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VISITA DE ROSA MOTA À ESCOLA MANOEL DE OLIVEIRA
A convite do Grupo de Educação Física e através
da sua representante, a professora Bárbara
Moreira, no dia 23 de janeiro, a Escola Básica
Manoel de Oliveira teve a honra de receber a
visita de Rosa Mota, a primeira atleta portuguesa
a conquistar o ouro olímpico, para estar presente
na prova Mega-Sprinter Escolar.
(Continua na página 8)

15º CAMPEONATO NACIONAL DE JOGOS MATEMÁTICOS
Dezasseis alunos das quatro escolas que constituem este
Agrupamento participaram no 15º Campeonato Nacional
de Jogos Matemáticos, que se realizou na Escola Básica de
Pedrouços, na Maia, no dia 29 de março.
Os alunos foram acompanhados pela delegada do grupo
de Matemática do 2º Ciclo, Teresa Rebolo, e, ainda, pelas
professoras La Salette Miranda e Carla Esperanço, do 1º
Ciclo.
(Continua na página 9)

BOAS PRÁTICAS DE LEITURA
Na sequência das experiências promotoras da
leitura que decorreram na Semana da Leitura,
no dia vinte e sete de março, realizaram-se, na
EB Manoel de Oliveira, duas sessões de
animação da leitura da obra História com Reis, Rainhas, Bobos,
Bombeiros e Galinhas, da autoria de Manuel António Pina. Estas
foram dinamizadas pela Dra. Carla Teixeira e pela Dra. Adelaide
Silva, no âmbito do Projeto de Animação Comum de 2018-2019.
(Continua na página 29)

[SUMÁRIO] 29 de abril de 2019
Editorial
Demos início a mais uma etapa e continuámos
a celebrar a Literatura, a Natureza, a Arte, o
Desporto, através de iniciativas que se sucederam
ao longo destes três meses e constituem motivo
de orgulho para a comunidade educativa.
É nossa intenção reiterar a ideia de que a
leitura é uma condição básica transversal a todo o
conhecimento e um direito humano com impacto
direto no desenvolvimento social e cultural das
crianças e dos jovens, pelo que se continua a dar
destaque às manifestações literárias e artísticas
dos nossos alunos e professores, bem como aos
projetos e às atividades de promoção da leitura e
de outras literacias, nomeadamente, a literacia
em saúde oral.
É nossa função salientar a participação dos
nossos alunos no 15º Campeonato Nacional dos
Jogos de Matemática e noutras competições da
mesma área, disputadas na Escola, ao longo do
ano.
Destacámos, ainda, a importância do Projeto
de Promoção e Educação para a Saúde (PPES), no
âmbito do qual se desenvolvem diversas
atividades e se tratam temas como a saúde
mental e a prevenção da violência, a educação
alimentar, a atividade física, os afetos e a
educação para a sexualidade, entre outros.
De igual modo, realçámos a adesão dos nossos
alunos e professores ao Mega-Sprinter que, este
ano, contou com a presença de uma “Embaixatriz
do Desporto”, constituindo esta participação um
forte incentivo para se continuar a investir com
entusiasmo, empenho e dedicação em atividades
físicas promotoras de estilos de vida saudáveis.
Os registos que se seguem espelham o que de
melhor se fez neste período. Cabe ao leitor
descobri-lo.
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SESSÃO DE SENSIBILIZAÇÃO –“GESTÃO DO STRESS”
No âmbito da Saúde Mental, a UCC Cuidar, na pessoa da
Enfermeira Amélia Sá (Especialista em Enfermagem de Saúde
Mental e Psiquiátrica), esteve presente na Escola Manoel de
Oliveira, junto da turma do 9º A, no dia 25 de março, a
desenvolver uma sessão de saúde escolar, no âmbito da Gestão
de stress.
O stress é uma resposta fisiológica comportamental normal a
algo que aconteceu ou está para acontecer que nos faz sentir
ameaçados ou que, de alguma forma, perturba o nosso
equilíbrio, implicando somatização. Como somatização pode-se
referir sintomas físicos (tensão arterial alta, dores de cabeça,
perturbações de sono, dores no peito, dor de costas, dores
musculares, alterações no apetite, etc.) e sintomas
comportamentais (falta de concentração, ansiedade, perda de
memória, depressão ou tristeza, alterações no humor, etc.).
Assim, com esta sessão, pretendeu-se capacitar os alunos para a gestão de stress com
algumas estratégias de coping que passam, em grande parte, por alterações de
comportamentos, como evitar stress desnecessário, alterar situações de stress, pela
adaptação e aceitação em situações de stress. Para além de uma abordagem de cada uma
destas estratégias, salientou-se a importância da adoção de estilos de vida saudável.
A Diretora de Turma do 9ºA - Ana Pais

VISITA DE ESTUDO A SERRALVES - EXPOSIÇÃO JOAN MIRÓ
No dia 22 de fevereiro, a turma do 9ºA
participou numa Visita de Estudo guiada à
exposição “Joan Miró e a morte da pintura”.
Os alunos foram acompanhados pelas
docentes Ana Pais e Ivone Monteiro.
As obras de Joan Miró, propriedade do
Estado Português, são mostradas ao público,
pela primeira vez, na Casa de Serralves. Esta
visita de estudo realizou-se no âmbito das
disciplinas de História e de Educação e
Cidadania.
Os
alunos
participaram
ativamente nesta atividade, tendo colocado
e respondido a diversas questões durante a

apresentação do tema pelo guia responsável
pela visita.
A Diretora de Turma do 9ºA - Ana Pais
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15 de dezembro de 2016

JOAN MIRÓ

No âmbito da visita de estudo à exposição sobre Joan Miró em Serralves, os alunos do 9º A
elaboraram diversos trabalhos. Selecionámos dois para publicar no nosso jornal.
Joan Miró foi um importante pintor,
escultor e ceramista espanhol. Um criador

de formas, figuras coloridas, imaginárias e
símbolos próprios formados por manchas
e por linhas carregadas.
Joan
Miró
(1893-1983)
nasceu em Barcelona, em
Espanha, no dia 20 de abril de
1893.
Desde
pequeno
demonstrou o gosto pela
pintura. Ingressou na Escola
de Belas Artes de Barcelona,
mas
com
14
anos,
pressionado pela família, teve
de abandonar os estudos de
Artes.
Estudou,
então,
comércio e trabalhou dois
anos como farmacêutico, até
sofrer uma crise nervosa. Em
1912, pretendendo retomar os estudos,
voltou para Barcelona e ingressou na
Academia de Artes, dirigida por Francisco
Gali, que o apresentou às últimas
tendências artísticas europeias.
pág1

Inicialmente, Miró apresentou uma
pintura com um estilo expressionista, com
influências
fauvistas
e
cubistas,
distorcendo formas e usando cores pouco
reais que destruíam os valores tradicionais.
Em 1918, realizou a sua primeira exposição
individual. Em 1919, foi para Paris, onde
conheceu Picasso e Tristan Tzaia. Nesse
período, enfrentou dificuldades em vender
os seus quadros. Em 1924, a pintura de
Joan Miró recebeu influência do
Movimento Surrealista. Nesse período
destaca-se a tela “O Carnaval de Arlequim”
que apresentava cenas oníricas e
paisagens imaginárias. A obra foi baseada
em desenhos feitos em estado de

alucinação induzidos pelas dificuldades e
pela fome que atravessava. Em 1926, Joan
Miró participou na primeira exposição
surrealista.
Trabalho elaborado por Pedro e Ivan - 9ºA
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VISITA DE ESTUDO À EXPOSIÇÃO DE JOAN MIRÓ
No dia 22 de fevereiro, os alunos do 9ºA visitaram a Casa de Serralves e a
exposição “ A morte do artista” de Joan Miró.
A visita foi realizada a pé. Quando chegámos a Serralves fomos recebidos
por um guia que nos explicou como o artista pensava e a mentalidade da
época em que viveu.
Mal entrámos, deparámo-nos com uns tapetes queimados e pintados. Mais à frente, vimos
quadros queimados e rasgados. O guia explicou-nos que Miró viveu as duas grandes guerras
mundiais. Também vimos alguns quadros que simbolizavam a paz.
Nessa visita fomos acompanhados pelas professoras Ana Pais e Ivone Monteiro.
Esta visita ajudou-nos a compreender a mentalidade da época.
Pedro, Marisa e Ivan - 9ºA

VISITA DE ESTUDO À FEIRA DAS PROFISSÕES NA EXPONOR
No dia 27 de fevereiro, os alunos do 9ºA e do 9ºB
visitaram a Feira de cursos/profissões na Exponor.
Durante esta visita tivemos a oportunidade de
viajar de camioneta e de fazer perguntas sobre
diversas profissões e cursos, como design gráfico,
desporto, ciências, tecnologias, entre outros. Também tivemos a oportunidade de
experimentar e pegar em coletes à prova de bala e em armamento militar, junto do expositor
do exército. Fomos acompanhados pela professora Ana Pais, a técnica social, Rita Prata, e o
psicólogo da escola, Manuel Oliveira.
Pedro, Marisa e Ivan - 9ºA

