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VENCEDORES DO CONCURSO "LER PRAZER - LER P'RA SER”
A vencedora do prémio, no nível 1º Ciclo do Ensino Básico, foi a
turma B do 4º ano da EB1/JI Fonte da Moura que, sob a
orientação da professora, Mónica Gonçalves, realizou o filme de
animação O Beijo da Palavrinha, apresentado a concurso no
âmbito da celebração da Semana da Leitura.
A entrega dos prémios do concurso " Ler Prazer – Ler P’ra Ser",
promovido pelo Plano Nacional de Leitura (PNL), ocorreu na
tarde de 14 de junho, pelas 15h00, no auditório da APEL, na Feira
do Livro, em Lisboa, em cerimónia presidida pelo Ministro da
Cultura, pela Comissária do PNL, Teresa Calçada, e pela representante da Rede de Bibliotecas Escolares,
Isabel Mendinhos. A acompanhar este grupo de alunos estiveram o Diretor e a Coordenadora das Bibliotecas
Escolares do Agrupamento.
(Continua na página 27)

DIA DA CIÊNCIA E DA CULTURA
O dia dezasseis de junho, último dia de aulas do 2º e 3º Ciclos, foi um dia dedicado às
Ciências de várias áreas, desde a Linguística, à História, passando pela Geografia, pelas
Ciências de carácter experimental e pelas Artes. Todos os departamentos e professores
selecionaram atividades lúdicas e educativas que os alunos foram experimentando, em
cada um dos espaços reservados para o efeito.

(Continua na página 9)

OS MELHORES ARTISTAS 2016/2017
Felicitamos os alunos que se distinguiram pela criatividade
e originalidade dos trabalhos apresentados no Concurso “Os
Melhores Artistas”. Assim, os alunos que obtiveram o 1º
prémio foram os seguintes: Cidália Monteiro (3º Ciclo), Alice Domingos (2º Ciclo), Tiago Moreira (1º Ciclo) e
Joaquim Cunha (Pré-escolar).
(Continua na página 14)

CAMPEÃO NACIONAL DE BOXE
Muito nos apraz divulgar a vitória do ex-aluno Bernardo Silva Branco que
se sagrou Campeão Nacional de Boxe, no escalão de Juniores masculinos,
na categoria de 49 Kg.
Este jovem atleta, que conta já no seu currículo com o título de Campeão
Regional, pratica a modalidade no Clube de Boxe das Campinas, sob a
orientação do treinador Luís Mário.
(Continua na página 7)

[SUMÁRIO] 5 de julho de 2017
Editorial
Eis-nos chegados ao fim de mais um
ano letivo!
Conforme fomos testemunhando nas
edições anteriores, constata-se que este
foi mais um ano, durante o qual muitos
de nós contribuímos para tornar o dia a
dia mais rico e interessante, realçando
sempre que possível a especificidade do
nosso Agrupamento, ajudando, assim, a
descobrir e a enaltecer as suas múltiplas
facetas positivas.
Seguem-se páginas de registo do que
por cá se viveu, concebeu e produziu.
De destacar, ainda, e sobretudo os
prémios obtidos e o esforço que se
despendeu na construção quase que
diária da nossa identidade e da nossa
história.
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AULAS SEM FRONTEIRAS
No dia 23 de março de 2017, o 9ºC
recebeu, na aula de Espanhol, a visita de
dois estudantes provenientes do Sahara
Ocidental, no âmbito do Projeto “Porto de
Futuro/Aulas sem Fronteiras”, que vieram
apresentar o seu país. A aula foi dada em
língua espanhola, uma vez que uma das
línguas oficiais do Sahara Ocidental é,

precisamente, o espanhol, devido à época
de dominação espanhola. Os estudantes
falaram das guerras do seu país, bem como
apresentaram aspetos culturais, tendo
mostrado à turma o ritual do chá, que
fizeram na aula e deram a provar a todos
os
presentes.
Trouxeram
também
exemplos da roupa mais típica usada no
seu país por homens e mulheres, tendo
alguns dos nossos alunos servido como
modelos, tal como representa a imagem.
Foi uma experiência muito proveitosa!

Os nossos alunos com os estudantes sarauís
convidados da Universidade do Porto.

Professora Mariana Xavier

AULAS SEM FRONTEIRAS
No dia 31 de março, foi a vez dos alunos do
9ºA receberem, durante a aula de Inglês, uma
estudante de Arquitetura Paisagística, de
nacionalidade indonésia que se encontra no
Porto há cerca de seis meses a estudar e a
realizar trabalho de pesquisa no âmbito do Programa Erasmus.
Os alunos tiveram a oportunidade de ver uma apresentação e um
filme sobre a Indonésia, os seus lugares paradisíacos, a sua cultura,
história, ligação à ex-província portuguesa de Timor,
tradições e gastronomia, o que despertou o desejo de
visitar o País e sobretudo de poder aproveitar as praias de areia quente e as águas
translúcidas que as banham. Foram várias as questões colocadas por alguns dos
alunos da turma que apreciaram a sessão e a consideraram uma maneira profícua
de concluir o segundo período com uma experiência diferente. Algumas alunas
trocaram endereços de email com a visitante e manterão contacto pelo menos por algum
tempo.
9º A
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15 de dezembro de 2016

