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COMEMORAÇÃO DOS 25 ANOS DA ESCOLA BÁSICA
MANOEL DE OLIVEIRA
25 Anos 25 Momentos – Exposição e Placa Comemorativa

A Escola Básica Manoel de Oliveira assinala, este ano, o seu 25º aniversário, através de uma placa
comemorativa colocada no átrio central da Escola e de uma exposição de fotografia, apresentada sob
a forma de uma película cinematográfica, que ilustra vinte e cinco momentos significativos, um por
cada ano de existência.
(Continua na página 3)

CERIMÓNIA DE ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS
O Agrupamento Manoel de Oliveira congratula-se com o empenho e
os bons resultados de alguns dos alunos que o frequentaram no ano
letivo de 2017 – 2018. Para lhes prestar a homenagem merecida, a sala
do polivalente da Escola Básica Manoel de Oliveira encheu-se de
Pais/Encarregados de educação e outros familiares que se deslocaram ao
local, no dia doze de dezembro, para participar na festa de atribuição de prémios que distinguiu
alunos muito bons, artistas e atletas.
(Continua na página 14)

PRÉMIO DE MELHOR FILME VAI PARA A FONTE DA MOURA
O filme “A Dança das Máscaras”, realizado pelos alunos do 4º B
da Escola Fonte de Moura foi selecionado para participar no
ENIMATION – Festival Internacional de Cinema Infantojuvenil -,
que decorreu em Maribor, na Eslovénia, e ganhou o distintíssimo
PRÉMIO DE MELHOR FILME, na categoria "MINI – filmes” realizados por crianças
até aos 10 anos de idade, destacando-se no universo dos vinte e quatro países
que se candidataram.
(Continua na página 12)

COMEMORAÇÃO DOS 70 ANOS DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL
DOS DIREITOS HUMANOS
No dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, as Escolas
do nosso Agrupamento comemoraram os 70 anos da Declaração Universal dos
Direitos Humanos (DUDH), honrando, assim, o dia em que a Assembleia Geral
das Nações Unidas a proclamou.
(Continua na página 21)
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Editorial
Aqui estamos de novo para dar a conhecer aos
nossos leitores o que se fez no Agrupamento, neste
período, pondo em evidência não só as iniciativas e
os prémios alcançados, como também as várias
manifestações artísticas dos nossos alunos e
professores, que tanto contribuíram para alegrar e
renovar os vários espaços das quatro escolas que
compõem o nosso Agrupamento.
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Pretendemos salientar, ainda, a comemoração dos
25 anos da Escola Básica Manoel de Oliveira,
deixando aqui uma palavra de profundo
agradecimento e verdadeira estima por todos
aqueles cujo contributo, ano após ano, tem
dignificado as várias edições deste jornal, seja pela
força das suas palavras, fazendo ressurgir em tantos
de nós o ímpeto de sonhar e ousar ir sempre mais
além, seja pela sua capacidade de continuar a
privilegiar a transmissão do Conhecimento nas suas
várias formas e expressões.
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Revogamos a nossa intenção de promover a
construção de ambientes de aprendizagem em que
valores como a igualdade, a não discriminação, a
solidariedade, a dignidade e o respeito possam ser
adquiridos e vividos por todos, pretendendo-se que
os princípios implícitos na Declaração Universal dos
Direitos Humanos sejam a pedra basilar da
educação e da formação.
Da nossa parte, esperamos ter o élan e o talento
suficientes para fazer jus ao trabalho já realizado,
honrando-o com o nosso esforço de promover a
participação cívica de todos os membros da
comunidade escolar, para dar testemunho do que
de melhor se faz no Agrupamento, e, desta forma,
continuar a fazer e a refazer a sua História.
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25 ANOS 25 MOMENTOS – EXPOSIÇÃO
Para assinalar os 25 anos de existência da Escola Básica
Manoel de Oliveira, estará patente ao público até sete de
janeiro, uma exposição organizada pelos professores
Nazaré Rosas, Orquídea Castro e Francisco Guerreiro, que
resultou de uma seleção de imagens realizada pela
professora Nazaré Rosas, uma das docentes que
acompanhou a transição de um edifício para o outro e
integrou a Direção durante vários anos. Diz-nos que a
tarefa não foi fácil, uma vez que foram muitos os
momentos de que nos podemos regozijar pelo empenho e
dedicação demonstrados por alunos, professores e
funcionários ao longo deste quarto de século. Trata-se de
uma mostra representativa dos vários encontros realizados
com grandes personalidades do mundo da literatura, do
desporto, do cinema e da cultura em geral, das entrevistas
e sessões de autógrafos que se lhes seguiram, das interessantíssimas exposições de trabalhos
realizados por alunos e professores, das quais foi destacada a que veio a lume no ano da
Expo98, pela fabulosa transformação do átrio principal num imenso aquário multicolor. Provas
desportivas como o corta-mato realizado no Parque da Cidade ou as mais recentes corridas de
carrinhos de rolamentos integram igualmente esta exibição.
Outro momento importante foi a vinda de Manoel de Oliveira à Escola e a
comemoração do seu centenário com um programa rico que envolveu a
comunidade educativa num conjunto de atividades, nomeadamente, na
construção de cadeiras icónicas alusivas a vários filmes realizados pelo
cineasta que, posteriormente, foram congregadas numa magnífica coleção
de postais.
A capa do primeiro número do Jornal escolar Notícias Frescas (1995) faz
parte desta exposição que pretendeu ser uma mostra do que se fez ao
longo do tempo, pondo em evidência a excelência dos alunos e a
qualidade dos profissionais que, continuadamente, fizeram a História
desta Escola e se dedicaram inteiramente aos nossos alunos, preparandoos para a vida futura e para um mundo repleto de permanentes desafios e mudanças.

A Equipa de Coordenação do Jornal
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A ESCOLA BÁSICA MANOEL DE OLIVEIRA – 25 ANOS DE VIVÊNCIAS
Em janeiro de 1993, a Escola Preparatória de Aldoar mudou
oficialmente as suas instalações para este novo edifício, situado
na Rua Robert Auzelle, passando a designar-se sucessivamente
Escola C+S de Aldoar, Escola E.B. 2,3 de Aldoar, tendo em 2001,
recebido a designação de Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos
Manoel de Oliveira, em homenagem ao cineasta de renome cuja
vida e obra possuem uma ligação estreita com a cidade do
Porto, particularmente com a Rua da Vilarinha, situada nas
proximidades da área abrangida pela Escola.
Completaram-se 25 anos de existência
Em março de 2001, a
Escola EB 2,3 de Aldoar
deste airoso espaço, com vistas para o
obteve a autorização
mar, um marco no tempo e na memória
do
Ministério
de
de todos os que o habitaram e nele foram
Educação para lhe
construindo identidades e vidas. Diz-se
atribuir o nome do
que cada um de nós deixa a sua marca
cineasta, cerca de um
ano depois de o
nos locais por onde passa e, de facto,
próprio ter autorizado,
basta uma pequena visita para se poder
passando a chamar-se
constatar a verdade desta afirmação.
Escola EB 2,3 Manoel
Seria uma veleidade da nossa parte pensar poder resumir-se neste
de Oliveira.
Notícias Frescas Ano XVIII
breve trecho 25 anos de uma História, construída pelos que por cá
Nº 24 DE 2015
passaram, pelos que por cá continuam, pelos vindouros que lhe darão
sequência. Importa tão só realçar o quão importante esta Escola foi para os que a viveram, para
os que nela cresceram e aprenderam a ser mulheres e homens,
seguindo uns, vidas comuns, outros, vidas de notoriedade, mas
todos, sem dúvida, com a sua escola no coração, pois o que lá
viveram jamais será esquecido e fará sempre parte da memória
de todos.
A todos os que fizeram parte da sua existência, que
contribuíram para a sua construção através destes anos e que
nela aprenderam a ser e a viver, fica aqui uma palavra de
apreço e a sugestão de que consultem o nosso blogue e leiam os jornais que compilámos e que
são o testemunho vivo do que por cá se fez e se viveu.

A Equipa de Coordenação do
Jornal
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ESTÓRIAS VIVIDAS NA ESCOLA MANOEL DE OLIVEIRA
Editorial
Este período, com o qual se encerra
mais um ano letivo e uma edição deste
jornal, fica marcado pelo fim da vida
daquele que, pela sua importância e
relação
privilegiada
com a nossa
comunidade, foi escolhido para patrono
desta escola/Agrupamento. Falamos de
Manoel de Oliveira a quem se dedica o
suplemento em anexo, fruto da recolha de
memórias várias, de momentos vividos por
alunos e convidado, por altura das suas
visitas à escola, durante as quais o
realizador conheceu e apreciou as
pequenas/grandes obras que inspirou
naqueles que então a frequentavam.
O empenho e a criatividade de alguns dos
colaboradores da biblioteca e da sua
coordenadora permitiram organizar uma
singela homenagem em sua honra, através
de várias manifestações culturais que
culminaram no dia cinco de junho e que
muito subtilmente se entrelaçaram com o
que se produziu no âmbito do Projeto de
Animação Comum (PAC), celebrando e
enaltecendo, assim, Agustina Bessa-Luís,
Manoel de Oliveira e a obra que os uniu e
glorificou.
A Equipa de Coordenação do Jornal
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CONCURSO SUPERTMATIK
Está a decorrer no Agrupamento o “SuperTmatik”, um
concurso/jogo de cartas concebido para exercitar o cálculo
mental das operações básicas da matemática nos alunos do 1º,
2º e 3º Ciclos.
O torneio realizar-se-á ao longo do ano letivo, sendo a
Grande Final disputada no Dia da Ciência, na Escola sede do
Agrupamento.
Com esta iniciativa, os professores de Matemática pretendem demonstrar que, afina l, a
Matemática é fácil e divertida. Até dá para jogar!
O Regulamento do concurso foi amplamente divulgado em vários espaços centrais das Escolas
do Agrupamento, inclusive numa das vitrinas da Biblioteca Escolar, bem assim como no seu
Blogue.
A Equipa de Coordenação do Jornal

CONCURSO “PROBLEMA DO MÊS” MATEMÁTICA
O Concurso “Problema do Mês”, como é oportunamente referido no Regulamento abaixo
transcrito, teve início no mês de outubro e foi concebido para motivar os alunos do 2º Ciclo para
a Matemática, estimulando 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.