EXPOSIÇÃO “RIDENDO CASTIGAT MORES”
No âmbito do Projeto “Ler para
Imaginar”, os alunos das duas turmas
do nono ano elaboraram cartazes
sobre as diferentes personagens
intervenientes na peça Auto da Barca
do Inferno, de Gil Vicente, conteúdo
programático em estudo neste ano
letivo.
Os trabalhos, subordinados ao tema
“Ridendo Castigat Mores” (a rir
corrigem-se os costumes), estiveram
expostos no átrio da escola para
serem apreciados por toda a
comunidade escolar.
pág1

Professora Lisete Rainha e Turmas 9ºA e 9ºB
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DIA MUNDIAL DA ÁRVORE OU DA FLORESTA
No passado dia 21 de março, Dia Mundial da Árvore ou da Floresta, todos os alunos do 2º
ciclo, no âmbito da disciplina de Ciências Naturais, em articulação com Ciência Viva,
contribuíram para a construção de uma “árvore sensibilizadora”.
Com o objetivo de alertar a comunidade educativa para a importância da preservação das
árvores, quer ao nível do equilíbrio ambiental e ecológico, quer da própria qualidade de vida,
todos os alunos elaboraram uma folha com uma frase alusiva ao tema.
As florestas são conhecidas como os "pulmões do mundo", dado que permitem a produção
de oxigénio a partir de dióxido de carbono e a manutenção e renovação dos ecossistemas.
Por outro lado, são também de elevada importância em áreas estratégicas como a economia
e a produção de bens e alimentos.
Ilustramos esta comemoração com algumas frases escritas pelos alunos:

- “Adorar as árvores é adorar a vida.”
- “Vamos unir-nos. Juntos, de mãos dadas, para limpar e salvar as florestas e o nosso
planeta.”
- “Não à devastação das florestas.”
- “A Natureza é sábia e justa. O vento sacode as árvores, move os galhos para que todas as
folhas tenham o seu momento de ver o sol.”
- “ A árvore é como a palavra. Uma só diz pouco, muitas juntas dão cor ao mundo.”
Em conjunto, criámos uma árvore; em conjunto, podemos lutar por um mundo mais
verde, por um mundo melhor.
Professoras e alunos do 2ºciclo – Ciências Naturais
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PROVA MEGA-SPRINTER
No dia 23 de janeiro, decorreram na EB
Manoel de Oliveira as provas de Corrida de
Velocidade (40 metros) e de Resistência
(1000 metros), em que participaram cerca
de trinta alunos de 2º e 3º Ciclo, abrangendo
vários escalões que foram do infantil até ao
juvenil.
Deste grupo, foram apurados vinte e cinco alunos para
representar a Escola no Corta Mato CLDE Porto, prova que
se realizou no dia 1 de fevereiro, no Parque da Cidade, e no
XV Mega-Sprinter, em que participaram nas modalidades
de Quilómetro (KM), Salto em Altura e Lançamento do
Peso, as quais decorreram no dia 20 de março, na pista da
Lavandeira, em Vila Nova de Gaia.
A participação da nossa Escola foi importante
na medida em que os alunos vivenciaram
experiências diferentes e contactaram com alunos
de outras escolas. Todos participaram com
interesse e fair play, manifestando o seu
entusiasmo pela prática desportiva e pelo
intercâmbio entre escolas.
Além do convívio e do trabalho de equipa que esta
iniciativa proporcionou a todos os envolvidos, alguns
conseguiram mesmo obter uma medalha pelo seu esforço
físico.

Lídia Espinheira - Professora de Educação Física - 2º Ciclo
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VISITA DE ROSA MOTA À ESCOLA MANOEL DE OLIVEIRA
A presença de Rosa Mota foi bem acolhida por toda
a comunidade educativa e constituiu um contributo
significativo não só para a promoção da atividade física,
como também para a prática continuada de um
desporto, reforçando a importância da atividade física
na vida escolar e na saúde dos alunos.
Para os alunos, foi um momento memorável porque,
além de ficarem a conhecer pessoalmente uma das
personalidades mais prestigiadas do mundo do
Desporto, foram, ainda, presenteados com alguns
brindes e certificados de presença.
Por sua vez, a Escola agradeceu a presença da ex-atleta portuguesa, campeã olímpica e mundial
da maratona,
oferecendo-lhe
lembranças
representativas da nossa Escola.

Professora Lídia Espinheira - Educação Física – 2º Ciclo
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15º CAMPEONATO NACIONAL DE JOGOS MATEMÁTICOS
No 1º Ciclo, foram utilizados o Jogo do Semáforo e o
dos Gatos & Cães; no 2º ciclo, foram utilizados o Jogo
do Rastros e o dos Gatos & Cães.
Relativamente ao 1º ciclo, na primeira eliminatória
do Jogo do Semáforo, a Maria Inês, da EB da Vilarinha
obteve o segundo lugar e a Maria Luísa, da EB da
Ponte, obteve o quinto lugar. No Jogo Gatos & Cães,
na primeira eliminatória, o Daniel da EB Fonte da
Moura obteve o primeiro lugar e o Guilherme, da EB
da Ponte, obteve o oitavo lugar.
No 2º ciclo, na primeira eliminatória, no Jogo “Gatos
& Cães”, a Maria Manuel obteve o oitavo lugar e, no
Jogo do Rastros, o Tiago obteve o nono lugar.
Todos os participantes estão de parabéns, uma vez
que, ao longo de todo o campeonato, apesar do seu
nervosismo, competiram com alunos de várias escolas
do nosso país, demonstrando muito interesse,
entusiasmo e empenho na realização dos diferentes
jogos.
Todos os participantes receberam um certificado de participação e manifestaram interesse
em participar mais vezes neste tipo de competição.

Professora Teresa Rebolo (Delegada de Matemática do 2º Ciclo)
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CAMPEONATO SUPERTMATIK DE CÁLCULO MENTAL
No dia catorze de março, às 14:00, realizou-se, na EB
Manoel de Oliveira, a segunda fase do campeonato
SuperTmatik para os alunos do 2º Ciclo, tendo sido
apurados os seguintes: a Inês, o Ivan e o Tiago do 6ºA; o
Tiago do 5º A.
No dia vinte e oito de março, à mesma hora, realizou-se
a segunda fase do referido campeonato para alunos do 1º
Ciclo, tendo sido apurados os seguintes: da EB Fonte da
Moura, a Beatriz Maria, do 4ºA, o Alexandre e o Igor,
ambos do 4ºB; da EB Vilarinha, o Rodrigo, do 4ºB.
De igual modo, no dia 3 de abril, realizou-se a segunda
fase do SuperTmatik para os alunos do 3º ciclo, tendo sido
apurados os seguintes: o Francisco e o Tiago, do 9ºA; o
Jorge, do 8ºC e o Cristiano, do 9ºB.
A fase final será disputada pelos alunos de cada ciclo, no
final do ano letivo, mais concretamente, no Dia da Ciência
e da Cultura, para se apurar um campeão, um vice-campeão, bem como um terceiro lugar.
A todos os alunos participantes será atribuído um
certificado de participação e aos que se
destacarem pela excelência do seu desempenho
serão atribuídos prémios-surpresa.
Os professores de Matemática muito se
congratulam com o empenho e o envolvimento,
quer dos alunos dos três ciclos, quer das respetivas famílias, neste campeonato de cálculo
mental, que se realizou graças à colaboração de toda a
comunidade escolar, tendo tido total apoio da Direção.

Professora Teresa Rebolo (Delegada de Matemática do 2º Ciclo)
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CONCURSO “PROBLEMA DO MÊS” MATEMÁTICA
O Concurso “Problema do Mês” foi
concebido para motivar os alunos
do 2º Ciclo para a disciplina de
Matemática, pretendendo estimular
a sua participação ativa e
interessada na resolução de
problemas
propostos,
mensalmente, numa das aulas da
referida disciplina.
No final do ano letivo, haverá diplomas para os seis alunos que obtiverem a melhor
classificação.
Professora Teresa Rebolo (Delegada de Matemática do 2º Ciclo)

ALMOFADINHAS E SAPATILHAS SAUDÁVEIS
No âmbito da temática ligada ao estudo do conteúdo
“Saúde”, na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento foi
realizada uma articulação curricular com a disciplina de
Expressões Artísticas e Tecnológicas na turma dos alunos
do 5º C. Os trabalhos desenvolveram-se de acordo com o
subtema "Almofadinhas e Sapatilhas Saudáveis" e visaram
chamar à atenção para a importância do sono e da prática
regular do exercício físico. Os alunos realizaram os seus
trabalhos com muito entusiasmo, tendo resultado peças
muito criativas, conforme se pode ver abaixo.
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Alunos do 5º C e Professora de EAT - Orquídea Castro
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EMOÇÕES E AFETOS
A Pré A do Jardim de Infância da Vilarinha foi convidada a participar numa tertúlia
subordinada ao tema: "Emoções e Afetos " com a Dra. Daniela Gonçalves, que se realizou no
dia 22 de fevereiro, no Centro Solidário da Ajudaris.
No evento, participaram seis crianças a representar toda a turma, com frases sobre o que é
ser amigo e a canção "Eu tenho um amigo".
Foi, sem dúvida, para pais, crianças e outros participantes, uma noite muito afetiva.
Obrigada pelo convite.

