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DIA DA CIÊNCIA E DA CULTURA
Mais um ano letivo que chegou ao
fim e no Agrupamento Manoel de
Oliveira as “despedidas” realizaram-se
no dia 15 de junho, no âmbito da
comemoração do nosso Dia da Ciência
e da Cultura. Os Departamentos
uniram esforços e organizaram um
conjunto de atividades lúdico-pedagógicas que trouxeram um novo dinamismo à Escola sede.
Neste dia, alunos e professores de todas as disciplinas e ciclos circularam pelos
vários espaços e participaram em diversas atividades.
(Continua na página 4)

CORRIDA DE CARRINHOS DE ROLAMENTOS
Integrada no programa do Dia da Ciência e da
Cultura, a Corrida de Carrinhos de Rolamento
animou a Escola sede do Agrupamento, na tarde
do dia 15 de junho. Esta atividade demorou
meses a ser preparada, dado que os carros que se
apresentaram a concurso tiveram de ser
construídos artesanalmente pelos concorrentes.
Além da EB Manoel da Oliveira, participaram,
ainda, as Escolas de António Aroso e da Fonte da
Moura, do 1º ciclo.

1º Ciclo:
1º prémio: Carro nº 5
(Continua na página 6)

COMEMORAÇÃO DO DIA DA LIBERDADE
Na semana de 23 a 27 de abril, enquadrando o feriado comemorativo da
Revolução de Abril, os alunos de 2º e 3º Ciclo participaram nas
atividades de celebração do 25 de abril, organizadas pela
equipa de professores colaboradores das Bibliotecas Escolares
e dinamizadas pelo professor Hugo Fernandes.
(Continua na página 38)
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Editorial
Chegámos ao fim de mais um ano letivo
de notícias frescas, reflexo da diversidade de
pequenos mundos que coexistem e
enriquecem o universo que é o nosso
Agrupamento, sempre vivo e ativo,
reinventando-se a cada dia e construindo a
sua história. Continuamos a acompanhar, a
divulgar, a louvar e enaltecer o trabalho de
quem acredita que a Escola é e será sempre
um local privilegiado, onde a cultura, o
conhecimento, a arte e o desporto se interrelacionam,
abrindo
múltiplas
possibilidades para a construção de modos
cada vez mais subjetivos de ser e estar no
mundo.
Muito nos apraz dar a conhecer as
diferentes iniciativas deste período, bem
como a participação entusiasta dos alunos e
dos pais/encarregados de educação nas
mesmas. Que melhor epílogo!
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De realçar, ainda, os prémios obtidos e o
esforço que se despendeu na reinvenção da
nossa identidade e na preservação dos
princípios da nossa essência.
Até setembro! Boas férias e boas leituras!
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VISITA DE ESTUDO À EXPOSIÇÃO –“ SONHA, VIVE E SENTE”
No dia 13 de abril, a turma do 7ºD/PCA da
Escola Básica Manoel de Oliveira realizou
uma visita de estudo à exposição “ Sonha,
Vive e Sente - Fotos que Falam Com o
Coração”, patente no espaço Muratto Open
Space Porto. Esta exposição apresenta um
trabalho desenvolvido pela associação
HELPO em Moçambique, cujas voluntárias
viajaram até África para ajudar na
construção e montagem de escolas para
alunos carenciados.
Os alunos do 7ºD/PCA compreenderam
que não há barreiras para os que
acreditam e tudo é possível enquanto se

luta, enquanto recusarmos baixar os
braços. Estas voluntárias constituíram um
exemplo de força e coragem e
demonstraram que acreditar que a vida é
uma bênção e fazer o bem sem esperar
nada em troca é uma maneira de encontrar
a felicidade.

Professora Ana Pais
Alunos do 7ºD/PCA

A ÁRVORE 25 DE ABRIL
As turmas de 6º ano, sob a orientação
da respetiva professora de História e
Geografia de Portugal, Ana Oliveira,
assinalaram o Dia da Liberdade com a
“Árvore 25 de abril”, adornada com
símbolos e expressões de liberdade, figuras
de abril, bem como de artistas que lutaram
contra o fascismo em Portugal. Como um

livro aberto, as folhas desta árvore original
evocaram nomes como José Mário Branco,
José Afonso, Manuel Alegre, Sérgio
Godinho, Paulo de Carvalho, entre outros.
Para que todos a pudessem apreciar e
“respirar”, esta Árvore esteve em exposição
no átrio principal da Escola Manoel de
Oliveira durante vários dias.

Professora Ana Oliveira (História)
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DIA DA CIÊNCIA E DA CULTURA
Logo à entrada, os átrios um e dois foram os locais escolhidos
para expor os trabalhos realizados pelos nossos artistas, ao longo do
ano, no âmbito dos projetos em curso. Depois da apreciação das
pinturas, das construções, das
colagens, dos livros elaborados e da
paragem obrigatória nas atividades
experimentais do 4º ano, os alunos puderam prosseguir nesta
viagem de descoberta, passando para o átrio três, onde
puderam “trajar” a bata branca de cientista e divertir-se,
realizando várias atividades experimentais e de observação nas
áreas das Ciências Naturais e da Físico-Química, bem como participar em jogos pedagógicos na
área da Matemática.
Nas salas das Línguas,
da História e na BE, os
alunos entretiveram-se a
realizar outro tipo de jogos
(“Spelling Bee”; “Kahoot!”;
“Quem joga aprende”), bem como a apreciar “Os sabores na
História” ou, ainda, a visionar filmes relativos à cultura
inglesa e à vida e obra cinematográfica do nosso patrono e a
explorar ambientes digitais.
Num outro espaço, decorreu, ainda, a Oficina de xadrez,
uma louvável iniciativa da Associação de Pais.
A parte da tarde foi animada com uma corrida de carrinhos de rolamentos de que daremos
notícia num outro apontamento deste jornal.
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A Equipa de Coordenação do Jornal

pág1

Notícias Frescas

Página 5

[NOTÍCIAS DO AGRUPAMENTO] 6 de julho de 2018

CORRIDA DE CARRINHOS DE ROLAMENTOS
O som do apito e o movimento da bandeira
desfraldada deram o sinal da partida e os pilotos
lançaram-se numa incrível corrida, surpreendendo o
público com várias manobras radicais e várias
derrapagens nas curvas/obstáculos, algumas salvas pelo travão a fundo
na hora certa e pelo público apoiante. Uns mais velozes do que outros,
todos se mantiveram na pista e cortaram a linha de chegada.
“A corrida”, como explicou a professora Lídia Espinheira ao nosso
jornal, “era formada por duas mangas. Na segunda manga, os
concorrentes tentaram melhorar a sua prestação.”
Durante a sua realização, o evento foi animado pelo grupo de
percussão “Toca a Bombar”, constituído por alunos de diferentes
turmas do Agrupamento.
No final, foram destacados os três primeiros lugares do 1º ciclo e os
três do 2º ciclo. Assim, atendendo ao tempo de percurso de cada um
dos participantes, destacaram-se os seguintes:
1º Ciclo:
 1º prémio: Carro nº 5 – Iury, Inês, Alice Martins (Encarregado
de Educação)
 2º prémio: Carro nº 2 – Jéssica, Luna, Beatriz
 3º prémio: Carro nº 4 – Raí, Leandro, Daniel
2º Ciclo:
 1º prémio: Carro nº 13 - Edgar, Pedro, Daniel, Luís
 2º prémio: Carro nº 7
 3º prémio: Carro nº 10 – João, Jorge
2º Ciclo:
Além destes, o júri atribuiu, ainda, um prémio de participação ao carro
1º Prémio: Carro nº 13
número 14, construído pelos alunos do curso EFA (Educação e Formação
de Adultos) e um de Construção ao carro número 6, ambos da EB Manoel de
Oliveira.
No final da corrida, o Diretor procedeu à entrega de prémios (taças e
medalhas), os quais foram gentilmente cedidos pela União de Freguesias de
Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde. Da parte da Associação de Pais, os
vencedores receberam, ainda, uma lembrança.
A realização desta atividade resultou de um trabalho de articulação entre
os vários grupos disciplinares que constituem o Departamento de
Expressões, cabendo a sua organização ao grupo de professores de Educação Física.
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O Grupo de Educação Física

O Grupo de Educação Física
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CIRCUITO DE JOGOS CIIL
No dia 24 de abril, o CiiL- Centro de
Investigação e Intervenção na Leitura, em
colaboração com a educadora Eugénia
Ferreira, realizou um Circuito de Jogos com
as turmas do 1.º ano, na Biblioteca da
Escola Fonte da Moura. Este Circuito de
Jogos era 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 destinaram-se 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, dominós de leitura, entre
outros. Tiveram, ainda, a oportunidade de
jogar o Graphogame, um software de apoio
à aprendizagem da leitura!
Como nem todos os alunos conheciam os
jogos do Falaroco (a mascote do CiiL), neste
dia, demos, ainda, a oportunidade a todos
os alunos do 1.º ano, de, em pequeno
grupo, participarem nos mesmos. Como é
evidente, o Falaroco não podia faltar e
também ele participou nos jogos realizados.
No final, em jeito de agradecimento,
entregou-se a cada uma das turmas um
diploma pelo entusiasmo e alegria que
demonstraram na realização deste circuito
de jogos!

Eugénia Ferreira (BE) e Ana Filipa Silva (Terapeuta da Fala)
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15 de dezembro de 2016

PARTICIPAÇÃO DO 8ºC/PIEF E DO 9ºC/PIEF
NA EXPOSIÇÃO SOBRE O 25 DE ABRIL

Iniciativa organizada pelo Centro Social de S. Martinho de
Aldoar, pela Academia Cultural e Artística de Aldoar e pela
Associação de Ludotecas do Porto, com a participação da
União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde Trajetórias e APPACDM.

No âmbito do Projeto Comunitário
Interinstitucional,
promovido
pela
Associação de Ludotecas do Porto (ALP), o
Centro Social S. Martinho de Aldoar propôs a
realização de uma atividade/exposição,
alusiva ao tema do 25 de abril.
Os alunos das turmas do 8º C/PIEF e do 9º
C/PIEF participaram nesta iniciativa com
entusiasmo, realizando diferentes trabalhos
nas disciplinas de Expressão Plástica, de
Ciências Sociais e de Português.
A exposição decorreu nas instalações da
Academia Cultural e Artística de Aldoar
(ACAA).

