonizadas, no incêndio que se
sucedeu.
Poster alemão de 1914 em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, conclama o
direito ao voto feminino.

Em 1903, profissionais liberais norte-americanas
criaram a Women's Trade Union League. Esta associação
tinha como principal objetivo ajudar todas as trabalhadoras
a exigirem melhores condições de trabalho.
Em 1908, mais de 14 mil mulheres marcharam nas ruas
de Nova Iorque, reivindicando o mesmo que as operárias
no ano de 1857, bem como o direito de voto. Caminhavam
com o slogan "Pão e Rosas", em que o pão simbolizava a
estabilidade económica e as rosas uma melhor qualidade
de vida.
Só em 1910, durante uma conferência na Dinamarca,
ficou decidido que o 8 de março passaria a ser o "Dia
Internacional da Mulher", em homenagem às mulheres que morreram nessa fábrica em
1857.
A data foi oficializada pela ONU (Organização das Nações
Unidas), em 1975. Ao ser criada esta data, não se pretendia apenas
comemorar. Na maioria dos países, realizam-se conferências,
debates e reuniões cujo objetivo é discutir o papel da mulher na
sociedade atual.
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O esforço é para tentar diminuir e, quem sabe um dia, terminar
com o preconceito e a desvalorização da mulher.
Mesmo com todos os avanços, elas ainda sofrem, em muitos
locais, com salários baixos, violência masculina, jornada excessiva
de trabalho e desvantagens na carreira profissional. Muito foi
conquistado, mas muito ainda há para ser modificado nesta
história.

Protesto do grupo feminista
FEMEN no Dia Internacional da
Mulher.

Membros da Women's International
League for Peace and Freedom, em
Washington, D.C., 1922

In http://www.suapesquisa.com
e http://www.portaldafamilia.org/datas/diadamulher/origem8demarco.shtml
[Consult. em 03/02/2016]
(texto adaptado)
A Equipa de Coordenação do Jornal

CONCURSO MELHORES LEITORES
.

Congratulamos a Ana Carolina Pinto e a Maria Miguel Teixeira, ambas do 5º A, por
terem ficado em primeiro lugar ex aequo, pelo número de livros requisitados para leitura
domiciliária e pelo preenchimento da respetiva ficha de leitura. Em segundo lugar,
destacaram-se as alunas Benedita Mota, do 5º A e Erica Góis, do 6º B. Em terceiro,
distinguimos a Inês Teixeira, do 8º A e o João Veloso, do 9º A.

CONCURSO
MELHORES LEITORES

-

A Equipa de Coordenação do Jornal
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PAC – PROJETO DE ANIMAÇÃO COMUM 2016
Luísa Dacosta, pseudónimo de Maria Luísa Saraiva Pinto dos Santos,
professora e escritora de uma obra variada de textos para crianças e
jovens, de poesia, de ensaio, de crónica, de teatro, de crítica literária, de
diários, de pedagogia, de filologia, de tradução e de contos para adultos
entre outros, colaboradora em jornais nacionais e responsável por várias antologias, foi a
autora escolhida para ser divulgada e analisada este ano como noticiado na edição anterior.
A nossa biblioteca incluía já um razoável número de obras da
autora, pelo que um dos primeiros passos foi divulgá-las junto de
alunos e professores e incentivá-los à participação na viagem pela
sua obra. Durante o primeiro período, um número considerável de
sessões da Hora do Conto foram dedicadas a histórias da autora.
Lembramos aqui a História com Recadinho e O Elefante Cor-deRosa narradas durante a visita guiada à biblioteca da Fonte da
Moura a todas as turmas do 1º Ciclo.
O 2º período iniciou-se com a motivação à participação na
Semana da Leitura, que encerra esse mesmo período e é o
culminar de uma série de atividades dedicadas à leitura em
vários suportes e de diferentes tipos de texto, tecendo elos
de ligação entre várias formas de expressão e criação, construindo sentidos
e contribuindo para a formação de todos.
“Abre um livro… e parte à descoberta de mundos diferentes do
teu, de outras realidades, de outras histórias de vida.” Com este
mote pretendeu-se despertar o interesse pelas diferentes obras da
autora e criar nos alunos a vontade de partilhar ideias, palavras,
frases, sonhos.
“Eles não sabem, nem sonham,
que o sonho comanda a vida.
Que sempre que um homem sonha
o mundo pula e avança
como bola colorida
entre as mãos de uma
criança.”
António Gedeão

“A Felicidade não é o que temos, é o que somos”, de
Luísa Dacosta.