Educadora Maria do Carmo Almeida - Pré-Escolar da EB Vilarinha
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A ARTE DE RENOVAR OS ESPAÇOS
EXPOSIÇÃO “SIMETRIAS”
Exploração das técnicas de dobragem e de recorte total ou parcial de cartolinas e papéis de lustro
de diferentes cores, criando padrões através da composição e do contraste de cores.

Professora Ana Paula Allen e Alunos do 5ºB - Educação Tecnológica

DESFILE DE CARNAVAL – Rosto Imaginário/Deformado
A partir dos elementos do Rosto Humano, os alunos realizaram dois exercícios para chegar a um
fim: a descoberta do acaso, através do emaranhado de linhas e da representação dos elementos do
rosto, dos olhos, do nariz e da boca, dentro do emaranhado, bem como da sua representação por
meio de formas geométricas.
Uns cumpriram, outros nem por isso…mas como era Carnaval, a professora não levou a mal!

Professora Ana Paula Allen e Alunos do 5ºB - Educação Visual
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Exposição “A Primavera chegou!”
Instalação de “Árvore” bidimensional com “Flores de Papel”, através da exploração das formas,
geométricas ou orgânicas, do contraste e da sobreposição de cores.
Os alunos floriram a parede do 1º piso por onde todos podem passar e refrescar a alma e o olhar.

Professora Ana Paula Allen e Alunos do 5ºB - Educação Visual e Educação Tecnológica

Exposição “Páscoa colorida”
As “Bolas de Natal suspensas” de dezembro transformaram-se lentamente em ovos coloridos da
Páscoa, num trabalho evolutivo de exploração de técnicas e aplicação dos diversos conteúdos
abordados, como os elementos da comunicação visual, o ponto e linha, a forma, a textura, a
geometria, os materiais e as cores.

Professora Ana Paula Allen e Alunos do 5ºB e do 5ºC –
Educação Visual, Educação Tecnológica e Expressões
Artísticas e Tecnológicas
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IDA AO TEATRO
No dia 21 de março, de tarde, os alunos das turmas A e B do 9º ano, acompanhados pelas
professoras Lisete Rainha, Ana Pais e Carla Pereira, deslocaram-se ao Teatro Sá da Bandeira,
no Porto, para assistir a uma adaptação da peça
Auto da Barca do Inferno, uma sátira da
sociedade portuguesa do século XVI, escrita por
Gil Vicente.
Inicialmente, os alunos foram conduzidos por
dois atores numa visita virtual ao mundo do
teatro, com recurso a tecnologia multimédia, a
qual lhes permitiu conhecer os bastidores de um
teatro e alguns truques cénicos. Depois,
assistiram ao espetáculo teatral, produzido pela companhia Cultural Kids e encenado por
António Feio.
A visita de estudo constituiu uma boa
oportunidade de aprendizagem e de
entretenimento para os alunos.

Turmas 9º A e 9º B e Professora Lisete Rainha
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ATIVIDADE SOBRE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - EFA
As imagens apresentadas são parte de um
trabalho realizado pelos formandos do
Curso de Educação e Formação de Adultos
da nossa Escola sobre o tema Violência
doméstica.
Os
formandos
foram
sensibilizados para esta temática que, de
forma reiterada, tem alastrado a nossa
sociedade.
Depois de uma breve exposição do tema
e com um acalorado debate entre todos os
formandos e o formador, estes encetaram
um trabalho de pesquisa com recurso às
novas tecnologias, tendo em vista uma
abordagem mais clara e precisa sobre o
tema. Foram explanados vários pontos de
vista e tendo em conta o público-alvo dos

formandos,
respeitando
as
várias
sensibilidades, todos concordámos que é
um tema atual e que deve ser tomado em
atenção pelas famílias.
Posteriormente, com grande entusiasmo
e dedicação, puseram mãos à obra e
organizados em grupos de trabalho,
iniciaram a construção de um cartaz em
grande formato subordinado ao tema,
recorrendo a pinturas e a colagens. Estes
selecionaram frases e imagens pesquisadas
na Internet e outras realizadas por eles.
Estas imagens demonstram a dedicação e
a motivação dos formandos e o culminar
do trabalho de uma semana.

Professor Rui Melo
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CONCURSO DE SÃO VALENTIM
À entrada, “o velhinho marco do correio” foi o recetáculo das mensagens
amorosas elaboradas pelos alunos candidatos ao concurso de declarações
de amor/amizade, dinamizado pela Biblioteca em cooperação com os
grupos disciplinares de Português de 2º e 3º Ciclo. Deste modo, se
continua a dar aos alunos a oportunidade de sonhar, usando a sua
criatividade para expressar os seus sentimentos. Alguns elaboraram
poemas, outros redigiram cartas de amor. O destinatário variou entre o
amigo/amiga especial e o animal de estimação cuja ausência provoca
saudades. Foram a concurso vinte e duas mensagens. Os trabalhos
premiados integram as Páginas Literárias desta publicação.
Os alunos vencedores foram obsequiados com livros e alguns docinhos,
na Cerimónia de Entrega de Prémios.
Equipa de Coordenação do Jornal

SÃO VALENTIM NA EB FONTE DA MOURA
Na biblioteca escolar da EB Fonte da Moura festejou-se o Dia de S. Valentim, com a realização de
atividades promotoras dos afetos. Assim, a união e a amizade foram temas abordados, a partir de
histórias lidas. Para o efeito, foram ouvidas as seguintes: O Cuquedo e um Amor que Mete Medo e
O Sapo Apaixonado.
Neste contexto, os alunos do 4ºA realizaram vários trabalhos que partilhamos convosco.

Educadora Conceição Oliveira

COMEMORAÇÃO DO DIA DOS NAMORADOS

Turma 8ºE/PIEF
Professora Lisete Rainha
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DIA DOS NAMORADOS/SÃO VALENTIM
Para manter viva a tradição, o espaço da biblioteca foi
decorado pela Dra. Luísa Pereira com trabalhos elaborados
pelos seus alunos do 8ºE/PIEF, em Expressões Artísticas e
Tecnológicas, e pelos do 7ºA, do 8º A e do 8ºC, em
Expressão Plástica. Estes últimos construíram os corações
de Viana que foram expostos na vitrina do exterior,
enquanto os primeiros elaboraram os corações brancos e as
nuvens de algodão, que embelezaram as diferentes áreas
de leitura, bem como as duas figuras de Cupido munidas de
arco e flecha, que adornaram a porta de entrada,
“enchendo” de amor e amizade todos os que a
atravessaram.
No exterior, uma outra vitrina teve o toque mágico da
Dra. Orquídea Castro.

A Equipa de Coordenação do Jornal
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FORMAÇÃO DE LEITORES NA BIBLIOTECA
Os alunos do 7º A assistiram a uma sessão de formação
sobre o modelo de pesquisa Big 6 na biblioteca, no dia 28 de
fevereiro. Uma vez que os alunos realizam trabalhos de
investigação na escola e, muitas vezes, desconhecem as
várias fases de acesso e tratamento de informação, a equipa
da Biblioteca organizou uma apresentação do modelo Big 6.
O
modelo
de
pesquisa Big 6 foi
criado
por
dois
especialistas americanos, Mike Eisenberg e Bob Berkowitz,
professores na Universidade de Syracuse, em Nova Iorque, em
2003, com o objetivo de desenvolver a literacia da informação
nos jovens. Este modelo integra a busca de informação e a
utilização de ferramentas tecnológicas, com o intuito de
contribuir para a procura, o uso, a aplicação e a avaliação da
informação. O nome deriva da
estruturação em seis etapas de
pesquisa,
nomeadamente:
definição da tarefa, estratégias
de procura de informação,
localização e acesso, uso de
informação, síntese e avaliação.
Tendo como alvo os estudantes,
tanto Bob Berkowitz como Mike Eisenberg, desenvolveram
estudos ligados ao ensino num esforço para melhorar as
competências individuais da sociedade atual, tendo em
conta as necessidades de informação das pessoas. Os
especialistas desenvolveram este modelo, visando facilitar e
estruturar o pensamento e a aprendizagem dos alunos no
ensino básico e secundário.
A utilização deste modelo revela-se proveitosa, visto poder
ser adaptada para todos os níveis de ensino, promover a
literacia da informação e disciplinar a aprendizagem com
método. O valor da resolução de problemas ligados à
informação deve ser apoiada por uma pesquisa séria e
cuidada. Qualquer indivíduo deveria investir na procura de
informação para fazer face às dificuldades causadas pela
desinformação tão comum hoje em dia. Daí a importância do
modelo Big 6 para os nossos alunos.
Bibliografia:
o
o