Alunos do 8ºC/PIEF e do 9ºC/PIEF
Fernanda Silva (TIL)
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CONCURSO NACIONAL”ERA UMA VEZ O 1º DE MAIO”
Com os objetivos de compreender o 1º de
maio como o Dia do Trabalhador, de
desenvolver o conhecimento sobre o
mesmo, de reconhecer a solidariedade
como um valor fundamental da sociedade
atual
e
de
contribuir
para
o
desenvolvimento do trabalho de grupo, o
grupo da Pré A, da EB da Vilarinha, depois
de visionar um pequeno filme sobre o tema
referido e após várias explicações e
“diálogos”, decidiu fazer um estendal com
os utensílios usados pelos Pais, no âmbito
das suas profissões. Levaram para casa um
cartão em branco, para, com a colaboração
dos Pais, nele desenharem os utensílios que
habitualmente usam no seu dia a dia, no
desempenho da sua profissão. Quase todos
realizaram a tarefa pedida. Depois, o mais
difícil foi escolher quais os que devíamos

colocar no cartaz. Chegámos ao momento
da decisão final e, assim, por meio da
votação, foram colados no cartaz os
trabalhos escolhidos e entregues no SPZN,
entidade promotora do Concurso.
Chegou finalmente o dia em que foram
atribuídos os prémios. O nosso grupo soube
que tinha ficado em 3º lugar, no 1º escalão,
correspondente à Educação para a Infância.

A Educadora Maria do Carmo Almeida deslocou-se a Figueiró
dos Vinhos, para ver a exposição dos trabalhos, bem como para
receber o merecido prémio: Jogos didáticos.

A alegria das crianças ao receberem o prémio que tão
justamente ganharam: um honroso 3º lugar.
A Educadora Maria do Carmo Almeida

DIA DA CRIANÇA NO PARQUE DA CIDADE
No passado dia 1 de junho, a turma do 7ºD/PCA deslocou-se ao Parque da
Cidade, no âmbito da comemoração do Dia Mundial da Criança, a fim de os
alunos usufruírem de atividades lúdico-didáticas interdisciplinares, em
espaço aberto, em contacto com a Natureza.
O convívio entre os alunos e as professoras das disciplinas de Português,
de Francês e de Ciências Naturais foi muito agradável, pois, além dos jogos
educativos, houve um momento docinho com um pequeno lanche.
A turma regressou à escola, mais enriquecida afetivamente e mais
estimulada para a aprendizagem.
Miguel - 7ºD-PCA
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VISITA AO MUSEU SOARES DOS REIS
As turmas do 3º A da E.B.1 da Ponte e do 4º A da E.B.1 da Fonte da Moura
visitaram o Museu Soares dos Reis e a exposição de caixas ninho para pássaros.
No passado dia 2 de maio, a
turma do 3º A da Escola Básica da
Ponte e a turma do 4º A da Escola
Básica da Fonte da Moura
deslocaram-se, de autocarro, ao
Museu Nacional Soares dos Reis.
Esta deslocação teve como
propósito a visita ao museu e à
exposição de caixas ninho para
pássaros
elaboradas
pelos
referidos alunos. Estas caixas foram
decoradas com a colaboração dos
professores, no âmbito de uma
formação subordinada ao tema “A
importância da Biodiversidade –
Vamos proteger as aves”. Esta
exposição, aberta ao público desde
o dia 18 de abril até 2 de maio,
contou com a participação de cerca
de vinte turmas, cada uma com a
sua caixa ninho, e integrou, ainda,
os postais elaborados pelos
professores.
1º Prémio – EB1/JI Fonte da Moura
Todos os trabalhos participaram,
ainda, num concurso, tendo a turma do 4º A da EB1/JI Fonte da Moura obtido o 1º lugar. Os
premiados trouxeram livros para a biblioteca da escola e todos os participantes receberam uma
pequena lembrança como reconhecimento do seu esforço e participação.
No final, as turmas tiveram a oportunidade de visitar o jardim privado do Museu e ver
estátuas, esculturas e o velódromo (o primeiro da cidade). Visitaram, ainda, os espaços
interiores do Museu, onde puderam apreciar mais esculturas, estátuas e quadros de artistas
famosos, nomeadamente do escultor Soares dos Reis.
Turma 3º A - Escola Básica da Ponte
Professor José Miguel
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EXPOSIÇÃO FINAL DE TRABALHOS
Como já vem sendo habitual, no final do ano letivo, os átrios da Escola
Manoel de Oliveira enchem-se de um colorido especial proveniente dos
trabalhos realizados pelos nossos alunos, no âmbito de vários projetos e
concursos que decorreram ao longo do ano.
Seguem-se imagens de alguns desses trabalhos que integraram a
exposição.
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A Equipa de Coordenação do Jornal
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“EU VI COMO SE FAZ UM LÁPIS!”
No passado dia 20 de abril, no âmbito do tratamento do
tema de vida “O contexto empresarial” do curso de
Educação e Formação de Adultos (EFA), visitámos a
empresa VIARCO, em S. João da Madeira.
Chegámos ao local onde se desenvolve o projeto de
promoção do Turismo Industrial, por volta das 14h30m.
Aí fomos acolhidos e foram distribuídas batas brancas e
intercomunicadores. De seguida, explicaram-nos as
regras de segurança e acompanharam-nos às instalações
da VIARCO, onde visualizámos um filme sobre a história
da empresa e ficámos a saber que, quando foi fundada,
se chamava PORTUGÁLIA.

Durante a visita, percorremos os três setores de atividade da fábrica: produção da mina do
lápis, montagem do lápis, pintura exterior, limpeza. Mostrámo-nos todos muito interessados,
colocámos várias questões aos trabalhadores, nomeadamente sobre o horário de trabalho e os
processos de fabrico e de distribuição, quer dentro do país, quer no estrangeiro.
Por volta das 16h00m,
dirigimo-nos a uma sala
repleta
de
artigos
em
exposição, que podiam ser
apreciados
e,
também,
adquiridos por quem quisesse
uma lembrança.
De seguida, participámos numa sessão interativa, durante a qual pudemos observar e
manipular diversos materiais de desenho e de pintura produzidos pela empresa.
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No final, ofereceram-nos um lápis a cada um, onde estava inscrito o seguinte: “EU VI COMO SE
FAZ UM LÁPIS!

Esta visita teve um impacto particular em todos nós. A VIARCO é a mais pequena empresa
mundial de produção de material de escrita e de desenho, sendo única na Península Ibérica. De
realçar que, aqui, um lápis demora 3 meses a ser produzido! Todos nós manifestámos o nosso
“espanto” quando nos apercebemos da exigência deste tipo de trabalho e das várias fases
delicadas e minuciosas, pelas quais passa a execução de um lápis, tendo considerado esta
experiência como muito enriquecedora em termos de satisfação e de aquisição de novos
conhecimentos de vida, e, claro está, passámos a ter muito mais respeito pelos lápis que
utilizamos no nosso dia a dia!

Formandos do curso EFA, Professora Sandra Fontes, Psicóloga Paula Cleto, Técnica de Serviço Social, Rita Prata
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MAQUETA DE UMA BIBLIOTECA
PROJETO BASTIDORES DA CIDADE - Pré A da Vilarinha
Durante este ano letivo, no âmbito do Projeto Porto de Crianças, participámos no subprojeto
“Bastidores da Cidade”, o qual proporcionou às crianças o contacto direto com várias profissões:
Metrologista, Bombeiro, Arquiteto, Bibliotecário, Técnico de galeria de exposições, Cientista,
entre outras. Para o finalizar, foi proposto a cada turma que participou no projeto, construir uma
maqueta, sobre a profissão/lugar de que mais gostou. Como sempre se faz neste grupo, para
fazer uma escolha, votamos e a mais votada foi a profissão de Bibliotecário, pelo que estivemos
na Biblioteca Almeida Garrett, local onde as crianças puderam observar o que é uma biblioteca,
como funciona, quem lá pode ir, o que se pode fazer numa biblioteca.
Passo a passo a maqueta foi sendo construída, com materiais reutilizáveis, contando também
com a colaboração dos Pais /Encarregados de educação e o resultado final foi este:

Panorâmica de uma das estantes.

Local para histórias
com
fantoches,
sombras chinesas, ou
outra técnica utilizada
para contar histórias.

Panorâmica de um outro
ângulo – uma outra
estante.

Canto destinado aos jogos ou a
histórias em pequenos grupos.

Panorâmica geral da maqueta da biblioteca, onde está a bibliotecária.

Os livros colocados nas estantes e na caixa em cima da manta têm histórias criadas por todas as
crianças da sala do JI da Vilarinha, que, primeiro, as desenharam e, depois, as contaram, para
serem registadas, por escrito, no papel.
A Educadora Maria do Carmo Almeida
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ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA DOS ALUNOS CEI: BOLA DE CARNE
Na disciplina de Atividades de Vida Diária (AVD), cozinhámos uma Bola de Carne que estava
simplesmente deliciosa.
Para que a possam apreciar também, deixamos aqui a receita.
Atrevam-se a fazê-la em casa, com a ajuda de um adulto!

Bola de carne
Ingredientes:

 6 ovos
 2 chávenas de farinha
 2 chávenas de café de azeite
 2 chávenas de café de leite

 1 colher de fermento
 8 fatias de queijo
 bacon e chouriça
 8 fatias de fiambre

Modo de preparação:
- Junta-se o leite, os ovos, o azeite e mexe-se tudo muito bem.
- Em seguida, coloca-se a farinha e o fermento e bate-se muito bem.
- Corta-se o queijo aos quadrados e junta-se na massa.
- Forra-se a forma com papel vegetal.
- Põe-se metade da massa na forma e cobre-se com as fatias de fiambre, a
chouriça e o bacon, cobrindo-se com o resto da massa.
- Vai ao forno a 180°, durante 30 minutos.

Alunos CEI

ELABORAÇÃO DE CAJONS
No decorrer do terceiro período, os alunos da turma 8.º C/ PIEF participaram nas seis sessões da Oficina
de Construção de Cajons, facilitada pelo professor Afonso Passos,
responsável pelo Grupo de Percussão do nosso Agrupamento. Esta Oficina
surgiu na sequência do interesse manifestado pelos três alunos da referida
turma que participaram nas aulas de percussão. O professor
Afonso Passos optou pela construção do Cajon pelo facto deste
instrumento ser relativamente simples de construir e de
proporcionar a participação de todos nas diferentes fases da sua construção; de ser altamente
icónico na cultura cigana, em geral, e na portuguesa, em particular
(habitualmente conhecido como Caixa) e pela sua grande popularidade dentro
da comunidade musical mundial. O processo de construção implicou um trabalho individual
de colar, pregar, furar, aparafusar, lixar, encerar, bem como um trabalho de ajuda entre os
colegas. Além disso, exigiu, ainda, criatividade na procura de soluções para a sua finalização.
Os alunos que assumiram o compromisso pela construção do seu instrumento musical, ao
longo das sessões, mostraram-se satisfeitos com o resultado final e tiveram ainda a oportunidade de
aprender a tocar Cajon. Por fim, um aluno da turma juntamente com um aluno da oficina de percussão,
bem como a respetiva TIL, atuaram durante a corrida dos carrinhos de rolamentos para divulgação e
demonstração da qualidade dos instrumentos musicais construídos.

