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INTEGRAÇÃO DA ESCOLA DA VILARINHA NA REDE DE BIBLIOTECAS ESCOLARES
Na sequência de todo o processo de candidatura que decorreu em
dezembro, a EB1/JI Vilarinha foi uma das Escolas selecionadas para integrar
a Rede de Bibliotecas Escolares em 2018, completando-se, assim, as obras
de renovação e revalorização desta escola e alicerçando-se as ações do
futuro.
O Agrupamento rejuvenesce e enriquece-se, já que conta agora com três
Bibliotecas integradas na RBE.
(Continua na página 3)

SEMANA DA LEITURA
De 5 a 9 de março comemorou-se no Agrupamento a 12ª edição da Semana
da Leitura, uma iniciativa promovida pelo Plano Nacional de Leitura, em
parceria com a Rede de Bibliotecas Escolares.
Este ano, as atividades de celebração do livro e da leitura realizadas
desenrolaram-se em torno do “mote” “Liberta o Leitor que há em Ti” e
assumiram formas variadas de “…festejar a leitura como ato comunicativo de
liberdade e responsabilidade, um diálogo entre a Literatura, a Arte e a
Ciência.”

O CINEMA VEM À ESCOLA!
Na Escola da Fonte da Moura está a realizar-se mais um projeto
absolutamente fantástico! Com o precioso apoio da ANILUPA, os alunos da
turma 4ºB estão a criar de raiz um filme!!!
(Continua na página 12)

CORRIDA DE CARRINHOS DE ROLAMENTOS NA MANOEL DE OLIVEIRA
Põe mãos à obra, usa a tua imaginação e começa já a construir o teu
carrinho de rolamentos, habilitando-te, desta forma, a participar na
Corrida que irá decorrer no dia 15 de junho, no nosso Agrupamento.
Fala com o teu professor de Educação Física para obteres mais
informações e inscreve-te já!
(Continua na página 8)
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Editorial
O 2º período terminou, a Primavera chegou e com
ela, o momento oportuno para vos dar a conhecer os
frutos do que se semeou durante os frios meses de
Inverno.
O ambiente alegrou-se com o Dia de S. Valentim,
com os sorrisos e os corações espalhados por vários
espaços, em simultâneo com a celebração da Semana
da Leitura em todas as Escolas do Agrupamento. Neste
contexto, graças ao trabalho colaborativo desenvolvido
pelos professores e pelas Bibliotecas Escolares,
contámos com a participação de pais e outros
familiares na realização de várias atividades que se
traduziram na representação de peças de teatro, na
ilustração e encenação de textos, em exposições
variadas, de trabalhos que revelam os artistas que
frequentam este Agrupamento.
Foi com muita satisfação que recebemos a notícia
sobre a integração da EB1/JI Vilarinha na Rede de
Bibliotecas Escolares, pois esta candidatura vai permitir
que a Biblioteca passe a usufruir dos “recursos e
serviços” disponibilizados às Bibliotecas da Rede, quer
pela RBE quer pelo Serviço de Apoio às Bibliotecas
Escolares da Biblioteca Municipal Almeida Garrett.
Assim, vamos caminhando pelas páginas que se
seguem, para continuar a dar corpo e voz aos projetos
e às iniciativas que se sucederam ao longo deste
período e que evidenciam o envolvimento dos alunos
em diversas manifestações, que, de modos diferentes,
refletem a criatividade e o dinamismo de muitos e
reforçam a nossa memória individual e coletiva.
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INTEGRAÇÃO DA ESCOLA DA VILARINHA NA RBE
Com a integração da EB1/JI Vilarinha, o Programa Rede de
Bibliotecas Escolares do Ministério da Educação disponibilizará
uma verba que deverá ser aplicada no enriquecimento do
fundo documental e na aquisição de equipamento informático
e de software. Este investimento, de acordo com as indicações
do referido Programa, permitirá às escolas integradas, por
exemplo, criar condições para a existência de uma biblioteca
digital.
Esta integração concretizou-se graças ao trabalho articulado
entre várias entidades, nomeadamente, o Agrupamento de Escolas Manoel de Oliveira, a
Coordenação Interconcelhia da Rede de Bibliotecas Escolares e o Departamento de Educação
da Câmara Municipal do Porto.
A Equipa de Coordenação do Jornal

EM FAMÍLIA!
As turmas A e B do 4º ano da EB1/JI da Fonte da Moura
propuseram aos pais a criação de uma moldura com uma
mensagem de Natal e/ou de Próspero ano novo.
Ficam aqui alguns exemplos dos belíssimos trabalhos
elaborados pelos alunos que tiveram como propósito a
decoração dos vidros da nossa escola.

Trabalho realizado com os alunos e pais das turmas A e B do 4º ano - EB1/JI da Fonte da Moura
Professora Cristina Sousa
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15 de dezembro de 2016

EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS - DIA DE SÃO VALENTIM

Os alunos de Espanhol, de Francês e os
do 9º C/PIEF, na disciplina de Português,
sob a orientação das professoras Manuela
Nunes, Ivone Monteiro e Lisete Rainha,
respetivamente,
realizaram
várias
atividades de expressão escrita, redigindo
mensagens/frases de amor e de amizade
nas diferentes línguas, narrando a história
do Santo que deu origem à lenda que fez
nascer o Dia dos Namorados e, ainda,

descrevendo a forma particular como é
celebrada a efeméride nos países de língua
oficial espanhola. Todos estes trabalhos
foram ilustrados com símbolos e ícones
alusivos ao tema e fizeram parte de uma
exposição que esteve patente ao público
durante duas semanas, no átrio da Escola,
local onde puderam ser devidamente
apreciados por toda a comunidade
educativa.

Professoras Lisete Rainha, Manuela Nunes e Ivone Monteiro
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DESPORTO ESCOLAR - TÉNIS DE MESA
Decorreram nos passados dias 20 de
janeiro e 24 de fevereiro as primeiras
jornadas do Torneio de Ténis de Mesa, no
escalão de Infantis B. O desempenho dos
nossos alunos foi meritório, refletindo-se
na obtenção de um 2º e de um 4º lugares,
na primeira jornada, e de um 1º e um 4º
lugares na segunda. No ranking global das
duas jornadas a EB Manoel de Oliveira
tem seis alunos no Top 10, Edgar Santos está no terceiro lugar, Rui Soares no quinto, Daniel
Teixeira, no sétimo, Rafael Carvalho, no oitavo, Francisco Fonseca, no nono e o décimo lugar
está ocupado pelo Daniel Ferreira. No dia 21 de abril, decorrerá a terceira e última jornada.

Rui Lopes Martins

DESPORTO ESCOLAR - BADMINTON
No dia 10 de março, decorreu mais um
encontro de Badminton na Escola Eugénio de
Andrade, no Porto. A nossa Escola, como é
habitual, esteve presente neste torneio, onde
imperou a boa disposição e o fair play.
Estiveram em competição os alunos da Escola
anfitriã, Gomes Teixeira e do Viso. Parabéns a
todos os atletas e um agradecimento especial
à aluna Luana Salgado, do 5ºB, que se
destacou com um merecido 1º lugar, no escalão de infantil A.
A professora de Educação Física e responsável pelo Grupo/Equipa de Badminton,
Lídia Espinheira
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VISITA AO ZOO DA MAIA
No passado dia 23 de fevereiro, os alunos do
curso de Educação e Formação de Adultos
(EFA) visitaram o Zoo da Maia, acompanhados
pela Professora Sandra Fontes, pela Técnica
de Serviço Social, Rita Prata e pela Psicóloga
Paula Cleto.
Observaram animais, como o mandril
(primata de África), o urso pardo, o leão, os
lémures (primatas de Madagáscar), os saguis
(primatas do Brasil), as cabras anãs, as zebras,
os linces, os tigres e os répteis.