A Equipa de Coordenação do Jornal
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INTRODUÇÃO À SEMANA DA LEITURA
Num trabalho de preparação, seleção e construção de textos, apresentações
e contactos variados, procedeu-se à elaboração de um programa para esse
dia específico e para a semana em questão cujo objetivo foi envolver todos
os Departamentos e todas as escolas que constituem o Agrupamento num
trabalho de articulação, que visou desenvolver diferentes tipos de
competências, tendo como base a Leitura como forma de aquisição,
divulgação e desenvolvimento de conhecimentos variados.
A Rota dos Livros começou bem cedinho com o vernissage da exposição
“Construção de Saberes” pelo 6ºA, seguido da receção no átrio de entrada
na escola da escritora/professora Helena Alves, receção essa feita por
alunos de diferentes turmas do 5ºano, com uma canção ensaiada pela sua
professora de Música, Dra. Adelina Pereira. De seguida, a escritora foi
acompanhada até à sala onde se procedeu à sessão de abertura com a
apresentação pelo 6ºA ao 5ºA de “A Música e a Matemática –
Encontro com outras formas de ler e comunicar” trabalho elaborado
e conduzido pela Dra. Nazaré Rosas. Seguiram-se duas sessões
durante as quais a autora falou sobre o seu livro Histórias de Viagens
no Espaço e no Tempo, de Livros, de Escrita… e de Magia! aos alunos
do 5º e do 6º ano e realizou atividades de escrita e recriação de
histórias, extraindo dos presentes ideias que ajudou a desenvolver e
concretizar em palavras. Os interessados tiveram a oportunidade de
pedir uma dedicatória e um autógrafo da autora. Simultaneamente na biblioteca Fonte da Moura
exibia-se o bailado: O Elefante Cor de rosa. Este foi um dia em que as leituras se transformaram
numa rotina, dando início a uma explosão de atividades criativas que envolveram toda a comunidade
escolar, das quais pela sua dimensão só divulgaremos na próxima edição.

A Equipa de Coordenação do Jornal

pág1

Notícias Frescas

Página 20

[PÁGINAS LITERÁRIAS] 23 de março de 2016

SE EU FOSSE UM LIVRO
Se eu fosse um livro gostava que me tratassem bem. Queria ser feito com vontade. Ser
muito famoso e lido por muita gente. Gostaria de estar em boas mãos. Queria ter histórias
de grandes aventuras e ilustrações muito coloridas e bem-feitas.
(Luísa Caldeira, 4ºB, EB1 da Ponte)

Se eu fosse um livro não parava de contar as minhas aventuras. Gostava de ser muito
grande e muito lido. Também queria ser um livro de crianças. E ser bem tratado. Ter
muitos exemplares para muitos meninos me conhecerem e saberem as minhas aventuras!
(Luísa Brito, 4ºB, EB1 da Ponte)

Se eu fosse um livro gostava de passar de mão em mão, a contar milhares de histórias e
andar nas bibliotecas escolares. Queria ser um livro grande, com muitas páginas e
ilustrações para animar as crianças.
(Mariana Rodrigues, 4ºB, EB1 da Ponte)

Se eu fosse um livro gostaria de ser lido, exposto na biblioteca e ser reconhecido. Seria uma
fábula, uma aventura ou um livro de encantar, só sei que as crianças que me lessem me
iriam adorar.
(Matilde Pissarra, 4ºB, EB1 da Ponte)

Se eu fosse um livro queria ser um livro não muito pesado, para terem cuidado
com as minhas histórias. Queria ser grosso para que eu não tivesse fim. Queria
ter um bocado de todos os livros e assim todas as crianças me requisitavam
sempre. Podia conhecer todas as crianças e também fazê-las felizes.
(Matilde Azevedo, 4ºB, EB1 da Ponte)

Se eu fosse um livro gostava de viajar por todo o mundo a contar as minhas histórias.
Gostava de ser bem tratado e de ser lido por muitas crianças. Se eu fosse um livro gostava
de ser uma história feliz.
(Mariana Fernandes, 4ºB, EB1 da Ponte)

