NOTÍCIAS FRESCAS
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MANOEL DE OLIVEIRA
ESCOLA BÁSICA MANOEL DE OLIVEIRA PORTO (SEDE)

Ano XX – Nº 30

Jornal Escolar

Propriedade do Agrupamento de Escolas
Manoel de Oliveira

abril de 2017

1º LUGAR - MEGA SPRINTER NACIONAL
De louvar e destacar, uma vez mais, o desempenho
da atleta Ana Raquel, do 9º A, que obteve um brilhante
1º lugar na Prova de Atletismo de Velocidade – 40
metros -, que teve lugar em Elvas, no dia um de abril,
no âmbito do evento desportivo Mega Sprinter
Nacional.

SEMANA DA LEITURA
A Semana da Leitura, que decorreu de 27 a 31 de
março foi mais uma vez pretexto para se enaltecer a
leitura, os autores, os livros e o conhecimento e
experiências que transmitem e, paralelamente, frisar a
sua importância na construção do ser e do saber,
incentivando de múltiplas formas os alunos que se
envolveram nas propostas feitas pelos seus professores.
(Continua na página 15)

PALESTRA SOBRE OBRAS DE RAUL BRANDÃO
PELO PROFESSOR DOUTOR VASCO VASCONCELOS
No dia 28 de março, a Biblioteca, já engalanada com
ícones e trabalhos alusivos aos símbolos presentes na
obra de Raul Brandão, foi palco de uma palestra
conduzida pelo professor Doutor Vasco Vasconcelos
estudioso do autor. O autor focou essencialmente as
obras Portugal Pequenino, As Ilhas Desconhecidas, Os
Pescadores, em análise nas aulas de Português de todos
os ciclos e ponto de partida para a criação de múltiplos
trabalhos.
(Continua na página 17)

[SUMÁRIO] 7 de abril de 2017
Editorial
De volta à divulgação do que por cá se
passou nestes três últimos meses, damos

SUMÁRIO

destaque às várias manifestações artísticas
dos

nossos

alunos

e

professores,

à

criatividade que continua a ser o nosso ponto
forte e à excelência de que somos capazes
em algumas áreas.

 PRIMEIRA PÁGINA ......................... PÁG. 1
 EDITORIAL .................................... PÁG. 2
 NOTÍCIAS DO AGRUPAMENTO. PÁG. 3 - 14

Pretendemos, assim, cumprir a nossa

 BIBLIOTECA ESCOLAR ............. PÁG. 15- 23

função de divulgar e sublinhar o trabalho

 PÁGINAS LITERÁRIAS ............ PÁG. 24 - 31

realizado e com isto servir de incentivo à
colaboração e contributo de todos na

 RAINBOW PAGES/LÍNGUAS
ESTRANGEIRAS ..................... PÁG. 32 - 36

construção destas páginas que número, após
número, vão construindo a História do nosso
Agrupamento e de todos nós.

 ENTRETENIMENTO .............. PÁG. 37 - 39
 CURIOSIDADES/DICAS ÚTEIS . PÁG. 40 - 44

Uma edição atravessada pela temática
do Amor e da Poesia, que de braço dado se
manifestaram em várias atividades, sessões e
eventos bem concorridos, numa perfeita
sintonia do Ler para Ser num Prazer
continuado.
Boas leituras!
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UMA TARDE NO TEATRO SÁ DA BANDEIRA
No dia 17 de fevereiro, as turmas do
9ºA e 9ºB deslocaram-se ao Teatro Sá da
Bandeira, a fim de assistirem à peça Auto
da Barca do Inferno, de Gil Vicente,
espetáculo com encenação de António
Feio, representado pela companhia
Cultural Kids. Os alunos reconheceram o
texto dramático estudado nas aulas de
Português e convertido, então, em
espetáculo teatral, uma forma muito
dinâmica e divertida de interiorizar os
conteúdos já lecionados. O entusiasmo e
a boa disposição foram uma constante,
culminando com uma chuva de aplausos
no fim da representação. Foi uma tarde
agradavelmente passada na companhia
das professoras Paula Santos, Maria Ivone
Monteiro e Ausenda Quintas, professora
dinamizadora da atividade e professoras
acompanhantes
dos
alunos,
respetivamente.
Professora Paula Santos

ARTE, SENSIBILIDADE, CRIATIVIDADE
“Arte,

Sensibilidade, Criatividade" - este trabalho era,
inicialmente, um projeto de pintura de uma porta de sala de
aula, mas foi adaptado a uma vitrina,
tendo os alunos criado um
novo significado artístico
para a obra que idealizaram.

Professora Elsa Navarro
8ºC (PIEF)
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15 de dezembro de 2016

SÃO VALENTIM NA PONTE

Na semana de S. Valentim, nas aulas
de Inglês, eu e os meus colegas
assistimos ao vídeo da história “Love,
Splat”. No final, falámos sobre o conto e
fizemos um cartão para oferecer a uma
pessoa especial da nossa escola.

Também decorámos uma caixinha de
correio com muitos corações e lá dentro
colocámos os cartões que depois foram
distribuídos pela professora.
Diverti-me muito!

Íris, 3º Ano - EB1 da Ponte
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DIA DE SÃO VALENTIM

Turma B do 5.º Ano
Andreia Soares
(Diretora de Turma)
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4º A – EB1/JI Fonte da Moura
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DIA DE SÃO VALENTIM - FONTE DA MOURA
Foi assim que os alunos do 3ºB da EB1/JI da Fonte da Moura comemoraram o Dia de
S. Valentim, na aula de Inglês.

Happy Valentine's Day!
Love is in the air! � �

Os alunos do 3ºA comemoraram-no como se pode ver nas imagens que se seguem.

Professora Andreia Soares
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MEGA SPRINTER ESCOLAR - DISTRITAL E NACIONAL
No dia 25 de janeiro, realizou-se na nossa escola o Mega Sprinter (provas de velocidade, resistência e
salto em comprimento) onde participaram 39 alunos e 16 foram selecionados para participar na fase
Distrital, que se realizou no Parque da Lavandeira (V. N. de Gaia) no dia 15 de março. Neste, ficaram em
1º lugar o Miguel Costa 6ºC em velocidade (40m) e a sua irmã, Ana Costa (9ºA) em velocidade (40m) e
também em lançamento do Peso. Pelos excelentes resultados, irão representar a nossa escola no Mega
Sprinter Nacional, no dia 31 de março e 1 de abril, em Elvas. MUITOS PARABÉNS AOS DOIS.
Professor Sérgio Henriques

TORNEIO INTER TURMAS DE FUTEBOL
Nos dias 6 e 7 de março teve lugar o muito
aguardado Torneio Inter Turmas de Futebol.
Estiveram envolvidos, como jogadores, 140
alunos de todas as turmas e 17 na organização
e arbitragem. O torneio decorreu com grande
empenho, emoção e fair play. Parabéns aos
vencedores e a todos os participantes.

Professor Sérgio Henriques

CONCURSO DE PATINAGEM
PROVAS
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No dia 29 de março realizou-se o Concurso de Patinagem.
A adesão ficou um pouco aquém das expectativas, mas foi superada pelo empenho e entusiasmo dos
oito participantes.
Professor Sérgio Henriques

pág1

Notícias Frescas

Página 8

[NOTÍCIAS DO AGRUPAMENTO] 7 de abril de 2017

VISITA ÀS CAVES DO VINHO DO PORTO
No dia 24 de fevereiro, no âmbito do
Projeto "Património", o grupo de alunos
da Turma E do 6.º Ano (PIEF), a Diretora de
Turma, Fernanda Mendes, a Técnica de
Intervenção Local, Andreia Costa, e as
docentes de Português e Inglês, Isabel

Pinto e Andreia Soares, visitaram as Caves
do Vinho do Porto - PORTO CÁLEM. Foi
uma tarde muito enriquecedora para
todos. Eis algumas fotografias que
certamente vos convidarão a conhecer o
espaço e a sua história.

n

Professora Andreia Soares
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O PATRIMÓNIO MATERIAL E IMATERIAL DO NOSSO PAÍS
Ao longo do 2.º período, os alunos do 6º E/PIEF trabalharam em todas as disciplinas o tema O
Património material e imaterial do nosso país. Apesar das características da turma, persistiu o
entusiasmo e a dedicação dos alunos e professores nas diferentes atividades, que podem ser
observadas nos trabalhos expostos no átrio da escola.