REGULAMENTO DO CONCURSO
1. O “Problema do Mês” é um concurso de problemas destinado aos alunos do
2ºciclo, que irá decorrer entre os meses de outubro e maio.
2. O problema será entregue numa das aulas da segunda semana de cada mês, na
disciplina de Matemática.
3. O aluno deverá resolver, individualmente, o problema, na folha que lhe será
entregue, dispondo de 15 minutos.
4. As respostas aos problemas devem ser entregues à professora de Matemática,
que procederá à sua correção.
5. A pontuação será a seguinte:
5.1. por cada resposta certa – 2 pontos;
5.2. por cada resposta parcialmente correta – 1 ponto;
5.3. por cada resposta incorreta – 0 pontos.
6. O problema será entregue aos alunos com a respetiva pontuação no mês
seguinte, altura em que se irá realizar o próximo problema. Nesta aula de Matemática, f az-se
também a correção do problema entregue.
7. No final de cada período, será divulgada a lista com as melhores pontuações obtidas pelos alunos.
Professora Teresa Rebolo (Delegada de Matemática do 2º Ciclo)
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JOGOS DE MATEMÁTICA
Numa antecipação das “férias” de Natal, os alunos do 1º e do 2º Ciclo, durante os dois últimos
dias de aulas, “brincaram” com a Matemática, participando num conjunto de atividades de
grupo que visaram, essencialmente, o desenvolvimento do raciocínio lógico -matemático e do
cálculo mental, através de uma variedade de jogos (Tangram, Ouri – Jogo Africano, cujo
objetivo é “semear para colher”-, Rummi Classic, Solitário, Educação Rodoviária - Aprendo
Jogando – Sinais de trânsito, entre outros) que eles, bastante animados, foram
experimentando, sob a orientação das professoras de Matemática presentes no local.
Organizado pelo grupo de professores de Matemática do 2º Ciclo, este Ateliê decorreu num
espaço previamente preparado para acolher os alunos que manifestaram o seu entusiasmo
pela oportunidade de aprender matemática, de uma forma tão simples e divertida.

.

A Equipa de Coordenação do Jornal

15º CAMPEONATO NACIONAL DE JOGOS MATEMÁTICOS
No dia 19 de dezembro, os professores do 1º Ciclo participaram numa ação de
formação dinamizada pelos professores Teresa Rebolo e Daniel Ferreira com o
objetivo de apoiar e preparar a participação das Escolas do Agrupamento no
15º Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos que, este ano, se irá realizar
na Escola Básica de Pedrouços, na Maia, no dia 29 de março.
Os trabalhos práticos propostos durante a sessão incidiram sobre os três
jogos que, este ano letivo, fazem parte da primeira categoria, correspondente ao primeiro ciclo
do Ensino Básico. São eles o Jogo do Semáforo, dos Gatos & Cães e, por último, o Jogo do
Rastros.

A Equipa de
Coordenação do
Jornal
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COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA LUTA CONTRA A SIDA
CAMPANHA «ÁRVORE DA VIDA»
No dia 1 de dezembro, o Agrupamento
comemorou o Dia Mundial da Luta Contra a Sida,
dinamizando a campanha “Árvore da Vida”, uma
sugestão do ACES Porto Ocidental - Unidade de
Cuidados na Comunidade (UCC Cuidar).
De forma lúdica e empática, através da
frase “Decora esta ideia”, a comunidade educativa
foi convidada a decorar uma árvore com 1030
laços vermelhos (número de novos casos de
infeção pelo VIH em 2017), reforçando, assim, a
importância da prevenção e do diagnóstico precoce.
A implementação da referida campanha contou com a colaboração dos Diretores de Turma e
dos Professores de Cidadania e Desenvolvimento para a orientação da participação dos alunos,
que, na semana de 3 a 7 de dezembro, nas suas aulas de Educação e Cidadania e Cidadania e
Desenvolvimento realizaram as seguintes atividades: exploração de um pequeno vídeo,
assinalando o dia 1 de dezembro e a divulgação da campanha; decoração da árvore, que se
encontrava no átrio principal, através
da colocação de lacinhos vermelhos.
Esta Iniciativa mereceu a
atenção de alunos e
professores,
os
quais
aderiram de bom grado à
campanha e foram sensíveis
ao apelo, deixando a sua
marca indelével na Árvore
da Vida.

Professora Teresa Freitas
A Equipa de Coordenação do Jornal
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COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO
Na semana de 15 a 16 de
outubro, esteve patente ao
público, no átrio central da Escola,
uma exposição de trabalhos
realizados pelos alunos do 6º ano,
no âmbito da comemoração do Dia
Mundial da Alimentação.
Na disciplina de Ciências
Naturais, os alunos elaboraram
vários cartazes, com o objetivo de
sensibilizar a comunidade escolar para a importância de se adotar uma alimentação saudável,
variada e adequada ao estilo de vida de cada um. A adoção de hábitos alimentares adequados
é crucial para assegurar uma boa dentição e um bom desenvolvimento físico e psicológico
que, por sua vez, se traduzirá numa maior capacidade de atenção e concentração.
Um dos trabalhos realça a importância de um bom pequeno-almoço para dar início à
atividade escolar; outro, ainda, chama a atenção para a necessidade de reduzir o consumo de
gorduras, de açúcar e de refrigerantes.
Além das implicações na saúde, uma alimentação incorreta poderá refletir-se na aparência
física. Na verdade, nós também somos o que comemos! Todos nós sabemos que nem sempre
é fácil abdicar de um suculento hambúrguer, de uma estaladiça pizza ou de um delicioso
chocolate. Podemos comer! Deveremos, no entanto, guardar estas sugestões para dias
especiais.
Para se ter uma vida saudável e equilibrada, é fundamental, ainda, associar uma
alimentação correta, que forneça todos os nutrientes necessários para o funcionamento
adequado do organismo, a uma prática de atividade física.
Professora Susana Sousa (Delegada de Ciências Naturais do 2º Ciclo)

COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO
No âmbito da disciplina de Educação e Cidadania, a turma do 9ºA celebrou o
Dia Mundial da Alimentação (16 de outubro). Os alunos selecionaram frutos,
tendo realizado na Biblioteca da Escola Básica Manoel de Oliveira uma pesquisa
sobre os seguintes tópicos: Plantação (Quando/Como é que se planta/semeia);
Colheita (Quando é a colheita? Em que estação do ano?) e País de Origem
(Lendas e/ou histórias associadas). Os trabalhos foram afixados na vitrina da
Biblioteca e integrados nas Curiosidades deste periódico.
Alunos do 9ºA
A Diretora de Turma, Ana Pais
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VISITA DE ESTUDO DO 9ºA - “Surf Educa”
No dia 22 de outubro, os alunos do 9ºA
participaram numa visita de estudo no âmbito
das disciplinas de Educação Física, Educação
Visual e Educação e Cidadania. O projeto “Surf
Educa” pretende dar conhecimento aos jovens
sobre a prática desportiva do Surf e desenvolver, em simultâneo,
competências como a segurança, a prevenção e o salvamento no meio
aquático. Esta ação foi levada a cabo pelo Centro Desportivo de Surf
da Escola Básica Professor Óscar Lopes. Os alunos participaram com
muito entusiasmo na visita de estudo.
A Diretora de Turma, Ana Pais

ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA - FEIRA DE OUTONO
No dia 20 novembro
realizou-se na Escola
Manoel Oliveira a ”Feira
do Outono”. Os alunos,
nas Atividades de Vida
Diária (AVD), fizeram marmelada, doce de abóbora,
doce de maçã, doce de pêra, biscoitos e outras
guloseimas. No final, montaram uma banca para
vender estas deliciosas iguarias aos alunos e
professores da Escola.
Iara - 7º Ano

EDUCAÇÃO PARA OS AFETOS E SEXUALIDADE
No dia 29 de outubro, os alunos do
9ºA da Escola Básica Manoel de
Oliveira participaram numa sessão de
sensibilização
sobre
o
tema
“Educação para os afetos e
sexualidade”
lecionada
pelos
enfermeiros especialistas em Saúde Comunitária-UCC Cuidar e
pelos Enfermeiros Estagiários da ESEP. Os alunos participaram de uma forma muito posit iva e
com interesse, respondendo às diversas questões colocadas pelos intervenientes.
A Diretora de Turma - Ana Pais
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UMA MANHÃ TERRÍFICA