Se eu fosse um livro não queria ser atirado ao lixo e estar numa mochila suja. Queria ser
popular, ter um bom escritor e ter desenhos lindos.
(Rafaela Andrade, 4ºB, EB1 da Ponte)

Professora Márcia Sousa, 4ºB, EB1 da Ponte
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4º A EB1 DA PONTE
Se eu fosse um livro queria ter dentro de mim aventuras de mundos mágicos.
Se eu fosse um livro queria ter mistérios, pedras mágicas, tremores de terra, magias e
poderes.
Se eu fosse um livro queria ter terras distantes, paraísos além da terra e florestas encantadas.
António Lima 4ºA - Escola da Ponte

Se eu fosse um livro gostava de ser especial.
De ser um livro conhecido e giro.
De ter uma história com introdução, desenvolvimento e conclusão. Uma história que
fosse um romance.
Que me tratassem bem e que me deixassem limpinho.
Queria que o meu dono fosse organizado.
Rui Neves 4ºA- Escola da Ponte

Se eu fosse um livro gostava de ser imaginado.
Se eu fosse um livro contaria uma história de vida.
Se eu fosse um livro as minhas histórias faziam as pessoas rir.
Se eu fosse um livro teria desenhos ilustrados.
Se eu fosse um livro gostava de comer sopas de letras.
Luis Oliveira 4º A - Escola da Ponte

Se eu fosse um livro gostava de ser bem escrito e muito colorido.
Gostava de ser o livro mais lido do mundo.
Não gostava de ser rasgado, mas sim estimado.
Pedro Burmester 4º A - Escola da Ponte

Se eu fosse um livro queria ser um livro fantástico.
Queria que gostassem das minhas letras.
Queria que me lessem com orgulho.
Queria que gostassem de mim e que não me rasgassem.
António Tomás 4º A - Escola da Ponte

Se eu fosse um livro queria ser escrito por José Saramago.
Queria dar inspiração para os textos dos meninos.
Queria ter palavras que não se usassem muito no dia-a-dia.
Beatriz Prata 4º A - Escola da Ponte

Se eu fosse um livro poderia ser sensitivo e criativo.
Gostava de ser lido,
Ser bem tratado,
Com muito cuidado.
Maria Beatriz 4º A - Escola da Ponte
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Se eu fosse um livro era o melhor do mundo.
Se eu fosse um livro era o mais bonito.
Se eu fosse um livro era o mais aventureiro.
Se eu fosse um livro toda a gente me escolhia.
Se eu fosse um livro alguém me tinha como melhor amigo.
Matheus Castro 4º A - Escola da Ponte

Se eu fosse um livro gostaria que me lessem vezes sem conta,
E que dissessem que era um livro fantástico.
Não gostava que me estragassem,
Mas sim, estar numa mesa aberto
E com tantas pessoas a lerem - me
Como os grãos de areia que há no mar.
Queria levar a fantasia a quem não a tem ou não a pode ter.
E quem não me quisesse ler, o problema era dele, pois a alegria estava dentro de mim.
Maria Miguel 4.º A –Escola da Ponte

Se eu fosse um livro queria ser muito colorido.
Queria ter muitos textos e depois que me levassem para as escolas. Queria ter
poesias de escritores conhecidos Queria estar nas bibliotecas e nas livrarias.
João Rato- 4º A – Escola da Ponte

Se eu fosse um livro…
Se eu me transformasse num livro gostava que me tratassem como um tesouro, e
não como lixo. Gostava de ser adorado, abraçado e acarinhado como um gato
molhado. Gostava de ser um livro aventureiro como um marinheiro. Gostava de
ser conhecido e ser divertido. Não gostaria de pessoas que me criticassem.
Duarte Penha - 4ºA - Escola da Ponte