https://thebig6.org/media
https://faculty.washington.edu/mbe/bio.php

Professora Susana Cruz - Equipa de Coordenação da BE
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PROJETOS DE LEITURA E A FORMAÇÃO DE LEITORES
Numa antecipação da Semana da
Leitura e das aulas de Português que iriam ser
dedicadas à leitura e exploração da obra
História com Reis, Rainhas, Bobos, Bombeiros
e Galinhas, de Manuel António Pina, as turmas
de 5º, 6º e 7º ano foram convidadas pela
Biblioteca a participar em nove sessões de formação de
utilizadores/leitores com o objetivo de ficarem a conhecer o
referido autor e a sua obra, bem como de lhes ser
despertado o interesse e a curiosidade de ler
mais, no espaço da escola, mas também no da
família e no dos amigos.
Além da leitura e comentário dos textos ilustrados de carácter
informativo, os alunos puderam, ainda, ouvir excertos e apreciar
as ilustrações de vários outros livros do escritor que constam do
acervo bibliográfico do Agrupamento.
Para o sucesso desta atividade de celebração da leitura e de
outras que se lhe seguiram, em diferentes
contextos, muito contribuiu o trabalho de
cooperação realizado entre a Biblioteca, a
coordenadora do Departamento de Línguas e
as delegadas de Português, particularmente a
Dra. Graça Braga que elaborou e partilhou
documentos orientadores das atividades curriculares que deram
sequência a estas sessões, bem como, recursos educativos
vários, concebidos para motivar e envolver os alunos no referido
projeto de leitura.
Também participaram nesta iniciativa, as
professoras Alzira Gomes, Fátima Leite, Nuno
Fernandes, Filipa Leite, Andreia Leite, Clara
Matos e Anabela Ferreira.

A Equipa de Coordenação do Jornal
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SEMANA DA LEITURA
Este ano, a Semana da Leitura chegou
mais cedo e durou mais tempo.
Inicialmente programada para começar
no dia 11 de março, a verdade é que as
atividades de celebração da leitura, do
livro e do leitor, bem como de divulgação de projetos começaram a
animar as bibliotecas escolares e outros espaços do Agrupamento
desde o início do mês e prolongaram-se até à comemoração do Dia
Mundial da Saúde Oral (20 de março) e Dia Mundial da Poesia (21 de
março).
A Semana da Leitura foi comemorada em todas as escolas do
Agrupamento e contou com um programa rico
e variado de atividades de promoção da
leitura, dando continuidade e consistência ao
diálogo entre as artes, as humanidades e as
ciências. O seu programa incluiu várias sessões
da Hora do conto, contando, por vezes, com a
colaboração de pais/encarregados de educação,
sessões de ilustração e de dramatização, sessões
de apresentação de projetos de leitura, canções,
declamações, concursos, pesquisas bibliográficas,
atribuição de prémios, exposições, entre outras.
Graças à colaboração de alunos, professores,
educadoras e assistentes operacionais, os
espaços das Bibliotecas ganharam uma nova vida
e foram ponto de encontro criativo e
colaborativo.
Este ano, o Plano Nacional de Leitura dirigiu um
pedido de colaboração
aos pais, encarregados
de educação e à comunidade para se envolverem
na partilha de histórias, de leituras, de textos
escritos e de outras atividades de promoção da
leitura, dando, assim, o seu contributo para a
construção de leitores para a vida.
A Equipa de Coordenação do Jornal
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SEMANA DA LEITURA NA EB FONTE DA MOURA
A Semana da Leitura na EB Fonte da Moura proporcionou aos
alunos da escola e às crianças do Jardim de infância, bem como
a toda a comunidade educativa um conjunto de atividades
promotoras da leitura. Inaugurámos o evento com o livro O
médico do mar, de Leo Timmers, a partir do qual se debateu a
importância da amizade e da entreajuda na vida. Foi uma
atividade que promoveu o gosto de ler e de ouvir ler, em que os
alunos participaram com entusiasmo e interesse.
Na sequência desta iniciativa, alunos e professores,
dinamizaram, na Biblioteca, outras atividades de cariz diverso,
algumas já com “tradição” no
Agrupamento: Hora do conto,
leitura de poemas, canções,
teatro e escrita criativa. Os
trabalhos realizados pelos alunos foram expostos na biblioteca
e nas salas de aula. A semana envolveu não só as crianças, mas
também os pais, assim como a comunidade educativa.
Educadora Conceição Oliveira

ESCRITORES PORTUGUESES
Na Semana da
Leitura, a Biblioteca
da
Manoel
de
Oliveira
prestou
homenagem
a
Sophia de Mello
Breyner, a Jorge de
Sena e a Fernando
Namora, escritores
portugueses que têm merecido um destaque especial, em virtude da comemoração do
centenário do seu nascimento. A evocação do cinquentenário da
morte de José Régio integrou, ainda, esta iniciativa.
Divulgamos assim o contributo da equipa pedagógica da Biblioteca,
particularmente da professora Paula Santos, na valorização do evento.
A Equipa de Coordenação do Jornal
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HORA DO CONTO NA VILARINHA E NA FONTE DA MOURA
A Semana da Leitura abriu com a
Hora do Conto para os mais pequenos.
No dia onze e, posteriormente, no
dia dezoito de março, as crianças do
pré-escolar e alunos do 1º e do 2º ano
das Escolas Básicas da Vilarinha e da
Fonte da Moura visitaram as
respetivas Bibliotecas para conhecer
as aventuras do doutor Dean, um
médico fora do vulgar que, a bordo do
seu fantástico submarino, mergulha
nas profundezas do oceano para dar
consultas e cuidar dos seus pacientes
muito especiais porque são peixes e
outras criaturas marítimas.
As sessões foram animadas pela
professora Susana Cruz que, a par e
passo, interrompia a leitura do conto O
Médico do Mar, de Leo Timmers, para
mostrar e comentar as suas ilustrações,
cativando, assim, a atenção dos
pequenos espectadores para as cores
vivas que as caracterizam e, ao mesmo tempo, dar ênfase
ao estado de felicidade das personagens que, graças aos
cuidados prestados pelo Dr. Dean, melhoraram as suas
condições de saúde. Neste sentido, reforçou-se a
importância de adotar boas práticas de saúde oral,
diariamente, nomeadamente no que se refere à
escovagem dos dentes e à seleção criteriosa de alimentos
saudáveis.
Para o mesmo efeito, decorreu, em simultâneo, uma pequena exposição, pondo em
evidência alguns recursos e materiais subordinados à mesma temática, que
poderão ser utilizados em futuras atividades de promoção da leitura e da saúde
oral, a realizar na sala de aula.
Cumpre-nos, ainda, acrescentar que esta história, além de divertida e viva,
contém uma mensagem que realça a importância da amizade e da cooperação,
demonstrando como estes sentimentos/valores humanitários podem ajudar qualquer um de
nós a enfrentar as adversidades da vida.
A Equipa de Coordenação do Jornal
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HORA DO CONTO NA BIBLIOTECA
“A Ana quer”, de Manuel António Pina
Pré-escolar

O Pássaro da Cabeça, de Manuel António
Pina

2º B e 2º C

História com Recadinho,
de Luísa Dacosta
1º A
“Chicken Licken”
Hora do conto
Disciplina de
Inglês
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HORA DO CONTO
A Flor Vai Ver o Mar
Alves Redol

O Nabo Gigante
Alexis Tolstoi
Pré-Escolar

Educadora Conceição Oliveira
Equipa da Biblioteca Escolar

TEATRO
Durante a Semana da Leitura, a peça de teatro “Uma Família de Chapéus” foi apresentada
pela turma A do 4º ano aos alunos do 2º A e do 2ºB e, ainda, às crianças do Pré-Escolar.

.

Educadora Conceição Oliveira
Equipa da Biblioteca Escolar
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CIRCUITO DE JOGOS CIIL NA BIBLIOTECA
No dia 28 de março, o CiiL - Centro de Investigação e
Intervenção na Leitura - dinamizado pela terapeuta
Ana Filipa Silva e em colaboração com as educadoras
Conceição Oliveira e Amélia Fernandes e as
professoras Maria José Cardoso e Clara Lima realizou
um Circuito de Jogos com a turma do 1.º ano, na
biblioteca da Escola Fonte da Moura. Este Circuito de
Jogos foi composto por sete espaços. Em cada um
deles era possível jogar um jogo destinado ao
desenvolvimento das competências pré-leitoras e/ou
leitoras. Os dois primeiros jogos eram destinados à promoção da consciência fonémica e das
relações letra-som (competências pré-leitoras) e os restantes cinco tinham como objetivo a
promoção das competências leitoras. A maioria dos jogos recorreu a materiais realizados pela
equipa do CiiL: dados, bingos e dominós de leitura... Mas também tiveram oportunidade de
jogar o Eu Leio, um software de apoio à aprendizagem da leitura criado pela Porto Editora, em
parceria com o Politécnico do Porto.
Como nem todos os alunos conheciam os jogos do Falaroco (a mascote do CiiL), neste dia,
demos a oportunidade, a todos os alunos do 1.º ano, em pequeno grupo, de participarem nos
jogos. Como é evidente, o Falaroco não podia faltar e também ele participou nos jogos
realizados. No final, em jeito de agradecimento, entregou à turma, um diploma pelo
entusiasmo e alegria que demonstraram na realização deste circuito de jogos!