Na manhã do dia 30 de outubro, com o
nevoeiro e com a chuva, chegaram uns seres
estranhos à sala dos professores da Escola
Básica Manoel de Oliveira, em Aldoar. Eram
uma espécie de zombies, que traziam “ coisas”
deliciosas vindas do Além.
Entraram na sala, sorrateiramente, trazendo
nas roxas mãos empoeiradas, cestos com dedos
de bruxas, que tinham recuperado de dentro de uns túmulos muito especiais e doces. Deles
emanava um delicioso cheiro a chocolate.
Quando se instalaram, começaram a
preparar o seu diabólico serviço: estenderam
uma secular toalha e, numa cesta, depositaram
os olhos de um parente distante - Frankenstein;
em seguida, acomodaram, delicadamente, num
prato, um conjunto de “ viúvas negras” que
contrastavam com dedos entalados e com
umas vísceras de múmia.
No canto oposto da luciférica mesa, já estavam jarros com várias bebidas: o Elixir da Morte;
o Cocktail satânico de Halloween e o Sangue de Vampiro.
Ao centro, reluziam a Baba de Zombie e a Ranhola de monstro, acompanhadas da tarte
diabólica.
Os presentes aproximaram-se da mesa, a medo, mas logo perceberam que todas aquelas
iguarias eram deliciosas, e os seres, simpáticas criaturas que queriam confraternizar e
proporcionar um momento de qualidade aos professores da escola!
Professora Anabela Ferreira – 9º C
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PRÉMIO DE MELHOR FILME
Às vezes, a magia do Natal dá uma ajuda e um pequeno milagre
acontece...
No âmbito do programa “Porto Crianças”, em parceria com a
ANILUPA, ao longo do ano letivo de 2017/2018, a turma do 4ºB da
Escola da Fonte da Moura, sob a orientação do Professor
Guilherme Rodrigues, realizou o filme "A Dança das Máscaras". A
sua estreia aconteceu no dia 8 de junho de 2018, no Coliseu do
Porto, e foi apresentado ao nosso Agrupamento a 15 de junho, no
Dia da Ciência e da Cultura.
Entretanto, este filme foi selecionado para participar na 8ª
edição do ENIMATION – Festival Internacional de Cinema
Infantojuvenil, que decorreu em Maribor, na
Por um
Eslovénia, entre 27 de novembro e 1 de
momento,
dezembro. Neste Festival, ganhou o
todos estes
PRÉMIO DE MELHOR FILME, na categoria
alunos foram
"MINI – filmes realizados por crianças até
os “Cristianos
aos 10 anos de idade".
Ronaldos” do
Cinema da
Animação e
ganharam a
merecida
“Bola de
Ouro”!

É de salientar que este Festival contou com
a participação de filmes oriundos de um
total de vinte e quatro países, espalhados
por quatro continentes.

DIPLOMA

Enimation festival 2018,
Maribor, Slovenia
Ples mask/The dance of
the masks/
A dança das máscaras
Avtor/Author: Skupinsko
delo/Collective work
Associação de Ludotecas
do Porto
Anilupa’s workshop,
EB Fonte da Moura School
Portugalska/Portugal

Às vezes, por maiores que pareçam as dificuldades, por mais
complexos que sejam os problemas, a magia do Natal dá uma
ajuda e um pequeno milagre acontece mesmo... Por um
momento, todos estes alunos foram os “Cristianos Ronaldos” do Cinema da Animação e
ganharam a merecida “Bola de Ouro”!

Turma 4ºB
Professor Guilherme Rodrigues
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ESCOLA FONTE DA MOURA CRIA UM CANAL DE TELEVISÃO
Este primeiro período apadrinhou mais um projeto duplo
interessantíssimo que a comunidade escolar irá acarinhar,
certamente! A turma do 4ºB, da Escola da Fonte da Moura, decidiu
apostar fortemente nas T.I.C., criando um canal de Televisão
Escolar e um Site de Apoio à Aprendizagem.
A Escola não pode ficar parada no tempo! Este
projeto duplo, denominado “Elocrânia”, tem como
grande objetivo auxiliar e motivar os alunos na
aprendizagem, usando tecnologia que já é
presença habitual no nosso dia a dia, mas ainda
continua a ser pouco usada como ferramenta de
ensino.
Venham daí ver os nossos
vídeos! Estudar com a “Elocrânia”
vai ser ainda mais divertido!

Endereço do “Elocrânia”, um Canal de Youtube a não perder:
https://www.youtube.com/channel/UCpWfn1ZLFUawngSLCe_9aHA
Endereço do “Elocrânia”, um Site para visitar na hora:
https://aomeuritmo.wixsite.com/elocrania

Aguardamos as vossas opiniões e contributos para melhorar ainda mais!
Professor Guilherme Sousa Rodrigues

TRABALHOS REALIZADOS NO ÂMBITO DE DIAS FESTIVOS

8ºE/PIEF
Trabalhos realizados nas disciplinas de Português, de
Expressão Plástica e de Serviços de Hotelaria.

9ºC/PIEF

ÁRVORE DE NATAL

Trabalhos realizados nas disciplinas de
Expressão Plástica e de Inglês.
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CERIMÓNIA DE ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS
Para felicitar os alunos que se destacaram pelo seu desempenho escolar,
pela sua dedicação e reconhecido talento, a Direção organizou uma festa que
foi acarinhada por alunos, pais, professores e pela empresa Mota-Engil, nossa
habitual parceira.
Publicam-se, de seguida, os nomes dos alunos premiados no ano letivo
2017-2018.

Quadro de Honra:
5º A
 Inês Teixeira
 Maria Manuel Mendes
 Raquel Correia
5ºB
 Inês Raimundo
6º C
 Alice Domingos
 Rafael Filipe Batista
 Rafael Paiva
8º C/PIEF
 Diana Filipa Santos
9º C/PIEF
 Tatiana Mota

Melhores Atletas





2º Ciclo Feminino – Luana Salgado, 5ºB
2º Ciclo Masculino – Rafael Carvalho, 5ºB
3º Ciclo Feminino – Bárbara Oliveira, 7ºA
3º Ciclo Masculino – Tiago Ferreira, 8º B

Melhores Artistas





Pré-Escolar – Ana Beatriz Moura, Fonte da Moura, Pré B
1º ciclo – Rafaela Carvalho, Fonte da Moura, 4º A
2º ciclo – Jéssica Oliveira, 6ºB
3º ciclo – Marta Moura, 8ºA

A festa foi apresentada por dois alunos – a Alice e o Rafael – e foi animada por um
grupo de alunos do 6º ano, que, sob a orientação da professora Nazaré Rosas, nos
brindaram com duas músicas – uma retirada do filme Titanic e outra, do Mamma Mia,
que fizeram eco dos momentos de glória acabados de viver pelos contemplados, durante
a cerimónia de entrega de prémios. Para além destas fabulosas exibições, a audiência
ainda pôde apreciar mais dois momentos musicais, um no início do espetáculo e outro
no final, ambos protagonizados pelo aluno Litos Montoia, do Curso EFA.
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Depois de uma breve nota introdutória sobre o espetáculo que iria começar, o Senhor
Diretor, Dr. Arnaldo Lucas, deu as boas-vindas a todos os presentes, saudou os
convidados e manifestou, não só o seu apreço pelo trabalho louvável dos alunos
premiados, como também reconheceu o esforço inspirador dos trinta e seis alunos a
quem foi atribuída Menção Honrosa, em virtude do seu comportamento e atitudes
exemplares.
De seguida, após ter dirigido algumas palavras de agradecimento à
Associação de Pais que teve a gentileza de patrocinar os prémios
atribuídos aos Melhores Atletas e aos Melhores Artistas, o Rafael
apresentou o Dr. Rui Pedroto, representante da Mota-Engil, entidade
patrocinadora dos prémios do Quadro de Excelência e do Quadro de
Honra.
As suas palavras de incentivo aqueceram o coração de todos quantos o
ouviram elogiar o trabalho dos alunos premiados, realçando o papel
das famílias que apoiam os jovens e criam condições para que eles
possam ter sucesso. Nas suas próprias palavras, as famílias são muito
importantes “para que os jovens tenham uma vida que valha a pena
ser vivida”, num mundo que é cada vez mais competitivo e em que
nunca, como hoje, é essencial o conhecimento. Quanto maior for o
conhecimento, mais ferramentas os alunos têm para ter sucesso, para
mudar de emprego e se adaptarem a novas realidades, sendo o
“capital intelectual”, o antecedente necessário que vai permitir
enfrentar
o
mundo
do
trabalho. Por sua vez, os alunos
têm de corresponder às
expectativas dos pais.
O
Dr.
Rui
Pedroto
salientou, ainda, o privilégio de
pertencer ao Conselho Geral
do Agrupamento e louvou o trabalho de todos os que têm um
papel importante na escola e dão um contributo significativo para a
concretização do sucesso académico dos alunos – famílias, professores, funcionários e Direção. A este
respeito, enalteceu os professores -“elementos cruciais na sua formação pessoal e profissional” -,
realçando a necessidade de dignificar e honrar o seu trabalho. O país, no seu entender, não terá futuro se
não tiver uma educação de qualidade. E as escolas são um elemento vital para o desenvolvimento do país.
A palavra final foi para desejar Boas-Festas e um Feliz Natal a todos os presentes, exprimindo o desejo
de estar presente na cerimónia do próximo ano para homenagear os alunos que se distinguirem pelo seu
desempenho este ano letivo.
A Equipa de Coordenação do Jornal
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ÁRVORES DE NATAL - EXPOSIÇÃO
Na quadra natalícia, os átrios da Escola Manoel de Oliveira serviram de palco a vários
trabalhos realizados pelos alunos, em várias disciplinas. Assim, os pinheirinhos e as árvores de
Natal enfeitaram os referidos espaços, dando alegria até aos cantinhos mais discretos.

A Equipa de Coordenação do Jornal

A

ROSAS DOS VENTOS ENFEITAM ÁRVORE DE NATAL
Igualmente em exposição no átrio da Escola, esteve uma árvore de
Natal, especialmente decorada com rosas dos ventos elaboradas e
coloridas pelos alunos do 7º ano, que, deste modo original,
assinalaram a época natalícia.
Inicialmente, foi-lhes dado um modelo, a partir do qual, primeiro
desenharam as rosas dos ventos, registando os pontos cardeais e os
colaterais e, depois, de acordo com as diferentes sensibilidades
pintaram-nas a seu gosto.
Esta iniciativa da professora de Geografia, Carla Pereira, traduziu-se
num
trabalho
de
articulação entre a referida
disciplina e as disciplinas
de Inglês, de Francês e de
Educação Visual.