DIA DA MÃE

Com a colaboração dos alunos do 2.º Ciclo (6.ºC e
9.ºD) e da Professora Maria Olinda Silva, as crianças do
1.º Ciclo da E.B.1 da Fonte da Moura (3.ºA, 3.ºB e 4.ºA)
e da E.B.1 António Aroso (3.º e 4.º anos) ofereceram
uma linda flor colorida a todas as Mães.
Obrigada pela ajuda e disponibilidade!
Nas aulas de Inglês, todos os alunos desde o 3.º ao
6.º ano do A.E. Manoel Oliveira pintaram ainda um
bonito postal e escreveram uma mensagem com muito
carinho.
A todas as Mães... HAPPY MOTHER'S DAY!
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Professora Andreia Soares

DIA DA MÃE
Para celebrar o Dia da Mãe, as turmas de 3º e 4º ano das escolas EB1/JI da Vilarinha, EB1 da
Ponte e a turma do 4ºB da EB1/JI da Fonte da Moura colocaram mãos à obra e, nas aulas de
Inglês, construíram umas bonitas flores, que certamente coloriram ainda mais um dia tão
especial. Todos os alunos pintaram e decoraram um cartão, dedicando as palavras mais sinceras
e bonitas às suas mães.
Happy Mother’s Day!

Professora Carla Almeida
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CONCURSO DE CRIAÇÃO DE BRINQUEDOS
Estimada Turma 8ºC
PIEF do Agrupamento de
Escolas Manoel de Oliveira,
Porto,
É com imenso prazer que
agradecemos
a
vossa
colaboração no Concurso de
Criação de Brinquedos! A
vossa criatividade, aliada ao
empenho e dedicação que
colocaram na realização do
vosso brinquedo, fazem de
vós
uns
verdadeiros
VENCEDORES!

A turma do 8º C/PIEF, sob a orientação da
professora de Educação Visual, Elsa Navarro,
participou com empenho, dedicação e criatividade no
Concurso de Criação de Brinquedos, uma iniciativa da
turma PIEF de 2º e 3º Ciclo da Escola Secundária de
Ponte de Sor, que formalizou o seu agradecimento,
enviando-nos um Diploma de Participação.
Das noventa turmas PIEF convidadas, vinte e uma
corresponderam ao apelo, criando um brinquedo
concebido para ser usado por crianças com mais de
três anos de idade. Os brinquedos apresentados a
Concurso pelos vários Agrupamentos participantes
serão distribuídos por diversas instituições.
Em virtude do elevado grau de adesão que o
referido projeto mereceu da parte de vários
agrupamentos do país, o Centro de Artes e Cultura de
Ponte de Sor disponibilizou o espaço da Sala Infantil
da Biblioteca Municipal para expor todos os
brinquedos criados no contexto do referido Concurso.
Esta exposição foi inaugurada no dia 30 de maio e
esteve patente ao público até ao dia 23 de junho.
O Júri do Concurso distinguiu o “Plus & Minus”, um
brinquedo criado pela turma PIEF do Agrupamento de Escolas de Vendas Novas com o objetivo
de ensinar as crianças a somar e a subtrair de forma divertida.
Para quem estiver interessado em obter mais informações sobre este evento, aqui deixamos
os links para o vídeo , para a brochura e para os media.
8ºC/PIEF e Professora Elsa Navarro
Equipa de Coordenação do Jornal
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CAMPEÃO NACIONAL 49 KG – JUNIORES MASCULINOS
O Bernardo frequentou a Manoel de
Oliveira desde o 5º até ao 9º ano de
escolaridade, tendo começado por praticar
capoeira aqui na Escola e, mais tarde, o

Este jovem, que conta já no seu currículo
com o título de Campeão Regional por duas
vezes consecutivas - em 2016 (46 Kg) e em
2017 (49 Kg) -, começou a praticar a
modalidade há cerca de seis anos, três
vezes por semana, em sessões de uma hora
e trinta minutos cada, sob a orientação do
treinador Luís Mário e do treinador adjunto
Carlos Rodrigues, no Clube de Boxe das
Campinas.
Foi com orgulho que o Dr. Nuno
Carvalho, membro da Direção e Professor
de Educação Física, comunicou ao Notícias
Frescas a façanha deste ex-aluno e ele
próprio se encarregou de o entrevistar. O
Bernardo confessou que, antes dos
combates, está sempre um pouco nervoso,
mas depois, quando está no ringue, fica
tranquilo e não tem medo porque luta com
proteção (capacete, boquilha e coquilha). O
seu objetivo é aumentar de peso para
combater numa categoria acima (+
pesados) e voltar a vencer.