Assistiram a uma apresentação de aves de
rapina e psitacídeas (araras, papagaios e
catatuas) e a um espetáculo do leão-marinho.
No final, tiveram oportunidade de visitar a
Esqueletolândia – Exposição de esqueletos de
animais que morreram no zoo.
Todos consideraram esta experiência muito
positiva e manifestaram o desejo de regressar
ao local acompanhados por familiares.
Esta iniciativa decorreu no âmbito da
atividade subordinada ao tema “Novos
contextos de Vida”.

Paula Cleto (Psicóloga); Sandra Fontes (Professora
do Curso EFA); Rita Prata (Técnica de Serviço Social)
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DIA DA AMIZADE NO JARDIM DE INFÂNCIA DA VILARINHA
Para celebrar o dia da
amizade, o grupo do Jardim
de infância da Vilarinha
construiu a Árvore da
Amizade.
Recortando
corações de várias cores, as
crianças disseram o que era
para elas a amizade, o amor
e ser amigo. Todas as suas
palavras ou frases foram
escritas
no
seu

coração. Levaram para casa
também alguns corações
para que os pais e os
irmãos partilhassem com o
grupo as suas definições e
estas fossem acrescentadas
às palavras que os filhos/
irmãos trabalharam a partir
da história "O Cuquedo tem
um amor que mete medo".
O resultado pode ver-se.

A Educadora Maria do Carmo Almeida

CELEBRAÇÃO DO DIA DE S. VALENTIM NA EB FONTE DA MOURA
Os meninos do 1ºA da Fonte da Moura, para
celebrarem o dia de São Valentim, ouviram com
muita atenção e emoção, o conto de Rachel
Bright – “O amor Monstro”.
Após a leitura do conto, realizaram
lindos Monstros e montaram um placard, onde
expressaram o que significa para eles o Amor...

A Professora Luísa Carvalho

pág1

Notícias Frescas

Página 7

[NOTÍCIAS DO AGRUPAMENTO] 29 de março de 2018

ASSEMBLEIA GERAL NA ESCOLA DA PONTE
No dia 26 de janeiro, realizou-se uma
Assembleia Geral de alunos na Escola da
Ponte. Esta assembleia teve como objetivo
discutir os problemas existentes e
apresentar propostas de melhoramento.
Todos os dias, lidamos com problemas
que necessitam de ser resolvidos.
Realizámos,
precedentemente,
assembleias de turma, onde discutimos os
problemas da Escola e todos tiveram a
oportunidade de dar a sua opinião;
elegemos o representante da turma para
expor as conclusões na Assembleia de
Escola.
A Assembleia Geral contou com a
participação de vários membros da nossa
Comunidade Educativa: membros da
Associação de Pais, Representante da Junta
de Freguesia, Membros da Direção do
nosso Agrupamento, Auxiliares da Ação
Educativa, Professores e Alunos.
Esta iniciativa é fundamental para o
melhoramento das condições da Escola,
pois através dela conseguimos identificar
os problemas e assim apresentar possíveis
resoluções.
Depois de ouvidos todos os

representantes das turmas, seguiu-se um
espaço em que todos os alunos tiveram
oportunidade de acrescentar algo ou tecer
algum comentário. Todos os membros da
Comunidade Educativa tomaram a palavra,
expuseram os seus pontos de vista, tendo
em conta tudo o que ouviram.
A Assembleia Geral foi o primeiro passo
de uma caminhada que todos os dias
realizamos, algumas iniciativas já foram
aplicadas e muitas virão, todas elas, as que
estão e as que estarão terão todas o
mesmo objetivo: Melhorar a nossa querida
escola da Ponte!!!
Alunos do 4º ano - Escola da Ponte

CORRIDA DE CARRINHOS DE ROLAMENTOS

Professor Nuno Carvalho (Grupo de Educação Física)

pág1

Notícias Frescas

Página 8

[NOTÍCIAS DO AGRUPAMENTO] 29 de março de 2018

“ESTRANHÃO” NA ESCOLA DA PONTE
No dia 8 de março, os alunos dos quartos anos participaram num
concurso proposto pela Porto Editora, na Escola da Ponte. Este concurso
consistiu na realização de uma ficha de leitura sobre o livro O Estranhão, do
autor Álvaro Magalhães.
O representante da Porto Editora deslocou-se à Escola da Ponte no dia 1
de março para desafiar os alunos, entregando-lhes um pequeno excerto do
referido livro. Os alunos tiveram uma semana para o ler em casa e aprender
tudo sobre o Estranhão. Após o período dado, fomos postos à prova e
aplicaram-nos uma ficha de leitura sobre o excerto oferecido. Esta ficha de
leitura consistia num questionário de escolha múltipla. O vencedor do
desafio proposto seria o aluno que respondesse mais rapidamente e
obtivesse mais respostas corretas.
Os vencedores foram: na turma A, Manuel Fleming, e na turma B, Inês
Carneiro, tendo recebido cada um, um exemplar do livro O Estranhão (obra
completa).
Todos os participantes receberam um diploma de participação e uma
caneta do Estranhão.
Esta atividade foi inserida na comemoração da Semana da Leitura divulgada por todo o
Agrupamento.
Gostaríamos de agradecer esta iniciativa à Porto Editora!!
4º Ano
EB1 da Ponte

CAMÉLIAS DESAFIOS CRIATIVOS
Os alunos do Pré-escolar da EB1/JI Fonte da Moura realizaram, com a
colaboração da Biblioteca Escolar, um trabalho de pesquisa e de expressão
plástica, no âmbito da XIII Exposição de Camélias do Porto, a que deram o
nome de "Camélias desafios criativos ". Este trabalho esteve exposto nos
tradicionais candeeiros da cidade, num dos jardins do centro histórico do
Porto.

Educadora Eugénia Ferreira

pág1

Notícias Frescas

Página 9

[NOTÍCIAS DO AGRUPAMENTO] 29 de março de 2018

PARTICIPAÇÃO NA XXIII EXPOSIÇÃO DE CAMÉLIAS PROMOVIDA
PELA CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO

Turmas 1º B, 2º B e 3º B da EB1/JI Fonte da Moura
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SEMANA DA LEITURA NA VILARINHA
No Jardim de Infância da Vilarinha, na semana
de 5 a 9 de março, tal como aconteceu em muitas
outras escolas e Jardins de Infância, comemorou- se a SEMANA DA LEITURA, com o lema “Liberta
o leitor que há em Ti”. Assim, na sala A, todas as
famílias das crianças foram convidadas a vir à sala
e contar uma história, ler um poema ou alguns
versos cómicos, enfim, tudo o que tivesse a ver
com os livros. Tudo começou pela pergunta às

crianças: O que é ler, o que é um livro ou, ainda,
para que serve um livro? Brotaram logo muitas
respostas daquelas crianças sempre ávidas de
histórias, de poesia, de lengalengas… Saliento
algumas:
Os livros salvam vidas, ler é bonito, ler é amar,
ler é engraçado, um livro é um
amigo, ler é sorrir, é sonhar, são
bolinhos acabados de sair do
forno, é maravilhoso, faz-nos
sentir bem, é aprender, é
sermos melhores, é estudar, é
fazer experiências, é brincar com as palavras, um
livro ajuda-nos a adormecer.
Muitos foram os pais, as mães, os irmãos, que

se ofereceram para ir contar histórias,
acompanhados pelo (a) respetivo (a) filho (a), que
os “arrastavam” para a escola, trazendo o livro
debaixo do braço e um sorriso de “orelha a
pág1

orelha”. Ouviram-se sons da natureza, vozes de
animais, umas mais agudas, outras mais graves,
alguns sons surpresa e muitas gargalhadas.
Tamanho foi o entusiasmo e a vontade de
participar que a atividade se prolongou pela
semana seguinte.
Os livros escolhidos foram: Não quero… ir
dormir, de Ana Oom; Filipe Feliz, de Rita
Castanheira Alves; De que Cor é um Beijinho?,
de Rocio Bonilla; Eu não tenho sono e não vou
para a cama, de Lauren Child; O Soldado João,
de Luísa Ducla Soares; 365 Pinguins, de Jean-Luc
Fromental – Jöelle Jolivet; Abraços e Beijinhos,
de Christophe Loupy; Vermelhinha, a Joaninha,
de Antoon Kings; 100 Histórias para adormecer
– Galáxias das letras, de Sónia Rodrigues; Os
três porquinhos, de Luísa Ducla Soares, “Flicts”,
de Ziraldo; Na Barriga da minha mãe, de Jo
Witek, Christine Roussey; Quero um abraço, de
Simona Ciraol; O Pequeno Elefante Memo