Andreia Costa (Técnica de Intervenção Local/Psicóloga), Professor Afonso Passos e Alunos do 8º Ano/PIEF
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CONCURSO GANHA O DESAFIO
A turma A do quinto ano distinguiu-se, no primeiro período, como a vencedora
deste Desafio, tendo arrecadado o primeiro lugar. O prémio tão merecido foi,
desta vez, uma visita à fábrica de chocolates Imperial.
No segundo período, foi a vez da turma B do nono ano se destacar com um merecido primeiro
lugar e, em prova do reconhecimento do seu mérito, os alunos vencedores foram presenteados
com um minicurso de Surf, na praia de Matosinhos.
O excelente aproveitamento escolar aliado ao bom comportamento continua a valer a pena.
Em setembro, ficaremos a saber quem serão os felizes comtemplados do terceiro período!

Subdiretor Nuno Carvalho

CAMPANHA ESCOLA PARA TODOS
No dia 15 de junho, a Helpo regressou
à nossa Escola para recolher o material
escolar que um grupo de alunos do 9º
ano angariou, no âmbito da campanha
“Escola para todos”. A vontade de ajudar
dos nossos alunos revelou-se um
exemplo a seguir e esperamos poder dar
continuidade a esta iniciativa. Contámos
com a presença de Sílvia Nunes,
representante da Helpo, a quem
agradecemos
a
oportunidade
de
participar neste projeto e aproveitamos
para realçar o papel fundamental que a
mesma desempenha junto das comunidades escolares.
A Equipa de Coordenação do Jornal
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JANTAR E BAILE DE FINALISTAS
Por uma noite, o polivalente da EB Manoel de Oliveira transformou-se num
salão de gala para receber os alunos finalistas do 9º ano. Vestidos a preceito,
estes jovens protagonistas festejaram com alegria e entusiasmo o final de
mais um ciclo da sua vida académica.
No dia oito de junho, reuniram-se, no mesmo espaço, alunos, professores,
técnicos, assistentes operacionais para festejar e assinalar em conjunto esta
etapa da vida dos alunos.
No entanto, como era de prever, a
ansiedade e a expectativa fizeram-se sentir
uns dias antes e o início do mês de junho foi
todo ele um período de antecipação do
entusiasmo e do divertimento que,
posteriormente, seria realmente vivido na
noite do baile, apesar de os alunos estarem
cientes da realidade superveniente das notas
finais e das provas nacionais.
O jantar decorreu num ambiente muito agradável e descontraído que
conjugou a boa comida e a boa disposição.
Depois de se terem deliciado com as sobremesas fabulosas, a festa
continuou com a animação da música e da dança, num ambiente
descontraído e muito divertido. Sem dar tréguas, as máquinas fotográficas e
os smartphones foram incansáveis na captação de imagens, de movimentos
e sons, procurando a todo o custo registar a emoção única do momento.
Para que esta festa fosse um sucesso, a equipa responsável pela sua
organização – Professora Olinda Silva e Associação de estudantes - contou com a
preciosa ajuda de vários colaboradores: as entradas foram confecionadas pela
nossa estimada Sra. D. Fátima; os alunos finalistas e os respetivos encarregados
de educação tiveram a seu cargo as delicadas e
muito apreciadas sobremesas. Já os arranjos
florais tiveram a mão mágica da nossa técnica
Rita Prata e de outra não menos estimada
assistente operacional, a Sra. D. Natália. As
lembranças, por sua vez, brilhantes miniaturas de
chapéus e estrelas, foram feitas pelo 9ºC e pelo
professor Francisco Guerreiro. A Sra. D. Paula deu
o seu apoio na decoração da “sala de jantar” e na arrumação final do espaço.
Da responsabilidade da organização foi, não só o menu - tendo o seu design
gráfico sido trabalhado pelo 9ºC, na disciplina de TIC, sob a orientação da
professora Sara Ferreira -, como também a decoração das mesas e a elaboração
dos painéis. Estas duas tarefas realizaram-se com a colaboração de Rita Prata,
técnica de serviço social.
.
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Sem dúvida que o evento ficará para sempre
gravado na memória dos nossos finalistas, pois
foi não só o culminar de três anos de labuta,
como também um momento de partilha
marcado pela amizade, pelo respeito, pela
simpatia e pelos laços de afeto, numa
antecipação de uma nova etapa na sua vida
futura.

A Equipa de Coordenação do Jornal
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SONHA, VIVE E SENTE… FOTOS QUE FALAM COM O CORAÇÃO
VISITA À EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA
Deus quer, o homem sonha, a obra nasce

Fernando Pessoa

Somos alunos do 9ºA da EB Manoel de Oliveira e, juntamente
com os alunos do 9º B, no dia 17 de abril, terça-feira, pelas 14
horas, fomos fazer uma visita de estudo ao Muratto Open Space
Porto para apreciar a Exposição de Fotografia “Sonha, vive e
sente… Fotos que falam com o coração”, um registo fotográfico
que resultou de uma viagem realizada pela madrinha Paula
Teixeira e pelas suas amigas Ana Borges e Lina Gomes ao Norte
de Moçambique, para inaugurarem uma Escola construída
graças ao empenho e dedicação votados ao seu projeto “Ajudame a construir uma escola em Moçambique”, no âmbito do qual, durante dois anos, a referida
madrinha e a sua equipa desenvolveram uma campanha de angariação de fundos que se
concretizou na edificação de três salas de aula no distrito de Nampula.
Imbuída de um claro espírito
de missão, a madrinha Paula
falou-nos com alegria e emoção
do seu sonho tornado realidade.
No entanto, apercebemo-nos
de que a sua viagem ao local
despertou nela o desejo de dar
continuidade a esta “aventura” e assim foi. Mal chegou a
Portugal, deu início ao processo de angariação de fundos
com o objetivo de construir uma segunda escola.
Depois de termos ouvido as suas palavras afetuosas, vimos
fotografias de meninos de África, mais propriamente de
Moçambique, que estudam no chão, debaixo de uma árvore
e, às vezes, permanecem horas ao sol. Também vimos um
vídeo que a Helpo fez e reparámos que eles se levantam
muito cedo e andam cinco quilómetros para transportar,
num balde, vinte litros de água para a família. Apesar destas e de outras dificuldades, gostam
muito de estudar e sabem que se estudarem conseguem uma vida melhor. Um dos jovens
adolescentes disse que gostava muito de poder estudar e de sair de Moçambique
O vídeo deu-nos que pensar! Na vida, precisamos de trabalhar muito para podermos ter um
futuro mais risonho e podermos, um dia, descansar. A meu ver, cá, em Portugal, nem todos.
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O vídeo deu-nos que pensar! Na vida, precisamos de trabalhar
muito para podermos ter um futuro mais risonho e podermos,
um dia, descansar. A meu ver, cá, em Portugal, nem todos
valorizam muito isso. Lá, valorizam e querem estudar. As
pessoas, cá, reclamam por não haver dinheiro. Mas se vivessem
em Moçambique, já não pensariam assim.
Resumindo, ficámos todos muito sensibilizados com as
imagens que vimos e sentimos o dever de ajudar a Helpo. Se
quisermos, poderemos vir a ser padrinhos de meninos em Moçambique. Se assim for,
poderemos não só enviar um presente por ano, como também, um dia, ir visitar a criança que
apadrinhámos. Também nos podemos propor como voluntários e ajudar na tarefa de separar
os vários materiais que se destinam a Moçambique. Para tal, teremos de nos dirigir ao
armazém da Helpo e dizermos que queremos fazer voluntariado. Além disso, com uma simples
oferta, que pode ser uma caneta, poderemos fazer muitas crianças felizes porque elas sabem
que uma caneta, um caderno ou uma borracha pode fazer a diferença nos seus estudos. Se
sonharmos juntos, conseguiremos, pois trata-se de uma causa que nos toca a todos!
Vítor - 9ºA e Professora de Português

CAMPANHA “ESCOLA PARA TODOS”

Nós, alunos do 9º ano, tivemos uma grande ideia ao tomarmos a iniciativa de ajudar a Helpo,
uma Associação que ajuda os meninos e as meninas mais necessitados.
Começámos, todos os intervalos, na escola, a falar com vários alunos
do 5º ao 9º ano, confirmando a nossa intenção de angariar materiais
escolares para doar à Helpo. E acreditem que angariámos bastantes
materiais! Eu, pessoalmente, estou super orgulhosa da nossa Escola,
pelos alunos que a frequentam, pois, sem eles, nada disto seria possível.
Agradecemos, portanto, a todos os que acreditaram em nós e nos
apoiaram.
Porque ajudámos? Porque temos o que temos e nem sempre lhe
damos o devido valor e esses meninos que tanto querem ter um
caderno, uma caneta ou uma borracha têm muita dificuldade para o conseguir.
Sempre que puderes ajudar numa causa, não fiques só pelo olhar, ajuda porque, hoje, são eles
e amanhã poderás ser tu.
Mariana - 9º ano
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DIA DA CULTURA E DA CIÊNCIA – GRUPO DE INFORMÁTICA
O grupo de Informática
promoveu, no âmbito da
comemoração do Dia da
Cultura e da Ciência, uma
atividade onde os alunos
exploraram o Portal criado
para o efeito e puderam testar as suas
capacidades e o seu raciocínio lógico.
Tiveram, também, acesso a recursos
pedagógicos, a programação por objetos, ao
jornal da escola, ao blogue da biblioteca, à
Página do Agrupamento, a vídeos que lhes
1º Ciclo

Lara
4º Ano
Fonte da Moura

permitiram perspetivar o futuro e, ainda, a
conhecimentos diversos sobre as tecnologias
disponíveis e os jogos educativos.
Puderam, ainda, participar num concurso
onde testaram as suas capacidades e os seus
conhecimentos sobre Tecnologias de
Informação
e
Comunicação
(TIC).
Habilitaram-se, assim, a ganhar prémios
(livros de programação, filmes de animação,
entre outros).