treinador desafiou-o a experimentar um
treino de Boxe; gostou e ficou.
Frequenta, atualmente, o 10º ano de
escolaridade do Curso Profissional de
Gestão de Equipamentos Informáticos na
Escola Secundária Fontes Pereira de Melo.
«Muita gente
pensa que o Boxe
é só pancada, mas
é uma modalidade
onde se conhece
muitas
pessoas
novas,
implica
disciplina
(de
treino), humildade
e respeito pelos
adversários. O boxe torna-me mais calmo,
pois nos treinos descarrego as minhas
energias.»
Professor Nuno Carvalho
Equipa de Coordenação do Jornal
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CAMPEONATO REGIONAL DE BOXE
Pedro Miguel Macieira Ramos, do «- O importante no
9º D, derrotou o campeão europeu da boxe é a
categoria de 52 kg., no passado dia 29 resistência.»
de abril.
O Pedro pratica boxe desde 2011, no Clube de Boxe de
Campinas. O seu treinador e o treinador adjunto são,
respetivamente, o Sr. Luís Mário e o Sr. Carlos Rodrigues. Os
treinos contemplam exercícios de cardio, força, flexibilidade,
velocidade e técnica.
Segundo o jovem atleta, «os treinos e os combates são muito
intensos».
«-Um combate cansa mais do que um jogo de futebol!»
«Fui para o boxe porque eu era muito agressivo na rua e achei que o
boxe me ia acalmar – fui com os meus primos.» - confiou o Pedro.
O atleta treina diariamente, das 18:00 às 20:00, está na categoria dos
52 Kg e participa em cinco ou seis combates por ano.
«Antes de um combate
«- O Boxe dá-nos calma e cabeça. Além
sinto a adrenalina, mas
disso, aprendemos a defender-nos na rua
tento manter a calma.»
e é um incentivo para deixar vidas de
«O boxe transformou-me, drogas, tabaco, pancadaria, etc.»
fiquei muito mais calmo e
comecei a ganhar cabeça.»
Professor Nuno Carvalho
Equipa de Coordenação do Jornal

VISITA AO LAR DE SÃO JOSÉ DE ALDOAR
Na tarde do dia 31 de março, os alunos da turma A do 3º Ano da EB1/JI Fonte
da Moura, acompanhados pelas professoras Cristina Sousa e Mónica Sardoeira e
pela professora-bibliotecária do Agrupamento, realizaram uma Visita ao Lar de São
José. Durante este salutar encontro, crianças e idosos conviveram, partilhando
livros, histórias e abraços, num ambiente acolhedor e afetuoso que
culminou com a oferta de um docinho a todos os participantes.
Integrada na Semana da Leitura, esta iniciativa da professora
Cristina visou o estreitamento das relações afetivas entre gerações,
tendo como elo de
ligação, o livro e a magia
das palavras que aquecem
o coração.
3º A e Professora Cristina Sousa
Equipa de Coordenação do Jornal
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DIA DA CIÊNCIA E DA CULTURA
Esta atividade, que decorreu no dia 16 de
junho, foi dinamizada em conjunto com os
elementos
dos
diferentes
grupos
disciplinares dos vários departamentos da
escola.
No que respeita ao Departamento de
Matemática e Ciências Experimentais,
foram realizadas, pelos alunos, atividades
experimentais e de observação nas áreas
das Ciências Naturais e da Físico-Química,
bem como jogos pedagógicos nas áreas da
Matemática e das TIC. Foram, também,
realizadas atividades de demonstração de

Suporte Básico de Vida, pelos alunos do 9º
ano. As práticas simuladas pelos alunos
foram desenvolvidas, obedecendo aos
algoritmos do European Resuscitation
Council, designadamente as compressões
torácicas e insuflações (em caso de vítima
em paragem cardiorrespiratória), a Posição
Lateral de Segurança (em caso de vítima
inconsciente), e as manobras de
Desobstrução da Via Aérea, nomeadamente
pancadas interescapulares e manobra de
Heimlich.

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais
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No laboratório de Informática, os alunos (através de um blogue
construído para o efeito) programaram, testaram capacidades em jogos
de raciocínio e desafios diversos, ganharam certificados, pesquisaram,
consultaram enciclopédias digitais, responderam a quizzes no âmbito
das TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação), visionaram vídeos
que lhes permitiram perspetivar o futuro, atualizaram os
conhecimentos sobre tecnologias disponíveis, exploraram jogos
educativos, blogues e trabalhos produzidos para apoiar/dinamizar as aulas de TIC, conheceram
melhor a página da escola e o blogue da biblioteca. Puderam, ainda, ler online os jornais da
escola (em formato eBook).
Foi, como se percebe, mais um dia em que todos puderam aprender e divertir-se com as TIC.
Grupo de Informática

VISITA DE ESTUDO A SERRALVES
“Depois da caminhada, pudemos observar algumas das
exposições abertas ao público em especial a exposição
designada SPLITTING, CUTTING, WRITING, DRAWING,
EATING de GORDON MATTA-CLARK. Esta exposição
debruça-se sobre os aspetos gestuais, formais e sociais da
conceção de arquitetura de Matta-Clark, ou nas suas
palavras, de ‘fazer espaço sem o construir.’ É constituída
por fotografias, desenhos e documentos relacionados com
os projetos mais importantes do artista, e também pelos
seus filmes comerciais, entre outros.
Saídos do museu,
passeámos um pouco
pelos extraordinários
jardins e regressámos à
escola para ainda
podermos participar
em
algumas
das
atividades que decorriam. Foi uma experiência diferente e
9º A
uma ótima maneira de terminarmos o 3ºCiclo e de nos despedirmos da Escola.
Conforme previsto no plano anual de
atividades do grupo de Inglês do 3ºCiclo,
realizou-se uma visita de estudo ao
Museu de Serralves. A visita foi
organizada para as turmas de 9ºano, mas
só se inscreveram os alunos do 9ºA que
no dia dezasseis de junho concretizaram
a visita acompanhados das professoras
Isabel Faria e Júlia Rodrigues.
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DIA DA CIÊNCIA E DA CULTURA - 16 DE JUNHO

SPELLING BEE
Os alunos participaram com grande entusiasmo e empenho.