(bilingue), de Paula Magalhães da Edição
Alzheimer Portugal, entre outros.
A Educadora Maria do Carmo Almeida
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O CINEMA VEM À ESCOLA!
Este projeto, que tem como tema central “A Máscara”, teve início
em novembro do ano passado, estando prevista a estreia para o
final do presente ano letivo. Os alunos têm participado ativamente
em todas as fases, desde a escolha do tema, à construção de
cenários e máscaras, passando pela produção de textos e
sonorizações.
Eis alguns registos fotográficos desta grande empreitada.

Professor Guilherme Sousa Rodrigues
Turma 4ºB - EB1/JI Fonte da Moura

CELEBRAÇÃO DA PRIMAVERA
Tendo como principais objetivos, a animação visual
do átrio principal da Escola e a transmissão de um
pouco de cor e alegria a toda a comunidade escolar, os
alunos da turma D do 6º ano desenvolveram uma
atividade à qual deram o nome “Celebração da
Primavera”. Para isso, organizaram um painel com
flores e folhas que desenharam em papel cenário e
pintaram com guaches nas aulas de Expressão Plástica.
Professora Orquídea Castro e Alunos do 6ºD/PIEF
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IOGA NA EB ANTÓNIO AROSO
Na EB1/JI António Aroso, os alunos do 2º ano estão a
aprender ioga, sob o cuidado do professor Paulo Salvador, no
âmbito do Programa Porto Crianças, patrocinado pela Câmara
Municipal do Porto.
Aqui, aprende-se, não só os princípios da não-violência, da
Verdade, da Paz e da Alegria, como também as posturas que
preparam o corpo para o desenvolvimento harmonioso e
equilibrado das emoções do praticante, proporcionando-lhe
um desenvolvimento harmonioso, dando-lhe ferramentas que lhe permitem relaxar e divertir-se.
É sabido que a prática semanal de ioga
não só equilibra os níveis de energia das
crianças, como também melhora o seu
comportamento e eleva a sua atenção,
além de lhes permitir descomprimir. Por
isso, queremos deixar aqui um grande
obrigado ao professor Paulo pelo empenho na transmissão destes
ensinamentos.
EB1/JI António Aroso - 2ºA

DIA MUNDIAL DA ÁRVORE
Esta atividade pretendeu comemorar o Dia da Árvore, a
21 de março, sensibilizando a comunidade para a
importância da floresta na manutenção da vida na Terra.
As folhas foram coloridas e preenchidas com frases
alusivas ao dia, bem como à proteção do ambiente, pelos
alunos de 5º e 6º ano, na disciplina de Ciências Naturais.
A dinamização da iniciativa foi da responsabilidade dos
professores do grupo 230.

Professor Pedro Velhuco
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A PLANTA E AS MAQUETES DO 1º A ESCOLA BÁSICA DA PONTE
Os alunos do 1º ano, turma A da Escola da Ponte, na área curricular
de Estudo do Meio, trabalharam o conteúdo da casa e das suas divisões.
Neste contexto, realizaram várias atividades, tendo sido uma delas a
elaboração de alguns desenhos das suas casas, “vistas de frente”.
Posteriormente, com a colaboração de uma encarregada de educação,
construíram a maquete do seu quarto. Foi também explorada a noção
de “planta”, a partir da associação deste conceito com o de planta do
pé.
De todas estas atividades seguem os registos fotográficos.

Trabalho realizado pela turma do 1º A da Ponte, em várias fases, com a participação de uma encarregada de educação.
Professora Mónica Madeira
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OFERTA DE LIVROS À BIBLIOTECA
No dia 8 de fevereiro, a Biblioteca da EB Manoel de
Oliveira recebeu a visita especial de
duas alunas do 5º B, a turma que
obteve um merecido segundo lugar no
Concurso “Vamos reciclar o Natal”,
uma
iniciativa
do
Edifício
Transparente. Acompanhadas pelo
Diretor de Turma, o professor
Francisco Guerreiro, as representantes da referida turma ofereceram à
Biblioteca os cinco livros que receberam de prémio, um contributo para o
enriquecimento do acervo bibliográfico do Agrupamento.
O trabalho distinguido foi realizado nas disciplinas de Educação Visual e
de Educação Tecnológica, pelo que, além da referida oferta à Biblioteca,
a entidade promotora do Concurso ofereceu, ainda, material de desenho
e de pintura a todos os alunos da turma.
Turma do 5ºB e Professor Francisco Guerreiro

SORRISOS DA EB1/JI FONTE DA MOURA

Durante a Semana da Leitura, os sorrisos do público que foi assistindo às atividades de
animação encheram a Biblioteca Escolar de alegria e boa disposição. Agradecemos à
professora Luísa Pereira e ao 7º D/PCA a construção deste magnífico sorriso.
A Equipa de Coordenação do Jornal

pág1

Notícias Frescas

Página 15

[BIBLIOTECA ESCOLAR] 29 de março de 2018

PROJETO DE ANIMAÇÃO COMUM – 2018
Sessões de animação dinamizadas por elementos da equipa do
SABE/BMAG, no âmbito do Projeto de Animação Comum de 2018
(PAC – Ilse Losa).

No dia cinco de fevereiro, quatro turmas de 2º ciclo – duas do 5º
ano e duas do 6º -, tiveram a oportunidade de participar nas
sessões de animação/divulgação em torno de Ilse Losa, escritora
selecionada para ser objeto de um estudo e uma análise mais
aprofundados nos Agrupamentos de escolas do concelho do Porto.
A atividade iniciou-se com uma breve apresentação da referida
autora, seguida da representação viva e animada das obras Beatriz e o Plátano e Um Fidalgo
de Pernas Curtas. Esta experiência de leitura em que as diferentes realidades foram
amplamente configuradas pelos afetos – sensações e emoções - foi vivida pela assistência,
com muita alegria e entusiasmo e ofereceu a todos os presentes a possibilidade de se
tornarem pessoas mais sensíveis a temas como a preservação da natureza e o exercício da
democracia, bem assim como a atitudes como a perseverança e a capacidade de superar
dificuldades.
O ambiente de magia e partilha, criado a partir
das instâncias narrativas, favoreceu não só a
visualização de personagens bem caracterizadas,
como ainda dos espaços variados em que as
mesmas se movimentam. Esta encenação que, a
par e passo, solicitava a participação da audiência
foi feita de forma tão expressiva que conseguiu
impressionar e envolver, na totalidade, os alunos,
aproximando-os das cenas narradas e levando-os,
mesmo, a acreditar que também eles faziam
parte das histórias.
Os testemunhos de alunos e professores que assistiram a estas sessões realçam o interesse,
a pertinência e a adequação das mesmas.
A comprovar o interesse e a curiosidade dos alunos pela autora, registou-se um aumento
do número de requisições domiciliárias.
O referido Projeto está em curso no Agrupamento desde o primeiro período e envolve todos
os professores interessados e todos os elementos da equipa da Biblioteca Escolar que, na sala
de aula e noutros espaços, têm desenvolvido não só atividades promotoras da leitura e
análise das obras de Ilse Losa, como também de atitudes e valores universais.
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A Equipa de Coordenação do Jornal
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ILSE LOSA
PROJETO DE ANIMAÇÃO COMUM
Durante a Semana da Leitura, os alunos
do Agrupamento foram convidados pela
BE a participar numa atividade de
ilustração de textos da autoria de Ilse
Losa.
Em cima das mesas, na Manoel de
Oliveira, foram colocados dois cadernos
com dez excertos de obras da referida
autora, anteriormente lidos nas salas de
aula, podendo os alunos, nos seus tempos
livres, selecionar um para ilustrar a seu
gosto, usando a sua imaginação e
sensibilidade estética na realização do seu
trabalho. As obras mais escolhidas foram
O Quadro Roubado, O Príncipe Nabo, O