"A FALAR 30 MINUTOS COM UM CIENTISTA"
Olá, eu sou o Tiago e vim falar da atividade que eu tive na sexta-feira,
dia 4 de dezembro.
A atividade chamou-se "A falar 30 minutos com um cientista" e
consistiu em ouvir um cientista que veio falar connosco.
Primeiro, falou dos anfíbios, das tartarugas que andavam a estudar e a
reproduzir em cativeiro.
Depois falou da poluição e disse que havia muita coisa que ia parar aos
oceanos como, por exemplo, plásticos e, por causa disso, muitos animais morriam.
Mostrou, ainda, uma tartaruga que pensava que o plástico era de comer, e por isso ficou
sufocada e uma foca que ficou presa nas redes.
E foi assim a nossa atividade.
Tiago Constantino, nº 20 – 8º
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O CAVALO DE RODAS
Quando meu tio veio de Paris,
Trouxe-me de lá um cavalo gris,
Com arreios de couro e selim.
Apenas lhe faltava, pra grão rocim,
Saber despedir uma parelha, e enxotar
mosca detrás da orelha.
O meu cavalo de rodas
Não era para rodar,
Mal a casa adormecia
Partíamos a galopar.
Pra sossego da mãezinha,
Abalava sem dar sinal,
E eu saía como o Quixote
Pela porta do quintal.
Mundo fora, à aventura,
Fizesse escuro ou luar,
Uma vez estive em Elvas
Outra além de Gibraltar.
Fomos ver os cavalinhos
- havia na terra arraial –
No carrocel abrasido,
A girar em vendaval,
Às upas, à desfilada,
Lá iam na roda sem fim
Os cavaleiros soberbos,
Mais tesos que o Miramolim.
Pobres cavalos de feira,
Sarapintadinhos, de pau,
Ou então de aço cromado,
Com meninos de berimbau!

O meu cavalinho rifador,
Longe de tal figurino,
Gozava do livre destino
Que lhe dava seu senhor.
Quantas vezes eu a bradar:
- Upa, upa, meu cavalinho,
Mais longe vamos deitar,
Quero-me em Toledo
Às portas do Alcazar.
Leva avante sem medo,
Rompe pelo negro bosque,
Para o seu fero dragão
Tenho aqui o estoque.
Eu espicharei o dragão,
Lobo, leão, que seja,
Minha folha toledana
Nunca perdeu a peleja.
Que proezas não fiz montado
No meu cavalo rodeiro,
Montes, vales, serras fora,
Não tinha extremas o roteiro!
E não se diga que eu sonhava,
Que bem ouvia os relinchos
Do cavalinho ligeiro,
Ora a galope, ora aos pinchos.
Que sonhos de glória e ilusão
Alimentou o meu corcel gris?!
Só o cavalo branco de Napoleão,
Herói eu igual ao Amadis.
Aquilino Ribeiro (de O Livro de Marianinha)
Luísa Dacosta, De mãos dadas estrada fora… Antologia de textos

Equipa de Coordenação do Jornal
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POSTAIS DE S. VALENTIM

8º E - PIEF
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POSTAIS DE S. VALENTIM

8º E - PIEF
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POSTAIS DE S. VALENTIM

Turmas: 7º A e 7ºB
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IDIOMS
“A group of words that have a particular meaning that is different from the meanings of each
word on its own.”
In Cambridge Dictionaries online
Here are some idioms related to eggs to remind you of Easter Time.
bad egg - a bad person
egg (someone) on or egg on (someone)
- to encourage someone to do
something (often something bad or
wrong or dangerous)
good egg - a good person
have egg on one`s face - to be
embarrassed (because of an obvious
error)
lay an egg - to give a bad performance of
something
put all one's eggs in one basket - to risk
everything at once
teach one's grandmother to suck eggs - to
try to tell someone who has more
knowledge than you how to do something

walk on eggshells/eggs - to be very
cautious and careful around someone so
that he or she does not become angry
you can't make an omellette without
breaking the eggs - you cannot do
something without causing some
problems or having some effects

In http://www.idiomconnection.com/food.html#A8
[Retrieved 12th January, 2016]
(adapted)

Turma: 9ºA
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WOMEN CHARACTERS IN LITERATURE
Women have always played an important role in Literature. There are authors who have
dedicated their lives to portraying women’s lives and deeds in their fight for a place in
society. There follows a list of books and their synopsis extracted from information looked
up on the internet. If you are interested in finding out more, you may do so by clicking the
links below.
Dealing
With
Dragons’s
Princess
Cimorene
is
everything her father doesn’t
want her to be: independent,
stubborn, and a tomboy. When
Cimorene gives up on the lackluster,
proper life she is meant to live, she runs
away and finds a dragon named Kazul.

In Jesmyn Ward’s Salvage the
Bones,
14-year-old
Esch
discovers she is pregnant in
the midst of Hurricane Katrina
threatening
her
family’s
coastal Mississippi town. Despite the
chaos and scarcity of food, Esch struggles
to protect her family during the storm in
this powerful story of strength and hope
against all odds.