A Equipa de Coordenação do Jornal
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HORA DO CONTO – NATAL
Durante a última semana de aulas, a
Biblioteca da Escola Básica Manoel de Oliveira
abriu novamente as suas portas para acolher as
turmas de 5º e 6º ano que se dirigiram ao local
para participarem nas sessões da Hora do
Conto. Ao som dos primeiros acordes das
músicas natalícias selecionadas, os alunos
dirigiram-se aos seus lugares na expectativa de
participar nesta reunião festiva de Natal que
continua a fazer parte das suas preferências.
Num cenário mágico, rodeados por um ambiente cheio
de possibilidades de aprendizagem, ninguém ficou
indiferente às histórias contadas que fizeram sobressair,
tanto os bons sentimentos e a boa vontade, quanto a
importância da família e dos pequenos gestos que
contribuem para a sua felicidade.
Os contos de Natal são sempre histórias recheadas de
bons ensinamentos e a predisposição para os ler aumenta
se os pormenores da decoração, da luz, das músicas, das imagens projetadas e das
exposições receberem a merecida atenção.
O sucesso desta atividade e o carinho manifestado, quer
pelos alunos diretamente envolvidos, quer por tantos
outros, incautos, alguns deles, que continuam a escolher
este espaço para estudar e/ou ocupar os seus tempos livres,
ficou a dever-se essencialmente ao trabalho de articulação
da equipa de professores colaboradores da Biblioteca
Escolar e do grupo de professores de
Português do 2º Ciclo. Este ano, a festa
contou, ainda, com a colaboração especial
da professora de Educação Musical, Nazaré
Rosas, que proporcionou um novo
momento
musical
perfeitamente
adequado ao espírito natalício reinante.
Um agradecimento especial dos restantes
elementos da referida equipa à professora
Luísa Pereira que, mais uma vez, nos
presenteou com uma fabulosa decoração, muito apreciada por miúdos e graúdos.
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EXPOSIÇÃO DE PROJETOS DE LEITURA
No corredor central do andar superior da Escola Manoel de
Oliveira, as exposições dos projetos de leitura realizados pelos alunos
e pela professora Paula Santos, nas aulas de Português e na
Biblioteca, adquiriram uma dimensão mais significativa ao serem
partilhados com a comunidade escolar que, por diversas vezes, no
seu percurso diário entre os diferentes espaços, foi sendo
surpreeendida com a originalidade e a criatividade das manifestações
artísticas dos nossos alunos, verdadeiras fontes de inspiração para
atividades de leitura e de expressão escrita e plástica futuras.

A Equipa de Coordenação do Jornal

EDUCAÇÃO LITERÁRIA
A Biblioteca da
EB1/JI Fonte da
Moura foi o local
escolhido
pelos
alunos do 2ºA para
exporem os seus
trabalhos realizados
no
âmbito
da
Educação Literária,
no 1º período.

Professora Luísa Carvalho
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HORA DO CONTO NA BIBLIOTECA DA FONTE DA MOURA
Entre os dias 22 de outubro e 5 de novembro, a Biblioteca Escolar da
EB1/JI Fonte da Moura abriu as suas portas para acolher todas as turmas
do 1º Ciclo, que se deslocaram ao local para participar nas sessões da
Hora do Conto que aí se realizaram, no âmbito da comemoração do Mês
Internacional da Biblioteca Escolar (MIBE).
A história escolhida para encantar e divertir os mais pequenos foi
Procura-se! Ralfy, o Coelho Ladrão de Livros, da autoria de Emily Mackenzie, e a leitura foi
realizada pela professora Susana Cruz, elemento da equipa de professores colaboradores
da BE.
No final de cada sessão, cada aluno recebeu um marcador de livros que poderá ser útil
nas leituras realizadas em casa, juntamente com a família.

A Equipa de Coordenação do Jornal

MENSAGENS DE NATAL
No fim da sessão da Hora do
Conto, cada turma de 2º Ciclo
colocou junto do envelope do Pai
Natal a sua mensagem de Natal.

A Equipa de
Coordenação do Jornal
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COMEMORAÇÃO DOS 70 ANOS DA
DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS
Às 9:30 da manhã, a data foi assinalada com a leitura da
Declaração Universal dos Direitos Humanos em todas as turmas.
Com esta atividade, pretendeu-se que os alunos ficassem a
conhecer os Direitos Humanos, lendo ou ouvindo ler, numa versão
simplificada, os trinta artigos registados nos diapositivos
ilustrados que compõem a apresentação em PowerPoint,
previamente enviada pela BE a todos os docentes, juntamente
com o texto integral da referida Declaração, em forma de folheto.
Dada a importância e a abrangência do tema e a sua pertinência
neste contexto escolar, a equipa de professores colaboradores da
Biblioteca Escolar propôs que o mesmo continuasse a ser
desenvolvido no Agrupamento, ao longo do ano letivo, não só em
articulação com os projetos já em curso no Agrupamento, como
também em colaboração com outras entidades, pressupondo a
articulação entre os conteúdos das diferentes disciplinas
envolvidas, alguns dos direitos contemplados na Declaração e a
comemoração de determinadas datas (“Dias de…”).

DIREITOS HUMANOS - EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS

Durante a última semana de aulas,
todos os que visitaram a Biblioteca da
Escola Manoel de Oliveira puderam
apreciar os trabalhos aí expostos,
realizados pelos alunos do 6º C, sob a
orientação da respetiva Diretora de
turma, Regina Fonseca, na disciplina
de Educação e Cidadania, no âmbito
da comemoração dos 70 anos da
Declaração Universal dos Direitos Humanos.
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Declaração Universal dos Direitos Humanos
A proclamação da Declaração Universal dos
Direitos Humanos, em 1948, teve como objetivo
promover a paz e a preservação da Humanidade,
pondo termo às atrocidades cometidas durante a
Segunda Guerra Mundial. Pela primeira vez, surge
um documento que proclama que os direitos
humanos são universais, isto é, são os mesmos
para todos os seres humanos, em todos os países e
que são direitos inalienáveis, ou seja, não podem
ser retirados, nunca, constituindo-se como
fundamento da liberdade, da justiça e da paz.
A Equipa de Coordenação do Jornal

PALESTRA SOBRE DIREITOS HUMANOS
Ainda no contexto da comemoração dos Direitos
Humanos, a turma do 5ºB participou numa palestra
proferida pelo agente principal da Polícia de Segurança
Pública (PSP), o senhor José Carvalho, que, na sua
qualidade de membro da equipa do Programa Escola
Segura, começou por explicar o que são os direitos
humanos e afirmar o seu carácter universal, apresentando,
de seguida, o tema numa perspetiva diacrónica – História
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dos Direitos Humanos -, desde a primeira
carta dos direitos humanos – Cilindro de Ciro
-, até aos nossos dias, com referência aos
sucessivos documentos que foram surgindo e
que são os precursores escritos dos atuais.
O segundo filme apresentado deu destaque
ao dia 10 de dezembro, data em que a
Declaração Universal dos Direitos Humanos
(DUDH) completou 70 anos, realçando a sua
importância, tanto para a História das Nações
Unidas, como para a História da Humanidade.
Esta sessão, que decorreu na Biblioteca da
Escola, despertou o interesse e a curiosidade
dos alunos envolvidos e contou com a
participação da professora Ana Paula Allen,
que acompanhou os alunos, da professora
Alzira Gomes, membro da Direção, da
professora bibliotecária, Maria José Neves, e
do professor Pedro Magalhães, professor
colaborador da BE, tendo terminado após uns
breves momentos de reflexão sobre situações
do dia a dia que suscitaram, não só opiniões e
reações diversas, como também favoreceram
a tomada de consciência de que o processo
de afirmação dos Direitos Humanos não está
acabado e que é necessário intervir
civicamente para que a
Educação
para
os
Direitos Humanos se
realize num ambiente de
aprendizagem em que
todos os direitos são
respeitados, protegidos
e promovidos, tornando
a nossa Escola numa
comunidade em que a
igualdade,
a
não
discriminação,
a
dignidade e o respeito são princípios que subjazem a todos os aspetos da vida escola r.
A Equipa de Coordenação do Jornal
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MÊS INTERNACIONAL DA BIBLIOTECA ESCOLAR
A Pérola, de John Steinbeck
História comovente de uma pérola enorme, de como foi descoberta e
de como se perdeu, levando com ela os sonhos bons e maus que
representava. História também de uma família e da solidariedade
especial entre uma mulher, um pobre pescador índio e o filho de
ambos.
Baseada num conto popular mexicano, A Pérola constitui uma inesquecível parábola
poética sobre as grandezas e as misérias do mundo em que vivemos.

Eu escolhi este título, pois a família de Coyotito pensava que aquela
valiosa pérola poderia salvar o menino, mas, pelo contrário, só lhe
trouxe desgraças.
Marta - 9ºA

Eu escolhi este título, porque constatei que, quando Coyotito foi mordido por um
escorpião, nem os vizinhos nem o médico o ajudaram, visto que a sua família era pobre.
Depois de Kino ter encontrado a pérola, todos manifestaram interesse em obtê-la.
Francisco - 9ºA

Aventuras de João Sem Medo, de José Gomes Ferreira
João Sem Medo habita na aldeia Chora-Que Logo-Bebes, cujos
habitantes vivem presos à tradição de que tanto se orgulham: chorar
de manhã à noite.
Um dia, o herói decide saltar o Muro que protege a aldeia da
Floresta Branca, local onde «os homens, perdidos dos enigmas da
infância, haviam estalado uma espécie de Parque de Reserva de Entes
Fantásticos». Tem, assim, início uma viagem surpreendente, na qual
João Sem Medo se irá cruzar com bichas de sete cabeças, gigantes de
cinco braços, fadas, bruxas, animais que falam, e, ainda, com o mítico
Príncipe das Orelhas de Burro.
Eu escolhi este título, porque todas as pessoas da aldeia Chora -QueLogo-Bebes tinham curiosidade em saber o que se passava para lá do
Muro construído em redor da Floresta Branca. Porém, tinham medo de
atravessá-lo. João Sem Medo ganhou coragem e saltou o Muro para
descobrir o mistério.
Iara - 9ºB
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“A menina tinha doze anos e era a primeira vez
que viajava. (…)
A menina olhava para o exterior.
Nada mais viu além da planície deserta por onde
o comboio voltava a correr de novo, mas meteu
no saco o resto da bolacha e calçou
prontamente os sapatos. A mulher deu-lhe um
pente.
- Penteia-te.
O comboio começou a apitar
enquanto a menina se penteava.”
Gabriel García Márquez, Contos Completos
Ilustração: Marisa - 9º A

"Odeio os semáforos. Em primeiro
lugar porque estão sempre vermelhos
quando tenho pressa e verdes quando
não tenho nenhuma, sem falar do
amarelo, que provoca em mim uma
indecisão horrível: travo ou acelero?
Travo ou acelero?, acelero, depois
travo (…)”
António Lobo Antunes, Livro de crónicas
Ilustração: Tiago - 9º B

Disponíveis
na
BE
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POESIA E PESQUISA NA EB1 PONTE
Os alunos da turma A do 2º ano
da EB1 Ponte realizaram um
trabalho sobre o livro Ou Isto Ou
Aquilo, da autoria de Cecília
Meireles.