Parabéns a todos os participantes, em particular aos Spelling Bee Winners
Atividade dinamizada pelo Grupo Disciplinar de Inglês do 2.º Ciclo

SPELLING BEE
Este ano, a final do Concurso Spelling Bee de 3ºCiclo realizou-se em
duas datas: 31 de maio para os alunos do 9º ano e 9 de junho para os
de 7º e 8º. Nesta sessão final, estiveram presentes os dois alunos
apurados em cada turma nas três fases que se desenrolaram ao longo do ano.
Os vencedores foram:
 7ºAno – Luís Pina
 8ºAno- Maria João Santos
 9ºAno – Matilde Sousa
Equipa de Coordenação do Jornal
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EXPOSIÇÃO DE "SARDINHAS”

Trabalhos realizados pelos alunos do 7º ano, turma D, no âmbito de Projeto de Animação Comum
2017 – Raul Brandão.
Professora Luísa Pereira

EXPOSIÇÃO DE "MANJERICOS"

Trabalhos realizados pelos alunos do 7º ano, turma C, para comemorar o Dia de S. João.

“O São João do Porto é uma festa popular que tem lugar de 23 para 24 de junho na cidade
do Porto, em Portugal. Oficialmente, trata-se de uma festividade católica em que se celebra
o nascimento de São João Batista, que se centra na missa e procissão de São João no dia 24
de junho, mas a festa do S. João do Porto tem origem no solstício de Verão e inicialmente
tratava-se de uma festa pagã. As pessoas festejavam a fertilidade, associada à alegria das
colheitas e da abundância. Mais tarde, à semelhança do que sucedeu com o Entrudo, a
Igreja cristianizou essa festa pagã e atribuiu-lhe o S. João como Padroeiro.”
S. João no Porto in Wikipédia. [em linha], 23 de junho de 2016. [consult. 2017-06-27 10:00:50]. Disponível
na Internet: https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jo%C3%A3o_do_Porto

Professora Luísa Pereira
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VISITA DE ESTUDO AO MUSEU E ESTÁDIO DO DRAGÃO
“Tudo é considerado impossível, até
acontecer." Nelson Mandela
E no dia 14 de junho de 2017,
aconteceu!
Os alunos da turma E, do 6.º ano (PIEF),
acompanhados pela Diretora de Turma,
Fernanda Mendes, a professora de Inglês,
Andreia Soares, e a Técnica de Intervenção
Local, Andreia Costa, concretizaram um
desejo que se iniciou no 1.º período, no
âmbito do tema "Desporto" e fizeram uma
visita guiada ao Museu e ao Estádio do

Dragão. Foi um dia de convívio, de
aprendizagem e de lazer.
Como professora, no final desta visita, o
meu pensamento e vontade foram
ambiciosos: que os rapazes e raparigas
desta turma, no futuro, pensem sempre "à
Porto" e reconheçam que o sucesso e as
vitórias são frutos de muito empenho e
dedicação! Campeões serão todos aqueles
que, ao longo das suas vidas, valorizarem
as suas conquistas com Competência,
Trabalho e Educação.

Alunos do 6º Ano
Professora Andreia Soares
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EXPOSIÇÃO FINAL
Como habitualmente o átrio da Escola é o local escolhido para a exposição final e
divulgação dos trabalhos realizados pelos nossos alunos.
Seguem-se imagens de alguns desses trabalhos.
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Equipa de Coordenação do Jornal
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A NOSSA MELHOR EXPERIÊNCIA
A nossa melhor experiência deste ano foram os jogos interturmas
e o fim das aulas. Gostámos, sobretudo, de estar juntos e conviver
uns com os outros apesar de, por vezes, nos zangarmos e nos
excedermos. Conhecemo-nos melhor este ano e esperamos
continuar juntos até ao final do 3ºciclo.
Até para o ano!
7ºC

A nossa melhor experiência deste ano foi a visita de estudo à Foz
do Douro, porque foi a primeira vez que saímos da escola e que
pudemos conviver todos ao ar livre. Normalmente, não gostamos de
estar fechados porque temos muitas aulas e passamos o dia na
escola. Outra das boas experiências foi o relacionamento que
estabelecemos uns com os outros.
Até para o ano!
7º A

A nossa melhor experiência deste ano foi o convívio entre todos nós e os
momentos que passámos juntos. Nem sempre nos portámos bem, mas
aprendemos uma grande lição e para o ano vai tudo correr muito melhor. Claro
que alguns de nós não gostamos de estar fechados na sala de aula e não gostamos muito
de estudar, apesar de reconhecermos que a escola é fundamental.
Até para o ano!
7º B