Galo de Barcelos

Coração de Viana do Castelo

Lenço dos Namorados

Ainda no âmbito do mesmo tema, os alunos realizaram duas
visitas de estudo: uma às Caves do Vinho do Porto – Porto Cálem
- e outra à cidade do Porto, no autocarro “Bluebus”, seguindo o
habitual percurso turístico. Esta viagem foi concretizada graças à
generosidade da empresa “Douro Azul” que, de forma gratuita,
permitiu que os alunos conhecessem as principais atrações
turísticas e patrimoniais da cidade Invicta.

Turma 6º E/PIEF
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ENTREVISTA COM …
A escultora Ester Monteiro foi aluna da
Escola Fonte da Moura e teve como
professora, Mónica Gonçalves (referida
pela Ester na entrevista realizada pela
psicóloga Paula Cleto publicada no último

número). Os alunos do 4ºB entrevistaram a
referida professora e colocaram-lhe
questões sobre a sua ex-aluna. Segue-se a
entrevista.

4ºB - Professora Mónica, gostávamos que nos falasse um
pouco desta escultora que foi, na sua infância, sua aluna na
escola da Fonte da Moura. A Ester gostava de andar nesta
escola?
Prof. Mónica - A Ester era uma menina adorável, sempre
sorridente e bem-disposta. Penso que ela gostava muito
desta escola, pois tinha muitos amigos entre os colegas e
adorava trabalhar nas aulas.
4ºB - Gostava de todas as disciplinas ou tinha alguma
especial?
Prof. Mónica - Tenho a ideia de que gostava de todas, mas
tinha uma paixão por Matemática e por Estudo do Meio e,
claro, por Expressão Plástica.
4ºB - Era uma aluna que participava de forma pertinente
durante as aulas?
Prof. Mónica - Sim, era. Gostava muito de colocar questões
que ajudavam a aprofundar as matérias, especialmente em
Estudo do Meio.
4ºB - Ela era boa aluna?
Prof. Mónica - A Ester era boa aluna a todas as disciplinas,
revelava apenas alguma dificuldade na escrita, mas
conseguiu superá-la ao longo dos anos com estudo e
esforço.
4ºB - A que disciplinas tinha melhor nota?
Prof. Mónica - Sem dúvida que as melhores notas eram
sempre a Matemática, a Estudo do Meio e a Expressão
Plástica.
pág1
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4ºB - No 1º ano, o que queria ser quando fosse grande?
Prof. Mónica - No 1º ano fiz um trabalho com os alunos sobre o que sonhavam ser quando
fossem grandes. Claro que as
crianças pequenas sonham sempre
coisas fantásticas como ser
bombeiro, polícia, bailarina, mas a
Ester dizia com muita convicção,
que queria ser veterinária.
4ºB - A professora fez alguma coisa
que pense ter ajudado a Ester a ser o
que é hoje?
4ºB - Qual foi o melhor trabalho da
Ester?
Prof.
Mónica
Lembro-me
perfeitamente do melhor trabalho
que ela fez. Estávamos a estudar o
esqueleto humano e na disciplina das
expressões
pedi-lhes
que
desenhassem à vista o esqueleto em
escala natural que existe na escola.
Claro que a maior parte dos alunos
não conseguiu desenhar igual ou
parecido com o modelo pois é muito
difícil; no entanto, a Ester desenhou-o de uma forma quase perfeita respeitando as proporções
dos ossos e a estrutura do esqueleto.
4ºB - A Ester disse que foi uma vez para a sala treze. Como era o seu comportamento no 1º
ciclo?
Prof. Mónica - A Ester era como todas as meninas e meninos do 1º ciclo. Era brincalhona,
alegre e muito conversadora, mas também fazia as suas asneiritas de vez em quando. O mais
importante era que aprendia com elas e todos os dias ia melhorando um pouco. Quando somos
crianças, todos nós fazemos asneiras, mas temos sempre a hipótese de sermos melhores. O
mais importante é aprendermos a ser boas pessoas e isso, penso que a Ester e muitos meninos
e meninas deste agrupamento aprenderam e aprendem a ser.
Fotografias: Paula Cleto (Psicóloga)
Professora Mónica Rompante Gonçalves
Alunos da turma: 4º B – EB1/JI Fonte da Moura
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ST.PATRICK'S DAY E FATHER'S DAY
Atividades de St.Patrick's Day e Father's Day, realizadas nas escolas da Vilarinha, da Ponte e
da Fonte da Moura, nas aulas de Inglês.

Professora Carla Almeida
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VISITA DE ESTUDO A BRAGA

No dia 7 de março, os alunos da escola
EB1/JI António Aroso deslocaram-se numa
visita de estudo à Quinta Pedagógica de
Braga, um Centro de Formação e
Experimentação Ambiental. Participaram
num ateliê equestre em que assistiram ao
maneio de cavalos e fizeram um passeio de
charrete por toda a quinta, podendo assim

visualizar todas as espécies animais que
nela habitam, assim como as diversas
culturas de espécies vegetais que se podem
encontrar nas hortas comuns.
Depois de retemperar as
forças com o almoço,
prosseguiram viagem até ao
Santuário do Bom Jesus. Este
santuário,
dedicado
ao
Senhor Bom Jesus, consiste
pág1

num conjunto arquitetónico-paisagístico
integrado por uma igreja, um escadório
onde se desenvolve a Via Sacra do Bom
Jesus, uma área de mata (Parque do Bom
Jesus), alguns hotéis e um funicular
(Elevador do Bom Jesus).
Foi um dia muito divertido e durante o
qual vimos e aprendemos muitas coisas
novas e em que pudemos conviver com as
nossas professoras e os nossos colegas.

Professora Maria José Cardoso
Turma do 1º e 2ºA da EB1/JI António Aroso
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SEMANA DA LEITURA
O programa da Semana da Leitura incluiu dramatizações,
ilustrações, declamações, escrita de poemas e textos,
apresentações, filmes de animação, concursos, exposições,
entre outros. Já é sobejamente conhecido o empenho que a
maioria dos professores dos diferentes ciclos põem na execução
de um programa vasto que pretende envolver a comunidade
nesta festa anual.
Pela variedade de atividades e envolvidos, só procederemos
à sua divulgação integral na próxima edição deste jornal. Até lá,
ficam umas breves notas sobre o que de muito se passou.

Equipa de Coordenação do Jornal
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RAUL BRANDÃO – BREVE BIOGRAFIA
Um

dos

autores mais originais e
poderosos da Literatura
Portuguesa, Raul Brandão
nasceu na Foz do Douro,
em 1867, e faleceu em
Lisboa, em 1930. Seguiu a
carreira militar, depois de
frequentar o Curso Superior de Letras,
reformando-se em 1911 no posto de
capitão. Estreou-se em 1890 com o livro
Impressões e Paisagens. Foi um dos

fundadores da revista Seara Nova, tendo-se dedicado à pintura. Da sua obra há que
salientar três volumes de memórias, mais
três tomos que dificilmente se podem
classificar, Os Pobres, Húmus e A Farsa, e
peças de teatro como O Gebo e a Sombra e
O Doido e a Morte. Sem nunca ter escrito
um verso, Raul Brandão é, na realidade, um
verdadeiro e influente poeta. Bastará
conhecer-se o seu Húmus e a obra
homónima de Herberto Helder.