Para comemorar o Halloween, os alunos
construíram morcegos e fantasminhas.

Professora Mónica Madeira – EB1 Ponte

DIA DE SÃO MARTINHO
A biblioteca assinalou o dia 11 de
novembro com jogos, lengalengas,
palavras cruzadas e músicas temáticas.
À entrada, deu-se destaque às obras
que narram a lenda de São Martinho e o
situam no tempo e no espaço.
O interior da BE foi ornamentado pela
professora Luísa Pereira com o
tradicional vaso de barro – ânfora – e
um cesto de ouriços; a exposição foi
organizada pela professora Lisete
Rainha.
A Equipa de Coordenação do Jornal
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DIA MUNDIAL DA MÚSICA
Este ano, a música deu o mote para a
comemoração do Mês Internacional da Biblioteca
Escolar (MIBE), animando o espaço da Biblioteca
com sons e ritmos diversos originários dos vários
continentes.
Num
ambiente
acolhedor, previamente
decorado
pela
professora Luísa Pereira (BE) com elementos alusivos ao tema,
os alunos, orientados pela professora de Educação Musical,
Nazaré Rosas, ouviram trechos musicais e divertiram-se a
descobrir a sua origem no mapa-múndi projetado.
Durante a primeira semana de outubro, todas as turmas de 5º
e 6º ano participaram nesta iniciativa, graças à colaboração da
referida professora de Educação Musical que a dinamizou nas
suas aulas.
A atividade foi divulgada através de cartazes elaborados pelas professoras Luísa Pereira e
Susana Cruz, ambas elementos da equipa da BE.

A Equipa de Coordenação do Jornal
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OUTONO

Quando, Lídia, vier o nosso outono
Quando, Lídia, vier o nosso outono
Com o inverno que há nele, reservemos
Um pensamento, não para a futura
Primavera, que é de outrem,
Nem para o estio, de quem somos mortos,
Senão para o que fica do que passa –
O amarelo atual que as folhas vivem
E as torna diferentes.

Desfolham-se as árvores
E as folhas, voando,
São aves ao vento.
Desfolham-se as árvores
E as folhas, caindo,
São tapetes no chão.
Desfolham-se as árvores
E os seus braços, nus,
Pedem um cobertor
De nuvens.

Fernando Pessoa, Odes de Ricardo Reis

Luísa Ducla Soares, O Planeta Azul
Professora Lisete Rainha

A NOITE DE NATAL
A estrela que vai alta no céu
Brilha, brilha sem parar
A noite de Natal começa a vibrar
É tão bom ouvir as crianças a cantar
E festejar até à chegada do Pai Natal
Na chaminé, escuta-se o fogo a estalar
E as prendas, na ansiedade, a aguardar
Maria da Luz - 8º D
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RECEITA PARA UM PEQUENO-ALMOÇO DE NATAL
.

200g de dedicação;
300g de cooperação;
250g de supervisão;
5 colheres de sopa de bom humor;
300g de paciência;
400g de trabalho;
250g de vontade.
Junte a vontade à dedicação e misture bem. De
seguida, adicione paciência e envolva com cinco colheres de bom humor.
Bata a cooperação com a supervisão, até ficarem bem firmes, como um castelo e
leve ao forno. Ao fim de 4 horas, cubra tudo com uma boa dose de trabalho e sirva com
carinho.” Et voilá :”
Professora Anabela Ferreira e Alunos do 9º C/PIEF

O PÁSSARO E A LIBERDADE
Preciso de ti
Para me orientar
Fiquei presa ao alto mar
Eras o meu paraíso
Isso tornava-se um vício
Eu tinha-te nas minhas mãos
Mas um dia…
Deixei-te ir embora
Voa, voa, passarinho
Encontra um destino
Será que eu vou ter esse carinho?
Isso não sei
Só o tempo verá
Os laços de amizade
Que ficou lá a saudade
pág1
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PROJETO SOBE - Heróis da Fruta
Frutos

“ À maneira de Eugénio de Andrade…”

Pêssegos, pêras, laranjas,
morangos, cerejas, figos,
maçãs, melão, melancia,
ó música de meus sentidos,
pura delícia da língua;
deixai-me agora falar
do fruto que me fascina,
pelo sabor, pela cor,
pelo aroma das sílabas:
tangerina, tangerina.

Amoras, maçãs, melancias
Cerejas, mirtilos, laranjas,
Abacaxis, pêssegos, morangos,
Todos bem apetitosos,
Agradáveis e saborosos!
Deixai-me agora falar
Do fruto que me encanta!
Verdes, roxas ou rosadas,
Não importa a cor, mas sim o sabor.
Uvas, uvas.
Iara - 9º B

Eugénio de Andrade

Frutos
Banana, tangerina
São frutos que me agradam
Pelo cheiro, pela cor e pelo sabor.
Mas deixai-me agora falar
Do fruto que me alegra por ser
Um dos frutos mais populares
No Brasil e em Portugal.
Pela quantidade de vitamina B6
(piridoxina),
Pela frescura e pela doçura:
Melancia, melancia.

É dos frutos mais apetecidos no verão!
Muito rico em vitaminas,
Que fazem bem ao coração,
E tem folhas muito franzinas.
É uma fruta vermelha
Que precisa de muito carinho.
A cor dela parece a de uma telha.
E ele é o moranguinho, moranguinho.
Marta - 9º A

Cristiano - 9º B

Maçã verde ou vermelha,
Fruta bonita e redondinha.
Na sua casca tem ferro
E na haste seca tem uma folhinha.
É tão linda
Que nem quero comê-la!
Vou guardá-la
Enquanto puder.
Maçã, maçã.
Gonçalo - 9º A
-
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O REI LAMBÃO
BOBO

A Fada Aranha que tinha
Doçarias e melaço
Teceu a teia da intriga
Semeou o estardalhaço.

(Entra pelo fundo da sala)

- Príncipes e Princesas
Duques e Duquesas
Barões e Baronesas
Crianças, catraios e …outras
miudezas.

Pifou o açucareiro
Roubou o Tesouro Real
Deitou culpas ao Limão
A quem queria muito mal.

Este é o reino da Lambarícia
Quem cá reina, é o Rei Lambão
Lambareiros? Há aos montes
Amargos? Não há, não.

O resto não conto mais
A história, assim, perde a graça.
Vamos lá, então, ver a peça?
Vamos ver o que se passa?

Dos cavaleiros amargos
Há um só – o D. Limão
Gosta da Princesa Água
Mas do açúcar, não.

Silêncio, pouco chinfrim!
Atenção, muita atenção!
Que nesta sala da corte
Vai entrar o rei Lambão!

O Tesouro está no cofre
- um enorme açucareiro –
Os bombons e chocolates
Neste reino, são dinheiro.

(Com uma gaita dá uma gaitada:) Ó diabo, enganei-me

na gaita. Não é esta!
(Toca uma trombeta)

José Vaz, O Rei Lambão, Edições Gailivro, 1999
Professora Paula Santos

DIA DAS BRUXAS
Tens um jeito encantado,
Tu és feita de magia
Minha bruxa amada,
Parabéns pelo teu dia!
Iara - 9º B

Hoje a noite é mais longa do que o dia
É mais do que “doce ou travessura”
São as almas na sua pior rebeldia
E é de temer a sua doçura!
Juliana - 9º B
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DIA NACIONAL DO MAR - 16 de novembro
BIBLIOTECA COM SUGESTÕES DE LEITURA
Mar!
Tinhas um nome que ninguém temia:
Eras um campo macio de lavrar
Ou qualquer sugestão que apetecia...
Mar!
Tinhas um choro de quem sofre tanto
Que não pode calar-se, nem gritar,
Nem aumentar nem sufocar o pranto...
Mar!
Fomos então a ti cheios de amor!
E o fingido lameiro, a soluçar,
Afogava o arado e o lavrador!
Mar!
Enganosa sereia rouca e triste!
Foste tu quem nos veio namorar,
E foste tu depois que nos traíste!
Mar!
E quando terá fim o sofrimento!
E quando deixará de nos tentar
O teu encantamento!
Miguel Torga, Antologia Poética