2º Ciclo

Luz
4º Ano
Fonte da Moura

Fabiana
6º C
Rafaela
6º C

Tiago
4º Ano
Fonte da Moura

Cristiano
4º Ano

3º Ciclo
Sérgio
8º A
Miguel
7ºD

Patrícia
7ºD

Podemos considerar que, mais uma vez, esta atividade se traduziu novamente num enorme
sucesso, com a visita e participação entusiasta de muitos e diferentes alunos.
Grupo de Informática
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GRANDE REPORTAGEM – O ASSOCIATIVISMO
Associativismo
Porquê? Para quê? Como?
Na sequência da apresentação da candidatura à
associação de estudantes pelo 9ºC/PIEF e tendo em
vista a promoção dos valores e da realidade do
associativismo, esta turma tomou a iniciativa de
convidar várias associações sediadas nos concelhos do
Porto e de Matosinhos para integrarem um Encontro que decorreu no dia 10 de maio, no nosso
Agrupamento.
Numa fase preliminar do seu projeto, os alunos realizaram uma visita de estudo ao Palácio da
Bolsa, sede e propriedade da Associação Comercial do Porto. Além disso, no seu percurso pelos
meandros da história e manifestações do associativismo, os alunos reuniram com o Diretor do
Agrupamento, Dr. Arnaldo Lucas, para participar numa sessão de esclarecimento sobre o tema,
tendo o momento servido, ainda, para congratular os protagonistas pelos objetivos que se
propuseram atingir.
O Encontro, organizado pela referida turma, sob a orientação
da respetiva Diretora de turma, Maria Olinda Silva, e da Técnica
de Intervenção Local, Fernanda Silva, constituiu o culminar do
trabalho realizado pelos alunos nas várias disciplinas, no âmbito
de um projeto sobre a temática do associativismo que pretendeu,
não só alargar a participação dos jovens alunos nas associações
existentes, como também incentivá-los no sentido de,
futuramente, dinamizarem outras iniciativas e grupos juvenis. A
título de exemplo, na disciplina de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), os alunos
trabalharam a parte gráfica dos convites, dos cartazes
e do desdobrável, o qual foi oferecido a todos os que
participaram no acontecimento.
Este Encontro reuniu, assim, representantes de
várias associações locais, a maior parte com uma
longa experiência na criação e no desenvolvimento de
organizações promotoras de “Uma forma de vida em
comunidade, que favorece o exercício da democracia
e da cidadania”.
A Academia Cultural e Artística de Aldoar esteve representada pelo engenheiro
Luís Socorro que tomou a palavra para explicar que esta Organização, autónoma e
sem fins lucrativos, “nasceu por vontade livre das pessoas para resolver problemas
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comuns da comunidade”, num contexto em que Aldoar era um meio rural carenciado (anos
50/60) e em que se sentia a necessidade de “dar condições às pessoas que aqui viviam”.
O senhor Fernando Santos – representante do Lions Clube da Senhora da Hora – referiu
que o “respeito pela diversidade é algo que tem de ser absorvido por quem vive em
comunidade” e que o espírito do movimento lionístico é “Dar sem nada pedir em troca”,
acrescentando, a um dado momento, que “A felicidade interior *reside no facto+ de chegarmos
ao final do dia com a consciência tranquila.”
Após uma breve exposição sobre a ideologia e as várias
áreas de atividade desta organização, bem como as iniciativas
tomadas no sentido de prestar um serviço cívico à
comunidade, realçando a forte componente do escutismo,
associada ao exercício de cidadania que o movimento
envolve, o orador passou a palavra à Mariana, uma jovem
entusiasta que partilhou com a audiência a sua experiência
enquanto membro dos Leo Clubes, explicando tratar-se de
um movimento juvenil de solidariedade, vocacionado para
oferecer aos jovens de todo o mundo uma oportunidade de
desenvolvimento pessoal através do voluntariado em várias
áreas (Campos da Juventude, Jornadas Leonísticas,
Campanhas de solidariedade -“Abraçar Portugal” –
Campanha de abraços grátis; “Campanha do saco” – Recolha
de brinquedos”.
Por sua vez, a Associação Vozes Amigas da Esperança – VOADES PORTUGAL - fez-se
representar pela senhora Teresa Vasconcelos e pelo senhor
A felicidade
está dentro
de cada um
de nós.

Teo Marín, duas “vozes amigas” que discursaram para
falar de esperança, de fé, de felicidade, de saúde
emocional, de criatividade e de solidariedade e dos
serviços prestados pela referida organização,

A solidão é
a principal
epidemia do
século XXI.

nomeadamente do Serviço de apoio emocional, que
disponibiliza, via telefone, linhas de apoio emocional.
A Associação de Moradores da Bouça fez-se

representar pelo senhor Fernando
Cardoso que transmitiu o seu
testemunho bem ilustrativo do que
são os princípios fundamentais que
estão subjacentes à criação de
organizações voluntárias de pessoas, sem fins lucrativos,
com o objetivo de satisfazer as necessidades coletivas ou de
alcançar os objetivos comuns, por via da cooperação.
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Todos salientaram a ideia central de que as associações são
criadas para reforçar laços de amizade e solidariedade, reunir
esforços para reivindicar melhorias na comunidade, defender
os interesses dos associados, desenvolver interesses coletivos
de trabalho, produzir e comercializar de forma cooperada,
melhorar a qualidade de vida e participar no desenvolvimento
da região na qual as mesmas estão inseridas.
Após os devidos agradecimentos, os participantes foram
convidados para um lanche-convívio, previamente preparado
pelos alunos da turma, onde, num ambiente de boa disposição
e alegria, todos puderam conviver e trocar impressões sobre
alguns dos aspetos focados na sessão.
O evento contou não só com a presença dos alunos
dinamizadores e respetivos pais/encarregados de educação e
outros familiares, como também dos professores da turma e
outros interessados, dos técnicos envolvidos, da psicóloga, e,
ainda, do vice-diretor, Dr. Nuno Carvalho.
Numa breve entrevista dada pela Diretora de turma ao nosso
jornal, ficámos a saber que a opinião dos encarregados de
educação que tiveram oportunidade de assistir à sessão foi
muito favorável, tendo considerado o Encontro muito positivo,
interessante e dotado de grande utilidade. Do seu ponto de
vista, esta iniciativa serviu, entre outras coisas, para abrir os
horizontes dos alunos, porque lhes permitiu ir além do espaço que habitam, preparando-os para
serem adultos autónomos e responsáveis.
A Equipa de Coordenação do Jornal

PORTO DE CRIANÇAS
Os alunos da turma do 2ºB da Fonte da
Moura participaram, ao longo do ano letivo,
no projeto “Porto de Crianças”, promovido
pela Câmara Municipal. Este projeto consistia
em executar azulejos e peças de barro alusivos
ao tema “Dançando com o barro”. Todas as
peças elaboradas pelos alunos tinham de
conter elementos relacionados com a dança e
com os movimentos/sentimentos que ela nos
faz sentir.
Professora Ana Paula Soares
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IDA AO TEATRO
No dia 21 de março, da parte da tarde, nós, os
alunos do 9º ano (turma A e B), na companhia das
respetivas professoras de Português, da Diretora de
turma do 9ºB e da professora Orquídea Castro,
visitámos o Teatro de Sá da Bandeira para assistir à
peça O Auto da Barca do Inferno, de Gil Vicente.
Numa adaptação de Patrícia Castanheira e com
encenação de António Feio, esta representação
surpreendeu-nos desde o primeiro momento, em que
fomos convidados a realizar uma espécie de visita
virtual aos bastidores do Teatro, guiada por um
“diálogo ficcionado entre o dramaturgo e o filho, Luís
Vicente.”
Não menos emocionante foi vermos o texto
dramático que estudámos transformado em
espetáculo e assim reconhecermos as personagens
que iam “desfilando” no palco.
Todos achámos muito original a forma
movimentada como a passagem da vida para a morte
é representada e ficámos impressionados com os
jogos de música e de luz que a acompanha.
Na viagem de regresso, continuámos muito
animados e a pensar que teríamos de ir mais vezes ao
Teatro. Fascinados com os atores e as atrizes,
comentámos o seu desempenho e alguns de nós até
manifestaram o desejo de lhes seguir os passos.

As turmas 9ºA e 9ºB
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DESCOBRIR EM SERRALVES

Turma 3º B da EB1 da Ponte
Professora Carla Alves
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VISITA DE ESTUDO AO PARQUE DE SERRALVES
Os alunos da turma do 2ºB, da EB1 da
Ponte, visitaram o Parque de Serralves no
dia 17 de abril, participando nas atividades
do BIOBLITZ.
Na primeira oficina, Um Herbário de
Recordações, as crianças observaram uma
meda de algas e os instrumentos utilizados
para a sua apanha na praia: a ganchorra, o
ancinho e o ganha-pão. Aprenderam que a
meda é coberta de palha pelos lavradores
para as algas se conservarem secas e com os
nutrientes para fertilizarem as terras de
cultivo. Em seguida, elaboraram um
marcador de livros com os vários tipos de
algas.
Na segunda oficina, Líquenes Fantásticos,
observaram alguns tipos de líquenes e

Elaboração de marcadores

Observação no
microscópio

Líquen fruticuloso

aprenderam que são seres vivos que vivem
nas árvores, nas rochas e nas telhas dos
telhados. Aprenderam que são a associação
entre uma alga e um fungo e que se
classificam em líquenes crostosos (muito
difíceis de serem arrancados com a mão por
estarem pegados às rochas), foliáceos
(parecem ter pequenas folhas) e os
fruticulosos (lembram pequenos arbustos,
pois são ramificados, cilíndricos ou
achatados).
Aprenderam que os líquenes absorvem o
dióxido de carbono e que são utilizados no
fabrico de farinhas e perfumes.
Foi uma manhã muito interessante e bem
passada a aprender coisas fantásticas sobre
a Natureza.

Meda e ganha -pão

Líquen foliáceo

Tipos de algas

Líquen crostoso
EB1 da Ponte- 2ºB
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RESUMO E ILUSTRAÇÃO DA OBRA BEATRIZ E O PLÁTANO

Professora Cristina Sousa
4ºA - EB1/JI Fonte da Moura
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COMEMORAR O DIA MUNDIAL DA POESIA
Para comemorar o Dia Mundial da Poesia os alunos do 4ºA, da EB1/JI da Fonte da Moura,
escreveram este poema:
A primavera
A primavera
E as lindas flores
Pintam a natureza,
De várias cores!

As belas borboletas,
De flor em flor…
Fazem piruetas…
Mostrando a sua cor!

Os raios de sol
Iluminam o dia.
Os pássaros
Cantam uma bela melodia!

O ar perfumado
Com tantas flores
Tudo é encantado
Neste mundo de cores!
Professora Cristina Sousa
Alunos do 4º A da EB1/JI Fonte da Moura - Poesia coletiva

CASCATA DE SÃO JOÃO
A BE assinalou o Dia de S. João com uma
belíssima cascata, enquadrada por dois grandes
“manjericos” que exibiram, bem ao gosto
popular, duas quadras. A imaginação não tem
limites e a criatividade e o carinho da professora
Luísa Pereira pela Biblioteca também não.