Educadora Conceição Oliveira e Equipa da Biblioteca Escolar
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PROJETO CIIL NA BIBLIOTECA DA FONTE DA MOURA
O CiiL propõe a todos os alunos do 1.º
ano uma avaliação ao nível das
competências pré e leitoras. De acordo
com os resultados obtidos, é feita uma
seleção de alunos elegíveis e que poderão
beneficiar do programa de intervenção CiiL
ao longo do ano letivo. A intervenção e a
investigação
é
coordenada
e
supervisionada
cientificamente
pelo
Instituto Politécnico do Porto. O programa

está focado no conhecimento do princípio
alfabético, através da promoção do
conhecimento das relações letra-som e da
consciência fonémica, e na descodificação,
através da leitura isolada de palavras e de
pseudopalavras. A intervenção decorre
fora da sala de aula, em pequeno grupo,
com periodicidade preferencial de cinco
dias por semana, com recurso ao software
“Eu Leio”.

Educadora Conceição Oliveira e Equipa da Biblioteca Escolar

PROJETO CiiL NO PRÉ-ESCOLAR
O CiiL propõe a todas as crianças do
Jardim de Infância com 5 anos uma
avaliação ao nível das suas competências
pré leitoras. A intervenção e a investigação
é
coordenada
e
supervisionada
cientificamente pelo Instituto Politécnico
do Porto. O programa de intervenção na
educação pré-escolar está organizado ao
longo de 42 sessões, dedicadas à promoção

das
componentes
da
linguagem e da consciência
fonológica de unidades
supra-fonémicas
e
à
consciência fonémica. As
sessões decorrem em
contexto de sala, com a
presença e colaboração do educador de
infância.

Educadora Conceição Oliveira e Equipa da Biblioteca Escolar
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FEIRA DA PÁSCOA
No dia 5 de abril, realizou-se mais uma vez a Feira da
Páscoa, evento que contou com a colaboração da Associação
de pais e de toda a comunidade educativa e local.

Educadora Conceição Oliveira e Equipa da Biblioteca Escolar

PROJETO DE ANIMAÇÃO COMUM – ANIMAÇÃO DA LEITURA
A atividade foi do agrado dos alunos de
5º, 6º e 7º ano que, desta forma divertida
e animada, tiveram a oportunidade de
assistir à dramatização da obra literária
escolhida para ser alvo de leitura e análise
nas suas aulas de Português, durante as
últimas semanas.
Magnificamente interpretado pela Dra.
Adelaide, o texto escrito adquiriu
múltiplos sentidos, num apelo constante à
imaginação
e
à
capacidade de
“desimaginar Mundos”, que desencadeou
reações espontâneas de euforia e
verdadeira empatia nos alunos que
participaram no espetáculo.
Para situar este evento, convém
relembrar que todos os anos
a
Biblioteca
Municipal
Almeida Garrett promove a
divulgação e a exploração da
pág1

obra literária de um escritor português. O
objetivo
deste
trabalho é unir as
bibliotecas que
integram a Rede
de
Bibliotecas
Escolares
em
torno de um
projeto comum, promotor de boas
práticas de leitura, dando a conhecer a
literatura portuguesa e motivando as
crianças e os alunos para o prazer
continuado da leitura.
Paralelamente,
tem
havido
a
preocupação de conciliar e consolidar o
trabalho das bibliotecas (municipais e
escolares) com as atividades curriculares
e as aprendizagens essenciais inerentes às
exigências escolares.
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A Equipa de Coordenação do Jornal
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CERIMÓNIA DE ENTREGA DE PRÉMIOS
A Cerimónia de Entrega de Prémios aos vencedores do Concurso de Declarações de
Amor/Amizade e do Concurso de Leitura de Francês decorreu no dia 15 de março, de
manhã, na Biblioteca. Esta iniciativa visou premiar os alunos que se distinguiram pelo seu
bom desempenho na leitura de textos em língua francesa e na elaboração de textos originais
e formalmente corretos.
A entrega de prémios (livros e alguns docinhos) e de certificados foi enriquecida com a
leitura das cartas e dos poemas pelos respetivos autores ou pela professora bibliotecária.
No Concurso de Leitura de Francês, destacaram-se os alunos que se seguem: Cláudia
Morgado, do 7ºB; Bárbara Oliveira, Adriana Guedes, e Luís Mota, do 8ºA; Marta Moura e
Ana Costa, do 9ºA.
No concurso de Declarações de Amor/Amizade distinguiram-se os seguintes alunos:

2º CICLO - VENCEDORES
o 1º PRÉMIO: MARIA, 6ºB
o 2º PRÉMIO: LARA FILIPA, 6ºB
o 3º PRÉMIO: CAROLINA, 5ºA

3º CICLO - VENCEDORES
o 1º PRÉMIO: MARIA DA LUZ, 8ºD/PCA
o 2º PRÉMIO: LUANA SOFIA, 7ºA
o 3º PRÉMIO: ANA CAROLINA, 7ºA
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A Equipa de Coordenação do Jornal

EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS
A comunidade escolar pôde
apreciar os trabalhos dos alunos
vencedores do Concurso de
Declarações de Amor/Amizade,
através
de
uma
exposição
realizada no exterior da Biblioteca.

A Equipa de Coordenação do Jornal

CARICATURAS DE ESCRITORES

Rúben -9º C/PIEF
l
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RECITAL DE POESIA
No dia quinze de março, a Biblioteca abriu as suas portas para acolher os alunos e os
professores do 3º ciclo que se dirigiram ao local para participar no Recital de Poesia, uma
iniciativa realizada no âmbito da Semana da Leitura que deu o mote para as atividades de
celebração da Poesia que se seguiram.
O evento contou com a participação de vinte e cinco alunos de várias turmas - 7ºA, 7ºB,
8ºA, 8ºB, 8ºC, 9ºA – que recitaram poemas de diversos poetas, salientando-se, a título de
exemplo, os nomes de Luís Vaz de Camões, Fernando Pessoa, Sophia de Mello Breyner,
Eugénio de Andrade, Alexandre O’ Neill, António Gedeão e Miguel Torga.
O espetáculo foi muito acarinhado pela audiência, que manifestou o seu apreço,
aplaudindo e tecendo elogios no final de cada apresentação.

A Equipa de Coordenação do Jornal
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PROJETO DE LEITURA “A MINHA VIDA EM 10 FOTOS”
NA BIBLIOTECA
O que não pode ser dito
guarda um silêncio
feito de primeiras palavras
diante do poema, que chega sempre
demasiadamente tarde,
quando já a incerteza
e o medo se consomem
em metros alexandrinos.
Na biblioteca, em cada livro,
em cada página sobre si
recolhida, às horas mortas em que
a casa se recolheu também
virada para o lado de dentro,
as palavras dormem talvez,
sílaba a sílaba,
o sono cego que dormiram as coisas
antes da chegada dos deuses.
Aí, onde não alcançam nem o poeta
nem a leitura,
o poema está só.
E, incapaz de suportar sozinho a vida, canta.
Manuel António Pina, in Poesia Reunida

SUGESTÕES
DE
LEITURA
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PROJETO DE LEITURA “A MINHA VIDA EM 10 FOTOS”
Neste período, os alunos do 8ºA desenvolveram um
Projeto de Leitura subordinado ao tema “A minha vida
em 10 fotos”. Assim, pesquisaram, selecionaram e
legendaram dez fotos de Manuel António Pina, Sophia
de Mello Breyner Andresen, Ondjaki e Mia Couto e,
também, criaram marcadores de página alusivos à vida
e à obra desses autores.
A apresentação dos trabalhos decorreu na
Biblioteca, no dia 21 de março, e incluiu a leitura de
textos poéticos, narrativos e dramáticos da autoria dos quatro escritores.
Os cartazes e os marcadores elaborados encontraram-se expostos na Biblioteca durante
a Semana da Leitura.