Professora Lisete Rainha
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AMIGO VERDADEIRO VALE MAIS DO QUE DINHEIRO
As amizades
Ter um amigo é realmente importante, ainda mais quando se trata de alguém com quem
podemos contar nos bons e nos maus momentos e em quem podemos confiar ao ponto de
lhe poder falar de todos os nossos problemas, sem preocupações do género «O que será que
ele vai pensar de mim?». Mas uma amizade nem sempre é assim tão simples; por vezes,
existem desilusões, que as pessoas nos causam e que nos magoam. Mesmo assim, otimista
como sou, costumo pensar que há pessoas que saem das nossas vidas para d arem lugar a
outras melhores.
Com efeito, ter um amigo é realmente bom e há sempre algumas características que
considero importantes num amigo. Em primeiro lugar, a lealdade. Toda a gente gosta de um
amigo leal, não há quem não goste, certo? Em segundo lugar, a sinceridade. Este traço de
carácter é essencial, pois gosto que sejam sinceros comigo ao ponto de dizerem “Tu estás
errada!”. Em terceiro, tem de ser extrovertido. Gosto de pessoas extrovertidas, um pouco
“doidinhas”. As pessoas “muito normais” são uma verdadeira “seca”.
Ana Carolina - 7º Ano

Amigos do coração
Ser um amigo, para mim, é ser verdadeiro, ajudar os outros amigos nas alturas em que
eles mais precisam, apoiá-los nos maus e nos bons momentos.
Beatriz - 7º Ano

O verdadeiro amigo
Hoje, quero falar-vos sobre a amizade e sobre a razão pela qual um amigo verdadeiro vale
mais do que o dinheiro. Bem, vocês sabem que existe um provérbio que diz «Amigo
verdadeiro vale mais do que dinheiro». Ainda assim, muitas pessoas dizem por aí que o
dinheiro é que faz girar o mundo, mas isso é mentira! O que faz girar o mundo, de verdade, é
a amizade que nos une aos nossos amigos, ou seja, o amor que temos pela nossa família e
pelos amigos verdadeiros.
Deixem-me dizer-vos: tenham cuidado com as amizades que escolhem. Por vezes, as
pessoas que dizem ser nossas amigas, na verdade, não o são. Quando vão fazer amizades, têm
de perceber primeiro se esse vosso novo “amigo” quer mesmo o vosso bem.
Espero que sigam os meus conselhos!
Josias - 7º Ano
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A amizade
Nunca tive muita sorte nas amizades! Porque me iludia de mais, pensava que aquela
amiga era maravilhosa, a mais verdadeira, mas nem tudo era um mar de rosas…
Por outro lado, tenho aquelas amigas com quem posso contar para tudo, mesmo quando
estamos longe umas das outras.
Uma amiga, para mim, é tudo. Os aspetos mais importantes são: a lealdade, a
intimidade, os momentos que passamos juntas.
Luana - 7º Ano

O que considero de bom num amigo
Eu gosto de um amigo simpático. Julgo que ninguém gosta de pessoas arroga ntes.
Também gosto que o meu amigo tenha muita paciência, pois eu sou um bocado “chato”,
que goste de jogar futebol, basquetebol, jogos de computador, porque eu também gosto
muito. Além disso, se o amigo for muito inteligente também ajuda, pois, por vezes, tenho
muitas dificuldades na matéria e um amigo em quem possamos confiar pode ajudar-nos
bastante.
Nuno - 7º Ano

Um verdadeiro amigo
Eu fui para uma escola nova de primeiro ciclo. No segundo ano, quando entrei na sala
pela primeira vez a professora pediu para eu me apresentar e eu disse:
- Sou o Joaquim. Tenho nove anos e moro aqui perto.
Sentei-me e comecei a abrir os livros e apercebi-me de que estavam todos a falar de
mim. Tocou e quando fomos para o recreio vieram todos ter comigo e perguntaram-me:
- És cigano?
- Sim! – respondi eu.
- Então, não falamos contigo!
- OK. – disse eu, triste.
Depois deste diálogo desconcertado, um rapaz aproximou-se de mim e, curioso,
perguntou-me:
- O que se passa?
E eu, a chorar, disse:
- Foram eles. Disseram que por eu ser cigano não falavam comigo.
- Não faz mal! Queres ser meu amigo?
- Sim, sim, sim!
- Tu não precisas daqueles “gajos” para nada!
E desde aí somos amigos há cinco anos. E eu aprendi que «Amigo verdadeiro vale mais
do que dinheiro».
Joaquim - 7ºAno
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HALLOWEEN SPOOKY DOOR CONTEST
The Halloween Spooky Door Contest was a success!
Students decorated their classroom doors with different
materials and participated in the contest with great joy. Then
they went to the school library to vote for their favourite door.
8ºD/PCA won the contest and chocolates were given to each
student!
A Delegada de Inglês, Ana Pais

CONCURSO DE HALLOWEEN DA ESCOLA FONTE DA MOURA
Este ano, para comemorar o Halloween, as
professoras de Inglês do 1º ciclo do
Agrupamento Manoel de Oliveira lançaram
um desafio a todos os alunos do 3º e 4º ano.
Teriam que elaborar chapéus de bruxa ou de
feiticeiro para serem expostos nas respetivas
escolas do Agrupamento e levados a
concurso.
A maioria dos alunos, com o auxílio da
família, participou com empenho e interesse
e surgiram chapéus interessantíssimos.

Todos os alunos do 1º ciclo participaram
com o seu voto, surgindo, assim, três
vencedores (1º, 2º e 3º prémio).
Os premiados receberam um prémio e
todos os participantes obtiveram um
certificado de participação.
No dia da eleição (31 de outubro) houve,
na Biblioteca Escolar da EB1/JI Fonte da
Moura, um lanche oferecido pelos alunos do
9º C/PIEF, da Escola Básica Manoel de
Oliveira a todos os participantes.
Os alunos adoraram esta atividade.

Nesta Escola, os primeiros classificados foram:


1º lugar: Fátima, do 4º A



2º lugar: Martim, do 3º B



3º lugar: Alexandre, do 4º B.

A Professora de Inglês Carina Ferreira
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WITCH´S HAT CONTEST NA PONTE E NA VILARINHA

Na EB1 da Ponte e na EB1 da Vilarinha realizou-se um
concurso de chapéus de bruxa com todas as turmas do
3º e 4º ano. O "Witch´s Hat Contest" decorreu no
âmbito da disciplina curricular de Inglês.
Os alunos realizaram trabalhos fantásticos, pelo que
a escolha não foi fácil!
Em cada uma das escolas a votação num único chapéu foi realizada por todas as turmas, de
acordo com o regulamento: não podiam votar no seu próprio chapéu; estes estavam
numerados com omissão de qualquer identificação.
Na EB1 da Ponte, os primeiros classificados foram:
 1º lugar: João, 3º A
 2º lugar: Ana, 3º A
 3º lugar: Mariana, 4º B.
Na EB1/JI da Vilarinha, os primeiros classificados foram:
 1º lugar: Afonso, 4º B
 2º lugar: Francisco, 4º B
 3º lugar: Sofia, 4º A.
Todos os participantes receberam um certificado de participação e os
três primeiros classificados receberam um prémio simbólico. O
importante foi participar e sentir o seu entusiasmo nesta atividade.
Happy Halloween!

Teacher Dulce Soares
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WHO AM I?
Hi! I am Beatriz. I’m thirteen years old. I am tall and thin. I´ve got
long, curly, brown hair and brown eyes. I have also got a small nose and
thin lips. I am happy and excited. I am patient, generous and honest, too. I
often wear T-shirts, jeans and tracksuits. However, today I am wearing
jeans, a T-shirt and a shirt.
Beatriz Lima - 8º C

MY FRIEND
I´m going to describe my friend, Maria João. She is fifty-four years
old. She is short. She has got short, straight, blond hair. She is plump and
has got brown eyes. She wears glasses. Today she is wearing a pink longsleeved shirt with black trousers, a black belt and blue trainers. Maria João
is wearing a black scarf and a necklace too.
She is generous and clever. I like her!
Inês Soares - 8º C

MY FRIEND
My brother´s name is Pedro Oliveira. He is sixteen years old. He usually
wears a T-shirt, trousers, socks, trainers and a jacket. He is young, thin and
tall. He wears glasses and his hair is short and straight. My brother is a cool
person. He is always there for me when I need him.
Nuno Oliveira - 8º A

MY FRIEND
My cousin´s name is Joana and she´s 24 years old. She is tall and
thin. She´s got long, straight, dark hair, blue eyes and thin lips. She is
beautiful, kind, lively but also bossy sometimes.
Joana likes to wear jeans, vest tops, T-shirts and sweatshirts.
Occasionally she wears skirts or shorts and sometimes she wears dresses.
She also wears sandals and rarely high heel shoes.
Débora Almeida - 8º A
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MÊS INTERNACIONAL DA BIBLIOTECA ESCOLAR

Why I Love My School Library
Reading Book Report
Na primeira semana de aulas, os alunos do 9ºA deram início, na disciplina de Inglês, à
atividade “Reading Book Report”, inserida no
Clube de Leitores de Inglês da Biblioteca. Os
alunos escolheram livros ingleses da Biblioteca
e, na sala de aula, fizeram a leitura dos
mesmos. Posteriormente, preencheram uma
ficha de leitura onde registaram algumas
informações sobre o livro. No final, pintaram
um desenho sobre a parte de que mais
gostaram, tendo estes sido afixados na vitrina do grupo de Inglês.
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Aprecie o conteúdo destes Reading Book Reports no Blogue da Biblioteca Manoel de Oliveira.
Professora de Inglês Ana Pais Lopes
Turma do 9º A
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CONCURSO DAS PORTAS DECORADAS PARA O HALLOWEEN

No âmbito do concurso das portas decoradas para o
Halloween, organizado pelo grupo de docentes de
Inglês, a turma do 9ºC coloriu máscaras alusivas ao
Dia dos Mortos, que, nessa altura, também se
comemora no México.