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 de Hans Christian
Andersen.
A partir de 1967, este dia passou a ser designado por Dia Internacional do Livro Infantil,
chamando-se a atenção para a importância da leitura e para o papel fundamental dos
livros para a infância.
Para assinalar o Dia Internacional do Livro Infantil 2018, a Direção-Geral do Livro, dos
Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) convidou a ilustradora Fátima Afonso, vencedora do
Prémio Nacional de Ilustração do ano passado, para ser a autora da imagem do cartaz.

A Equipa de Coordenação do Jornal

A MINHA VIDA EM DEZ FOTOS
O espaço da Biblioteca foi mais uma vez o espaço escolhido pelos
alunos do 8º B para apresentarem os seus trabalhos subordinados
ao tema “A Minha Vida em Dez Fotos”. Posteriormente, os cartazes
foram expostos no átrio principal da Escola.

Turma B do 8º Ano
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DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
O escritor é uma pessoa que transforma a vida que o rodeia em palavras e em histórias
que mais não são do que as janelas do seu pensamento e o resultado das suas viagens de
ida e volta ao Reino da Imaginação.
“José Vaz” in Netescrit@ Autores Portugueses [em linha] Disponível na Internet:
https://www.nonio.uminho.pt/netescrita/autores/jvaz.html (consult. em 21-06-2018)

A Biblioteca assinalou o Dia Mundial da
Criança com uma exposição de livros e de
brinquedos
que
“dialogaram”
descontraidamente durante uma quinzena,
num cenário pueril muito convidativo à
leitura, ao sorriso e ao lazer.
Para os alunos e as suas famílias,
destacámos, do nosso acervo, a obra do
estimado escritor José Vaz e sobre ele e os
seus livros de literatura infantil e juvenil se
falou na newsletter publicada no nosso Blogue
e na Página do Agrupamento.
O espaço da Biblioteca foi mais uma vez decorado com a qualidade a que a professora
Luísa Pereira já nos habituou e que muito tem contribuído para assegurar a presença de uns
tantos leitores e despertar a curiosidade de outros.
A publicação foi da responsabilidade da professora
Lisete Rainha que, deste modo, procurou cativar
outros leitores, dando-lhes a conhecer uma breve
biografia do referido autor, bem como títulos e
sinopses de algumas das suas obras, numa amostra
convidativa à descoberta ou à revisitação de fabulosos
universos narrativos e dramáticos.

A Equipa de Coordenação do Jornal
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CERIMÓNIA DE ENTREGA DE PRÉMIOS – MELHORES LEITORES
No dia 14 de junho, realizou-se mais uma
cerimónia de entrega de prémios para
homenagear os melhores leitores do 1º Ciclo e a
respetiva professora, Ana Paula Soares. Foram
sete os alunos do 2º B da EB1/JI Fonte da Moura
que se distinguiram pelo número de livros
requisitado na Biblioteca Escolar para leitura
domiciliária. Assim, foram destacados os
seguintes alunos:


1º Prémio: Martim, Leonor e Miriam



2º Prémio: Flávia, Taís e Matilde



3º Prémio: Francisco

Cada um dos vencedores foi
mimoseado com um livro, um
diploma e um docinho.
Os prémios foram gentilmente
oferecidos pela Direção do
Agrupamento.

A Equipa de Coordenação do Jornal
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HORA DO CONTO
"A GANSA QUE PUNHA OVOS DE OURO"
A história "A Gansa que punha ovos de
ouro", integrada no Pop-Up de fábulas
clássicas intitulado Fábulas de Esopo, foi
escolhida para ser apresentada aos alunos
do Pré-escolar, na altura da Páscoa. Após a
leitura, utilizando diversos materiais, os
alunos elaboraram lindíssimos ovos de
Páscoa que adornaram as estantes da nossa
querida Biblioteca.

Alunos do Pré-escolar EB1/JI - Fonte da Moura
Professora Eugénia Ferreira

CARTAZES SOBRE A OBRA DE ALICE VIEIRA
Os alunos do 1ºA da EB1/JI Fonte da Moura, no
âmbito da Educação Literária, elaboraram cartazes
sobre as obras Corre, corre cabacinha, de Alice
Vieira e A Ovelhinha Preta, de Elizabeth Shaw.
Estes contos foram estudados ao longo do terceiro
período.
Todos estes trabalhos foram realizados graças ao
empenho e à dedicação de todos os alunos.
.

Professora Maria Luísa Castro Correia
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ENTREVISTA: O PRAZER DA LEITURA

Na sequência do trabalho realizado pelas Bibliotecas Escolares do Agrupamento, em
articulação com a sala de aula, no contexto do Referencial Aprender com a Biblioteca Escolar
– Ler com a família é ainda melhor –, o Notícias Frescas pediu a colaboração de uma das
alunas que frequenta regularmente a BE da EB Manoel de Oliveira para entrevistar um
familiar sobre os seus hábitos de leitura e o prazer de ler. Para este fim, a Inês escolheu a
sua madrinha.
Inês: Madrinha, fala-me de alguns livros que tenham marcado a tua infância ou juventude,
enquanto leitora.
Madrinha: Durante a minha juventude, os livros que mais me marcaram foram Os Cinco,
uma coleção de mistério e aventura. Mais tarde, li os livros do “Harry Potter”, que me
fascinaram muito.
Inês: Como eram os teus hábitos de leitura, quando eras jovem?
Madrinha: Inicialmente, não era uma leitora muito assídua, mas com o tempo fui
ganhando o prazer de ler.
Inês: Qual o tipo de literatura que preferes ler?
Madrinha: Eu prefiro ler romances.
Inês: Gostas de ler na Internet? Porquê?
Madrinha: Eu gosto mais de ler em papel, gosto de sentir o cheiro dos livros e de guardálos para mim. Também leio na Internet, mas a sensação da leitura não é a mesma; ao fim
de algum tempo, torna-se cansativo.
Inês: O que pensas sobre o preço dos livros?
Madrinha: Eu penso que os livros são caros e por isso não são acessíveis para todos.
Inês: Quantos livros tens, aproximadamente?
Madrinha: Eu tenho para cima de 30 livros, alguns emprestei e nunca mais mos
devolveram.
Inês: Costumas frequentar alguma biblioteca? Qual?
Madrinha: Sim, como trabalho numa escola, frequento muitas vezes a biblioteca da
mesma. Chama-se Biblioteca Sophia de Mello Breyner Andresen.
Inês: Qual é o teu autor português preferido?
Madrinha: É a Sophia de Mello Breyner Andresen.
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Inês: E estrangeiro?
Madrinha: Gosto de ler Paulo Coelho (Brasileiro), Joanne
Harris, Sveva Casati Modignani. Também gosto de Dan
Brown.
Inês: Gostas de reler os livros?
Madrinha: Eu gosto de reler algumas passagens dos
livros.
Inês: Na tua opinião, por que razão os jovens leem menos
atualmente?
Madrinha: Porque se sentem mais atraídos pelas
tecnologias. Os videojogos tornam-se mais estimulantes
porque os jovens estão em competição uns com os
outros.
Inês: Que estás a ler presentemente?
Madrinha: O Lobo Solitário de Jodi Picoult.
Inês: Quais foram os livros que mais gostaste de ler até
hoje?
Madrinha: Os livros que mais gostei de ler e me
marcaram foram: O Principezinho, de Saint-Exupéry, O
Alquimista, e O Diário de um Mago, ambos de Paulo
Coelho, Cinco Quartos de Laranja, de Joanne Harris e,
ainda, Duas Vidas, de Jessica Thompson.
Inês: Que livro recomendarias a uma jovem da minha
idade?
Madrinha: Livros de aventuras, do género de Os Cinco e
do Harry Potter.
Inês: Pensas que o gosto pela leitura já nasce connosco
ou se pode cultivar?
Madrinha: O gosto pela leitura pode-se cultivar.
Inês: Procura explicar, numa só frase, o prazer da leitura,
para ti.
Madrinha: Ler, para mim, é como viajar sem sair do lugar, sentir e imaginar-me a viver as
histórias.
Inês - 5º Ano
Joana Sousa (Madrinha da Inês)
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COMEMORAÇÃO DO DIA DA LIBERDADE
Durante quatro dias, o acontecimento
festivo foi celebrado com histórias,
canções, poemas e outros textos
literários, num espaço previamente
enfeitado com ícones e símbolos alusivos

à liberdade. Os alunos de 5º, 6º e 7º ano
ouviram ler o conto A Fábula dos Feijões
Cinzentos, 25 de Abril como quem conta
um conto, da autoria de José Vaz; os mais
velhos, por sua vez, “respiraram” a
emoção, assistindo à leitura expressiva do
texto “Rosas Vermelhas”, de Manuel
Alegre.
Em todas as sessões, a leitura foi
precedida da visualização de uma
apresentação animada sobre o contexto
social,
político
e
cultural
do
acontecimento, seguida de uma reflexão
conjunta sobre a importância da
comemoração do 25 de abril e o
verdadeiro significado de palavras como
“Liberdade”,
“Solidariedade”
e
“Igualdade”. Do valor e da necessidade
de continuarmos a recordar estas
conquistas de abril, falaram alguns dos
pág1

professores presentes, alegrando a festa
com o relato de situações realmente
experienciadas.
No final de cada
sessão, os alunos foram
convidados a refletir e a
exprimir, por escrito, a
sua opinião sobre o
significado da palavra
“Liberdade”.
O espaço da Biblioteca foi, igualmente,
decorado com motivos e expressões de
liberdade, que ajudaram a realçar a
documentação
temática
existente.
Expostos no mesmo local, estiveram,
ainda, os trabalhos realizados pelos
alunos do 6º ano na disciplina de História
e Geografia de Portugal (marcadores,
cartões ilustrados com texto alusivo e
miniaturas de cravos vermelhos).

O evento, que antes de ser festa foi
newsletter e também cartaz, “cantou”
com alma a liberdade e ficará, decerto,
para sempre gravado na memória e no
coração de todos os que assistiram e
partilharam generosamente vivências,
sentimentos e emoções
Notícias Frescas
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A Equipa de Coordenação do Jornal
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A LIBERDADE E OS LIVROS
SUGESTÕES DE LEITURA
VINTE CINCO A SETE VOZES

7 X 25 HISTÓRIAS DA LIBERDADE

Alice Vieira

Margarida Fonseca Santos

Que
foi
que
aconteceu no dia 25
de Abril de 1974?
Do conjunto de sete
vozes diferentes se
faz esta história —
com um final feliz,
já que a liberdade
também se pode
festejar de mãos dadas num centro
comercial da cidade...