Vinte Belos Contos de Natal / Alberto Braga... [et al.]; org. Manuela Espírito Santo
Equipa de Coordenação do Jornal

FOZ DO DOURO
Foz do Douro. Esta velha, crestada pela desgraça e pelo
tempo, com sulcos de velhice e de lágrimas na cara é que os
impele para o mar. E o mar tem-lhos levado todos. Dobra-se-lhe
o corpo exausto, rodilha gasta pela vida. Mas quando o Inverno
chega e a fome aperta, é ela que os injuria:
- Má raios partam o mar! Então quereis morrer à fome e os
mininos?
“Mar Salgado” – Augusto Gomes
Se os batéis estão em perigo, corre a costa, açoitada pelo
vento, bebendo as lágrimas e o cuspo do mar, e contendo o
coração em farrapos, com as mãos negras apertadas sobre a tábua rasa do peito.
- Quem lhe falta tiazinha?
- O meu filho, o meu neto. Já o maldito me levou o pai, leva-me agora os filhos!
Andou toda a vida de luto. Viu-os despedaçados nas pedras, e deitou toda a ternura que
tinha para deitar. Mas incita-os, pragueja, empurra-os para que não haja fome em casa. Só o
mar dá o sustento e a morte. Há mais de um mês que dura o Inverno.
- Má raios partam o mar!
E corre com as redes à cabeça, a cesta no braço, e os soluços represados na garganta,
levando o neto atrás de si a rastos para o barco.
- Tenho chorado tantas lágrimas como aquele mar salgado!...
Raul Brandão, in Os Pescadores (1923)
Equipa de Coordenação do Jornal
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PALESTRA SOBRE OBRAS DE RAUL BRANDÃO
PORTUGAL PEQUENINO, AS ILHAS DESCONHECIDAS E OS PESCADORES
No intuito de proporcionar aos professores e
outros
interessados
presentes
uma
abordagem aprofundada do autor em
referência, a Professora Bibliotecária
endereçou
um
convite
ao
Doutor
Vasconcelos na certeza de que a sua preleção
seria uma mais-valia na formação dos
presentes e na sua cultura literária.
Sendo os seus interesses principais a
literatura portuguesa e as relações entre
texto literário e aspetos relacionados com o
som e a música, Vasco Vasconcelos concluiu a
licenciatura na Faculdade de Letras do Porto
em 2008, defendeu a tese de mestrado sobre
referências musicais na poesia de Manuel de
Freitas em 2010 e a tese de doutoramento,
intitulada "À Sombra do Som da Morte - a
poética da escuta e do silêncio em Raul
Brandão e Rui Nunes" recentemente.
Durante cerca de uma hora, entrámos
subtilmente no mundo, nos meandros da
obra e nas dimensões pessoais e na
dicotomia implícita em Raul Brandão. Com a
suavidade de quem denota enorme
sensibilidade, foi-nos revelado o carácter do
autor, os seus interesses e a sua enorme
cultura geral e conhecimento do mundo,
através das suas descrições pormenorizadas e
precisas das múltiplas facetas deste povo que
é o nosso. Uma viagem por Portugal e pelas
ilhas, uma visita à nossa ancestralidade.
No final, foram várias as intervenções
que congratularam o trabalho exposto e o
modo como o foi e a sessão terminou em
conversa animada e muita vontade de ler ou
reler Raul Brandão, agora com outros olhos.
Equipa de Coordenação do Jornal
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CERIMÓNIA DE ENTREGA DE PRÉMIOS
Inserida na Semana da Leitura, a
Cerimónia de Entrega
de
Prémios,
que
decorreu no dia 29 de
março, serviu, este ano,
para homenagear os alunos que se
distinguiram no Concurso dos Melhores
Leitores e no Concurso de Leitura de

Poemas, este último realizado no mês
de fevereiro.
A Cerimónia foi precedida da leitura de
poemas e da apresentação de projetos de
leitura elaborados pelos alunos no âmbito
da Educação Literária e dos Projetos em
curso.
Por
fim,
cada
premiado
foi
presenteado com livros e um docinho.
CONCURSO MELHORES LEITORES
Congratulamos, mais uma vez, os alunos que
se evidenciaram pelo número de livros lido e
de Fichas de Leitura preenchidas, dois
requisitos para participarem no referido
Concurso.

Os premiados são os seguintes:
1º Lugar - Helena, 6º Ano
2º Lugar - Alice, 5º Ano
3º Lugar - Maria Miguel, 6ºAno –– ex-aequo com
Ana Carolina, 6º Ano
Menção Honrosa - Mariana, 8º Ano

Este ano, alguns dos alunos foram distinguidos com
uma Menção Honrosa por terem requisitado um
considerável número de livros para leitura
domiciliária. São eles:
Ana, 6º Ano
Filomena, 9º Ano
Telma, 8º Ano
Pedro, 5º Ano
Equipa de Coordenação do Jornal
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HORA DO CONTO

O mês de fevereiro, ainda frio e cinzento,
foi animado com mais uma sessão de
audição, desta vez do conto As duas Irmãs
Fabianas, constante da obra Contos
Amarantinos de Agustina Bessa-Luís. O
conto foi escolhido pela sua pertinência e
função educativa. Através da história
destas duas irmãs, os alunos de todas as
turmas de 6º ano foram levados a pensar e
a exercitar o seu espírito crítico, analisando
as personagens e o seu curso de vida,
emitindo, assim, as suas opiniões. Agustina

Bessa-Luís, uma das nossas mais
proeminentes escritoras, tem em comum
com a nossa escola a sua ligação com
Manoel de Oliveira, que levou à tela
algumas das suas obras e o gosto/atração
pelo mar, tal como Raul Brandão. Também
ela descreveu e enalteceu a Póvoa de
Varzim e os seus pescadores e também ela
foi escolhida, há dois anos, para ser
estudada e analisada no âmbito do Projeto
de Animação Comum (PAC).

Equipa de Coordenação do Jornal
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ARTE E LITERATURA EM RAUL BRANDÃO

“ E é aqui também, na agitação da baixa-mar, que eu anoto os nomes das diferentes redes e
dos diferentes peixes: a murjona, o tapa-esteiros, que apanha o peixe no rio à maneira que a
água vai vazando, a toneira para os chocos e as lulas, a redinha e o tresmalho, e outras
engenhocas do subtil pescador, que chega a agarrar o langueirão com um botão de ceroula e
alguns alfinetes e o polvo com velhos alcatruzes de nora. Tudo vem ter ao cais - peixes
esplêndidos de uma abundância e de uma variedade extraordinária -, do rio o linguado, o
pregado, o peixe-rei, o xarroco, os capitães, os alcabrozes, os robalos, etc., uns pescados à
fisga, como a liça, a safata, o robalo, outros ao anzol e ao candeio; e do mar, despejados nas
linguetas, montes de cações, de galhudos, que têm um pique no cerro, de monstruosas
raias, de donzeIas, de albufares pardacentos e enormes e de feios dentulhos. Atiram do
fundo do barco para as pedras a abrótea, bandos de vermelhos e lindos cantarilhos, que
parecem peixes de aquário, xaputas dum negro-prateado com o rabo aberto como as pontas
da cauda da andorinha, esguias tintureiras, corvinas e cestos de polvos enrodilhados. É uma
magnificência. Paro com assombro diante do monstruoso tamboril, só boca, com uma boca
maior que um açafate, e que usa para atrair a presa duas linhas na cabeça com uma isca na
extremidade. Já cheiro a peixe e a salmoura e não me canso.”
Raul Brandão, in Os Pescadores, Biblioteca Ulisseia de Autores Portugueses – p. 162-163
Professora Elsa Navarro
8ºC (PIEF)
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COMEMORAÇÃO DO DIA DE S. VALENTIM
Cumprindo aquilo que já se tornou tradição
nesta escola, a biblioteca foi
decorada pela Dra. Luísa Pereira,
com trabalhos elaborados pelos
seus alunos, foi colocado à entrada o velhinho
marco do correio e deu-se a oportunidade aos
alunos de enviar as suas mensagens aos amigos
especiais e às namoradas e namorados. Alguns
escolheram poemas de amor que transcreveram
para os moldes disponibilizados para o efeito e
afixaram-nos no placard conforme se vê na
fotografia. Foram 56 as mensagens rececionadas.
Expuseram-se livros
alusivos ao tema
que despertaram a
curiosidade e a
vontade de os ler
aos que os foram folheando e requisitando. No