Professora Susana Cruz

ATIVIDADE DE NATAL
Os alunos de Francês dos oitavos e nonos anos construíram duas
árvores de Natal com palavras e frases, em francês, relativas à Época
Natalícia.
Os alunos dos sétimos anos decoraram uma árvore de Natal com a
elaboração das rosas de vento escritas em Francês, articulando com
as professoras de Inglês, de Geografia e de Educação Visual.
Todos estes trabalhos foram ilustrados com símbolos e ícones
alusivos ao tema para fazerem parte de uma
exposição que esteve patente ao público durante duas semanas, no
átrio da Escola, local onde puderam ser devidamente apreciados por
toda a comunidade educativa.
Esta atividade foi considerada um sucesso por todos os envolvidos.
A Coordenadora de Francês - Maria Ivone Sequeira Monteiro

Christmas is Coming

Christmas is coming,
the geese are getting fat,
Please to put a penny
in an old man's hat;
If you haven't got a penny
a ha'penny will do,
If you haven't got a ha'penny,
God bless you.
pág1
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ADIVINHAS ASSUSTADORAS
O que é um refrigerante de laranja vestido
no Halloween?

Como é ser beijado por um vampiro?
Resposta: Uma verdadeira DOR no pescoço.

Resposta: Um Fantasiado.

Marta - 9º A
Ana - 9ªA

O que é que um fantasma diz para outro
fantasma?
Resposta: - Você acredita em pessoas?

Porque é que o ar está tão limpo no
Halloween?
Resposta: Porque tem muitas bruxas a
varrer o céu.
Lara - 9º B

Pedro - 9ªA

Qual é o cereal favorito dos vampiros?
Resposta: Aveia.
Francisco - 9ª A

Para onde vão os fantasmas de férias?
Resposta: Para Maliboooooo.
Rodrigo - 9º A

Sabes porque é que os esqueletos bebem
leite?

Ela vem lá do Egito, mora dentro de um
sarcófago, está mortinha, mortinha… mas
muita gente tem medo dela. Quem é?

Resposta: Para fortalecer os ossos.

Resposta: Múmia.

Tiago - 9º A

Ele não pode ver a luz do sol, do alho não
pode sentir o cheiro…, o seu reflexo não
aparece no espelho e pode virar um
morcego … Quem é?
Resposta: Drácula.
Débora - 8º A

pág1

Notícias Frescas

Página 41

[ENTRETENIMENTO] 31 de dezembro de 2018

LITERATURA TRADICIONAL COM SABOR - ADIVINHAS
Branco por fora,
amarelo por dentro,
todos me sabem abrir,
mas ninguém me sabe fechar.
O que é?
Qual é a coisa, qual é ela,
encarnadinha,
tem uma coroa
e não é rainha?
Que é, que é,
que quanto mais quente está
mais fresco é?
São verdinhas ou roxinhas,
vivem bem unidas num cacho.
Quem são?
Tem coroa e não é rei,
tem escamas e não é peixe.

Redondinho, redondinho,
Como a pedra do moinho.
O que é?
Frutos vermelhos
Com eles as meninas fazem brincos…
Quem são?
Uma pequena arca,
de bom parecer;
não há carpinteiro
que a saiba fazer.
Sou cor de laranja e muito cheirosa.
Todos sabem quando estou perto.
Quem sou eu?
Por fora sou verde,
Por dentro, vermelha
E bem molhadinha.
Com muitas sementes,
Todas pretinhas.

Pesquisa: 8ºE/PIEF
Disciplina de Português

LITERATURA TRADICIONAL COM SABOR
ANEDOTA
Uma senhora, olhando para o seu prato, espantada, grita:
-Empregado! Empregado! Um rato… na sopa.
- Minha senhora, por favor, não fique nervosa. Não vê que está morto?
PROVÉRBIOS
Água fria e pão quente nunca fizeram bem ao ventre.
Batata e pão, juntos dão má digestão.
Com papas e bolos se enganam os tolos.
De mau grão nunca bom pão.
Diz-me o que comes, dir-te-ei quem és.
Em casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão.
Guardar que comer, não guardar que fazer.
Não se vive para comer, come-se para viver.
Peixe não puxa carroça.
Quando não há pão, até migalhas vão.
Pesquisa: 8ºE/PIEF
Disciplina de Português
Quem dá o pão dá a educação.
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PROCURA PALAVRAS
Encontra 5 das frutas que devem estar na tua alimentação.
V
A
H
R
E
R
O
I
Y
H
V

R
G
E
Y
A
T
A
P
B
L
T

H
E
U
M
O
H
R
Ê
E
A
I

F
T
J
A
Ç
N
F
R
Q
R
E

A
E
I
Ç
O
U
V
A
F
A
P

S
A
U
Ã
P
J
X
Q
A
N
K

K
O
P
D
I
M
S
W
A
J
Z

B
Q
E
F
B
A
N
A
N
A
A

D
A
S
P
J
Y
A
M
I
E
A

P
O
I
E
O
E
T
N
B
A
V
António – 5º Ano

ADIVINHAS
Nasço nas nascentes, sou o centro da roda dos alimentos e sou
a melhor escolha para quando se tem sede.
Quem sou eu?
Posso ser vermelho, branco, verde ou preto e tenho forma de rim.
Quem sou eu?

António – 5º Ano

PROCURA PALAVRAS
Descobre nesta grelha o
nome de seis países
começados pela letra “P”.

.

P
O
R
T
U
G
A
L
I

A
M
A
R
I
R
T
U
S

Q
A
L
O
T
U
S
X
B

U
R
X
M
I
Q
I
E
O

I
G
P
E
R
U
P
M
A

S
U
A
G
O
S
A
B
E

T
I
N
U
M
E
R
U
P

A
S
A
E
E
R
A
R
O

O
T
M
N
N
D
G
G
R

I
E
A
O
I
N
U
O
T

R
L
S
N
L
O
A
L
O

A
P
O
L
O
N
I
A
S

António – 5º Ano

PROBLEMA DO MÊS DE OUTUBRO
Na sala de aula do João arrancaram-se todas as folhas do calendário do mês de AGOSTO.
O João pegou em todas as folhas que só tinham um algarismo.
A Mariana pegou nas folhas que começavam pelo algarismo 1. Em seguida o
João pegou nas folhas que começavam pelo algarismo 3. Por fim a Mariana
pegou nas folhas que começavam pelo algarismo 2. Quem apanhou mais folhas,
o João ou a Mariana? De seguida calcula quantas mais.
O Grupo Disciplinar de Matemática – 2º Ciclo
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Menino sentado tem óculos.
- Menino de pé, com meias lisas
- Menino de pé com cabelo preto.
- Camisola às riscas.
- Menino com castanhas na mão.

Soluções:

S. MARTINHO - PASSATEMPOS
[ENTRETENIMENTO] 31 de dezembro de 2018
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A LENDA DE SÃO MARTINHO
Corria o ano de 337, no século IV, e um outono duro e frio assolava a Europa.
Reza a lenda que um cavaleiro gaulês, chamado Martinho, tentava regressar a casa
quando encontrou a meio do caminho, durante uma tempestade, um mendigo que lhe
pediu uma esmola. O cavaleiro, que não tinha mais nada consigo, retirou das costas o
manto que o aquecia, cortou-o ao meio com a espada, e deu-o ao mendigo. Nesse
momento, a tempestade desapareceu e um sol radioso começou a brilhar.
O milagre ficou conhecido como "o verão de São Martinho". Desde então, por altura de
Martinho
novembro, o ríspido tempo de outono vai embora e o sol ilumina - se no céu, como
aconteceu quando o cavaleiro ofereceu o manto ao mendigo. É por causa desta lenda que, todos os
anos, festejamos o Dia de São Martinho, a 11 de novembro.
O famoso cavaleiro da história era um militar do exército romano que abandonou a guerra para se
tornar num monge católico e fazer o bem.
São Martinho foi um dos principais religiosos a espalhar a fé cristã na Gália (a atual França) e tornou-se num dos santos mais populares da Europa. Diz-se que protege os alfaiates, os soldados e
cavaleiros, os pedintes e os produtores de vinho.
Foi a 11 de novembro que São Martinho foi sepultado na cidade francesa de Tours, a sua terra natal,
e é por esse motivo que a data foi a escolhida para celebrar o Dia de São Martinho.
Além de Portugal, também outros países festejam este dia. Em França e Itália, à semelhança de
Portugal, comem-se castanhas assadas. Já em Espanha, faz-se a matança de um porco, e na Alemanha
acendem-se fogueiras e organizam-se procissões.
de Tours

Disponível na Internet: http://visao.sapo.pt/visaojunior/2016-11-11-A-Lenda-de-Sao-Martinho [consult. em 09/11/2018]

Professora Lisete Rainha

A CASTANHA
A civilização ocidental já conhece a castanha há mais de 100 mil anos. O Homem
pré-histórico servia-se dela como alimento calórico, para si mesmo e para os animais.
Os Gregos e os Romanos conservavam este fruto em ânforas cheias de mel silvestre,
que o embebia com o seu sabor.
Durante a Idade Média, os monges e as freiras utilizavam as castanhas nas suas receitas. Naquele
tempo, este fruto seco era moído e tornou-se numa das farinhas mais importantes da Europa. O
Renascimento deu novos requintes à gastronomia, surgindo, por exemplo, o marron glacê, iguaria das
doçarias francesa e italiana.
Em Portugal, no século XVII, a castanha era um dos produtos básicos da alimentação dos beirões e
transmontanos, substituindo o pão ou as batatas.
O fruto do castanheiro é o ouriço e a castanha é uma semente que surge no seu interior. Longal,
Martaínha, Judia, Bária e Colarinha são as principais variedades de castanha que se produzem em
Portugal.
A castanha tem menos gordura do que outros frutos secos, como as nozes ou o amendoim,
mas tem mais amido (um hidrato de carbono) do que as batatas, por exemplo. Também é rica
em vitaminas C e B6 e uma boa fonte de potássio. Por ser vegetal, não tem colesterol.
A castanha é usada na medicina. As folhas, a casca, as flores e o fruto têm propriedades nutritivas e
energéticas, tónicas, estimulantes, antisséticas e revitalizantes.
Fonte: http://armando-cabreira.blogspot.com/2014/04/curiosidpades-o-castanheiro.html
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DICAS PARA UMA VIDA SAUDÁVEL
SÊ SAUDÁVEL

Uma lata de refrigerante contém entre 40 e 50 mg de açúcar. Uma lata
por dia pode fazer com que engordes sete quilos num ano. (p. 21)

Comer açúcar, como provavelmente já sabes, é a principal causa
de cáries. As bebidas adocicadas também destroem o esmalte
que protege os dentes. (p. 35)

43% das pessoas admitem que raramente lavam as mãos depois
de tossirem ou de espirrarem; 32% não lavam sempre as mãos
antes das refeições, e 54% não lavam as mãos suficientemente
bem para remover efetivamente os germes e a sujidade. (p. 36)

Professora Lisete Rainha

SABIAS QUE…
Comer açúcar, como provavelmente já sabes, é a principal causa de cáries.
As bebidas adocicadas também destroem o esmalte que protege os dentes.
Os doces duros, incluindo os rebuçados para a tosse, são especialmente
prejudiciais porque se dissolvem devagar.
Comeres alimentos doces antes de ires para a cama pode ser ainda mais prejudicial,
especialmente se não lavares os dentes depois de o fazeres, porque não produzes tanta saliva
quando estás a dormir.
A Equipa de Coordenação do Jornal
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CURIOSIDADES
SAÚDE ORAL EM BIBLIOTECAS ESCOLARES

De que
alimentos
os dentes
gostam
mais?