A FÁBULA DOS FEIJÕES CINZENTOS
José Vaz

"Metáfora
da
ditadura
vivida
pelos portugueses e
da liberdade trazida
pela revolução dos
cravos. Três feijões
tomaram conta do
reino do “Jardim-àBeira-Mar-Plantado”, roubando aos que
ali viviam – feijões que se tornaram
cinzentos – o sol, a água e o ar e calandoos com uma bola de futebol. Reprimiram
o povo com a polícia e a censura e
mandaram jovens para a guerra.”

7x25 Histórias
da Liberdade é
um conjunto de
contos
cujas
personagens
principais,
falando
na
primeira
pessoa,
são
objetos carregados de simbologia: o
semáforo que travou a revolução
durante uns minutos, o lápis da
censura que, de repente, se vê como
um elemento criativo nas mãos de
uma criança, a G3, o portão da prisão
de Caxias, o megafone…

O TESOURO
Manuel António Pina

Um conto para
os mais novos
sobre a ditadura
e o 25 de abril
de 1974.

Professora Lisete Rainha
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EXPOSIÇÃO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL ALMEIDA GARRETT
Alguns dos trabalhos realizados pelos alunos, ao longo do ano,
no âmbito do Projeto de Animação Comum - 2018, este ano
centrado na obra da escritora Ilse Losa, integraram a Exposição
PAC, patente ao público durante o mês de junho, na Biblioteca
Municipal Almeida Garrett.
Beatriz e o Plátano
Caricaturas da autora.
Turma do 4ºA da EB1/JI Fonte
Tr
da Moura.
Professora Cristina Sousa.

O Príncipe Nabo
Trabalho realizado pela Alice,
6ºAno.

O Mundo em que Vivi
Trabalhos realizados pelo 7ºD/PCA.
Professora Paula Santos.

A Minha Melhor História
Realizado pelo 2ºA da
Fonte da Moura.

O Mundo em que Vivi
Realizado pelo Pedro - 8ºAno.

O Mundo em que Vivi
Realizado pela Marta- 8ºAno.

O Mundo em que Vivi
Realizado por Ana Rita - 8º Ano.

O Rei Rique e
Outras
Histórias.
Realizado pelo
1ºA da EB1/JI
Fonte da
Moura.
Professora
Luísa Carvalho.

O Mundo em que Vivi
Marisa e Catarina - 8º Ano

pág1

O Príncipe Nabo
Realizado pelo 3ºB da EB1/JI Fonte da
Moura. Professora Carmina Ramos.

A Equipa de Coordenação do Jornal
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PROJETOS DE LEITURA SOBRE ILSE LOSA
Continuámos, nesta edição, a publicar os trabalhos de
ilustração realizados pelos alunos, no âmbito da Semana
da Leitura e do Projeto de Animação Comum 2018.
É com muita satisfação que damos a conhecer mais
alguns dos trabalhos realizados.

Diogo – 6º C

Henrique, Pré A Vilarinha

Leonor, Pré A Vilarinha

Sebastião, Pré A Vilarinha

Dinis, Pré A Vilarinha
A Equipa de Coordenação do Jornal
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SAÚDE ORAL EM BIBLIOTECAS ESCOLARES (SOBE)
«

Sonhar que cai um dente é morte de parente.
Ana - 8ºAno
Ainda está para nascer o filósofo que possa suportar a dor de dentes com paciência.
Gonçalo - 8ºAno
Quem não pode morder não mostra os dentes.
Jorge - 8ºAno
O sorriso vale mais que mil palavras … mas uma palavra pode acabar com mil sorrisos.
Marta - 8ºAno
A cada boca uma sopa.
Pedro - 8ºAno
Saber os dentes ranger não é saber morder.
Ivan - 8ºAno
Há sorrisos que ferem como punhais.
Paulo - 8ºAno
A pão duro, dente agudo.
Rodrigo - 8ºAno
Antes dentes que parentes.
Cristiano - 8ºAno
Os dentes estão rindo, mas e o coração?
Francisco - 8ºAno
Deus dá nozes a quem não tem dentes.
Marisa - 8ºAno
A riqueza bate sempre à porta de quem sorri.
Pedro - 8ºAno
Professora Lisete Rainha
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SONETO PSEUDOCAMONIANO DA LIBERDADE

Liberdade é uma vontade que se exprime;
É alma que grita, quando a ferida dói;
É um sonho que acontece e se constrói;
É alegria que se espalha sem ser crime.

É querer estar aceso quando é noite;
É servir aos seus desejos, o amador;
É ter resposta aberta, sem açoite.

É um não ficar sem voz quando se fala;
É um rumar ao céu sem ver limites;
É nunca anular o ser perante elites;
É um pensamento que viaja sem escala;

Mas como pode ser livre quem tem amor
Nos corações soltar o peito afoito,
Se no respeito ao outro está o valor?
Professora Paula Santos

POEMAS
LIBERDADE

A AMIZADE

É cor-de-rosa
Sabe a ar puro
Cheira a rosas vermelhas
É suave.

É violeta
Sabe a alegria e a partilha
Cheira a paraíso encantado
É muito suave.

Tem o som de uma manhã de abril
Tem o movimento das ondas do mar
É leve como um pássaro a voar
E faz-me sentir emocionada.

Tem um som de crianças a brincar
Tem o movimento do vento a falar com as
[árvores].
É pesada como a saudade
E faz-me sentir menos sozinha.
Maria da Luz - 8º Ano

POEMA VISUAL

Gabriel – 8º Ano
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PARA TI, O QUE SIGNIFICA A LIBERDADE?
Na sequência das atividades realizadas no âmbito das comemorações do 25 de abril, os
alunos foram convidados a refletir sobre o significado da palavra “liberdade”. Seguem-se
algumas das opiniões registadas neste contexto.
- Fazer o que se quiser, sem ter regras.
Vasco – 9º Ano

- A liberdade, para mim, significa algo que nós podemos criticar e adaptar ao nosso próprio
estilo, sem que ninguém o possa impedir.
João – 9º Ano

- Para mim, liberdade significa poder fazer coisas que são importantes para nós.
Rui – 9º Ano

- Liberdade significa liberdade de expressão e de fazer o que queremos e podermos ser
livres de fazer o que gostamos.
Vitor – 9 º Ano

- Quando temos liberdade não a aproveitamos de forma correta e quando nos é tirada
sentimos falta dela.
Jéssica – 9º Ano

- Muitas das vezes quando temos liberdade não a aproveitamos de forma correta, e só
quando no-la tiram, é que começamos a pensar que talvez não a tenhamos aproveitado.
Mariana – 9º Ano

- Para mim, a liberdade é a sensação de nós nos podermos expressar sem estarmos
preocupados com o que nos poderão fazer ou dizer. Liberdade é estarmos com quem
queremos sem ter ninguém a controlar e, principalmente, sentirmo-nos bem e livres.
Alice – 6º Ano
- Para mim, liberdade é podermos expressar as nossas ideias sem ter medo, é podermos
sorrir livremente, é podermos vestir o que queremos e ser como queremos, sem ter medo. A
liberdade é um tesouro que todos devíamos ter, mas que nem todos temos.
Márcia – 9º Ano

- A liberdade, para mim, significa poder fazer algo sem ninguém mandar em mim.
Rodrigo - 9 º Ano

- Para mim, liberdade é poder fazer o que se quiser sem magoar ou prejudicar alguém.
Afonso – 9º Ano
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LIBERDADE
És a minha luz ao fundo do túnel
Relembro-me da primeira vez que nos conhecemos
Iluminaste de imediato o meu coração
Contigo estarei até ao fim dos meus dias
Amar-te-ei eternamente.

Coração carente
tão quente como caramelo
Conjugando o calor com o castanho
Dos teus caracóis
Contigo caminharei cantando
Cátia - 7º Ano

LIBERDADE
“Sabem o suficiente aqueles que sabem como aprender.”
Henry Adams
Fábio – 6º Ano

A CRIATIVIDADE
De uma forma muito sintética e simples, pode-se dizer
que a criatividade consiste na produção
de ideias novas, apropriadas,
significativas e corretas. Isto quer dizer
que, para algo ser criativo, tem de ser
diferente daquilo que já foi feito antes.
Tem de ter um propósito, um sentido e
um objetivo.
Fábio – 6º Ano
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ATELIÊ DA PALAVRA
O que é ser velho?
- É ter muita experiência de vida.
- É alguém que trabalha para sustentar as pessoas que ama.
Maria da Luz, 8º Ano

O que é a tristeza?
- É ser maltratada.
- É ser gozada pelos outros.
- Não ter mãe é triste.
Maria da Luz - 8º Ano

- Tristeza é quando nos mentem.
- Quando nos enganam.
- Quando perdemos alguém que amamos.
- É ter fome.
Débora - 8º Ano

O que é uma amiga?
- Uma amiga é uma estrela cintilante que ilumina a nossa vida.
- Uma amiga é alguém em quem confiamos e que nos ajuda quando estamos mal.
Maria da Luz - 8ºAno

O que é a liberdade?
- Ter liberdade é conviver com as pessoas de que mais gostamos.
- É ter o nosso espaço para poder sonhar.
Débora - 8º Ano

QUADRAS DE SÃO JOÃO
Na Biblioteca estou

Quando estou apaixonado

À procura de poemas de amor

À Biblioteca eu vou

Ao meu amado eu dou

Procurar um livro encantado

Junto com uma flor…

Para o meu amado!
Professora Luísa Pereira (Recolha)
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POEMAS
Descalça vai para a fonte
Leonor, pela verdura;
vai formosa e não segura.
Leva na cabeça o pote,
o testo nas mãos de prata,
cinta de fina escarlata,
sainho de chamalote;
traz a vasquinha de cote,
mais branca que a neve pura;
vai formosa e não segura.

Descobre a touca a garganta,
cabelos de ouro o trançado,
fita de cor de encarnado…
tão linda que o mundo espanta!
chove nela graça tanta
que dá graça à formosura;
vai formosa, e não segura.

Luís de Camões, Lírica Completa I

Construção de poema “à maneira de” Camões
De ténis vai para a escola
Com a sua mochila azul
Deixam-na jogar à bola
Porque a acham muito cool.

De saltos vai para o baile
Toda bem vestida
Coloca o seu xaile
E já está de saída.