Alunos da turma 8ºA e Professora Lisete Rainha
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“A HISTÓRIA INFINITA DO Π
”
Da autoria de Manuel António Pina, o poema “A História
Infinita do π”, integrado na obra intitulada Pequeno Livro de
Desmatemática foi o ponto de partida para a realização de
uma atividade interdisciplinar de articulação entre a disciplina
de Português e a de Matemática, promovida e organizada pela
Biblioteca para comemorar o Dia Mundial da Poesia e, ao
mesmo tempo, homenagear o escritor elegido pela Biblioteca
Municipal Almeida Garrett, no âmbito do Projeto de Animação
Comum (PAC).
Assim, no dia vinte e um de março, a turma do 6º B foi
brindada com duas aulas diferentes do habitual. Em vez de se
dirigirem às salas de aula, os alunos reuniram-se na Biblioteca
para conhecer e interpretar o texto literário que fala do
número mais fascinante da história da matemática. Dos
problemas existenciais de um Pi que regressou amargurado da
sua viagem ao passado até ao perímetro do círculo dividido
pelo seu diâmetro foi um saltinho.
Além das professoras Alzira Gomes e Natália Santos, de
Português e de Matemática, respetivamente, estiveram ainda
presentes as professoras Ana Paula Brito (Sprint de
Matemática), Luciana Sousa (Sprint de Matemática), Lisete
Rainha, Graça Braga e Luísa Pereira.
A Equipa de Coordenação do Jornal

PROJETO DE ANIMAÇÃO COMUM

OS GATOS
Há um deus único e secreto
em cada gato inconcreto
governando um mundo efémero
onde estamos de passagem

Um deus que nos hospeda
nos seus vastos aposentos
de nervos, ausências, pressentimentos,
e de longe nos observa
Somos intrusos, bárbaros amigáveis,
e compassivo o deus
permite que o sirvamos
e a ilusão de que o tocamos
Manuel António Pina
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OS ESCRITORES E OS GATOS
“Se os gatos falassem, teriam a voz macia do Manuel António

Pina. Acho que ele a apurou do convívio, ao longo de décadas,
com os seus bichanos. Quem dominar o tema, o que não é o
meu caso, que só tive dez gatos de uma vez…”
António Torrado
“Certa vez, perguntei-lhe: "Por que tens tantos gatos?"
Respondeu: "Eles é que me têm." O Pina, o Manuel António
Pina, gostava de gatos, talvez mais do que seria previsível, mas
os gatos gostavam muito dele. Entravam-lhe em casa...”
Baptista-Bastos
“Creio que os escritores tendem a gostar dos gatos pela sua
independência observadora e pela imprevisível meiguice. Prefiro
estas qualidades nas pessoas. Os gatos gostam dos escritores
porque não os incomodam: deixam-nos viver.”
Inês Pedrosa
“Os escritores, tal como os gatos, são criaturas solitárias, ciosas
do seu espaço e da sua liberdade, que gostam de silêncio, de
concentração e de companhia quanto baste. Os gatos não
exigem de mais de quem vive com eles...”
Teolinda Gersão

Alunos do 8ºE/PIEF e Professora Lisete Rainha
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AS ARTES E AS LETRAS
Na disciplina de Expressões Artísticas e Tecnológicas, os
alunos do 7º A deram asas à sua criatividade e
expressaram-na através do desenho e da pintura de
diversos gatos, numa alusão ao animal de estimação
preferido de Manuel António Pina. Basta passarmos os
olhos pelos registos fotográficos disponíveis para nos
apercebermos da sua predileção. Além disso, este aspeto
foi realçado nas sessões de leitura subordinadas ao tema
“Vida e obra de Manuel António Pina” que decorreram, em fevereiro, na Biblioteca.
Os trabalhos realizados integraram uma exposição exibida numa das vitrinas da Biblioteca,
no espaço exterior.

Gato cinzento com orelhas cor-de-rosa – Beatriz
Gato cor de laranja – Nuno

Gato verde – João

Gato cor de laranja de costas – Leandro, nº9
Gato cinzento com riscas castanhas – Luana

Gato amarelo com riscas roxas – Ana
Gato preto e cinzento - Rui
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HORA DO CONTO NA BIBLIOTECA DA EB FONTE DA MOURA
Ao longo do primeiro período, foi realizada a “Hora do conto” na biblioteca para todas as
crianças do pré-escolar e do 1º ciclo da EB Fonte da Moura. Os contos foram alusivos aos
seguintes dias festivos: “Dia da Alimentação”, “Halloween“, “S. Martinho” e “Natal”. Na
sequência da leitura, realizaram-se várias atividades de expressão plástica muito do agrado
das crianças.
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Educadora Conceição Oliveira e Equipa da Biblioteca Escolar

OVOS DE PÁSCOA NA BIBLIOTECA
A Páscoa aproxima-se e os alunos do 8ºE/PIEF dedicaram algumas aulas de Expressão
Plástica a colar, desenhar, pintar e recortar ovos de Páscoa que, neste final de período,
decoraram o espaço da biblioteca, imprimindo um colorido especial às várias áreas de leitura
e aos livros e publicações em destaque. Os ovos coloridos de maior dimensão foram
pendurados no teto e os mais pequenos foram colocados num cestinho, junto de uma árvore
construída pelos mesmos alunos, numa alusão à natureza e aos ambientes saudáveis.

Professora Luísa Pereira e Turma 8ºE/PIEF - Expressão Plástica
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CONCURSO DE DECLARAÇÕES DE AMOR/AMIZADE
SAUDADE
Tenho saudades do teu olhar.
Estás mais longe que nunca.
Isso dói tanto!
Não te ter todos os dias a meu lado
Para me ver crescer e aprender.
Será que vou ter-te comigo, um dia?
Isso não sei!
Só sei que esta realidade me está a sufocar.
De ti, só tenho um telefonema.
Não aguento esta solidão!
Quero abraçar-te e sentir o mundo inteiro
Para sempre.
Orquídea Luz

Maria - 8ºD/PCA
Porto, 14 de fevereiro de 2019

Olá, feiosa:
Passei aqui para te dizer que és uma pessoa muito especial para mim. És a razão da
minha gargalhada e do meu sorriso. Foste tu que me ajudaste quando mais precisei… Foste tu
que me deste na cabeça quando não tinha razão. Se és minha amiga? Não! Uma irmã! São mais
de sete anos ao teu lado, espero que venham mais pela frente. És a minha «tudo»: a minha
conselheira, a minha caixinha de segredos, a minha preferida e, o mais importante, a minha
irmã de outra mãe. Um «obrigada» não chega para te agradecer.
Nem estas palavras transmitem o carinho e o amor que tenho por ti. Seremos sempre
duas em uma, 50/50, gosto muito de ti.
Beijinhos,
A tua irmã
Luana - 7ºA
Porto, 14 de fevereiro de 2019

Olá, Luana!
Primeiro, queria agradecer-te por cada risada que soltei devido às tuas palhaçadas e
brincadeiras.
Quero dizer-te, nunca deixes de ser quem és, em circunstância alguma; amo a tua
personalidade alegre.
Amo a tua capacidade de teres a maturidade que tens, com apenas doze aninhos.
És bastante nova, mas já passaste por bastantes coisas que te deixaram abatida.
Apesar das dificuldades, nunca foste pessoa de desistir de algo que te faça feliz e eu
admiro isso em ti.
Tens uma gargalhada escandalosa, mas é essa gargalhada que põe qualquer um com um
sorriso na cara. Sabes que não sou boa com palavras, na verdade, sou horrível em exprimir o
que sinto e nunca fui o género de amiga que diz um «amo-te» a toda a hora, mas tu sabes
perfeitamente que eu gosto imenso de ti e que sinto um orgulho enorme pela tua pessoa.
Um abraço da tua,
Conselheira (Segundo tu).
Ana Carolina – 7ºA
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Porto, 8 de fevereiro de 2019
Olá, querido!
Tu já partiste, mas eu sinto ainda muitas saudades tuas. Tu eras o meu
melhor amigo, fazias-me companhia nos bons e maus momentos. Ouvi dizer
que os cães da tua raça são maus, mas eu não acreditei porque tu nunca fizeste
mal a ninguém.
Quando te foste embora, eu fiquei triste como a noite. Queria que
ficasses comigo para sempre.
Por hoje é tudo! Até amanhã!
Um chi-coração muito apertadinho desta amiga que não te esquece,
M. J.
Maria Silva - 6ºB

ESTRELA
És a única estrela
que existe no meu
lindo céu.
Eu vejo-te todos os dias
antes de dormir
e, sem ti, não conseguia existir!
Ao nascer do sol, eu
observo que tu desapareces,
mas sempre que penso em ti
tudo ao meu redor se
ilumina!

J. P.
Lara - 6ºB

São Valentim!
O Amor está no ar!
A Amizade é um bem precioso,
Que devemos aproveitar.
Faz-nos rir, brincar, dançar e cantar!
O Amor encanta as nossas vidas,
Ilumina o nosso coração,
Faz confiar na nossa alma.
Que sentimento tão bom!
É assim o Amor,
É assim a Amizade.
Em todos faz crescer,
Um tempo de prosperidade.
O Cupido do Amor
Carolina - 5ºA
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PALAVRA PUXA PALAVRA…

Trabalho realizado pelos alunos da turma B do 1º ano da Escola Básica da Vilarinha.

AMOR É…
Para celebrar o dia da
amizade/dos namorados,
o 1º B da Vilarinha
realizou vários trabalhos
subordinados ao tema do
amor
e
a
outros
sentimentos
a
ele
associados.