dia 14 de fevereiro, a assistente
operacional da biblioteca distribuiu
as cartas de amor tão aguardadas.
Iniciativa das professoras de
Espanhol Mariana Xavier e de
Francês Ivone Monteiro, organizou-se, também,
uma sessão de leitura de poemas de amor, que
envolveu a leitura de poemas nas quatro línguas
em oferta na escola. Foram 30 os alunos que se
inscreveram na atividade, tendo uns servido de
audiência aos outros. A biblioteca foi, então,
palco de um momento sui generis em que o
multilinguismo ocupou o seu espaço e o animou
de diferentes sons e mensagens. Uns mais
criativos e expressivos do que outros, todos
deram o seu melhor. Segundo a opinião dos
participantes, uma sessão a repetir e a englobar
mais público.

Equipa de Coordenação do Jornal

CONCURSO DE LEITURA DE POEMAS


ESPANHOL

VENCEDOR
VENCEDOR

Raquel, 8ºAno
Santiago, 8ºAno


PORTUGUÊS

VENCEDOR
VENCEDOR

Maria, 8ºAno
Rui, 9ºAno


INGLÊS

VENCEDOR

Mariana, 8ºAno


FRANCÊS

VENCEDOR

Rui (Alexandra), 8ºAno

PRÉMIO ESPECIAL DE PARTICIPAÇÃO
Francisco, 7ºAno

Como referido no artigo
sobre a Comemoração do Dia
de S.Valentim, os alunos de
3º Ciclo foram convidados a
participar numa Sessão de
Leitura de Poemas de Amor
que decorreu na biblioteca,

no dia 14 de fevereiro,
celebrando-se assim o Dia
dos Namorados. O Amor foi
revisitado em várias línguas e
manifestou-se em mensagens
diversas. O mais arrojado leu
um poema de sua autoria e

partilhou os seus sentires
com os que, atentamente, o
ouviram. No quadro acima
estão os vencedores do
concurso, distinguidos pela
sua
originalidade
e
expressividade.
Equipa de Coordenação do Jornal
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O MAR NA LITERATURA
Os professores da disciplina de Inglês do
3º Ciclo decidiram participar no PAC 2017
(Projeto de Animação Comum 2017)
desenvolvido todos os anos pela Biblioteca
Almeida Garrett. Uma vez que o autor
selecionado para divulgação e exploração
este ano é Raul Brandão e sendo um dos
seus livros mais conhecidos Os Pescadores,
as professoras de Inglês consideraram interessante lançar o desafio
aos alunos interessados e motivá-los a fazer trabalhos de pesquisa sobre o papel do mar na
literatura inglesa e americana e sobre dois escritores norte-americanos de renome e
reconhecido valor literário – Ernest Hemingway e Herman Melville. As obras selecionadas
foram Moby Dick e The Old Man and the Sea. Da primeira existe uma versão adaptada –
reader - na biblioteca escolar, sendo essa a obra lida e analisada por alguns alunos; a
segunda, dada a inexistência de uma versão simplificada, foi lida na íntegra.
Pretendeu-se, assim, dar a conhecer os dois autores, concretizar um trabalho de
intertextualidade e interdisciplinaridade e fomentar o gosto pela leitura em língua
estrangeira, desenvolvendo-se, deste modo, o domínio intercultural.

Equipa de Coordenação do Jornal
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ENCONTRO COM …
Encontro com a ex-aluna e escritora Cátia Rodrigues
Apresentação do livro Dubhán Renascido
No dia 30 de março, realizou-se mais
uma atividade que marcou a Semana da
Leitura deste ano. Trata-se do encontro
com uma ex-aluna desta escola,
presentemente enfermeira da unidade de
doenças infecciosas do Hospital de S. João
no Porto e escritora de paixão.
Desde cedo revelou interesse pela escrita, tendo manifestado o seu gosto pela poesia e
agora pela ficção, editando o primeiro volume da trilogia “Séries do Porto” - Dubhán
Renascido que, tendo como cenário a cidade do Porto, vai revelando alguns dos segredos
que se escondem em locais recônditos enquanto se desenrola a história das diferentes
personagens.
«Lisa e Nathan estão fatídica e irremediavelmente ligados, desde que os seus caminhos se cruzaram. Mas Nathan
carrega em si uma antiga linhagem, ligada a um passado obscuro. O seu amor vai ser colocado à prova, obrigando-os
a questionar tudo aquilo que sempre souberam... e foram. Em quem podem eles realmente confiar quando todos
têm algo a ganhar e... muito a perder? E em que podem eles realmente acreditar, quando as próprias fundações da
cidade parecem fazer de tudo para os afastar? Apaixone-se pela sua história, à medida que eles lutam por mostrar
que o amor transcende tudo: regras, princípios, laços familiares. Até... a morte?»

Não sendo a primeira vez que
contamos com a sua presença, o
que denota a sua ligação à nossa
escola e às boas memórias que
dela retém, desta vez a Cátia
apresentou o seu primeiro livro
dirigido a jovens, aos alunos das
turmas de 9º ano, que tiveram a
oportunidade de a ouvir e de
constatar que com esforço,
persistência e trabalho se pode
obter sucesso e realizar alguns dos
nossos sonhos. No final da
apresentação, os alunos colocaram algumas questões e adquiriram alguns livros
autografados pela escritora.
Equipa de Coordenação do Jornal
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CONCURSO DE LEITURA - POEMAS DE AMOR
Cantiga sua, partindo-se

Senhora, partem tam tristes
meus olhos por vós, meu bem,
que nunca tam tristes vistes
outros nenhuns por ninguém.

Tam tristes, tam saudosos,
tam doentes da partida,
tam cansados, tam chorosos,
da morte mais desejosos
cem mil vezes que da vida.
Partem tam tristes os tristes,
tam fora d' esperar bem,
que nunca tam tristes vistes
outros nenhuns por ninguém.

In Cancioneiro Geral
(Poema declamado pela Maria, do 8ºAno, vencedora ex aequo do Concurso de Leitura de

Poemas em Língua Portuguesa)

João Roiz de Castel-Branco, poeta cortesão português do século XV.
Encontra-se representado no Cancioneiro Geral com composições líricas e
satíricas. Nestas últimas, o poeta critica a vida ociosa da corte, comparando-a
com a vida heróica e arriscada dos que no Magrebe defendiam as possessões
portuguesas. Das suas composições líricas, a mais conhecida é porventura a
que começa com o verso "Senhora, partem tão tristes".
João Roiz de Castel-Branco in Artigos de apoio Infopédia [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2017. [consult.
2017-02-14 09:58:26]. Disponível na Internet: https://www.infopedia.pt/$joao-roiz-de-castel-branco