Young Claudia Kincaid is bored of her small, suburban life and runs away to New
York City, taking her younger brother with her (for his money) and living in the
Metropolitan Museum of Art. Along the way, she solves the mystery of a marble
sculpture in the museum, all the while keeping herself and her brother alive.
In http://www.buzzfeed.com/jarrylee/celebrate-women-in-fiction#.lv12X85l5
[retrieved 14th January, 2016]
Gail Carson Levine’s Ella
Enchanted is a retelling of
“Cinderella”
whose
protagonist, Ella, is much
improved from the original.
Though born with the
“gift” of obedience, Ella is spirited and
strong-willed and resists her fate,
eventually breaking the curse through
her own strength and selflessness.

Set in a Puritan colony, The
Scarlet Letter is an American
tragedy with adulteress
Hester Prynne at its center.
Despite her community’s
condemnation, Hester shows strength
throughout her punishment, and through
her
story,
Nathaniel
Hawthorne
examines the concepts of sin,
conscience, revenge, survival, and
redemption

.
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Jane Eyre is a
complex, self-aware
woman
in
the
Victorian age whose
work as a governess
eventually leads to
love. Independent,
strong,
and
feminist, Jane Eyre
is an unforgettable character in a classic
novel exploring social classes, love,
sexuality, and morality.

I feel like there is
no
one
who
understands me
like
Lizzie
Bennett. She is
strong,
smart,
and knows what
she wants. More
importantly her
existence made
me, as a young girl, feel like maybe I
could grow up to be the same. I also
love the fact that despite Lizzie living in
a world that just wasn’t fair to women
(they had to marry, they couldn’t
inherit, and were often regarded as
silly) she never let that stop her from
speaking her mind. —Ashley Perez.

Marie Ndiaye’s Three
Strong Women follows
three West African
immigrant women in
France who discover
their inner strength
through
their
tribulations as their
lives begin to intertwine. Powerful and
thought-provoking, Three
Strong
Women explores human suffering,
vulnerability, and strength.

I always loved the idea of her overcoming
adversity by reading books. But more
importantly, she taught herself telekinesis
and messed with people in hilariously
clever ways (but only if they deserved it,
because the girl had a surprisingly flawless
moral compass). — Julia Pugachevsky.

´In http://www.buzzfeed.com/ashleyperez/strongest-female-characters-in-literature#.mdBj9v6r6

[retrieved 15th January, 2016]
Equipa de Coordenação do Jornal
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LONDON LANDMARKS

The Houses of Parliament, known as the
Palace of Westminster, symbolise Great
Britain. The building that sits on the banks
of the Thames is the New Palace, built
between 1840 and 1870. But within its
walls is the Great Hall (or Westminster
Hall), all that remains of the medieval Old
Palace. It was built by William II between
1097 and 1099.
As home to the main Courts of Law since
the late 15th century, Westminster hosted
many high-profile treason trials. Guy
Fawkes and his co-conspirators in the
Gunpowder Plot were tried and executed
in 1606. And Charles I, while still king, was
tried and condemned as ‘a tyrant, traitor
and murderer’ there in 1649 – even
though no court had any legal authority

over him. The Courts of Law only moved
out in the 1800s. Standing proud of the
main building is the clock tower, home of
the bell affectionately known as Big Ben.
During the Blitz, the Palace was hit no less
than 14 times. A 9kg bomb planted by the
IRA exploded in Westminster Hall in 1974.
And a car bomb exploded in the car park
in 1979, killing Conservative politician
Airey Neave.
Did you Know
The only Members of Parliament allowed
to eat or drink in the Chamber is the
Chancellor of the Exchequer, who can
have an alcoholic drink while delivering
the budget.
The ‘Blitz’ is short for blitzkrieg, which
means lightning war.

in http://www.history.co.uk/study-topics/history-of-london/houses-of-parliament
[retrieved 18th January,2016]
(abridged)

Rui Cardoso – 7ºA
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LONDON LANDMARKS
BRIDGE HISTORY - SOME INTERESTING FACTS
It took eight years, five
major contractors and the
relentless labour of 432
construction workers to
build Tower Bridge.
Two massive piers were
sunk into the river bed to
support the construction
and over 11,000 tons of
steel
provided
the
framework for the Towers
and Walkways. This framework was clad in Cornish granite and Portland stone to protect the
underlying steelwork and to give the Bridge a more pleasing appearance.
When it was built, Tower Bridge was the largest and most sophisticated bascule bridge ever
completed ("bascule" comes from the French for "see-saw"). These bascules were operated
by hydraulics, using steam to power the enormous pumping engines.
Tower Bridge has a fascinating history, which is explored in full in
Tower Bridge Exhibition. Here’s some:


1910 - the high-level Walkways, which were designed so that
the public could still cross the bridge when it was raised, were
closed down due to lack of use.