A NOSSA EXPERIÊNCIA NO PCA
Este ano iniciámos uma nova experiência educativa com a nossa
turma 7ºD.
Fomos contactados para participar neste percurso curricular
alternativo e fomos selecionados porque somos um grupo de alunos
que não gosta de estudar nem de estar fechado dentro da sala de
aula. Para já, a experiência tem sido boa porque temos tido bons
resultados e conseguimos algum sucesso.
Um dos melhores momentos do ano foi a visita de estudo ao Sea Life durante a qual
pudemos observar diferentes tipos de peixe e outras espécies marinhas. Depois da visita,
comemos um gelado que nos soube muito bem e regressámos alegres e felizes. Outro
momento alto foi o nosso convívio diário e as relações que estabelecemos uns com os
outros.
Confessamos que, por vezes, nos excedemos, mas também aprendemos a reconhecer os
nossos erros e crescemos com isso.
Até para o ano!
7º D
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FESTA DE ENCERRAMENTO DO PROGRAMA PORTO DE CRIANÇAS
No dia 9 de junho, no Coliseu, os alunos do 3ºA da EB1/JI Fonte da Moura, juntamente
com a sua professora, Cristina Sousa, abriram a Festa de Encerramento do Programa Porto
de Crianças com a representação da peça de teatro “Assim somos bem mais felizes”, texto
dramático escrito pelos alunos da turma.
A ansiedade e a alegria começou antes da subida ao palco, quando os alunos e a
professora se dirigiram aos bastidores para se vestirem de princesas, rainhas, reis,
conselheiros, guardas, bailarinas, palhaços e narrador, todos ajudados pelas formadoras
Irene Monteiro, Sílvia Santos e Sissi Aubert, da Associação “Abana mas não cai”
(https://projetoaiai.com/associacao-abana-mas-nao-cai/) do Projeto Ai-Ai (https://projetoaiai.com/aequipa/) e da Oficina de Artes Cénicas). Assim, entraram logo ali no jogo do faz-de-conta que
os transportou para o mundo da fantasia e da imaginação. Rodopiando em torno da
professora, uns miravam-se ao espelho, outros cantarolavam, outros, ainda, declamavam,
olhando em redor, curiosos, na tentativa de descobrir o alcance da voz projetada.
Já no palco, a história da Doçura e da Travessura, em que a bondade prevalece,
sobrepondo-se à maldade, cativou a audiência que, no final, aplaudiu efusivamente,
manifestando assim o seu agrado.
Outra bela surpresa foi a atuação dos mais pequeninos do Pré-Escolar, que numa
apresentação conjunta que envolveu os Jardins de Infância da Fonte da Moura, de
Castelos, da Constituição, de Lordelo e do Cerco recitaram, cantaram e encenaram a peça
musical “O Segredo da Floresta”.
Do programa da manhã, fez ainda parte uma sessão de cinema, com a apresentação do
filme de animação intitulado Rona e a Lua, realizado pelos alunos do 2º B da EB1 da Ponte.
Na plateia, assistiram ao espetáculo os alunos do 4ºA da EB1/JI Fonte da Moura e a
respetiva professora Luísa Carvalho, bem como as professoras do apoio Beatriz Alves e
Rosa Pinto que acompanharam os alunos.
A tribuna e os camarotes do Coliseu foram ocupados pelos Pais/ encarregados de
educação e outros familiares que, emocionados, assistiram ao espetáculo, que
subordinado ao tema “Música”, decorreu durante dois dias - oito e nove de junho -, no
Coliseu do Porto e cumpriu um programa variado de atividades que incluiu teatro, música,
dança e cinema de animação.
Durante todo o espetáculo, alunos, professores e assistentes técnicos que
acompanharam as turmas foram apoiados por alunos da Escola Profissional Profitecla.
No final do espetáculo, todos participaram num pequeno “momento da Operação Nariz
Vermelho - ONV (que leva alegria à criança hospitalizada, aos seus familiares e aos
profissionais de saúde, através da arte e imagem do Dr. Palhaço) ”. Neste contexto, foi
oferecido um nariz vermelho a cada criança e adulto acompanhante para que,
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posteriormente, com ele colocado, seguissem as instruções do palhaço, imitando-o. Para
além dos narizes, as caixas distribuídas continham, ainda, informação sobre a O.N.V., para
ser entregue às crianças.
O Notícias Frescas, a convite da professora Cristina Sousa, deslocou-se ao local do
acontecimento para ver, ouvir, sentir e anotar as ocorrências, congratulando-se com a
participação em peso do Agrupamento Manoel de Oliveira nesta “girândola” festiva cuja
dinâmica envolveu crianças, pais/encarregados de educação, professores e assistentes
operacionais, num ambiente divertido, tranquilo e de grande expectativa.

Professora Cristina Sousa
Equipa de Coordenação do Jornal
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TORNEIO INTERTURMAS DE ANDEBOL

Decorreu nos dias 5 e 6 de junho o Torneio
Interturmas de Andebol. Foi uma estreia a nível de
torneios e para uma primeira vez teve uma boa
adesão. Nesta iniciativa participaram 100 alunos de
quase todas as turmas. Tudo se desenrolou num
ambiente tranquilo, mas muito competitivo.
Parabéns a todos!