Equipa de Coordenação do Jornal
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CONCURSO DE LEITURA - POEMAS DE AMOR
Deserto
O meu coração é como um deserto seco e quente, vazio
É isso que sinto verdadeiramente, nada
Mas nada de bom nem nada de mau
Estou cansado de tanto sentir
Que tudo secou tudo morreu
Eu dei-to sabes? O meu coração …
E tu deixaste-o secar e morrer
Como foste capaz? Porquê?
Tu nunca me deste o teu, só fingias que davas ou que ias dar
ou talvez nunca tenhas fingido
E eu é que acreditei em palavras vagas ou crenças por mim fabricadas
E entre a areia do meu deserto
Enquanto eu caminho por aqui em diante
Pergunto-me onde errei, onde e porquê?
Nunca me amaste? Nunca me quiseste?
Tanto tempo para quê?
E eu lembro-me do tempo em que por mim tudo fazias
E lembro-me do tempo das brincadeiras e das loucuras
E morro, morro mais um bocadinho.
Poema escrito e lido pelo Rui, do 9ºAno, vencedor ex aequo do Concurso de Leitura de Poemas em Língua
Portuguesa.
Subway

My heart is in your hands.
I believe in happy ends.
I am the greatest of your fans.
Tell me, “Do I have a chance?”
I know a nice place where we can dance.
Babe, please give our love a chance.
Please don't say, “Let's just be friends.”
We are more than just good friends.
You have the cards in your own hands.
Without you, my life doesn't make sense.
I love you—I've no other chance.
Rima lida pela Mariana do 8ºAno, vencedora do Concurso de Leitura de Poemas em Língua Inglesa.
In https://www.ego4u.com/en/chill-out/ecards/love-poem/word-list
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CONCURSO DE LEITURA – POEMAS DE AMOR
Poema lido pelo Santiago do 8ºAno, vencedor do
Concurso de Leitura de Poemas em Espanhol.
Para mi corazón basta tu pecho,
para tu libertad bastan mis alas.
Desde mi boca llegará hasta el cielo
lo que estaba dormido sobre tu alma.

Poema lido pela Raquel do 8ºAno,
vencedora ex aequo do Concurso de
Leitura de Poemas em Espanhol.
Amarte
Amarte fue un sueño
Besarte una ilusión
Quererte un capricho
Dejarte un dolor

Es en ti la ilusión de cada día.
Llegas como el rocío a las corolas.
Socavas el horizonte con tu ausencia.
Eternamente en fuga como la ola.

Fuiste en mi vida
una página perdida
Como los cuentos de hadas
que leía cuando niña

He dicho que cantabas en el viento
como los pinos y como los mástiles.
Como ellos eres alta y taciturna.
Y entristeces de pronto, como un viaje.
Acogedora como un viejo camino.
Te pueblan ecos y voces nostálgicas.
Yo desperté y a veces emigran y huyen
pájaros que dormían en tu alma.

Pero no te digo esto
para que vengas corriendo a mi auxilio
es para que cuentes conmigo.
(Autor desconhecido)

Pablo Neruda
Alunos Participantes no Concurso

Poema lido pelo Rui do 8ºA, vencedor do Concurso de Leitura de Poemas em
Francês.
Jacques Brel
Quand on n'a que l'amour
À s'offrir en partage
Au jour du grand voyage
Qu'est notre grand amour

Sans nulle autre richesse
Que d'y croire toujours

Quand on n'a que l'amour
Mon amour toi et moi
Pour qu'éclatent de joie
Chaque heure et chaque jour
Quand on n'a que l'amour
Pour vivre nos promesses

Quand on n'a que l'amour
Pour meubler de merveilles
Et couvrir de soleil
La laideur des faubourgs
Quand on n'a que l'amour
Pour unique raison
Pour unique chanson
Et unique secours

Quand on n'a que l'amour
Pour habiller matin
Pauvres et malandrins
De manteaux de velours
Quand on n'a que l'amour
À offrir en prière
Pour les maux de la terre
En simple troubadour
Quand on n'a que l'amour

DIA INTERNACIONAL DA POESIA
Para comemorar o Dia Internacional da Poesia os alunos do 3ºA, da EB1/JI da Fonte da Moura,
escreveram este poema:
A primavera

A primavera
E as lindas flores
Pintam a natureza,
De várias cores!

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

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

O ar perfumado
Com tantas flores
Tudo é encantado
Neste mundo de cores!
Poesia coletiva - 3ºA
EB1/JI da Fonte da Moura
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POEMAS SOBRE O MAR
O Fado nasceu um dia,
quando o vento mal bulia
e o céu o mar prolongava,
na amurada dum veleiro,
no peito dum marinheiro
que, estando triste, cantava,
que, estando triste, cantava.

Poemas sobre o
mar dramatizados
pelos alunos do
4ºB e apresentados
na Semana da
Leitura.

Ai, que lindeza tamanha,
meu chão, meu monte, meu vale,
de folhas, flores, frutas de oiro,
vê se vês terras de Espanha,
areias de Portugal,
olhar ceguinho de choro.
Na boca dum marinheiro
do frágil barco veleiro,
morrendo a canção magoada,
diz o pungir dos desejos
do lábio a queimar de beijos
que beija o ar, e mais nada,
que beija o ar, e mais nada.

Ó mar salgado, quanto do teu sal
São lágrimas de Portugal!
Por te cruzarmos, quantas mães choraram,
Quantos filhos em vão rezaram!
Quantas noivas ficaram por casar
Para que fosses nosso, ó mar!
Valeu a pena? Tudo vale a pena
Se a alma não é pequena.
Quem quer passar além do Bojador
Tem que passar além da dor.
Deus ao mar o perigo e o abismo deu,
Mas nele é que espelhou o céu.
Fernando Pessoa Pessoa, F. Mensagem. Poema X Mar Português.
Edições Ática: Lisboa. 1959.

Eu ontem passei o dia ouvindo o que o mar
dizia.

Ora eis que embora outro dia,
quando o vento nem bulia
e o céu o mar prolongava,
à proa de outro veleiro
velava outro marinheiro
que, estando triste, cantava,
que, estando triste, cantava.
Add a playlistTamanhoACifraImprimirCorrigir

Chorámos, rimos, cantámos.
Falou-me do seu destino,
Do seu fado...
Depois, para se alegrar,
Ergueu-se, e bailando, e rindo,
Pôs-se a cantar
Um canto molhado e lindo.
O seu hálito perfuma,
E o seu perfume faz mal!
Deserto de águas sem fim.
Ó sepultura da minha raça
Quando me guardas a mim?...
Ele afastou-se calado;
Eu afastei-me mais triste,
Mais doente, mais cansado...
Ao longe o Sol na agonia
De roxo as águas tingia.
«Voz do mar, misteriosa;
Voz do amor e da verdade!
- Ó voz moribunda e doce
Da minha grande Saudade!
Voz amarga de quem fica,
Trémula voz de quem parte...»
E os poetas a cantar
São ecos da voz do mar!

José Régio, in 'Poemas de Deus e do Diabo'

António Botto; "Passei o dia ouvindo o que o mar dizia em
Canções"

Mãe, adeus. Adeus, Maria.
Guarda bem no teu sentido
que aqui te faço uma jura:
que ou te levo à sacristia,
ou foi Deus que foi servido
dar-me no mar sepultura.

Turma do 4º B da EB1/JI Fonte da Moura
Professora Mónica Gonçalves
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VALENTINE'S DAY - FONTE DA MOURA
Happy Valentine’s Day!
O Amor e a Amizade estão no ar
E uma aula divertida prestes a começar!
Primeiro, um filme para adoçar
E Love, Splat começou a rolar…
De seguida, um coração
Para a caneta ou lápis enfeitar
E deixar a emoção
Falar, falar, falar... sem parar!
E na hora dos carinhos trocar
Escrever um poema num cartão
E colocar na Caixa da Paixão.
Por fim, um casal de amiguinhos
Numa bicicleta a brincar
E, nós, com muitos miminhos
O desenho gostámos de pintar.
Tudo isto fez o 4.ºA… Ei!
De uma só vez
Na aula de Inglês
On Valentine’s Day!