Faísca Conta a sua História e A Minha
Melhor História. Na EB1/JI Vilarinha, foram
os mais pequenos da Pré A que,
orientados pela educadora Maria do
Carmo Almeida, meteram mãos à obra e
ilustraram magnificamente vários excertos
da escritora selecionada pelo Projeto de
Animação Comum (PAC). Por sua vez, na
EB1/JI Fonte da Moura, a motivação foi
feita sala a sala, pela docente Eugénia
Ferreira, tendo alguns professores, de
seguida, dado continuidade à atividade,
lendo vários excertos da obra da referida
autora que, posteriormente, foram
ilustrados por alguns alunos.

Muito nos apraz dar a conhecer alguns dos trabalhos realizados.

Ana, 5ºB
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Carolina, Pré A Vilarinha

Nina, Pré A Vilarinha
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Margarida, Pré A Vilarinha

Leonor, Pré A Vilarinha A Equipa de Coordenação do Jornal
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ENTREVISTA: O PRAZER DA LEITURA
Na sequência do trabalho realizado pelas Bibliotecas Escolares
do Agrupamento, em articulação com as salas de aula, no âmbito
do Referencial Aprender com a Biblioteca Escolar – Ler com a
família é ainda melhor – e do programa de comemoração da
Semana da Leitura, o jornal escolar Notícias Frescas pediu a
colaboração de uma das vencedoras do concurso “Melhores Leitores” para entrevistar um
familiar sobre os seus hábitos de leitura e o prazer de ler.

Entrevista
DAR VOZ AOS PAIS/AVÓS

Hoje em dia, os jovens só dão importância às tecnologias. As pessoas mais “velhas” têm
mais hábitos de leitura, pois não havia televisão, nem Internet, nem telemóveis, nem
outros meios audiovisuais.
O meu pai, formado em Ciências Empresariais, desde os seus tenros cinco anos, adquiriu
o gosto pelo saber e o prazer da leitura, tendo durante o seu percurso profissional sido
editor. Atualmente, com 44 anos, ainda lê muito e em sua casa há uma grande quantidade
de livros.
Helena: Pai, fala-me dos livros que mais gostaste de ler quando tinhas a minha idade.
Pai: Gostei muito de ler Os cinco no Lago Negro, mas de qualquer modo gostei da
coleção inteira.
Helena: Quando eras jovem, tinhas o hábito de ler em locais proibidos (Exemplo: sala de
aula, veículos…)?
Pai: Não, só quando me deitava.
Helena: Na tua infância que livro teve mais importância para ti? Porquê?
Pai: O Corsário Negro, de Emílio Salgari uma vez que transmite bons valores. Valores
como a honra e outros.
Helena: Já ajudaste alguém a adquirir o gosto pela
leitura?
Pai: Sim, a ti. Desde pequena que te tenho comprado
sempre muitos livros.
Helena: Quem é o teu autor favorito?
Pai: Sir Arthur Conan Doyle, Stephen King, Edgar Alan Poe.
pág1
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Helena: De que tipo de livro gostas?
Pai: Gosto mais de livros de História, mistério e fantasia.
Helena: Gostas de ler online? Ou preferes o livro em papel? Porquê?
Pai: Em papel, pois é sempre mais agradável folhear as páginas branquinhas e o livro tem
alma própria.
Helena: Que importância têm os livros para ti?
Pai: Muita! Não consigo passar um dia sem ler! Estamos sempre a aprender com eles.
Helena: O que pensas sobre o preço dos livros atualmente?
Pai: Estão muito caros, as pessoas não compram muitos livros o que obriga as editoras a
imprimir poucos o que os torna mais caros.
Helena: Costumas requisitar livros em alguma biblioteca? Se sim, qual?
Pai: Não. Sempre preferi comprá-los.
Helena: Quantos livros tens, aproximadamente?
Pai: Tenho para cima de mil!
Helena: Gostas de reler os livros?
Pai: Não. Gosto de ler os livros apenas uma vez. Nunca reli nenhum.
Helena: Que livro recomendarias a um jovem da minha idade?
Pai: Os livros de Charles Dickens.
Helena: Procura explicar o gosto pela leitura numa só frase.
Pai: A leitura é viciante porque estamos sempre a aprender coisas novas e tem coisas
bonitas para apreciar.
Como se pôde verificar, o meu pai adora ler e tem como
objetivo transmitir esse prazer aos filhos e aos sobrinhos.
Segundo ele, os livros podem ser e são muitas vezes os
nossos melhores amigos ainda mais do que os humanos. Ele
deseja que os jovens da geração a seguir à dele se habituem
a ler e que experimentem as viagens maravilhosas que um livro oferece.

Hugo Mota, pai da Helena
Helena, 7º B
A Equipa de Coordenação do Jornal
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SEMANA DA LEITURA NA EB1/JI FONTE DA MOURA
Durante a Semana da Leitura, a EB1/JI
Fonte da Moura celebrou o livro e a
leitura de formas diversas, num ambiente
acolhedor e previamente decorado com
trabalhos realizados pelos alunos,
nomeadamente
dois
encantadores
“Estendais de Poesia”.
A obra O Rei Rique e outras Histórias, de
Ilse Losa, foi escolhida para a realização de várias atividades de leitura e expressão plástica
(elaboração de desenhos e construção de marcadores).
Os alunos do 4º ano selecionaram a história
“O País da Cucanha” para dinamizar uma
Hora do Conto dirigida aos meninos do Pré-escolar (duas turmas). Em trabalho de pares
(um aluno do 4º e um aluno do Pré), foram
elaborados desenhos ilustrativos da história lida.
Por sua vez, a educadora Eugénia Ferreira, em funções
na BE, selecionou a história “O Rei Rique” para dinamizar
uma Hora do Conto que animou o espaço da BE durante
cerca de uma hora e teve como público-alvo os alunos do
3º A que assistiram à sessão com entusiasmo e interesse.
Tanto assim é que, na sequência da leitura realizada e
inspirados na história lida, elaboraram marcadores muito
sugestivos e
coloridos e requisitaram vários livros para
leitura domiciliária. A mesma obra serviu ainda
de base à dinamização de uma outra Hora do
Conto, centrada na história “Bisavô e bisavô”
dirigida aos alunos do 1º ano e narrada pela
excelente contadora de histórias, Ilda Taborda.
O último dia de comemoração deste evento foi especialmente dedicado à dramatização.
Num ambiente de expectativa e boa disposição, os alunos dos 2º e 3º anos puderam
assistir à peça de teatro de fantoches intitulada “A Cadela Amarela e os Vários Amigos
Dela” e, ainda, à representação da história “ A casa sonolenta”.
A Equipa de Coordenação do Jornal
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TEATRO DE FANTOCHES - A CADELA AMARELA E OS VÁRIOS AMIGOS DELA
O livro “A Cadela Amarela e os Vários Amigos Dela” é
uma obra que, embora não seja de leitura obrigatória, faz
parte do Plano Nacional de Leitura. Tendo em conta o
meio envolvente e a falta de
interesse pela vida escolar
que
o
caracteriza,
a
professora titular decidiu
escolher este livro, uma vez
que está escrito em rima,
tornando a sua leitura mais
ritmada, musical, interessante e motivadora. Após a leitura e
análise da
história na
sala de aula, a docente deu a conhecer a
biografia e a bibliografia da autora, a
escritora Manuela Castro Neves. Os
alunos gostaram muito da obra. Como
tal, e sendo a obra facilmente adaptável
ao teatro, a professora propôs a
realização de um teatro de fantoches.
Desta forma, nas aulas de Expressões, os
alunos recortaram e pintaram os
fantoches e construíram os cenários e os
acessórios. Nas aulas de Português, foi
praticada a leitura em voz alta, com o intuito de trabalhar e melhorar a dicção, a entoação, a
expressividade, a colocação e projeção de voz e a velocidade leitora.
A escolha dos alunos para o desempenho
teatral, assim como do narrador realizou-se
através de um casting, o que despertou
interesse,
empenho
e
até
alguma
competitividade saudável entre pares. A obra foi
trabalhada ao longo de duas semanas. Os
ensaios concretizaram-se nas aulas de
Expressões, de Educação para a Cidadania e de
Português, sendo notório o interesse, empenho
e gosto dos alunos na realização desta atividade.
Professora Sónia Reis e Alunos do 2º A da EB1/JI Fonte da Moura