Alguma bibliografia disponível nas Bibliotecas do
Agrupamento sobre os temas da alimentação e da saúde
oral

AMBROGI et al.- Alimentar-se Como: Porquê- Quando- O
que Comer?. Porto: Civilização
COMUNIDADE EUROPEIA. COMISSÃO. - Uma alimentação
saudável para os cidadãos europeus: a União Europeia e a
qualidade alimentar. Luxemburgo: Serviço das Publicações
Oficiais das Comunidades Europeias, 2000
GONÇALVES, Graça – Tchim e a Alimentação. Aveiro: Gostar
Editora, 2002
GREATHEAD, Helen - Fica em Forma- Porto: Porto Editora,
2008
INSTITUTO DO CONSUMIDOR - Guia – Os Alimentos na
Roda. Lisboa: Instituto do Consumidor, 2004
INSTITUTO DO CONSUMIDOR – Guia de Segurança
Alimentar em Ambiente Escolar. Lisboa: Instituto do
Consumidor, 2005
LAW, Felicia - Tu és aquilo que comes. Porto: Porto Editora,
2008
PORTUGAL. Conselho Nacional de Alimentação e Nutrição –
Recomendações para a PORTUGAL. Conselho Nacional de
Alimentação e Nutrição - Educação Alimentar da População
Portuguesa. [s.l.]: 1997
RASTOIN-FAUGERON, Françoise – A alimentação. Porto:
Porto Editora, 2003
RASTOIN-FAUGERON, Françoise – A alimentação: Porque
Não Podemos Comer Só Batatas Fritas?. Porto: Porto
Editora, 2003
SALVONI, Rosemary Catolfi – Ter bom aspecto. Porto: Porto
Editora, 2008
VIDA SAUDÁVEL- Porto: Civilização, 1996
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SEIS REGRAS QUE TE AJUDAM A SER SAUDÁVEL

António – 5º Ano
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BRUXAS FAMOSAS DOS LIVROS E DOS FILMES
Maléfica
A bruxa que faz a Bela Adormecida dormir por muitos e muitos anos.

Bruxa do Leste
Ela persegue a pequena Dorothy em O Mágico de Oz (1939).
Madame Min
A bruxa que anda sempre atrás do seu amor, o Mancha Negra.
Maga Patológica
Esta bruxa está sempre a tentar roubar a moedinha número um do Tio Patinhas.
Úrsula
Ela inferniza a vida de Ariel, a pequena sereia.
Pesquisa: 8ºE/PIEF
Disciplina de Português

A LENDA DAS ABÓBORAS DO HALLOWEEN
As abóboras, também chamadas Jack O’ Lantern, são resquícios de uma tradição celta.
Os celtas acendiam velas nas abóboras para indicar o caminho aos mortos que queriam
visitar os seus parentes e receber perdão por algum sofrimento causado em vida.
Conta a lenda que, num dia de Halloween, um irlandês chamado Jack bebeu muito e o
Diabo veio levar a sua alma. Desesperado, ele tentou enganá-lo para conseguir viver
um pouco mais.
Mais tarde, quando Jack morreu não foi admitido no Céu. Ressentido por
ter sido enganado, o Diabo também não o quis no Inferno e mandou- o
para a noite escura com apenas uma brasa de carvão para iluminar o
caminho.
Jack teria colocado o carvão num nabo esculpido, fazendo, assim, uma
lanterna.
As pessoas começaram a fazer as suas próprias versões de Jack O’ Lantern, esculpindo rostos
assustadores em nabos, batatas e abóboras e a colocar, depois, as esculturas nas janelas para
afugentar os espíritos miseráveis e malignos. Assim, o uso das abóboras no Halloween tornou - se
popular.
Fonte: https://kicksim.com.br/5-lendas-que-fazem-parte-do-halloween/
Pesquisa: Luís - 8ºAno
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SAÚDE DO MEU CORPO
Para ser saudável e feliz no meu dia, tenho de
ter tempo para comer, dormir, estudar,
repousar, ajudar e brincar!
Preciso de cuidar do corpo e da higiene do meio
que me rodeia, para isso devo:
 Deitar- me e levantar- me cedo;
 Tomar banho;
 Lavar os dentes depois das refeições;
 Brincar ao ar livre e fazer ginástica;
 Usar roupas lavadas e confortáveis;
 Lavar as mãos antes de comer;
 Ter as unhas limpas e cortadas;
 Os alimentos ajudam-me a crescer, protegem-me das doenças e dão-me força; devo
comer alimentos variados;
 Beber água no intervalo das refeições e três a quatro copos de leite por dia;
 Devo ajudar a manter a casa e a escola muito asseadas e limpas;
 Vacinar-me para evitar certas doenças.
Trabalho da Iara - 7º Ano

SABIAS QUE?
Há muitos colecionadores de moedas antigas.
A este passatempo dá-se o nome de numismática.

Os chineses inventaram papel-moeda há mais de 4000 anos. Era impresso com tinta azul, num
papel obtido a partir da amoreira.
A palavra dinheiro é originária da palavra denário que foi a primeira moeda cunhad a da antiga
Roma no ano de 268 a.C.
Trabalho da Iara - 7º Ano
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DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO

ABACAXI
O abacaxi planta-se em qualquer altura do ano, podendo ser plantado em casa ou no
jardim. O segredo de como plantar este fruto com sucesso é deixar a coroa ao sol durante
trinta dias, nem mais nem menos. Isso vai fazer com que ela fique seca, secando também a
polpa.
- Primeiro passo:
 Cortar o abacaxi na coroa

- Segundo passo:
 Escolher um bom terreno

- Terceiro passo:
 Plantar a coroa
Quando se colhe o abacaxi?
O abacaxi colhe-se vinte e quatro meses após ter sido plantado, quando as mudas são do
tipo coroa; entre quinze a dezoito meses, quando as mudas são do tipo rebentão; entre
vinte e vinte e dois meses, quando as mudas são do tipo filhote.
País de origem?
Os países de origem do abacaxi são os da América Central e o México.
Lendas?
Entre muitas lendas que existem no Mercado Central de Belo Horizonte, no Brasil, uma das
mais conhecidas é a do abacaxi, por causa dos primeiros salões de beleza e barbearias
existentes no Mercado serem perto da praça do Abacaxi.
Por causa da proximidade dos negócios, muitos clientes que acabavam de sair do salão
eram vistos com um pedaço da deliciosa fruta na mão, o que deu origem à lenda que dizia
que quem cortava cabelo, automaticamente ganhava a fruta.
Francisco, nº 5 - 9º A
Rodrigo, nº 15 - 9º A
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MANGA
 Quando e como se planta?
Pode ser cultivada em climas tropicais e subtropicais.
Deve ser plantada numa área com boa drenagem e um solo
ligeiramente ácido. Deve ser regada regularmente quando
jovem, porém, ao atingir a maturidade, deve ser regada com intervalos entre dez e
quinze dias. Cerca de quatro a cinco meses após a floração, as mangas estão maduras.
 Quando se colhe?
Quando a manga já chegou ao seu tamanho final e está pronta para ser colhida, tornase fácil retirá-la do pé, bastando um simples puxão.
 Uma das lendas/histórias da fruta manga?
Conta a lenda indiana que, em tempos, existiu uma princesa que foi queimada por uma
feiticeira, tendo sido das suas cinzas que nasceu a primeira mangueira.
Num dos seus passeios habituais, o imperador apaixonou-se pelas flores e frutos da bela
árvore. E quando a manga amadureceu e caiu no chão, a princesa emergiu do interior do
fruto. É por este motivo que na Índia a manga é considerada o símbolo do amor.
Marisa, nº9 - 9ºA
Sérgio, nº16 - 9ºA

MELANCIA
 Quando e como se planta?
Esta planta cresce melhor num clima quente, com temperaturas
entre os 20°C e os 34°C. Também pode ser cultivada em estufas, em
regiões de clima mais frio.
 Quando é a colheita?
A melancia atinge o ponto de colheita num período que vai desde os vinte e oito até aos
quarenta e cinco dias, após a fecundação das flores femininas ou hermafroditas, dependendo
das condições climáticas. No Nordeste brasileiro, esse período corresponde a um número
variável de dias que pode ir dos sessenta e cinco até aos setenta e cinco dias após a sua
plantação.
 Pais de origem:
Provavelmente originária do deserto do Kalahari, no sul de África, a melancia é cultivada
há milhares de anos, e atualmente existe um grande número de plantações.
Marta, Tiago e Bernardo- 9ºA
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