Maria Manuel Benfica e Mendes
4ºA EB1/JI Fonte da Moura
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DIA DE SÃO VALENTIM
Trabalhos alusivos ao Dia de S. Valentim, realizados na aula de Português.

4º A – EB1/JI Fonte da Moura
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DIA DE SÃO VALENTIM

Válter Lopes – 9º Ano

Jessica – 9º Ano

DIA DE SÃO VALENTIM

Olho para ti
A pensar eu ti
teus olhos brilham
como o
céu a brilhar
Os teus lábios
Desejo beijar.
Tiago B.

Tiago – 7º Ano
7ºAno
Nº 21
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A VIDA DE UM ESTUDANTE
Já ouvi estudantes a falar de quase tudo,
por exemplo, da mochila pesada, dos
professores
“chatos”, da comida da
escola, dos testes todos seguidos, das
rotinas “enjoativas”, mas nunca ouvi falar
sobre o recreio, o local preferido de todos
os estudantes.
Recreio... Um local que, para a maioria
dos estudantes, quer dizer horário de
diversão, para uma pequena parte dos
alunos quer dizer horário de estudo, e,
depois, há aqueles para quem o recreio
significa violência e local ou dérbi, onde se
discutem assuntos que se passam ao longo
do ano.
Para mim, significa horário de diversão,
mas, por azar, na minha escola, para a
maioria dos alunos, o recreio quer dizer

violência, ou seja,
destruir a escola,
envergonhar
outros
alunos,
para elevar a sua
reputação e ser o
chamado “mais
forte da escola”, pelo que, sinceramente,
acho que são apenas os mais estúpidos da
escola. De qualquer forma, gostava que
houvesse cura para esses idiotas que
curtem em se armar em superiores, mas
infelizmente AINDA não existe, AINDA!!
Lamentavelmente, esta é a minha escola
e, por muitos problemas que haja, é o local
onde eu estudo, logo, mais vale habituarme, porque o mundo lá fora não é muito
diferente.
Rúben - 9º Ano

COMIDA DA ESCOLA
As diferentes escolas do país,
nas cidades, vilas e aldeias, são
frequentadas por milhares de
alunos que necessitam de se
alimentar e, para isso, existem as cantinas e os
bufetes escolares.
Na minha opinião, a comida da escola tem o
seu lado positivo e o negativo. A meu ver, a
comida escolar mal se consegue digerir. Por
outro lado, gasta-se apenas um euro e meio, o
que é bastante útil para aqueles miúdos que
não têm o que comer em casa e aproveitam o
facto de existir a cantina para se alimentarem,
uma vez que a sua situação económica não é
favorável.
Falando agora do tipo de comida que a
escola nos fornece, há de tudo, desde batatas

''assassinas'', arroz de ''cimento'' e até peixe
''esponjoso''.
Por outro lado, existe uma salvação
chamada bufete, em que os preços não se
comparam aos de um café da esquina. Neste
caso, uma garrafa de água custa um euro e dez
e no bufete da escola custa apenas doze
cêntimos e a qualidade é praticamente a
mesma.
Resumindo e concluindo,
as refeições das cantinas não
têm qualidade para quem
quer comer bem, mas pode
ser a única refeição de um aluno que tenha
dificuldades económicas.

Filipe - 9º Ano
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FASCIA
A fascia (Latin: "band") is a band or sheet
of connective tissue, primarily collagen,
beneath the skin that attaches, stabilizes,
encloses, and separates muscles and other
internal organs.
Like ligaments, and tendons, fascia is
made
up
of fibrous
connective
tissue containing closely packed bundles
of collagen fibers oriented in a wavy
pattern parallel to the direction of pull.
Fascia is consequently flexible and able to
resist great unidirectional tension forces

until the wavy pattern of fibers has been
straightened out by the pulling force.
These collagen fibers are produced
by fibroblasts located within the fascia.
Fasciae are similar to ligaments and
tendons as they have collagen as their
major component. They differ in their
location and function: ligaments join one
bone to another bone, tendons join
muscle to bone, and fasciae surround
muscles or other structures.

Available in https://en.wikipedia.org/wiki/Fascia [adapted]
Equipa de Coordenação do Jornal

EDUCATION FIRST
Hello Meredith,
How are you doing? I’m in New York to study English.
When I got here, I was amazed and happy! The buildings are
really big and the city is not only very busy but also quite
exciting. Everything here is just beautiful.
The school is great; the teachers are friendly and helpful,
and the other students are lots of fun! Every day, I study a little
bit of everything in the morning. In the evenings, we go out for
dinner or to the cinema to practise our English. It’s a fantastic
way to make learning fun.
I hope you’re having a great winter break.
Write back soon,
Peter
Matilde - 9ºAno
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MY TERRIBLE MISTAKE
It was a beautiful Monday morning. I was having breakfast with one of my
closest friends, Derek. Usually, at that time of the day, we should both be in the
hospital where we work, but, on that day, we had the day off.
Actually, that’s what I thought. I had totally forgotten that my chief had
called me the day before to reschedule the day off, because Dr. Burke was going to do a heart
transplant and needed everyone to help. We were supposed to be there at 9 o’clock.
It was a quarter to nine and both of us received a call from the hospital. It was the
chief. We got up immediately, without finishing our breakfast, and we paid for the bill as fast
as we could.
We got out of the café and ran really fast. We couldn’t be late! If there’s something
that our chief doesn’t like is when we’re late. He thinks it’s impolite and rude due to our job,
and I think he’s right.
We got into a taxi but there was so much traffic we were going
to be late.
Eventually, we arrived at the hospital but it was already ten past
nine. We talked to the chief and, luckily, he wasn’t mad.
At the end of the day, all I knew was that I was never going to
be late again!
Matilde - 9ºAno

It was a gorgeous day. The sun was shining brightly everywhere and I decided to go to
a nice café I usually love to go. As I expected, there weren’t many
people there, only a quiet man reading in the corner.
I ordered a cup of coffee and sat at the table nearest to the
window. I grabbed my book and slowly forgot everything and
everyone and just read. The man in the corner got up and left a little
while after, but I realised he had forgotten his book: “My Terrible
Mistake”.
I wanted to run after the man and hand the book to him, but I got caught up. I started
reading and just couldn’t stop. It was amazing! It had adventure, fiction, drama and to this
day, it’s my favourite book ever.
I went to the same café every day for a month to give the book back to that mysterious
man, but I never saw him again. I wanted to thank him because that book changed the way I
see everything.
Inês, 9.ºAno
13th January 2017
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THE SEA IN LITERATURE
The Sea is nothing but a library of all the tears in history - Lemony Snicket
In both England and the United States, sea literature has
traditionally involved three elements: the sea, the sailor, and
the ship. The ship has symbolized life itself. Endowed with
human qualities, the sea has been portrayed as indifferent,
hostile, welcoming, and fickle. It has generated stories involving
the challenge of the sea as a force to be conquered and
overcome. It has afforded writers the material for adventurous tales of romance and
courage. It has been celebrated for its beauty, honored for its mystery, and likened to a
mother who offers security to those who seek refuge upon her “heaving bosom.” The sea
has provided a vast and powerful landscape for American and English writers alike, and
although the histories of the two countries differ, their emphasis on these basic themes is
quite similar.
Known in its early history as a seafaring nation, England has had its identity shaped in large
part by the sea. The English seaman, too, was revered as courageous, just, and moral, and
considered a prime example of the best of his race.
The early history of the original thirteen colonies of North America was heavily dependent
on water as well. Transplants from England were accustomed to
maritime enterprises and relied on the sea for imports and
exports—specifically shipping timber from the New World to
shipbuilders across the Atlantic—and for the growing whaling and
fishing industries. By the late eighteenth century, the newly formed
United States entered what has been called the “heroic age.” Lasting from 1775 to 1815, this
national era saw the U.S. at war with Great Britain during both the Revolutionary War and
the War of 1812, making maritime activity on the Atlantic hazardous.
Early American sea literature is believed to have begun with the oral traditions of Native
Americans, who recited stories of the common experiences of whaling and fishing, cultural
folklore of how the land had been created from the great waters, and seminal encounters
with others from across the sea. Early American settlers wrote of their experiences at sea—
recalling their treacherous journeys across the ocean in poems, narratives, and journal
entries. Seen as a place of freedom and soul-searching for the individual, the sea was largely
romanticized by Americans who heralded it as a safe haven far from the evils and
distractions of society. This romantic view extended to the life of the sailor, a way of life that
seemed to offer adventure, freedom, and escape from the increasing industrialization of
society. With several years of experience at sea—including two years as a harpooner on a
whaling ship in the southern Pacific—Melville used many of the settings and events from his
own life in his novels, reshaping them as fiction in an effort to understand the world around
him. Melville published his masterpiece, Moby-Dick, in 1851.
Available In https://www.enotes.com/topics/sea-nineteenth-century-english-and-american [adapted]
9º A
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TIPS ON TRAVELLING
Tourists travelling in Japan should avoid
making certain things, because they are
rude, insulting or impolite. For example,
tourists should not leave any tips at
Japanese restaurants, because it’s not a
widely understood concept and the owner
of the restaurant could even find it
insulting. They should also avoid sticking chopsticks upright in a bowl of rice because it is a
funeral rite, so don’t do this at the dinner table. Finally, tourists should not give any 4 or 9 of
anything to a Japanese person because these numbers are believed to be unlucky and your
gift will not be appreciated.
Tourists travelling in China should avoid making certain things, because they are rude,
insulting or impolite. For example, tourists should not give clocks or
umbrellas as gifts because they’re seen as bad luck – the Chinese
words for “clock” and “umbrella” sound like the words for death and
separation. They should also avoid putting their fingers in the mouth
in public because habits such as nail-biting and thumb-sucking are
seen as crude and unhygienic. That’s not too much to ask for, is it?
Carolina – 9º Ano