Tiago - 8º Ano

Gabriel - 8º Ano

AS PEDRAS E OS COMPUTADORES
"Dantes os meninos iam à escola com uma pedra não de atirar mas
de escrever. Em linguagem de trazer ao domingo dizia-se ardósia ou
lousa. Os lápis de escrever nessa pedra eram também de pedra e de
duas qualidades: brandos, pareciam de leite, ou ríspidos que até a
gente ficava arrepiada com pele de galinha. (...)
Na pedra escrevia-se tudo, até se faziam desenhos. (…)
Nesse tempo também levávamos na sacola um caderno de duas
linhas, chamava-se assim porque as linhas eram apertadinhas para as
letras caberem lá dentro, direitas e bem comportadas, sem pisar o risco
(…)
Agora os meninos já não sabem o que são ardósias nem cadernos de
duas linhas nem canetas com aparo, mesmo lápis acho que já nem usam, nem sequer
borrachas. (…)
Agora os meninos têm computadores na escola: em vez de fazer cópia de língua traçada, a
apurar-se na letra, os meninos escrevem no computador. Já não são gabados por ter letra
bonita, que a caligrafia é obra do computador, e também já não se ralam com os erros, faz de
conta que foi o computador que os deu. (…)”
Teresa Rita Lopes - Jogos - Versos e Redacções Para Todas as Idades (Disponível na BE)
Equipa da BE
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O COMPUTADOR
A menina Leonor
Só quer o computador.
O boneco e a boneca
Eram uma grande seca!
Deitou fora a bicicleta,
Cansa muito ser atleta.
Não sai para qualquer lado,
Nem para comprar gelado.
Anda da mesa para a cama,
Só se veste de pijama.
Vê-se ao espelho de manhã
A olhar para o ecrã.
Já se esqueceu de falar
Só sabe comunicar
Com os dedos no teclado.
Tem agora um namorado
A menina Leonor
Chamado computador.
É fiel, inteligente,
Não refila, nunca mente.
E quando se fartar,
Pimba, basta desligar.
Luísa Ducla Soares, A Cavalo no Tempo (Disponível na BE)
Equipa da BE

CIBERNAUTA
Do meu computador fiz nave,
da nave fiz casa,
da casa fiz asa,
da asa, fiz voo,
do voo fiz ilusão
– e nunca saí do chão.

João Manuel Ribeiro, Poemas para Brincalhar (Disponível na BE)
Equipa da BE
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EDUCAÇÃO LITERÁRIA – 8º ANO
O conto “Saga”, de Sophia
de Mello Breyner Andresen,
relata a história de Hans, um
rapaz de catorze anos que
quer ser marinheiro.
Desafiando a vontade dos
pais, Hans deixa a ilha de Vig
e parte à procura do seu
destino.
Ilustração: Marisa Rodrigues - 8º Ano

O DIA DA LIBERDADE
Este dia é um canteiro
com flores todo o ano
e veleiros lá ao largo
navegando a todo o pano.
E assim se lembra outro dia febril
que em tempos mudou a história
numa madrugada de Abril,
quando os meninos de hoje
ainda não tinham nascido
e a nossa liberdade
era um fruto prometido,
tantas vezes proibido,
que tinha o sabor secreto
da esperança e do afeto
e dos amigos todos juntos
debaixo do mesmo teto.
José Jorge Letria

Pesquisa: Jorge - 8º Ano

ALGUNS PROVÉRBIOS POPULARES
Mais vale um pássaro na
mão que dois a voar.
Gato escaldado de água fria
tem medo.
Mais vale
remediar.

prevenir

que
F
Fábio – 6º Ano
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BESTIÁRIO
A é a abelha pousada na telha
B é o besouro, que se esconde num tesouro
C é o cão, que te faz “Ão! Ão!”
D é a doninha, que dorme sozinha
E é o elefante com tromba gigante
F é a formiga rabiga, que te pica a barriga
G é o gorila a cheirar-te a mochila
H é a hiena, que se ri como a Helena
I é a iguana, que é rápida como a Joana
J é o jacaré, que morde o teu pé
L é o leão, que tem uma juba como o teu irmão
M é o morcego no escuro e no sossego
N é a narceja, a comer uma cereja.
O é a orca, a banhar-se em Maiorca
P é o pinguim, que mergulha de um trampolim
Q é o quatro-olhos, que usa um vestido de folhos.
R é o rato que foge do gato
S é o sapo que anda aos saltos no mato, a encher o papo
T é a tartaruga, que se pôs em fuga
U é o urso, que se enganou no percurso
V é o veado a fazer sapateado
X é o xarroco, acorda tarde, o dorminhoco.
Z é o zangão no malmequer, na diversão.

Trabalho elaborado pela turma 7ºD/PCA
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10 DE JUNHO - DIA DE PORTUGAL, DE CAMÕES E DAS
COMUNIDADES PORTUGUESAS
A vida e a obra de Luís de Camões

Como não foi reconhecido enquanto era vivo, pouco se conhece sobre Luís de
Camões.
Pensa-se que nasceu ou em Lisboa ou em Coimbra entre 1524 e 1525. Não
tinha muito dinheiro e, por isso, viveu com um tio em Coimbra, onde estudou
Humanidades.
Em 1549 partiu para Ceuta (África) e juntou-se ao exército na luta contra os
Mouros.
Sabias que foi durante uma grande batalha que perdeu o seu
olho direito?
De volta a Portugal, esteve preso durante um ano (1552).
Como não conseguia estar parado, no ano seguinte voltou ao serviço militar e
embarcou para o Oriente. Esteve em várias expedições e diz-se que em Macau foi provedor de
defuntos e ausentes. Depois de ter sido demitido do cargo, embarcou para Goa. Foi lá que se deu o
episódio mais conhecido da sua vida: um naufrágio que matou toda a tripulação.
Diz a lenda que nesse naufrágio morreu Dinamene, a
companheira oriental do poeta, enquanto Camões se salvava a
nado juntamente com os manuscritos de Os Lusíadas. É essa a
imagem que temos dele: a nadar
com um braço no ar enquanto
segurava Os Lusíadas, que tinha
começado a escrever.
Viveu em Goa até 1967 e, nesse ano, partiu num navio de
volta a Portugal. Fez uma escala em Moçambique, onde viveu por
alguns anos. Foi encontrado por Diogo do Couto, um admirador, e
voltou para Lisboa por volta de
1569. Data dessa época a imagem
que hoje temos: um poeta pobre,
exilado, saudoso da sua terra.
Dois anos mais tarde
publicou Os Lusíadas, um livro que ´´canta´´ (enaltece) os feitos
dos portugueses, e que foi dedicado ao Rei D. Sebastião, que
desapareceu em Alcácer Quibir.
Durante três anos viveu com uma pensão real no valor de
15 000 réis anuais (7 cêntimos). Depois voltou à miséria e morreu
num hospital a 10 de junho de 1580.
Fonte: http://junior.te.pt

Tatiana e Rui - 9ºC/PIEF
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VISITA À EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA – PONTO DE VISTA
Todos foram convidados, através da fotografia, a olhar com outros olhos a realidade do Norte de Moçambique!

Esta visita fez com que nós ficássemos com uma visão completamente diferente
do mundo.
A Helpo demonstrou que estas crianças têm muito poucas “coisas”, mas
aproveitam ao máximo o pouco que têm e são felizes com elas, o que fez com que
nós déssemos muito mais valor às nossas “coisas”.
Fiquei muito impressionado com as fotografias que vi porque cada uma delas
consegue transmitir uma mensagem.
Em suma, acho que foi uma visita bastante interessante.
João - 9ºAno

VISITA À EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA – PONTO DE VISTA
Durante a nossa visita, fiquei a conhecer como viviam e aprendiam os
meninos de Moçambique e também “descobri” que a Associação Helpo
doava material escolar, comida, roupa e outros bens essenciais aos
meninos de Moçambique, de São Tomé e Príncipe e da Guiné-Bissau.
Vi, também, várias fotografias muito interessantes e “descritivas” sobre
a vida dessas crianças. Vi, ainda, um vídeo que mostrava como são as
escolas em Moçambique e apercebi-me que, na maioria das vezes, eles
não têm “escolas” e, por isso, têm de aprender na praia. Felizmente, a
Helpo também está a ajudar a construir escolas e a doar livros às
bibliotecas de Moçambique.
Gostei muito de visitar a Exposição porque me ajudou a conhecer a cultura moçambicana e a perceber
que não valorizamos as coisas que temos, mesmo sendo duas vezes melhores do que as deles, e, ainda
assim, eles valorizam muito mais as coisas deles do que nós as nossas.
Se quiserem aderir a esta causa, podem contactar a Helpo. Nós, na nossa Escola, já tomámos a
iniciativa de colocar uma mesa junto do bufete para recolher o material escolar oferecido pelos nossos
colegas, professores e funcionários, com o objetivo de ajudar os meninos que não têm material escolar,
nem sítio próprio para estudar.
Nelson - 9ºAno

VISITA À EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA – PONTO DE VISTA
Ficámos tão sensibilizados com o que nos foi dito durante a sessão, que
quisemos logo fazer parte desta causa e, por isso, no início do mês de maio foi
lido um aviso em todas as turmas, informando os restantes alunos da campanha
de auxílio que nos propusemos levar a cabo e da forma como todos poderiam
contribuir, doando material escolar. Também foram informados do local em que
a recolha iria ter lugar e da importância que qualquer ajuda tinha, por pequena
que fosse. Entretanto, foram afixados alguns cartazes, divulgando esta iniciativa
e informando a comunidade sobre os bens considerados prioritários pela Helpo.
A recolha foi feita junto ao bufete por um grupo de alunas do 9ºB e do 9ºA e deu frutos logo nos dois
primeiros dias. Professores, alunos e funcionários, todos contribuíram para a nossa causa.
Esta experiência marcou-me tanto que um dia, quando eu fizer dezoito anos, vou querer fazer parte da
Helpo e ser madrinha de um menino em Moçambique.
Termino, fazendo um apelo a todos os meus colegas desta e de outras Escolas: Ajudem a fazer muitas
crianças felizes.
Jéssica,- 9ºAno
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DIA DA MÃE
Querida mãe, que maravilha poder estar ao teu lado,
mais uma vez desejo-te uma infinidade de coisas lindas e que
tu tanto mereces, por tudo o que tens feito na tua vida, tão
longa e tão rica em ensinamentos e sabedoria.
Neste Dia da Mãe, desejo-te muitos parabéns por seres
uma mãe abençoada e divina. O amor é um sentimento muito
bonito, que nos acompanha a cada dia das nossas vidas e,
desde pequenos aprendemos a amar as pessoas que estão
connosco. É com honra e
alegria que escolho esta
mensagem para te dizer
que te amo.
Às vezes, deixamos de dizer o que realmente
importa na vida, mas nunca é tarde para reconhecer que
estou em falta contigo, mãe. Quero-te agradecer por
todos os anos de dedicação, de paciência, de apoio e de tanto amor. Por isso, neste
momento, flui do meu coração, e através desta mensagem, a vontade de expressar o meu
amor e o meu reconhecimento por tudo o que tu representas.
Nem sempre te ouvi, mas algumas coisas ficaram marcadas em
mim e foram essas mesmas coisas que me tornaram uma pessoa
respeitável e digna, pois sempre me deste o melhor de ti para que eu
pudesse crescer com sabedoria.
Os teus exemplos mostraram-me os caminhos que deveria seguir.
O meu carácter tornou-se sólido e, hoje, posso agradecer por tudo o
que fizeste, fazes e, com certeza, continuarás a fazer por mim. A minha
alegria é total, pois tenhote ao meu lado.