Professora Cristina Sousa
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SEMANA DA LEITURA NA VILARINHA
No âmbito da Semana da Leitura, os alunos do 1º B da Vilarinha fizeram uma reflexão sobre a
importância da leitura. As frases ficaram registadas e elaborámos o livro a que demos o título
de Ler é...

Professora Cristina Sousa e Alunos do 1º B da Vilarinha

pág1

Notícias Frescas

Página 45

[PÁGINAS LITERÁRIAS] 29 de abril de 2019

DIA INTERNACIONAL DA MULHER – 8 DE MARÇO
A Mulher Mais Bonita do Mundo
Estás tão bonita hoje. Quando digo que nasceram
flores novas na terra do jardim, quero dizer
que estás bonita.

Há o céu, a casa, o quarto, e tu estás dentro de
mim.
Estás tão bonita hoje.

Entro na casa, entro no quarto, abro o armário,
abro uma gaveta, abro uma caixa onde está o teu
fio de ouro.

Os teus cabelos, a testa, os olhos, o nariz, os
lábios.

Entre os dedos, seguro o teu fino fio de ouro,
como se tocasse a pele do teu pescoço.

Estás dentro de algo que está dentro de todas as
coisas, a minha voz nomeia-te para descrever
a beleza.
Os teus cabelos, a testa, os olhos, o nariz, os
lábios.
De encontro ao silêncio, dentro do mundo,
estás tão bonita é aquilo que quero dizer.

José Luís Peixoto, in A Casa, a Escuridão
Professora Lisete Rainha

DIA DO PAI - 19 DE MARÇO
O dia do Pai
É um dia iluminado
pela ternura de quem ama
em cada filho o futuro
como se fosse uma chama
que nada pode apagar,
seja o vento, seja a chuva,
seja a tormenta do mar.
É um dia carinhoso
como uma história para contar
que só acaba à noite
quando nos vamos deitar,
ao colo do nosso pai
com uma canção de embalar.

Débora, 8ºA

Maria, 8ºA

José Jorge Letria, O livro dos dias
Professora Lisete Rainha
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CUIDA BEM DOS DENTES
Não há saúde que dure

Antes de ires para a escola

se for má a dentição;

o mesmo deves fazer,

lava os dentes com cuidado,

não dando tréguas aos males

com paciência e atenção.

que os dentes fazem doer.

Antes de te deitares,

E no final das refeições,

mesmo com o sono a chegar,

se os puderes ir lavar,

pega na escova e na pasta

não adies esses cuidados

com que os dentes vais lavar.

que os dentes te hão de salvar.

Deixa os dentes bem lavados

Nestas questões o desleixo

em todas as direções

tem uma fatura elevada

e verás que assim evitas

e não há nada mais feio

as cáries e as infeções.

que uma boca desdentada.
José Jorge Letria, Porta-te bem!
A Equipa de Coordenação do Jornal

SABEDORIA POPULAR

Bruno – 7º ano
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CHRISTMAS WREATH CONTEST
We had a contest in our school EB Manoel de Oliveira. Students
decorated their classroom doors with
beautiful Christmas Wreaths. They all
participated with great enthusiasm and
creativity. Then each student voted on the
best door. The winner was 8ºB .

8ºB (Classroom nº 2) e a Delegada de Inglês - Ana Pais
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SAINT –VALENTIN
No passado dia 14 de fevereiro, no âmbito da
Comemoração do Dia de São Valentim, na Manoel
de Oliveira, os alunos das turmas A, B e C do 7º
ano, A, B, C e D do 8º ano e A e B do 9º ano, na
disciplina de Francês, elaboraram cartas de amor /
de amizade que foram distribuídas em várias
turmas do 2º e 3º ciclos por dois Cupidos
(Leandro, do 7ºano, e Íris, do 7ºC) e por dois anjos
representados por duas alunas do 7ºC, a Lara e a
Rafaela, acompanhados pela docente Maria Ivone
Monteiro.
Esta iniciativa foi considerada um sucesso por todos os envolvidos, salientando-se o
entusiasmo dos mensageiros e a emoção dos destinatários.
Professora Maria Ivone Monteiro

CONCURSO DE LEITURA EM FRANCÊS
No dia 13 de março, na Biblioteca Escolar da Manoel de Oliveira, os alunos das turmas
7ºB e C, 8ºA, B e D, 9ºA e B, na disciplina de Francês, realizaram não só a leitura de textos
dramáticos e de poemas de Jacques Prévert, como também procederam à representação
alusiva aos referidos textos e poemas.
O júri, representado pelas docentes Maria Ivone Monteiro e Júlia Sampaio, fez a
apreciação das leituras efetuadas, registando-a numa grelha elaborada para o efeito.
Os vencedores foram a Cláudia, do 7ºB, a Bárbara, do 8ºA, e a Marta do 9ºA.
Por fim, foi feita a entrega dos certificados de participação e dos prémios aos
vencedores.
Esta atividade foi considerada um sucesso por todos os envolvidos, salientando-se a
emoção e o entusiasmo dos alunos leitores.

Professora Maria Ivone Monteiro
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FAMOUS SENTENCES ABOUT ST. VALENTINE
o If you have only one smile in you give it to the people you love.

Maya Angelou

o All you need is love. But a little chocolate now and then doesn't hurt.
o

Charles M. Schulz

Love is our true destiny. We do not find the meaning of life by ourselves alone . Thomas Merton

o A kiss makes the heart young again and wipes out the years.

Rupert Brooke

o A man can be happy with any woman as long as he does not love her.

Oscar Wilde
Paulo Monteiro – 9º A

VALENTINE’S DAY

Diana – 9º Ano

João – 9º Ano
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VALENTINE’S DAY
Ruben – 9º Ano

WHAT IS THE ORIGINE OF EASTER EGGS?
Easter Eggs are decorated eggs that are
usually used as gifts on the occasion of
Easter.
Although eggs were a traditional
symbol of fertility and rebirth, in
Christianity, they symbolize the empty
tomb of Christ and His resurrection.

Eggs were always associated with death
and rebirth in Egypt and Mesopotamia.
The Christian custom of Easter Eggs
started among the early Christians of
Mesopotamia, who painted eggs with
red coloring in memory of the blood of
Christ.

Diana – 9º Ano

VALENTINE’S DAY
Porta
decorada
pelos alunos do
9ºC/PIEF.

Alunos do 9ºC/PIEF
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SÃO MARTINHO – ATIVIDADES NA BIBLIOTECA ESCOLAR

ADIVINHA

CÚMULOS

Tem folhas sem ser árvore,
E capa sem frio ter,
E a falar dá lições
A quem o sabe entender.
O livro

Qual é o cúmulo de um aspirador?
Ter alergia ao pó.

.
Iara –7º ano

ANEDOTA
O menino chega ao pé do pai, todo contente:
- Olhe, pai, encontrei uma nota de vinte euros!
- Que sorte. Mas tens a certeza de que a
nota estava mesmo perdida?
- A certeza absoluta. Eu bem vi a dona dela
chorar, dizendo que a tinha perdido…

Qual é o cúmulo
De um pastor?
Adormecer a contar as ovelhas.
Qual é o cúmulo de uma garrafa?
Constipar-se por dormir destapada.
Tiago – 9º ano

Bruno – 7º ano
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COELHO DA PÁSCOA: APRENDE A FAZER!
Utilizando um rolo de papel:

Utilizando um prato de papel:
O Coelho da Páscoa é um dos símbolos pascais, utilizado por representar a fertilidade, o nascimento
e a esperança da vida.

Professora Lisete Rainha

MÁSCARAS DE CARNAVAL

Alunos do 9ºC/PIEF
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QUATRO RETRATOS DE PAIS
BIBLIOTECAS ESCOLARES

Quatro retratos de pais
Pais autoritários
São os pais que têm um estilo autoritário onde o relacionamento com os filhos é rígido: “Vais fazer
isso já, se não apanhas!” Existe pouca comunicação e quando esta existe é para ralhar: “És um inútil,
não serves para nada!” A consequência do não cumprimento das ordens é o castigo.
A longo prazo, estes filhos adolescentes também se tornam agressivos, autoritários, sem afetos.

Pais fugidios
São os pais que se desligam dos seus filhos, para fugir aos conflitos, para não terem de enfrentar
dificuldades. São pais que ligam muito pouco aos filhos, não lhes transmitem normas. São
permissivos e passivos. Tentam ser simpáticos e não exigir muito.
Esta maneira de ser pai prejudica o adolescente, pois transmite-lhe a cultura do menor esforço.

Pais superprotetores
São os pais que continuam a tratar os seus filhos como se fossem ainda crianças. Dão-lhes tudo
com a finalidade de os fazer felizes e de que “não lhes falte nada”. Dão uma aspirina ao filho quando
está muito frio, “não vá constipar-se e ter febre”. Estão sempre ao serviço dos seus queridos filhos.
Esta maneira de ser pai dá como resultado os chamados “betinhos”, os mimados.