pág1

Notícias Frescas

Página 23

[BIBLIOTECA ESCOLAR] 29 de março de 2018

DRAMATIZAÇÃO DA HISTÓRIA "A CASA SONOLENTA"
A ideia de fazer esta peça de teatro surgiu numa
ida à biblioteca da escola para requisitar livros. A
professora responsável pela biblioteca sugeriu que,
depois de ler os livros requisitados, poderíamos
escolher o que mais gostássemos para ler a uma
turma na Semana da Leitura.
Foram recontadas histórias na sala de aula e a
professora Ana Paula Soares, titular da turma B do
2º ano, escolheu uma para ser dramatizada: "A
Casa Sonolenta" de Audrey Wood. Seguiu-se uma
sessão de casting em que cada aluno pôde fazer
todas as personagens (seis) até serem selecionados
os finalistas.
Depois de distribuídos os papéis, procedeu-se à
escolha do guarda-roupa e cada menino trouxe de
casa o que achava que melhor se adequava à sua
personagem.
Antes de se passar para os ensaios criaram-se as
falas de cada personagem.
Todas as tardes, e durante duas semanas, foi-se
desenvolvendo um trabalho de ensaio das
respetivas falas e da expressividade de cada
personagem.
Todos os alunos da turma participaram ativamente nesta dramatização, uns no papel que
lhes coube enquanto personagens individuais e
outros representaram o “público” que acompanhou
a peça, cantando várias canções que foram sendo
introduzidas ao longo do espetáculo.
Chegou o dia da apresentação e havia muito
nervosismo. Alguns meninos comentaram que
estavam tão nervosos que tinham "medo e
vergonha". Tudo isto foi ultrapassado mal começou
a ser narrada a história.
Os alunos gostaram muito de realizar este
trabalho e, depois e já de forma mais descontraída,
repetiram-no para todas as turmas da escola que não tinham assistido à primeira
apresentação.
Professora Ana Paula Soares e Alunos do 2ºB da EB1/JI Fonte da Moura
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UMA FAMÍLIA DE CHAPÉUS
Na EB1/JI Fonte da Moura, a
maior parte dos alunos teve,
ainda, a oportunidade de
assistir a uma fabulosa e
criativa
encenação
de
personagens gigantes que
contou com a participação de familiares,
professores,
educadoras,
assistentes
operacionais que, muito animados, foram
desfilando, aparatosamente, perante um
público surpreendido e muito divertido que
aguardava ansiosamente pela entrada da
personagem seguinte. Ao mesmo tempo, um
narrador anunciava, com grande pompa,
cada uma das personagens: o pai que era
polícia, a mãe vinda da Madeira, o filho que
só pensava na bola, a filha que parecia uma
fada, o noivo que era aviador, um tio vindo
da China, a madrinha “com um ar de
alcoviteira, parecia mais uma bruxa”, “um
primo pastor lá da Serra do Marão e “uma
prima habilidosa [que] veio fazer o manjar
[e] que em vez de açúcar no bolo pôs
pimenta a adoçar.”

A Equipa de Coordenação do Jornal

A LAGARTINHA COMILONA
Durante a Semana da Leitura, a Biblioteca foi, ainda,
o espaço escolhido para contar a história d’“A
Lagartinha Comilona”, lida pelo aluno José Maria aos
seus colegas do 3ºA da EB1/JI Fonte da Moura e do
1º A da EB1/JI António Aroso. De realçar, o facto de o
referido livro ter sido construído pelo referido aluno
e pela professora Sara Barbosa.

Eugénia Ferreira – Biblioteca Escolar da EB1/JI Fonte da Moura
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CERIMÓNIA DE ENTREGA DE PRÉMIOS
Os alunos que se distinguiram no
Concurso Melhores Leitores foram
homenageados durante a Cerimónia de
Entrega de Prémios, que, este ano, teve
lugar no dia sete de março e integrou o
programa da Semana da Leitura.
A entrega de prémios (livros e alguns
docinhos) e de certificados alternou com
a declamação de poemas de vários
autores, por alunos de 6º, 7º, 8º e 9º
ano.

CONCURSO MELHORES LEITORES
Como acreditamos que a leitura é um caminho de
aprendizagem, crescimento e prazer, continuamos a
incentivar os nossos alunos a encetar essa viagem.
Felicitamos, pois, globalmente, todos os alunos que continuam
a requisitar livros para leitura domiciliária e particularmente os
que se distinguiram pelo número de livros lido e de Fichas de
Leitura preenchidas, dois requisitos para participarem no referido Concurso.
Os premiados são os seguintes:
1º PRÉMIO – Clara, 5ºB; Gonçalo, 5ºC
2º PRÉMIO (ex aequo) - Beatriz, 5ºB, Bianca, 5ºB;
Gonçalo, 5ºC; Helena, 7ºB
3º PRÉMIO - Ana Catarina, 7ºC; Beatriz, 7ºC

A Equipa de Coordenação do Jornal
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CONCURSO CONCELHIO “ARE YOU A BOOKSTAGRAMMER?”
No pressuposto de que a
dinamização do programa de atividades
da Semana da Leitura, este ano,
envolveria as tecnologias e o digital e
por sugestão da Rede de Bibliotecas do
Porto, as bibliotecas promoveram o
Concurso
“Are
you
a
bookstagrammer?” em todas as escolas
do Agrupamento.
Na Manoel de Oliveira, foram vários
os alunos do 8º A que aderiram à
proposta e se deslocaram à Biblioteca
para tirar uma fotografia com o último
livro lido, chamando a atenção para a
originalidade das capas criadas por eles
a partir de um original e para as

fantasiosas maquetes construídas a
partir de pormenores relacionados com
a história lida. Posteriormente, as
fotografias foram enviadas para o email
indicado, a fim de serem publicadas no
Instagram da Rede de Bibliotecas do
Porto.
A Equipa de Coordenação do Jornal