TAÇA MANOEL DE OLIVEIRA
Não
podíamos
terminar o ano letivo sem
a já tradicional Taça
Manoel de Oliveira Torneio Interescolas de
Futsal.
O
evento
decorreu no dia oito de
junho e envolveu todas
as turmas do 4º ano do
Agrupamento. Foi uma
manhã
de
muitas
emoções e de grande
espírito desportivo.
Parabéns às claques,
às equipas e a todos os
envolvidos.
Professor Sérgio Henriques
O Grupo de Educação Física
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INTERCÂMBIO DE LEITURAS
Da celebração da Semana da Leitura
fizeram parte diversos momentos em que
alunos de vários níveis de aprendizagem e
de diferentes ciclos partilharam as suas
leituras de forma original.
A reportagem fotográfica que se segue
dá conta de um desses momentos,
assinalando a interação entre os alunos do
4º B da EB1/JI Fonte da Moura, os do 5º A
e os do 8ºA.

Nesta sessão, que decorreu na E.B.
Manoel de Oliveira, deu-se primazia ao
texto poético que foi declamado, cantado e
encenado, e trocaram-se experiências de
leitura enriquecedoras que constituíram
um contributo significativo para o
desenvolvimento de competências de
leitura e para a consolidação do gosto e
dos hábitos de leitura.

Equipa de Coordenação do Jornal
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SEMANA DA LEITURA NA FONTE DA MOURA
A EB1/JI celebrou a Semana da Leitura com alegria e entusiasmo, tendo para
tal elaborado um programa variado que pretendeu abranger todos os alunos da
Escola, desde o Pré-Escolar até às turmas do 4º Ano. O ambiente festivo em
torno dos livros e da leitura foi vivido em vários espaços e em momentos
diferentes da Semana.

O Notícias Frescas foi ao local do acontecimento e teve o prazer de assistir à
apresentação encenada d’ O Peixinho Arco-Íris dirigido às crianças do Pré-escolar.
De seguida, a reunião de todos os alunos teve lugar no hall da Escola para
assistirem com agrado ao espetáculo protagonizado pelos alunos do 3º A,
4º A e 4º B, que declamaram e dramatizaram poemas, entoaram canções
sobre o mar e encenaram as suas apresentações.
Durante esta Semana, decorreu, ainda, na Biblioteca Escolar, uma
Exposição de trabalhos realizados pelos alunos, no âmbito do Projeto de
Animação Comum (PAC) que, este ano, elegeu a obra de Raul Brandão
para ser alvo de leitura e análise mais detalhada.

Equipa de Coordenação do Jornal
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SEMANA DA LEITURA
LIVROS DE MÃO… EM MÃO…
Caro(a) amigo(a),
Na EB1 da Ponte estamos a comemorar a Semana da Leitura.
Queremos que nos acompanhem nesta iniciativa e, por isso, decidimos “fazer viajar”
alguns dos nossos livros.
Esperamos que eles sejam uma boa companhia para quem os receber!
Apenas têm de cumprir algumas regras para que estes livros possam chegar ao maior
número de “mãos”:


1º - ler o livro … sozinho ou acompanhado, em silêncio ou em voz alta… o importante
é ler!



2º - cuidar deste livro, ele foi-lhe oferecido com muito carinho!



3º - quando terminar, passar o livro para “outras mãos” …

conhecidas, ou

desconhecidas, grandes ou pequenas… o importante é fazer o livro “viajar”.
Importante: Não quebre estas regras! Talvez este livro, ou outro, possa voltar às suas mãos.
Muito importante! Ponha também alguns dos seus livros a viajar!!
Muito obrigado por fazer parte desta missão!
Alunos do 4º ano da EB1 da Ponte - Porto

SEMANA DA LEITURA
EB1 DA PONTE
Durante a Semana da Leitura, os alunos da EB1 da Ponte realizaram várias atividades:
- 1ºA – Leitura de histórias aos colegas da turma;
- 1ºB – Visitas à biblioteca; História para ler e ouvir: Leitura de histórias por Encarregados
de Educação, na Biblioteca da escola; Leitura de livros pelos cantos da escola;
- 2ºAno (A e B) – Declamação de poemas às turmas da Escola;
- 3º B - Troca de livros;
- 3ºA e 4º A- Livros de Mão em Mão: oferta de livros pelas ruas próximas da Escola.
Alunos da EB1 da Ponte - Porto

pág1

Notícias Frescas

Página 24

[BIBLIOTECA ESCOLAR] 5 de julho de 2017

 3ºB - Troca de livros

 2ºB – Declamação de poemas às turmas da escola

 1º B - Leitura de livros pelos cantos da escola

Alunos da EB1 da Ponte
Professora Clara Lima
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TROCA DE LIVROS, TROCA DE MIMOS
No âmbito da Semana da Leitura,
realizámos o Projeto Troca de Livros, Troca
de Mimos em que cultivámos a amizade
entre todos, oferecendo e recebendo livros
que já lemos e que gostaríamos de partilhar
com os amigos.

Projeto Troca de Livros, Troca de Mimos

Oferecer um livro é cultivar a amizade.
Receber um livro é uma prova de confiança.