1912 - during an emergency, Frank McClean had to fly between
the bascules and the high-level walkways in his Short biplane, to avoid an accident.



1952 - a London bus driven by Albert Gunton had to leap from one bascule to the other when
the bridge began to rise with the number 78 bus still on it.



1977 - Tower Bridge was painted red, white and blue to celebrate the Queen's Silver Jubilee.
(Before that, it was painted a chocolate brown colour).

 1982 - Tower Bridge opened to the public for the first time since 1910, with a
permanent exhibition inside called The Tower Bridge Experience.
in http://www.towerbridge.org.uk/bridge-history/
[retrieved 18th January, 2016] (abridged)
André Alves - 7ºA
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ST. PATRICK`S DAY
O dia 17 de março é um dia
muito importante na Irlanda,
uma vez que se celebra a morte
do seu santo padroeiro. Os
Irlandeses e seus descendentes
nos Estados Unidos e em todo o
mundo comemoram o St.
Patrick's Day - Dia de São Patrício, santo conhecido por ter levado a
religião católica para a Irlanda. Há mais de
mil anos que os Irlandeses consideram o
dia 17 de março, um dia de festa religiosa,
que corresponde ao período cristão da
Quaresma.
As
famílias
irlandesas
costumam ir à Igreja pela manhã. O Saint
Patrick's Day, coloquialmente St. Paddy's
Day, ou simplesmente Paddy's Day é

As pessoas vestem-se de verde, pintam

feriado nacional na Irlanda e também na
Ilha de Montserrat. No Canadá, Reino
Unido, Austrália, Estados Unidos, Argentina
e Nova Zelândia, a data é amplamente
celebrada, mas não se trata de um feriado
oficial. O St. Patrick's Day é comemorado
pelos Irlandeses em cidades grandes e
pequenas, como se fosse o Carnaval podendo ser comparado aos "desfiles de
Carnaval de rua". Algumas comunidades
chegam a tingir os rios de verde!
pág1

trevos no rosto e assistem às St. Patrick's
Day parades (desfiles). Entre as crianças,
há a tradição de beliscar os amigos que não
vestem verde neste dia.
Texto recolhido e adaptado por Fernando Oliveira,
número 7 - 7ºA
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CRUCIGRAMA
Completa o crucigrama, tendo por base a classificação de palavras quanto ao número
de sílabas.
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O
N
O
S
S

B

I
L
A
B

D

O
Paulo Silva- 5º A

ANEDOTA

Correu tudo bem na escola?

Sim! E fiz uma boa ação.

Fizeste uma boa ação?! Qual foi?

O Tiago tinha colocado um pionés na cadeira da professora.
Quando a professora se preparava para se sentar, eu tirei- lhe a cadeira
para que não se picasse.
André Marques – 9º A

ADIVINHA
ADIVINHA

Qual é a diferença entre um gato e uma centopeia?
Noventa e seis patas.

Tiago Basílio, nº 19 – 6ºA
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SINÓNIMOS
ADIVINHA

1. rápido

V

Z

2. F
ADIVINHA

S

1.

2. célebre
3. alegre

T

3.

4. calmo

4.

T

5. prudente

5.

C

Q
U T

L
S
André Tiago – 9ºA

Lê as palavras acima enunciadas e escreve os seus sinónimos.

SOPA DE LETRAS
Procura, na Sopa de letras, os sinónimos
das palavras abaixo, rodeia-os e escreve-os.
ADIVINHA

ADIVINHA
B E

L O E R T Y U O P L K D

D F R G T Y N V E

L O Z C A

X C V B C O N V E R S A R M
V T E R M I

N A R

I

A B T U R P A Q Y S M I
Z O C O N T E N T E
X L

I

A
´
U V

O P G

L

S M E

R E A X F V L A U W L

 bonito
 rápido
 acabar
 falar
 alegre
 bondoso
Tiago Basílio - 6ºA

ADIVINHA
- Porque os galos cantam logo de manhã cedo?