Feliz Dia da Mãe!

Texto elaborado pela professora de Apoio e alunos do 3ºA da
EB1 António Aroso
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DIA DA CRIANÇA

Cartaz elaborado pelo 1ºA da EB1/JI Fonte da Moura para
celebrar o Dia Mundial da Criança.

Professora Luísa Carvalho
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OUTFIT

Helena - 7º Ano

VALENTINE'S DAY
Valentine's Day

Diana -8º Ano
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SPELLING BEE
Day do nosso Dia da Ciência e da
No passado dia 15 de junho, no Valentine's
âmbito da comemoração
Cultura, o grupo de professores de Inglês do 2º Ciclo realizou várias atividades lúdicas,
destacando-se o “Spelling Bee”, que consiste na soletração de palavras do vocabulário que foi
lecionado durante o ano. Este concurso teve quatro níveis: easy, intermediate, hard e oh my
God!”.
Todos os concorrentes receberam um prémio de participação e os três vencedores foram
presenteados com uma agenda, um bloco com lápis e esferográfica e uma gramática de Inglês
para o terceiro ciclo, etapa que irão iniciar no próximo ano letivo.

pág1

EASY

INTERMEDIATE

HARD

OMG

apple

aeroplane

alphabet

archipelago

arm

armchair

basket

beautiful

ball

aunt

basketball

bicycle

banana

bedroom

bathroom

breakfast

bat

brother

batman

British

bed

cartoon

cabbage

character

bike

chicken

carrot

English

Book

child

chips

farewell

boss

children

classroom

favourite

box

cinema

cricket

fidget

boy

clothes

daughter

Geography

coin

cousin

door

Godspeed

computer

dress

flower

good afternoon

cow

duck

football

good evening

desk

elephant

friend

History

dog

fourteen

funny

kickboxing

father

garage

garden

king

fish

gentleman

grandchildren

knee

foot

goodbye

granddaughter

knife

garage

half

hair

knight

girl

hip-hop

horrible

knives

give

ice-cream

horse

know

glass

iPad

house

leggings

ink

kitchen

ice-cream

monarch

Notícias Frescas

Página 57

[RAINBOW PAGES/LÍNGUAS ESTRANGEIRAS] 6 de julho de 2018
EASY

INTERMEDIATE

HARD

OMG

lamp

little

internet

monarchy

leg

mouth

jazz

motor bicycle

man

movie

jeans

ninth

mother

music

juice

notebook

new

number

like

pantry

Nine

nurse

onion

penfriend

nose

pencil

peach

pineapple

One

quarter

person

please

orange

rock

policeman

Portuguese

pen

school

policewoman

schoolbag

pet

screen

science

spelling bee

radio

sister

subject

spinner

ride

skateboard

sunny

spinster

rubber

sky

t-shirt

strawberry

ruler

student

teacher

trash

sing

teeth

thanks

trolley

singer

three

toilet

twelfth

song

tooth

union

twentieth

sun

truck

water

ugly

take

twelve

water closet

umbrella

Ten

twenty

watermelon

unionist

time

uncle

weather

very much

train

watch

whiteboard

wallet

tree

whale

winner

wrestler

wash

woman

wrestling

wristwatch

O Grupo de Inglês do 2º Ciclo
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LIONS CLUBS CODE OF ETHICS
 To Show my faith in the worthiness of my vocation by industrious application to the
end that I may merit a reputation for quality of service.
 To Seek success and to demand all fair remuneration or profit as my just due, but to
accept no profit or success at the price of my own self-respect lost because of unfair
advantage taken or because of questionable acts on my part.
 To Remember that in building up my business it is not necessary to tear down
another's; to be loyal to my clients or customers and true to myself.
 Whenever a doubt arises as to the right or ethics of my position or action towards
others, to resolve such doubt against myself.
 To Hold friendship as an end and not a means. To hold that true friendship exists not
on account of the service performed by one to another, but that true friendship
demands nothing but accepts service in the spirit in which it is given.
 Always to bear in mind my obligations as a citizen to my nation, my state, and my
community, and to give them my unswerving loyalty in word, act, and deed. To give
them freely of my time, labor and means.
 To Aid others by giving my sympathy to those in distress, my aid to the weak, and my
substance to the needy.
 To Be Careful with my criticism and liberal with my praise; to build up and not destroy.

“Purpose and Ethics” *em linha+, http://www.lionsclubs.org/EN/index.php (consultado em 10-06-2018)
A Equipa de Coordenação do Jornal
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SÁUDE ORAL EM BIBLIOTECAS ESCOLARES - SOBE

A Equipa de Coordenação do Jornal
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SÁUDE ORAL EM BIBLIOTECAS ESCOLARES - SOBE
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A IMPORTÂNCIA DO SONO
O sono é um dos fatores mais importantes na saúde física e
mental. Bons hábitos de sono, higiene do sono ou “saúde do sono”
são termos alternativos frequentemente utilizados para descrever
práticas que promovem o sono.
10 Mandamentos:
1. Certifique-se de que o seu filho recebe a quantidade
necessária de sono, estabelecendo uma hora de deitar adequada à idade (de
preferência antes das 21h), assim como uma hora de acordar.
2. Mantenha uma hora de dormir e de acordar consistentemente, durante a semana e
fins de semana.
3. Estabeleça uma rotina de sono consistente e recomende o uso de roupas confortáveis
para dormir, incluindo fraldas altamente absorventes nas crianças pequenas.
4. Encoraje o seu filho a adormecer autonomamente.
5. Evite luzes intensas à hora de dormir e durante a noite, e aumente a exposição à luz
durante o período da manhã.
6. Mantenha todos os equipamentos eletrónicos, incluindo televisões, computadores e
telemóveis fora do quarto e limite o uso dos mesmos antes da hora de dormir.
7. Mantenha horários diários regulares, incluindo um consistente horário de refeições.
8. Mantenha um horário de sestas apropriado à idade da criança.
9. Assegure amplamente a prática de exercício físico e de tempo passado no exterior,
durante o dia.
10. Elimine alimentos e bebidas que contenham cafeína, que incluem vários refrigerantes,
café e chá.
TABELA DOS TEMPOS DE SONO RECOMENDADOS POR 24h
IDADE

SONO NECESSÁRIO

 3-12 meses

 Entre 14 e 15 horas

 1-3 anos

 Entre 12 e 14 horas

 3-5 anos

 Entre 11 e 13 horas

 6-12 anos

 Entre 10 e 11 horas

 12-18 anos

 Entre 8,5 e 9,5 horas
Fonte: http:/worldsleepday.org/
Turma 8ºC/PIEF
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25 DE ABRIL DE 1974
Já ouviste falar no 25 de abril de 1974, mas provavelmente não conheces as coisas
como os teus pais ou os teus avós que viveram nesta época.
Sabias que o golpe de estado do 25 de abril de 1974 ficou conhecido para sempre como
a "Revolução dos Cravos"?
Diz-se que foi uma revolução porque a política do nosso País se alterou
completamente. Mas como não houve a violência habitual das revoluções (manchada de
sangue inocente), o povo ofereceu flores (cravos) aos militares que os puseram nos canos
das armas. Em vez de balas, que matam, havia flores por todo o lado, significando o
renascer da vida e a mudança!
O povo português fez este golpe de estado porque não estava contente com o governo de Marcelo
Caetano, que seguiu a política de Salazar (o Estado Novo), que era uma ditadura. Esta
forma de governo sem liberdade durou cerca de 48 anos!
Enquanto os outros países da Europa avançavam e progrediam em democracia, o regime
português mantinha o nosso país atrasado e fechado a novas ideias.
Sabias que, em Portugal, a escola só era obrigatória até à 4ª classe? Era complicado continuar a
estudar depois disso.
E sabias que os professores podiam dar castigos mais severos aos seus alunos?
Todos os homens eram obrigados a ir à tropa (na altura estava a
acontecer a Guerra Colonial) e a censura, conhecida como "lápis
azul", é que escolhia o que as pessoas liam, viam e ouviam nos
jornais, na rádio e na televisão.
Antes do 25 de abril, todos se mostravam descontentes, mas não podiam dizê-lo
abertamente e as manifestações dos estudantes deram muitas preocupações ao governo.
Os estudantes queriam que todos pudessem aceder igualmente ao ensino, liberdade de expressão
e o fim da Guerra Colonial, que consideravam inútil.
9ºC/PIEF e Professora Lisete Rainha

HELPO
A Associação Helpo é uma Organização Não Governamental
para o Desenvolvimento que desempenha a sua atividade desde
2008 em Portugal, Moçambique, São Tomé e Príncipe e GuinéBissau, para a promoção do desenvolvimento através da educação
e da nutrição.
A Helpo desenvolve a sua atividade em 38 comunidades rurais e 52 centros de intervenção, através
da construção de escolas, bibliotecas, creches, centros de
nutrição, cantinas escolares, sistemas de aproveitamento
de águas pluviais, formação comunitária, educação para a
saúde, assistência e formação contínua. A Helpo financia as
suas atividades através do Programa de Apadrinhamento
de Crianças à Distância, donativos livres, projetos
financiados por agências internacionais e empresas
chegando a mais de 19.000 crianças.
“Apadrinhamento de Crianças à Distância – Helpo” *em linha+.
Disponível em: http://www.helpo.pt/inicio.aspx (Consultado em 09-06-18)

A Equipa de Coordenação do Jornal
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LIDERANDO PARA A VIDA
Os Leo clubes oferecem aos jovens uma oportunidade de desenvolvimento
e contribuição, individual e coletivamente, como membros responsáveis das
suas comunidades locais, nacionais e internacionais.
.

“Liderando para a vida” *em linha]
Disponível em: http://www.lionsclubs.org (Consultado em 10-06-2018)

ORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAS JUVENIS
“No final da década de 1950, criamos o Programa Leo para oferecer aos jovens do mundo
todo uma oportunidade de desenvolvimento pessoal através do voluntariado. Há cerca de 144
mil Leos e 5.700 Leo clubes em mais de 140 países em todo o mundo.”
Por meio do Programa de Leo Clube, jovens atuam como agentes positivos de mudança em
suas comunidades. Esses jovens líderes desenvolvem valiosas habilidades de liderança, fazem
novos amigos e divertem-se.
“História” *em linha+.
Disponível em: http://www.lionsclubs.org/print/PO/who-we-are/mission-and-history/index.php (Consultado em 10-06-18)

A Equipa de Coordenação do Jornal
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