Dar e receber Livros é uma forma de crescermos mais e de estreitar os laços
que nos unem.
Agradecemos a colaboração de todos!
3º B
Professora Clara Lima
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FILME DE ANIMAÇÃO - “O BEIJO DA PALAVRINHA”
A turma do 4º B realizou um filme de animação intitulado O Beijo da
Palavrinha para participar no concurso «Ler Prazer – Ler P’ra Ser»,
enquadrado na Semana da Leitura.
O filme O Beijo da Palavrinha foi realizado pelos alunos do 4º B da Escola
Básica Fonte da Moura.
O filme foi inspirado na obra O Beijo da Palavrinha da autoria de Mia
Couto. As personagens deste filme são: a Maria Poeirinha, o irmão Zeca
Zonzo, Tio Jaime Litorânio e a mãe. Este filme conta-nos a história de uma
menina que vive numa aldeia em África, numa zona longe da costa. Ela e o irmão têm o
sonho de ver o mar. A menina adoece e o tio sugere que a cura seria ver o mar. Entretanto,
ela fica tão doente que não pode fazer a viagem. O irmão mostrou-lhe o mar através da
escrita da palavra “mar”. A menina morre quando descobre a última letra da palavra.
O 4º ano fez a animação, utilizando a técnica de Stop Motion. Esta técnica utiliza a
máquina fotográfica para obter as imagens. São tiradas fotos conforme se vão movendo as
imagens ou cenários. A leitura do conto foi gravada no computador. Para realizar a
montagem do filme foi usado o programa informático “Movie Maker”.
Texto coletivo 4ºB Fonte da Moura

VENCEDORES DO CONCURSO "LER PRAZER - LER P'RA SER"
No âmbito do Concurso «Ler Prazer – Ler P’ra Ser»,
enquadrado na 11ª edição da Semana da Leitura de 2017,
o Plano Nacional de Leitura, na pessoa de Paula Luís,
felicitou a Escola Básica Fonte da Moura, o Agrupamento
de Escolas Manoel de Oliveira, a docente responsável e os
alunos do 4º ano, turma B, presentes na cerimónia de
entrega de prémios, que
teve lugar na 87ª Feira do
Livro de Lisboa. No âmbito desta cerimónia e da apresentação
pública deste trabalho, a professora responsável pronunciou
algumas palavras sobre o processo de construção do trabalho
vencedor. A Solange, em representação da turma, partilhou o
seu testemunho com os demais.
Esta iniciativa pretendeu ser um convite à criação de
trabalhos originais que ilustrassem a diversidade de sentidos
das leituras realizadas e que testemunhassem a
singularidade do ato e do gosto de ler, só ou acompanhado,
em diversos momentos, contextos e enquadramentos e,
assim, promover o gosto pela leitura, sublinhando as
dimensões do prazer e da festa; tornar visível a leitura e a
escrita, na comunidade escolar; estimular a imaginação, articulando a palavra, a leitura, as
ciências e as artes; envolver as famílias e as comunidades em atividades de leitura.
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No decurso da Cerimónia, a Comissária do PNL, Teresa
Calçada, começou por realçar a escolha adequada do tema
e o facto de iniciativas como estas incentivarem os jovens a
ler e a desenvolver o gosto pela leitura. Apesar de a leitura
exigir um tempo lento, tal não é incompatível com a
utilização das tecnologias que permitem uma
simultaneidade de expressões.
Citando, a breve trecho
o Ministro da Cultura, é
preciso ler por prazer, como é o lema desta campanha, e ler
por prazer quer dizer que a gente aborda o livro como uma
experiência que nos abre caminhos, perspetivas… a literatura
proporciona capacidade crítica, maior conhecimento e
domínio de técnicas de interpretação dos
sentidos variados dos textos.
Citando-nos a nós, sublinhamos a surpresa agradável de vermos finalmente
reconhecido o trabalho que ao longo de tantos anos se tem produzido neste
Agrupamento, que prima pela criatividade e originalidade dos vários projetos
que concebe, desenvolve, expõe e divulga. Não esquecendo todos os
trabalhos individuais e coletivos levados a Concurso, congratulamos todos os
que quiseram contribuir para a nossa presença nos projetos nacionais.

Equipa de Coordenação do Jornal
l

pág1

Notícias Frescas

Página 28

[BIBLIOTECA ESCOLAR] 5 de julho de 2017

DIÁRIO DE BORDO
Oito da manhã: partida.
Estávamos radiantes com a perspetiva
do que nos ia acontecer. Alguns nunca
tinham ido a Lisboa e a emoção de ir à
capital do nosso país era grande. Os pais
estavam emocionados com o facto de
irmos receber o prémio do Plano Nacional
de Leitura. Depois de muitos beijos e
abraços aos pais, lá partimos. Ao todo
éramos vinte e seis: vinte e três alunos, a
nossa Professora, Mónica Gonçalves, a
Professora Maria José da Biblioteca do
Agrupamento e, para nosso orgulho, o
Diretor do Agrupamento, o Professor
Lucas.
A viagem correu muito bem. Entre
cantorias e conversa animada, depressa
chegámos a Lisboa. Que emoção ver o rio
Tejo ao vivo!
Doze e trinta da manhã: chegada ao
Jardim Zoológico.
Quando a camioneta parou na porta do
Jardim Zoológico estávamos todos já com
uma certa vontade de comer e de esticar
as pernas. Entrámos no Zoo e ficámos
maravilhados com o que víamos. Já não
sabíamos se queríamos comer ou se
queríamos
ver
tudo
primeiro.
Claro
que
os
professores
não
nos deixaram fazer
a
visita
sem
primeiro fazer o
nosso piquenique.
Primeiro era preciso repor energias. Com
pág1