DRESS CONTEST
The seventh formers were invited to participate in a dress contest. Below you can see their
proposals. These are drawings done by students of class A: Marta, Francisca, Marisa and Ana.

Marta, Francisca e Ana - 7ºAno
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WISHING YOU THE BEST OF LUCK!!!

Professora Andreia Soares
EB1 Fonte da Moura (4.ºA) - Disciplina de Inglês

MY DAD IS THE BEST IN THE WHOLE UNIVERSE!!! �

Professora Andreia Soares
EB1 António Aroso (3.º/4.º anos) - Disciplina de Inglês
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ADIVINHAS
Na frase “O antílope foi comido pelo leão” onde está o sujeito?
Na barriga do leão!
Tiago - 7 º Ano

Caixinha pousada
no fundo do mar
guarda com cuidado
uma jóia sem par.
OSTRA

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

Porque é que as abelhas gostam do seu trabalho?
Porque é um trabalho doce.
Iara – 5º Ano

Com apenas três cores
Dou ordens a qualquer um.
Se todos me respeitarem
Não haverá acidente nenhum.
Semáforo

Qual é o cavalo que mais gosta de tomar banho?
O cavalo-marinho.

Tiago - 7 º Ano

ANEDOTA
Um homem entra num bar, senta- se numa
mesa e pede um copo de água.
- Fique sabendo que não pode ocupar uma
mesa só por causa de um copo de água.
- Então traga-me dois ou três copos de água.
Iara – 5º Ano
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ADIVINHA
Se alguém me girar
Logo começo a dançar.
As crianças adoram
Comigo brincar!
Pião\

Qual a semelhança entre um Homem e o Windows?
Aparece sempre uma versão melhor.
Bruno – 5º Ano

ANEDOTA
Uma menina aproxima-se de um cão que, contente, lhe lambe a cara.
- Ele não te mordeu, minha filha? - pergunta-lhe a mãe.
- Não! - diz a menina –Apenas me saboreou.
Bruno – 5º Ano

ADIVINHA
Que jogo é que o gato
Quer jogar sempre com o rato?
O agarra.

Bruno - 5º Ano

ANEDOTA
Um homem grita do duche para a mulher:
- Joana! Onde está o champô?
- Querido, está mesmo aí ao lado…
- Sim, mas este é para cabelo seco e o meu, mas já está molhado…
Paulo – 6º Ano

ANEDOTA
Que animal é primeiro branco, depois preto, branco outra vez, preto novamente…?
Um pinguim a cair pelas escadas abaixo.

Paulo – 6º Ano

JOGO EDUCATIVO
Clica no endereço abaixo e entretém-te com os jogos sugeridos. Poderás ficar a saber mais
sobre o mundo, os países que o constituem, os oceanos e algumas atividades.
http://www.geografia7.com/jogos-geograacuteficos.html
Equipa de Coordenação do Jornal
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LABIRINTOS
Labirinto! Factor 7

Encontre o seu caminho pelo labirinto, assinalando os números que são divisíveis por 7. Mas atenção
aos becos sem saída, que pode marcar com um X.

Partida


235

7

235

13

72

287

49

91

22

72

29

63

90

231

36

252

135

64

117

126

314

114

168

12

112

242

77

84

297

99

133

81

153

65

301

36

333

140

175

228

330

43

283

230

238

251

460

21

184

409

343

245

462

286

290

105

82

215

518

29

421

275

84

27

14

17

210

212

336

217

360

69

142

250

41

517

456

88

44

504

55


Meta
Andreia – 9º Ano

Labirinto! Factor 3

Encontre o seu caminho pelo labirinto, assinalando os números que são divisíveis por 3. Mas atenção
aos becos sem saída, que pode marcar com um X.

Meta



PARTIDA 

7

53

15

53

63

21

37

42

86

54

3

43

16

18

31

13

27

9

14

72

29

67

35

23

55
Hugo – 9º Ano
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BLAISE PASCAL
Para facilitar o trabalho de seu pai, aos 19 anos,
Pascal inventou uma máquina capaz de fazer somas e
subtrações de forma automática.

Bruno - 5º Ano

O CORPO HUMANO TEM MAIS UM ÓRGÃO DO QUE SE PENSAVA

A mudança de reclassificação desta
membrana - há muito conhecida como
uma série de estruturas fragmentadas e
separadas - foi atualizada no livro
"Anatomia de Gray", clássico de anatomia
humana, e publicada na revista britânica de
medicina "The Lancet".
A requalificação deve-se, em parte, ao
trabalho de J. Calvin Coffey, investigador
da Universidade do Hospital de Limerick,
Irlanda, que estuda, há anos, o mesentério.
"A descrição anatómica que foi feita nos
últimos 100 anos de anatomia estava
incorreta. Este órgão está longe de ser
fragmentado e complexo. É simplesmente

uma estrutura contínua", explicou o
cientista,
citado
pela
imprensa
internacional. Coffey espera que a
reclassificação do mesentério - que, até
agora, era considerado uma "membrana
intra-abdominal formada pelo peritoneu e
pelas suas pregas - possa levar ao
tratamento de doenças abdominais e
digestivas, com menos cirurgias invasivas e
menos complicações na recuperação.
"Agora estabelecemos a anatomia e a
estrutura. O próximo passo é a função. Se
entendermos a função, conseguimos
identificar um funcionamento anormal e,
aí, temos a doença", esclareceu Coffey.
Uma das primeiras descrições do
mesentério foi feita pelo cientista italiano
Leonardo da Vinci e ignorada durante
séculos. Foi em 2012 que J. Calvin Coffey e
a sua equipa conseguiram demonstrar,
através
de
exames
microscópicos
detalhados, que se tratava afinal de um só
órgão.