RECITAL DE POESIA
No dia sete de março, no âmbito da
comemoração da Semana da Leitura, os
alunos encheram a Biblioteca Escolar da
EB Manoel de Oliveira para dar voz a
grandes poetas e ouvir ler alguns dos seus
poemas. Foi com emoção e sentimento
que alunos do 7ºB, do 8ºA e do 9ºA e B
declamaram poemas da sua autoria e de
vários autores nacionais e estrangeiros. Os
poetas cantados foram Luís de Camões,
Fernando Pessoa, Almeida Garrett,
Almada Negreiros, Eugénio de Andrade,
Florbela Espanca, José Gomes Ferreira,
Manuel Bandeira, Pablo Neruda, Charles
Bukowski, entre outros.
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Atualmente, urge dar a palavra àqueles
que têm a capacidade de usar palavras e
imagens que falam de valores universais e
das verdades mais profundas da vida, do
mundo e do ser humano, despertando em
nós,
desta
forma,
sentimentos
inspiradores que nos elevam e encantam.
Emily Dickinson (1830 - 1886), poetisa
americana citada por Ana Luísa Amaral
numa das sessões do programa da RTP
Play intitulado “O som que os versos
fazem ao abrir”, diria o seguinte: Se leio
um livro e ele torna o meu corpo tão frio
que fogo nenhum o pode aquecer, sei que
isso é poesia.
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A Equipa de Coordenação do Jornal
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LER EM FAMÍLIA É AINDA MELHOR
Antecipando a Semana da Leitura e
tendo em vista um maior envolvimento e
mobilização dos pais/encarregados de
educação e famílias nos projetos em
curso, a BE, no dia 22 de fevereiro, em
articulação com a professora de
Português, Lisete Rainha, foi palco de
interseções, colaboração e inclusão para
o desenvolvimento das literacias,
ganhando uma nova vida, com a
presença dos alunos do 8º A que,
acompanhados pelos pais/encarregados
de educação ou outro familiar
apresentaram oralmente os projetos de
leitura, realizados em torno da obra O
Mundo em que Vivi, de Ilse Losa.
Este desafio mostra que a Biblioteca
pode ser um espaço educativo
integrador de múltiplas literacias,
desempenhando um papel decisivo no
desenvolvimento de competências nas
áreas da leitura, dos media e da
informação, em ambientes físicos e
digitais. Pretendeu-se, assim, associar a
leitura a outras formas de expressão,
com recurso a materiais variados, usados
na concretização de ideias relacionadas
com aspetos textuais e paratextuais e
incluindo, como não podia deixar de ser,
materiais ligados às tecnologias.
Cientes de que este tipo de intervenção
tem claras vantagens, quer na motivação
dos alunos, quer no enriquecimento das
práticas de ensino, nos resultados
obtidos e nos produtos gerados, a equipa
da BE registou cada momento e, no final
da sessão, brindou as mães presentes
com uma rosa, num gesto simbólico de
pág1

união e força entre colaboradores
implicados no processo de ensino e
aprendizagem dos alunos, na melhoria e
na diversificação dos meios de
comunicação, entre a Escola e as famílias
e na promoção e divulgação de projetos
que visam o desenvolvimento das
diferentes literacias.
Como forma de reconhecimento, as
mães presentes receberam, ainda, em
suporte papel, as três newsletters
elaboradas pela equipa da BE e editadas
no blogue e na Página do Agrupamento,
com o intuito de divulgar alguma
bibliografia
existente
no
fundo
documental da BE com grande interesse
para um público mais adulto e incentiválos à leitura.
A Direção esteve representada na
figura da professora Alzira Gomes.
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A Equipa de Coordenação do Jornal
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SAÚDE ORAL EM BIBLIOTECAS ESCOLARES (SOBE)
NA EB MANOEL DE OLIVEIRA
Governa a tua boca conforme a tua bolsa.
Cátia, 8ºB

O sorriso custa menos que a eletricidade e dá muito mais luz.
Cristiano,8ºB

Boca aberta, entra mosca ou sai asneira.
Gabriel, 8ºB

Lágrimas de herdeiros, sorrisos sorrateiros.
Hugo, 8ºB

Quem tem boca vai a Roma.
José, 8 B

Quem não pode morder não mostra os dentes.
Luís,8ºB

O sorriso é o sol do lar.
Luís, 8ºB

A cada boca uma sopa.
Luís, 8ºB

A cavalo dado não se olha o dente.
Maria, 8ºB

Olho por olho, dente por dente.
Tiago, 8ºB
Professora Lisete Rainha
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ACRÓSTICOS – S. VALENTIM

Professora Sara Cristina Ferreira (Grupo de Informática) e Alunos do 9ºC/PIEF
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ACRÓSTICOS

Professora Sara Cristina Ferreira (Grupo de Informática) e Alunos do 9ºC/PIEF
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A MORTE DAS TRADIÇÕES POPULARES
Lamentavelmente, as tradições populares portuguesas estão a
ser cada vez mais ignoradas pela população mais jovem. Na
minha opinião, daqui a uns anos, serão mesmo esquecidas.
Cada tradição portuguesa tem uma história por trás, uma
história muito antiga que, um dia, poderás contar aos teus filhos
e aos teus netos. E estas histórias, a maior parte delas, pelo
menos, reais ou fictícias, falam sobre o modo como Portugal se
foi desenvolvendo ao longo dos anos, sobre as guerras que os
portugueses travaram, sobre as suas vitórias, as suas crenças, as suas superstições… E tudo
isto se perderá, todas estas histórias serão esquecidas; daqui a uns anos, Portugal não vai ter
tradições, vai, isso sim, ser um país que apenas comemora os feriados!
Hoje em dia, se formos a uma festa popular, só vemos senhores idosos com os seus
netos e eu interrogo-me: onde andam os jovens?
Para concluir este artigo, lanço aqui um apelo a todos os jovens leitores: não deixem
morrer as tradições populares. Não podemos permitir que as pessoas esqueçam a nossa
cultura, os nossos usos e costumes, pois são eles que nos distinguem e são fonte de
identidade.
Vasco - 9ºAno

DA LEONOR
A MORTEPOEMAS
DAS TRADIÇÕES
POPULARES
A aranha e o sol

A pena

Uma aranha apaixonou-se pelo sol
Ofereceu-lhe fruta e um girassol

A pena voa ao sabor do vento

Como não queria o seu amor

Voa sem parar como um catavento

O sol afastou a aranha.

A brincar com as folhas
A pena, leve como o ar,

Tinha medo de a magoar

Voa, voa sem parar.

Tinha mesmo de a deixar
A aranha ficou sozinha,
Sozinha a chorar.
Leonor, 3ºA - EB1/JI Fonte da Moura
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POEMAS
Mistério

O meu coração bate, bate,
Sem parar…
Quando penso em ti
Até as estrelas brilham.
Sinto a alma sorrir com alegria e é para ti
Que eu olho com admiração!...
Chegaste à minha vida e dentro, no meu
Interior, abriu-se uma nova paixão.
Maria - 8º B

A mãe e a filha
Ó mãe, tenho medo!
Tenho medo de te dizer uma coisa…
Coisa que não sei.
Sei que te quero só para mim.
És uma flor chamada jasmim.
Maria - 8º B

QUANDO SE ESTÁ APAIXONADO
Era um dia quente de verão
quando conheci a minha primeira paixão!
Foi uma grande alegria
nunca me vou esquecer daquele dia!

Tinha tanto medo de o perder
Que comecei a enlouquecer!
Tudo não passava duma estupidez
Essa angústia que o amor me fez!

De tanta inquietação
Batia forte o meu coração!
Mas a distância existente
Deixava a tristeza presente!