ADIVINHA

- Para poderem dizer alguma coisa antes que as galinhas acordem.

ADIVINHA
pág1

Tiago Basílio - 6ºA
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JOGO DE CORRESPONDÊNCIA
Liga corretamente:
ADIVINHA
? Ponto de interrogação

*

*

Indica uma pequena pausa.

.Ponto final

*

*

Inicia uma fala.

! Ponto de exclamação

*

*

Utiliza-se nas frases
interrogativas.

- Travessão

*

*

Exprime admiração.

, Vírgula

*

*

Conclui uma frase.
André Marques, nº 3 - 9ºA

CÚMULO
ADIVINHA
Qual é o cúmulo de um livro?
Que no outono caiam as folhas.

Juliana Filipa – 5º A

ANEDOTA
Na aula de Ciências, a professora pergunta:

ADIVINHA
- Quem me sabe dar um exemplo de dilatação devido ao calor?
O Zezinho levanta-se e responde logo:
- No Verão os dias ficam maiores

Tiago Basílio, nº 19 – 6º A

ADIVINHA
Qual é a maior palavra da língua portuguesa?
“Elástico”, porque estica, estica, estica…

Juliana Filipa - 5º A
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ANOS BISSEXTOS
2016 é um ano bissexto, ou seja, em vez de ter 365 dias, tem 366. Mas porque é necessário
esse ajuste, e qual a sua história?
O planeta Terra demora cerca de 365 dias a dar
a volta ao Sol. Na verdade, são 365.2422 dias,
ou seja, cerca de 365 dias e um quarto. Isto faz
com que, para evitar um desfasamento entre
os meses do calendário e as estações do ano,
seja preciso acrescentar mais um dia a cada
quatro anos, para compensar os "quatro
quartos" que, caso contrário, ficariam
perdidos. Se não existissem anos bissextos,
demoraria 750 anos até que junho marcasse o
pico do inverno no hemisfério norte.

Mas apesar de tudo, a volta também não
demora exatamente 365 dias e um quarto.
Para compensar a pequena diferença que se
mantém mesmo acrescentando um dia a cada
quatro anos, é preciso tirar três anos bissextos
por cada 400 anos. Quem encontrou esta
solução foi o Papa Gregório XIII, no século XVI,
quando introduziu o calendário gregoriano que
continua a ser usado pela maioria dos países
hoje em dia.

Mas porque é que fevereiro tem apenas 28 ou 29 dias, e não 30 ou 31?
A chave está no Império Romano. Foi sob Júlio
dias do que o de Júlio César,
César que foi implementado o ano bissexto a
julho, que tinha 31. Augusto
cada quatro anos - e na altura, era o mês de
optou por redistribuir os dias
agosto que tinha apenas 29 dias. Quando o
de forma a dar 31 a agosto,
poder chegou às mãos do seu filho adotivo
desfavorecendo fevereiro, que ficou com 28 ou
César Augusto, Augusto não gostou que o mês
29.
que recebe o seu nome, agosto, tivesse menos
Calendários que não recorrem ao 29 de fevereiro para acertar as contas
Nem todos os países usam o calendário
acrescenta um mês inteiro aos anos bissextos.
gregoriano, embora seja aquele cujo uso é
A maioria dos anos tem 12 meses e entre 353 e
mais generalizado. No entanto, todos têm de
355 dias, enquanto os anos bissextos têm 13
compensar a duração inexata de uma volta do
meses, e entre 383 e 385 dias. Também no
planeta ao Sol para evitar o desfasamento das
calendário hindu, um mês a mais é
estações, e cada um tem uma solução
acrescentado três a quatro vezes a cada 11
diferente. O calendário chinês, por exemplo,
anos.
Anos bissextos e pedidos de casamento
Pelo menos desde o século XIX que existe uma
Margarida da Escócia dizia que se um homem
tradição no Reino Unido e na Irlanda: que as
recusasse um pedido de casamento num ano
mulheres só peçam os homens em casamento
bissexto, teria de compensar a mulher dandoem anos bissextos. Nalgumas zonas, a tradição
lhe um par de luvas de pele, uma rosa, uma
está mesmo restrita apenas ao dia 29 de
libra e um beijo. Já na Grécia, acredita-se que
fevereiro. A tradição diz que uma lei
casar-se num ano bissexto dá azar.
supostamente aprovada em 1288 pela rainha
http://www.msn.com/pt-pt/lifestyle/moda/o-que-sabe-sobre-os-anos-bissextos-descubra-a-ci%C3%AAncia-e-asupersti%C3%A7%C3%A3o-do-29-de-fevereiro/ar-BBpX2Xa?li=BBoPWjC&ocid=mailsignout
[consult. em 25/02/2016]
(texto adaptado)
In DN lusa