(Disponível em: «http://www.msn.com/pt-pt/saude/saude-e-medicina/o-corpo-humano-tem-mais-um%C3%B3rg%C3%A3o-do-que-se-pensava/ar-BBxU3AN?li=BBoPWjC») – [Consult. em: 5 de janeiro de 2017]
Equipa de Coordenação do Jornal
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DIA DE DARWIN
O dia de Charles Darwin celebra-se a 12 de fevereiro.
Além das descobertas de Charles Darwin, neste dia,
festeja-se, ainda, a ciência, a evolução e a humanidade em
si. A razão de tudo isto ser celebrado neste dia é simples:
foi a 12 de fevereiro de 1809 que nasceu Charles Darwin.
O objetivo do dia é inspirar as pessoas a refletir e a agir
cientificamente, com curiosidade e fome pela verdade, tal
como Darwin fez.
Darwin foi o primeiro cientista a explicar com rigor a
evolução biológica, por intermédio da seleção natural, na
sua obra mestra A Origem das Espécies.
Neste dia, realizam-se várias iniciativas pelo mundo, tendo em vista a promoção da ciência
em geral e o tributo ao grande naturalista britânico em particular. Habitualmente, têm lugar
exposições, palestras, workshops, peças de teatro, entre outros.
Todos os eventos podem ser consultados no site oficial do Dia de Darwin.
(Disponível em: <https://www.calendarr.com/portugal/dia-de-darwin>) [Consult. em: 20 de janeiro de 2017]

Equipa de Coordenação do Jornal

PAC - RODA DOS ALIMENTOS
O que é e qual a importância de uma
alimentação completa, equilibrada e variada?
Para ser saudável, a alimentação deve ser completa,
equilibrada e variada.
Diariamente, necessitamos dos alimentos porque estes nos
fornecem substâncias muito importantes: os nutrientes.
São exemplos de nutrientes: as proteínas, os lípidos, os
hidratos de carbono, as fibras, as vitaminas, os minerais e a
água.
Para ter uma alimentação completa, equilibrada e variada, é necessário consumir
alimentos diversos de todos os grupos presentes na Roda dos alimentos e
nas quantidades sugeridas.
A Roda dos Alimentos é uma representação gráfica de uma alimentação equilibrada.
Na Roda, os alimentos dos grupos que ocupam espaços maiores devem ser os consumidos
em maiores quantidades. É o caso dos cereais, derivados e tubérculos, dos hortícolas e das
frutas, que devem ser a base da alimentação. Já os laticínios devem ser consumidos de forma
um pouco mais moderada e os demais grupos, carnes, pescado e ovos, leguminosas e gorduras
e óleos, devem ser consumidos em menores quantidades.
(Fonte: Instituto do Consumidor, Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto)

Professora Elsa Navarro
8ºC (PIEF)
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DIA NACIONAL DO DOENTE CORONÁRIO
O Dia do Doente Coronário celebra-se todos os anos a 14 de
fevereiro.
A data foi institucionalizada pela Fundação Portuguesa de
Cardiologia e comemora-se por todo o espaço da Comunidade
Europeia.
Naquele que é também o Dia dos Namorados, aproveita-se para
chamar a atenção da população para problemas que atacam o
coração, como o tabagismo ativo e passivo, a má alimentação e a
falta de exercício físico.
Neste dia, realizam-se rastreios cardiovasculares gratuitos, caminhadas, workshops, bailes,
encontros, sessões informativas, degustações de comida saudável, torneios desportivos, entre
outras iniciativas.
Doença coronária
A doença coronária caracteriza-se pelo
desenvolvimento de placas ateroscleróticas
no interior das artérias coronárias. Com a
concentração de gorduras nas paredes das
artérias, a circulação sanguínea e a
irrigação dos tecidos do coração são
colocadas em causa.
Doente coronário é aquele que sofre de
insuficiência cardíaca crónica. Ele pode ser

alguém que já teve um enfarte do
miocárdio ou que apresenta queixas de
dores no peito ligadas ao esforço.
Em Portugal a doença coronária aguda
afeta 10 mil pessoas por ano, sendo que as
doenças cardiovasculares se apresentam
como a principal causa de morte na nação
(42% dos óbitos).

(Disponível em: https://www.calendarr.com/portugal/dia-nacional-do-doente-coronario/) [Consult. em: 20 de janeiro de 2017]

Uma alimentação saudável
Este é um dos aspetos mais importantes para manter ou melhorar a sua saúde. Alimentar-se
de forma equilibrada tem muitos benefícios:
 ajuda a controlar o seu peso;
 ajuda a reduzir o risco de doenças cardiovasculares e de acidentes vasculares cerebrais
(AVC);
 melhora as hipóteses de sobrevivência, após um ataque cardíaco;
 ajuda a reduzir a tensão arterial para níveis mais baixos;
 baixa os níveis de colesterol no sangue;
 melhora o controlo dos níveis de açúcar no sangue;
 ajuda a proteger contra a diabetes, tipo 2;
 ajuda a proteger contra alguns tipos de cancro;
(Disponível em: <http://www.fpcardiologia.pt/pela-sua-saude-cuide-de-si/dieta-equilibrada>/) [Consult. em: 20 de janeiro de 2017]

Equipa de Coordenação do Jornal
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RECEITAS SAUDÁVEIS A BAIXO CUSTO
Experimenta uma destas receitas e constata, por ti próprio, como comer bem pode não ser
sinónimo de sacrifício.
 Lombinhos de pescada em papelote com púre de cougette e abóbora
 Pizza Caseira
 Espetadas de Salmão
 Esparguete de vegetais com molho pesto e cogumelos
 Canelones de beringela
 Peito de frango com molho de iogurte e arroz de passas e pinhões
 Batata assada recheada com salmão e alho francês
(Disponível em:http://www.fpcardiologia.pt/pela-sua-saude-cuide-de-si/dieta-equilibrada/receitas-saudaveis-a-baixo-custo/)

[Consult. em: 20 de janeiro de 2017]

Equipa de Coordenação do Jornal

TIPOS DE PESCA
Como sabes, Raul Brandão dedicou parte da sua obra a escrever sobre a Pesca e os
Pescadores. Segue-se, um quadro resumo dos principais tipos de pesca e características a eles
associadas para que possas saber mais sobre o assunto.

Equipa de Coordenação do Jornal
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NOVA RODA DOS ALIMENTOS
A nova Roda dos Alimentos Mediterrânica apresentada numa versão interativa:
 - Roda dos Alimentos Mediterrânica - versão interativa

https://video.helloeko.com/VvylNA?autoplay=true



https://video.helloeko.com/VvylNA?autoplay=true
 - Folheto explicativo da nova roda dos alimentos
Bruno - 5º Ano

ONOMATOPEIAS
As onomatopeias são palavras que imitam:
- os sons da natureza, as vozes dos animais, os ruídos…
ping-ping; vu-vu

ão-ão; miau-miau

trim-trim; ti-nó-ni
Bruno - 5º Ano

BRAGA
Braga é uma cidade portuguesa fundada pelos romanos, com mais de 2000
anos de História.
Situada no Norte de Portugal, a cidade é a capital do Minho e é considerada a
terceira cidade portuguesa. Com cerca de 113 mil habitantes, a cidade de Braga
é um local cheio de cultura e tradições, onde a História e a religião vivem lado a
lado com a indústria tecnológica e com o ensino universitário.
A atividade económica da cidade fica a dever-se ao comércio, ao ensino, à investigação, à
construção civil e, em larga medida, ao turismo.
A cidade é antiga, mas a sua população é constituída sobretudo por gente jovem, que sabe e
gosta de receber bem quem a visita.
Terra hospitaleira, em Braga, “a porta está sempre aberta“ como sinal de boas- vindas.
http://pt.wikipedia.org/wiki/braga (adaptado e consultado em 2014 - 04 -22)

Iara - 5ºAno
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