Mas o afeto era admirável
O que o tornava mais amável!
De tanto carinho me encheu
Que fez dele o meu Romeu!
Ana - 8ºA
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POEMAS
POEMAS
O amor é uma sublime estupidez

Amor é inquietação.

que nos faz sentir carinho,

Medo de paixão!

uma felicidade de grande sensatez

Sempre uma aflição

e uma alegria sempre no caminho.

que nos corta a respiração.

Amor é paixão.

Amor à distância,

Amor é companheirismo.

uma grande chatice,

Amor é afeto

pois me lembra a infância

Debaixo do mesmo teto.

da minha tia Alice.
Jorge - 8ºA

Foste a melhor pessoa que conheci!
Quando te vi uma grande paixão senti.
Eu, às vezes, tenho medo.
Medo de ficar sem ti!
Tiago - 8º A

DIA MUNDIAL DA POESIA - 21 de março
Poesia é brincar com palavras
como se brinca
com bola, papagaio, pião.

As palavras não;
quanto mais se brinca
com elas
mais novas ficam.

Só que
bola, papagaio, pião
de tanto brincar
se gastam.

Como a água do rio
que é água sempre nova.
como cada dia
que é sempre um novo dia.

“ A poesia não quer adeptos, quer amantes.”

Vamos brincar de poesia?
José Paulo Paes, in Olha o Bicho, Ática

Frederico García Lorca

Professora Lisete Rainha
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DIA INTERNACIONAL DA MULHER
O

Dia

Mulher

Internacional
é

da

comemorado

anualmente a 8 de março.

História do Dia da Mulher
A data surgiu pela primeira vez a 19 de março de 1911, na Áustria, na Dinamarca, na
Alemanha e na Suíça.
Desde esse ano, o dia tem vindo a ser comemorado em vários países do mundo, de forma
a reconhecer a importância e o contributo da mulher na sociedade.
Outro dos objetivos da comemoração do Dia Internacional da Mulher é recordar as
conquistas das mulheres e a luta contra o preconceito racial, sexual, político, cultural,
linguístico ou económico.
Em 1975, as Nações Unidas promoveram o Ano Internacional da Mulher e em 1977
proclamaram o dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher.
No Dia Internacional da Mulher é comum serem enviadas às mulheres mensagens de
apreço e de homenagem e fazerem-se pequenas surpresas, como o envio de flores e
bombons.
Frases para o Dia Internacional da Mulher
Uma mulher bonita não é aquela de quem se elogiam as pernas ou os braços, mas aquela
cuja inteira aparência é de tal beleza que não deixa possibilidades para admirar as partes
isoladas. - Séneca
 "A mulher é uma substância tal, que, por mais que a estudes, sempre encontrarás nela
alguma coisa totalmente nova." - Léon Tolstoi.
 "A mulher é como a tua sombra: se corres atrás dela, ela correrá à tua frente, se corres à
frente dela, ela vem atrás de ti."- Alfred de Musset
 "Difícil é amar uma mulher e simultaneamente fazer alguma coisa com juízo."- Léon
Tolstoi
 "A mulher é um efeito deslumbrante da natureza" - Arthur Schopenhauer
Trabalho realizado na disciplina de Português
Tatiana e Ana - 9º C/PIEF
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SER AMIGO
Ser amigo é…
Não magoar
Respeitar quem nos rodeia
Estar sempre pronto a ajudar
Ter sempre essa ideia.
Ser amigo é…
Proteger
Ser sincero todos os dias
Conseguir compreender
Os problemas e arrelias.
Ser amigo é…
Sorrir
Dar muito miminho
Do coração deixar sair
Todo o amor e carinho.
Texto e cartaz elaborado pelos alunos da turma A do 2º ano da EB1/JI Fonte da Moura

FÉRIAS DA PÁSCOA
Férias da Páscoa, que bom!
Para poder descansar
Pegar na bicicleta
Dar passeios, viajar
Dormir em casa da avó
Prolongar mais o serão
Ir à praia ou à montanha
Acompanhada pelo cão
Jogar no computador
Comer doces com fartura
Encontrar-se com os amigos
E não esquecer a leitura.
Isabel Lamas, O Livro da Páscoa

Boas leituras e uma Páscoa Feliz!
A Equipa de Coordenação do Jornal
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SUGESTÕES DE LEITURA - PÁSCOA

SUGESTÕES DE
LEITURA
DIA MUNDIAL DA ÁRVORE
21 de março
As árvores e os livros
As árvores como os livros têm folhas
e margens lisas ou recortadas,
e capas (isto é copas) e capítulos
de flores e letras de oiro nas lombadas.
E são histórias de reis, histórias de fadas,
as mais fantásticas aventuras,
que se podem ler nas suas páginas
no pecíolo, no limbo, nas nervuras.
As florestas são imensas bibliotecas,
e até há florestas especializadas,
com faias, bétulas e um letreiro
a dizer: «Floresta das zonas temperadas».
É evidente que não podes plantar

no teu quarto, plátanos ou azinheiras.
Para começar a construir uma biblioteca,
basta um vaso de sardinheiras.
Jorge Sousa Braga, Herbário (2002)
Professora Lisete Rainha
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DIA DE S. VALENTIM

LOVE IS IN THE AIR
Que melhor maneira de
terminar a época Carnavalesca a
celebrar a alegria de festejar o
AMOR!
A antecipar o Dia, sim porque
a antecipação aguça o apetite, a
Biblioteca Escolar encheu-se de
corações vermelhos e de
mensagens amorosas em Inglês,
ilustrando a alegria e boa
disposição
com
que,
tradicionalmente, se celebra
esta
efeméride
no
Agrupamento.
Na disciplina de Educação Visual, os alunos do 7º A e do 7º C,
em articulação com o Projeto de Educação Sexual, abriram o
seu coração e trabalharam os afetos através da exploração do
artesanato português, mais precisamente do lenço dos
namorados da zona do Minho. Assim, dos corações, passaram à
confeção dos lencinhos dos namorados, cada um mais
encantador que o outro, com a sua mensagem inspiradora no centro, despertando
sentimentos de amizade e partilha que alcançaram o seu
ponto máximo no dia a seguir à interrupção de Carnaval,
quando as 57 missivas foram
distribuídas pelas salas de
aula.
Na Biblioteca, um placard
adornado
com
motivos
condizentes com o tema, foi
sendo preenchido com as
mensagens/frases que os
alunos redigiram na disciplina
de Inglês e registaram nos “lencinhos de papel”, elaborados
pela professora Luísa Pereira.
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VALENTINE’S DAY

Trabalhos realizados pelos alunos na disciplina de Inglês
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S. VALENTINE

Professora Sara Ferreira (Grupo de Informática)
Professora Ana Paula Sousa (Inglês)
Alunos do 9º C
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S. VALENTINE

Professora Sara Ferreira (Grupo de Informática)
Professora Ana Paula Sousa (Inglês)
Alunos do 9º C
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POSTAIS DE S. VALENTIM

Professor Nuno Ribeiro (Grupo de Informática), Professora Ana Paula Sousa (Inglês) e Alunos do 8º C
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POSTAIS DE S. VALENTIM

Professora Sara Cristina (Grupo de Informática), Professora de Inglês (Ana Lopes) e Alunos do 7ºD/PCA

pág1

Notícias Frescas

Página 47

[ENTRETENIMENTO] 29 de março de 2018

PÁSCOA
ADIVINHAS, PROVÉRBIOS E ADÁGIOS POPULARES

- Como se faz uma

Todos me querem o bem,

omeleta de chocolate?

Tenho o pelo bem branquinho,

- Com ovos da Páscoa.