Equipa de Coordenação do Jornal
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MARCOS DAS CONQUISTAS DAS MULHERES NA HISTÓRIA

 1788

- o político e filósofo francês
Condorcet reivindica direitos de
participação
política, emprego e educação para
as
mulheres.

 1870 - Em França, as mulheres passam a
ter acesso aos cursos de Medicina.

 1874 – Foi criada no Japão a primeira
escola normal para meninas.

 1840 - Lucrécia Mott luta pela igualdade

 1878

 1859 - surge na Rússia, na cidade de São

 1893

de direitos para mulheres e negros
dos Estados Unidos.

- Foi criada na Rússia uma
Universidade Feminina.
- A Nova Zelândia torna-se o
primeiro país do mundo a conceder
direito de voto às mulheres (sufrágio
feminino). A conquista foi o resultado da
luta de Kate Sheppard, líder do
movimento pelo direito de voto das
mulheres na Nova Zelândia.

Petersburgo, um movimento de luta
pelos direitos das mulheres.

 1862 - durante as eleições municipais, as
mulheres podem votar pela primeira vez
na Suécia.

 1865 - na Alemanha, Louise Otto, cria a
Associação Geral das Mulheres Alemãs.

 1866 - No Reino Unido, o economista

 1901 - O deputado francês René Viviani
defende o direito de voto das mulheres.

 1951 - A OIT (Organização Internacional
do Trabalho) estabelece princípios
gerais, visando a igualdade de
remuneração (salários) entre homens e
mulheres (para exercício de mesma
função).

John S. Mill escreve exigindo o direito de
voto para as mulheres inglesas.

 1869 - é criada nos Estados Unidos a
Associação Nacional para o Sufrágio das
Mulheres.

In http://www.suapesquisa.com e
http://www.portaldafamilia.org/datas/diadamulher/origem8demarco.shtml
[consultado em 3/02/2016]
(texto adaptado)

Equipa de Coordenação do Jornal

LENDA
História popular, oral ou escrita, muitas vezes baseada em
acontecimentos reais do passado, mas sempre transformada
pela imaginação do povo.
Fernando Oliveira - 7º A
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“O PORTO DE A E Z”
Adiado, o futuro que sonhamos em 2001.
Bolhão um ex-libris condenado a morrer lentamente.
Clérigos sempre orgulhosa dominando a cidade.
Douro, esse rio que salta as margens para abraçar a cidade.
Eugénio de Andrade, um pouco de luz na cidade escura.
Futebol, a vitória possível numa cidade deprimida.
Granito, presença obsessiva em cada rua e em cada casa.
Hoje Há Tripas, o apelo irresistível.
Igrejas. Deslumbramentos em talha dourada.
Já! É urgente exigir que nos devolvam a cidade.
Limites, o Porto cercado de cidades que o pretendem ser …
Majestic, a majestosa sala de visitas.
Noite de São João, pode-se explodir de alegria.
Orgulho, em ser tripeiro.
Ponte Dona Maria, abandonada.
Queremos. Para além de querer temos de aprender a exigir o Porto a que temos direito.
Ribeira de Gaia, a varanda ideal para olhar o Porto.
Serralves, exemplo de cultura que se abre para a cidade.
Teatro Latino, um sorriso no coração do Porto.
Uma viagem pelas ruas povoadas de sombras da cidade velha.
V, a palavra anulada para que alfabeto fique mais maneirinho e aconchegante.
X, pelo futuro assino de cruz!
Zzzzzzzzzzzzzzzzz. Estamos a dormir ou quê?

Recolha realizada por Fernando Oliveira, nº 7, 7º A, in Porto Sempre – Revista da Câmara Municipal do Porto, nº 3
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