Pais assertivos
São os pais que conseguem ser sensíveis, compreensíveis, afetuosos, sempre disponíveis para o
diálogo. Mas são rígidos quando têm de sê-lo, embora em certas situações sejam flexíveis. Os pais
assertivos dão muita importância a quatro coisas: dedicação, tempo, autoridade, afeto.
Estes são os melhores pais e educadores: não são autoritários, não se desinteressam, não mimam.
In Revista Juvenil, março de 2016, nº589

A Equipa de Coordenação do Jornal
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CADEIA ALIMENTAR
Todos os seres vivos se alimentam e
servem de alimento a outros seres vivos,
estabelecendo cadeias alimentares. A
cadeia alimentar é a relação que existe
entre os seres vivos, no seu processo de
alimentação. Os animais fortes comem os
mais fracos, embora os mais fortes
também possam vir a servir de alimento
aos mais fracos, quando morrem.
Iara – 7º Ano

FOLAR DA PÁSCOA
Ponha 1 quilo de farinha num alguidar e faça uma cova ao meio
onde deita 80 gramas de fermento de padeiro dissolvido num pouco
de água tépida. Junte 8 ovos inteiros, 125 gr. de manteiga,
previamente derretida em banho-maria, e 250 gr. de açúcar.
Misture tudo com a farinha. Misture bem, de modo a obter uma
massa bem ligada e elástica. Salpique a massa com farinha e tape o alguidar. Deixe que a
massa dobre de volume. Uma vez “medrada”, separe-a em quatro porções iguais. Molde cada
porção em forma de bola e achate o centro com o cotovelo, como manda a tradição.
Disponha os ovos cozidos sobre a massa (para que fiquem castanhos, coza-os em água com
cascas de cebola) e prenda-os com tiras de massa. Pincele cada folar com gema de ovo e
disponha-os no tabuleiro de ir ao forno. Deixe levedar uma vez mais, antes de os levar a cozer,
a 180ºC.
Professora Lisete Rainha

António – 5º ano
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ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
No Dia Mundial da Alimentação, em outubro, a Biblioteca Escolar
convidou as turmas a participar na sua comemoração, propondo a
realização de uma atividade de pesquisa sobre o tema. Os alunos
aderiram e o Notícias Frescas continua a divulgar os resultados dessas
pesquisas.

Mamão
De acordo com os nutricionistas, o mamão, também conhecido pelo
nome de papaia, é uma fruta muito importante, não só porque faz bem
à saúde, mas também porque tem incríveis utilidades que podem ser
usadas para qualquer coisa.
Como se planta?
Retire as sementes do mamão que escolheu ou compre sementes selecionadas.
Quando se planta?
O Mamão gosta de sol, mas cresce na sombra; coloque as sementes escolhidas nos locais
definitivos - seja em vasos ou na terra do jardim -, pois o mamoeiro não gosta de ser
transplantado - mas, se preferir fazer a sua sementeira em “potinhos", escolha os descartáveis
(copinhos de café) ou orgânicos (rolo de papel ou papelão), que poderá cortar, sem danificar
as raízes, ou colocar juntamente com a muda, na terra.
Origem:
A espécie é nativa das regiões tropicais das Américas, provavelmente da região sul do
México e regiões adjacentes da América Central. Terá sido inicialmente cultivada no sul do
México.
Lendas:
Reza a lenda que o mamão fora criado há 8000 anos atrás, por um grupo de
druidas egípcios que apreciavam a laranja. Esses druidas, que viajavam pelo
mundo inteiro, quando encontraram locais tropicais dedicaram-se à criação de
produtos comestíveis e coloridos. A esses produtos chamaram fruta, e o seu
fruto preferido era o mamão.
Mas então aconteceu uma grande desgraça: uma velha louca e malévola apareceu aos
druidas e insultou-os tanto, que eles explodiram, juntamente com a maior parte dos homens
da época. Os poucos humanos que sobreviveram refugiaram-se nos desertos vazios e tristes
do atual Médio Oriente, pois a velha havia gostado tanto daquelas frutas tropicais, que
decidira que, pelos milénios seguintes, apenas ela teria acesso àquelas coisas, principalmente
ao mamão, que foi o preferido dela, já que era cor de laranja e tinha propriedades laxantes.
Tiago André e Pedro- 9º A
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MELANCIA
 A lenda da melancia
Conta a lenda, que uma jovem índia da tribo Tupi procurou
resolver o problema da sua aldeia, onde os habitantes
estavam a passar necessidades por falta de água, devido a uma maldição
lançada por Tupã.
A tribo tupi não ajudava as outras aldeias e como castigo Tupã
tirou-lhes a água.
A jovem índia, de nome Acianlme, era filha do cacique, o chefe da aldeia, e
era uma guerreira. Os seus olhos e os seus cabelos eram negros e a sua
boca era vermelha e carnuda. Além disso, tinha o coração puro e não
suportava ver o seu povo em sofrimento.
Certa noite, Acianlme, armada de arco e flecha, pintou o corpo e saiu decidida a
encontrar água. Quando, na escuridão, ouviu o seu barulho, ficou tão animada que não
se apercebeu que pisara a cobra que era a guardiã das águas.
Acianlme, mesmo ferida, enviou uma mensagem ao pai,
por meio de uma linda arara.
Ao perceber a aflição da ave, o Cacique ordenou que os
guerreiros a seguissem.
Ao chegarem perto do local onde estavam os pertences
de Acianlme, encontraram ramos verdes, com folhas e
grandes frutos. Ao abrirem um deles, perceberam que era suculento e continha a água
que a jovem guerreira procurava, pelo que lhe deram o nome de melancia.
Marta, Tiago e Bernardo - 9ºA

REGRAS BÁSICAS PARA O USO SEGURO DE UMA ESCOVA DE DENTES
- Nunca partilhar a escova de dentes. A
escova de dentes é pessoal e intransmissível;
- Depois da escovagem é importante,
passar bem a escova de dentes por água
corrente e retirar os restos de dentífrico. As
escovas devem ser guardadas com os pêlos virados para cima num lugar arejado e abrigado
do pó. Se for preciso guardar muitas escovas no mesmo suporte, estas não devem tocar
umas nas outras. Uma placa de esferovite é um exemplo de um tipo de material que pode
ser utilizado para armazenar as escovas, que devem estar cuidadosamente e devidamente
identificadas.
- As escovas devem ser substituídas, em média, todos os três meses.
A Equipa de Coordenação do Jornal
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DIA INTERNACIONAL DO LIVRO INFANTIL
No dia 2 de abril comemora-se em todo o mundo o nascimento do escritor dinamarquês
Hans Christian Andersen, que é considerado o pai da literatura infantil pelos muitos contos
que escreveu para crianças. A partir de 1967, esta data passou a ser associada à celebração
do Dia Internacional do Livro Infantil, lembrando a importância da leitura e o papel
fundamental dos livros para a infância.
Para assinalar esta data, todos os anos um escritor de um país sempre diferente escreve
uma mensagem de incentivo à leitura.
Muitas culturas uma só História
“Falamos várias línguas e trazemos diferentes experiências,
E no entanto partilhamos as mesmas histórias”
Histórias internacionais… histórias tradicionais
É sempre a mesma história que nos contam
Em diferentes vozes
Em diferentes cores
E contudo ela não muda…
Princípio…
Meio…
E fim…
É sempre a história que todos conhecemos e amamos
Todos a escutámos
Em diferentes versões por diferentes vozes
E no entanto é sempre a mesma
Há um herói… uma princesa… e um vilão
Não importa a língua que falam
Os seus nomes
Ou os seus rostos
É sempre o mesmo
Princípio
Meio
E fim
Sempre aquele herói…
a princesa e o vilão
Imutáveis ao longo dos séculos
Eles fazem-nos companhia
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Sussurram-nos durante os sonhos
Embalam-nos ao adormecer
As suas vozes desaparecem
Mas vivem para sempre nos nossos corações
Pois juntam-nos a todos numa terra de mistério e imaginação
De tal modo que as diferentes culturas se fundem numa só história.
Marwa Al Agroubi (Emirados Árabes Unidos), 2015,
in http://novembro.pt/portal/2015/04/sugestoes-dia-internacional-do-livro-infantil/

Sugestões de leitura


O Soldadinho de Chumbo, de Hans Christian Andersen



Histórias e Contos Completos, de Hans Christian Andersen



Úrsula, a Maior, de Alice Vieira



Livro Com Cheiro a Morango, de Alice Vieira



A Maior Flor do Mundo, de José Saramago



O Cavaleiro da Dinamarca, de Sophia de Mello Breyner Andresen



Bichos, de Miguel Torga



O Gato das Botas, Charles Perrault



O Principezinho, de Antoine de Saint-Exupéry



História de uma Gaivota e do Gato que a Ensinou a Voar, de Luís Sepúlveda

Professora Lisete Rainha - Equipa da BE
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POSTAL DE PÁSCOA COM RECEITA SAUDÁVEL

Diana - 9º Ano
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