Tu sabes quem eu sou?
Sou um coelhinho.
Cristiano - 8º

Gabriel - 8º B

Se no Natal estás à janela, na Páscoa à volta da panela.
Se o Carnaval é na eira, a Páscoa é à lareira.
Iara - 8ºB

Qual é a coisa, qual é ela

Vêmo-lo oval e frágil,

Que tem grandes dentes

Fala-se nele numa fábula.

É um grande orelhudo

Aí, representa a ganância

E nem por isso ouve

Por vezes, é colorido e delicioso.

melhor?

O que será?
Ivan - 8ºA

Inicia o seu nascimento numa árvore,
Tem três cascas e uma delas é muito dura.
Quando entra numa fábrica
Sai sempre recheada e colorida
O que poderá ser?
Francisco - 8ºA

Páscoa em março, ou fome ou mortaço.
Paulo - 8ºB
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CRUCIGRAMAS

Palavras cruzadas criadas pelos alunos do 9º C/PIEF na disciplina de Informática
Professora Sara Cristina Ferreira
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CUSTÓDIA DE BELÉM
A mais célebre obra da ourivesaria portuguesa, pelo seu mérito artístico e pelo seu
significado histórico.
Mandada lavrar pelo rei D. Manuel I para o Mosteiro de Santa Maria de
Belém (Jerónimos), a Custódia de Belém é atribuível ao ourives e
dramaturgo Gil Vicente. Foi realizada com o ouro do tributo do
Régulo de Quíloa (na atual Tanzânia), em sinal de vassalagem à
coroa de Portugal, trazido por Vasco da Gama no regresso da sua
segunda viagem à Índia, em 1503, é um bom exemplo do gosto
por peças concebidas como microarquiteturas no gótico final.
Destinada a guardar e expor à veneração dos fiéis a hóstia
consagrada, apresenta, ao centro, os doze apóstolos
ajoelhados, sobre eles pairando uma pomba oscilante, em
ouro esmaltado a branco, símbolo do Espírito Santo, e, no
plano superior, a figura de Deus Pai, que sustenta o globo do
Universo, materializando-se deste modo, no sentido
ascensional, a representação da Santíssima Trindade.
As esferas armilares, divisas do rei D. Manuel I, que definem o nó, como que
a unir dois mundos (o terreno, que se espraia na base, e o sobrenatural, que se
eleva na estrutura superior), surgem como a consagração máxima do poder
régio nesse momento histórico da expansão oceânica, confirmando o espírito
da empresa do Rei Venturoso.
“Custódia de Belém” in Museu Nacional de Arte Antiga [em linha]. Lisboa. [consult. em 2018-01-02].
Disponível na Internet:
http://www.museudearteantiga.pt/colecoes/ourivesaria/custodia-de-belem

A Equipa de Coordenação do Jornal

DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Músicas para o Dia da Mulher
 “Única Mulher” – Anselmo Ralph
 “Tu és a Mulher” – C4 Pedro
 “Todas as mulheres do mundo” - Rita
Lee
 “Mulher” - Elba Ramalho
 “Run The World” – Beyoncé







“Woman” - John Lennon
“I'm Every Woman” - Whitney Houston
“Black Magic Woman” - Santana
“Woman in Love” - Barbra Streisand
“I am a Woman” - Betty Wrigh
Trabalho realizado na disciplina de Português
Tatiana e Ana - 9º C/PIEF
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A HISTÓRIA DE SÃO VALENTIM
 Diz-se que o imperador Cláudio pretendia reunir um grande exército para expandir
o império romano.
 Para isso, queria que os homens se alistassem como voluntários, mas a verdade é
que eles estavam fartos de guerras e tinham de pensar nas famílias que deixavam para trás...
 Se eles morressem em combate, quem é que as sustentaria?
 Cláudio ficou furioso e considerou isto uma traição. Então teve uma ideia: se os homens não
fossem casados, nada os impediria de ir para a guerra. Assim, decidiu que não seriam
consentidos mais casamentos.
 Os jovens acharam que essa era uma lei injusta e cruel. Por seu turno, o sacerdote
Valentim, que discordava completamente da lei de Cláudio, decidiu realizar
casamentos às escondidas.
 A cerimónia era um ato perigoso, pois enquanto os noivos se casavam numa sala mal
iluminada, tinham que ficar à escuta para tentar perceber se haveria soldados por perto.
 Uma noite, durante um desses casamentos secretos, ouviram-se passos. O par que no
momento estava a casar conseguiu escapar, mas o sacerdote Valentim foi capturado. Foi
para a prisão à espera que chegasse o dia da sua execução.
 Durante o seu cativeiro, jovens passavam pelas janelas da sua prisão e atiravam flores e
mensagens onde diziam acreditar também no poder do amor.
 Entre os jovens que o admiravam, encontrava-se a filha do seu carcereiro. O pai dela
consentiu que ela o visitasse na sua cela e aí ficavam horas e horas a conversar.
 No dia da sua execução, Valentim deixou uma mensagem à sua amiga (por quem dizem que
se apaixonou), agradecendo a sua amizade e lealdade.
 Ao que parece, essa mensagem foi o início do costume de trocar mensagens de amor
no dia de S. Valentim, celebrado no dia da sua morte, a 14 de Fevereiro do ano de 269.

A História de São Valentim
guardada nos CORAÇÕES

9ºC/PIEF (Disciplina de Português)
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ORIGEM DO IOGA
Certa vez um famoso dançarino improvisou alguns movimentos instintivos, porém,
extremamente sofisticados que emocionaram todos os que assistiram. Foi algo espontâneo,
que só encontrou eco no coração daqueles que também tinham uma sensibilidade apurada.
O dançarino conseguiu transmitir boa parte do seu conhecimento. Mas um dia, muito tempo
depois, o Mestre morreu. Os discípulos mantiveram a arte intacta e assumiram a missão de a
difundir.
Num determinado momento da História, essa arte ganhou o nome de integridade,
integração, união: em sânscrito - Yoga . O seu fundador ingressou na mitologia com o nome
de Shiva e com o título de Natarája que quer dizer Rei dos Dançarinos.
Estes factos ocorreram há mais de 5000 anos, a Noroeste da Índia, no
Vale do Indo, que era habitado pelo povo drávido. Esta civilização, uma das
mais avançadas da antiguidade, ficou perdida e soterrada durante milhares
de anos. Contudo, por volta de 1900, descobriram as cidades Harappá e
Mohenjo-Daro, através de escavações arqueológicas realizadas na Índia.
Ficaram impressionados com o que encontraram: cidades com
urbanismo planeado. Ao invés de ruelas
tortuosas, havia largas avenidas (com 14
metros de largura), cortando a cidade no
sentido Norte-Sul e Leste-Oeste. Entre
elas, encontraram ruas pedonais, nas
quais não passavam carros de boi.
Nessas, as casas da classe média tinham
dois andares, instalações sanitárias dentro
de casa e água corrente. É preciso não
esquecer que estamos a falar de uma civilização que floresceu 3000 anos antes de Cristo.
Sabe-se hoje que a Civilização Védica não é somente a mais antiga
do planeta, mas foi também a maior civilização da alta antiguidade,
muito maior do que a Suméria, a Assíria e o Egito juntos.
Esta civilização recebeu este nome, devido aos rios da região, o
Indus e o Sarasvati. Estes rios deram suporte a esta civilização que
floresceu no Vale do lndus, onde hoje é o Paquistão, numa região
chamada Punjab, que se encontra localizada no Noroeste da atual Índia.
Estudos recentes demonstram com clareza que o ioga, na
condição de um conjunto informal de metodologias e doutrinas, já existia no período do RigVeda, portanto é anterior ao ano 4000 antes de Cristo e pensa-se que terá surgido com a
civilização Indus Sarasvati, podendo exceder os 10 000 anos de idade.
EB1/JI António Aroso - 2ºA
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