a barriga cheia e depois de tirar umas
“selfies“, lá fomos nós visitar o Zoo.
Ficámos radiantes com tudo o que vimos
e não parámos de tirar fotografias.
Catorze horas: chegada ao Parque
Eduardo VII – Feira do Livro
Chegados à feira do livro, fomos
presenteados com um
refrescante gelado que
saboreámos enquanto
falávamos sobre tudo o
que já tínhamos feito.
Depois passeámos pela Feira e fomos
vendo os livros. Às quinze horas,
entrámos no Auditório da APEL para,
juntamente com os outros vencedores,
recebermos o prémio. Estávamos
nervosíssimos. Foi
uma
emoção
quando ouvimos o
nome da nossa
turma e do nosso
Agrupamento. A professora e a Solange
apresentaram o nosso trabalho e foi
fantástico ver o nosso filme ser
apresentado ao público.
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Ficámos muito
contentes quando
o Sr. Ministro se
virou para todos
nós mostrando os
diplomas de 1º
prémio. No final,
tínhamos
um
lanchinho
para
repor energias para
o regresso.

Vinte e uma e quinze: chegada à EB1
Fonte da Moura
O caminho foi longo e tínhamos de vir
sentados com o cinto, mas a viagem foi
muito animada. Conversámos muito e
fizemos muitas brincadeiras. Quando
chegámos, já era tarde e já vínhamos com
vontade de jantar. Os pais aguardavam-nos cheios de alegria e emocionados
pela nossa conquista. Agora era hora de ir
para casa e contar a nossa aventura.

4ºB da EB1/JI Fonte da Moura
Professora Mónica Gonçalves
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CONCURSO "LER PRAZER - LER P'RA SER"
Muitos outros alunos e professores deram o seu precioso contributo para a celebração da
11ª Edição da Semana da Leitura. Elencamos, de seguida, os outros trabalhos que
condignamente representaram, de igual modo, o Agrupamento.


























Modalidade: Trabalho coletivo realizado pela turma Pré-A da
EB1/JI Vilarinha (25 crianças), sob a orientação da Docente Maria
do Carmo Almeida, com a colaboração de Paula Fernandes –
Encarregada de Educação do aluno Rafael Fernandes.
Atividade: Dramatização de texto - Teatro de Fantoches.
Texto de Raul Brandão adaptado da sua obra Portugal Pequenino.
Adaptação: Maria Adelaide Ferreira (Equipa SABE/BMAG).
Conceção e construção do cenário: Paula Fernandes.
Conceção e confeção dos fantoches: Maria do Carmo Almeida e
alunos da turma A do Pré-escolar.
Modalidade: Trabalho coletivo realizado pela turma do 3º A da
EB1/JI Fonte da Moura (19 crianças), sob a orientação da
Docente Cristina Sousa em parceria com os Encarregados de
Educação.
Atividade: Elaboração da “Manta da Leitura”.
Textos de Sibylle Von Flüe; Anthony Browne; Disney; Luísa Ducla
Soares; Marisa Pott; Cristina Quental e Mariana Magalhães; Max
Velthuijs; David Mckee; Jack London; Todd Parr.
Conceção da manta: Docente Cristina Sousa.
Elaboração e Montagem: Encarregados de Educação.
Modalidade: Trabalho Individual realizado por Bárbara Filipa
Bastos Monteiro do 8ºB, sob a orientação da professora de
Português, Paula Santos.
Atividade: Análise comparativa de excertos de duas obras
literárias.
Obras lidas e analisadas: “Saga” in Histórias da Terra e do Mar, de
Sophia de Mello Breyner Andresen e Os pescadores, de Raul
Brandão.

Dia dos Namorados

Manta da Leitura

Leituras cruzadas

Modalidade: Trabalho individual realizado por Maria Alexandra
Calobra Matos do 9ºA, sob a orientação da Professora de Inglês,
Júlia Rodrigues.
Atividade: Ilustração de uma sinopse da obra Moby Dick.
Texto de Herman Melville, Moby Dick.
Equipa de Coordenação do Jornal

pág1

Pleasures

Notícias Frescas

Página 31

[BIBLIOTECA ESCOLAR] 5 de julho de 2017

ENCONTRO COM ELSA NAVARRO

No âmbito da comemoração do Dia Mundial da Criança, os alunos das
turmas de 4º ano da EB1/JI Fonte da Moura tiveram a oportunidade de «Tudo o que
faço, faço
participar numa sessão sobre ilustração, proporcionada pela professora e
com o
ilustradora Elsa Navarro, professora de Educação Visual na nossa Escola coração.»
que se dedica sobretudo à ilustração de obras de autores de literatura
infantil e juvenil, dando vida às personagens que compõem as suas
histórias.
Depois de ter feito uma breve introdução aos conceitos de ilustração e pintura, a autora
partilhou com os seus ávidos ouvintes, vários pormenores e
«Os quadros são
episódios que coloriram a sua infância, um tempo de que falou
feitos
para
serem
com saudade e carinho, evocando experiências vivenciadas no expostos, são feitos a
seio de uma família de médicos, que tanto tratavam das óleo…»
«As ilustrações são
pessoas como dos “bichinhos”. Longe da “civilização”, no meio
feitas a partir de textos,
do mato, em contacto pleno com a natureza, estes “bichinhos”,
para serem aplicadas
como lhes chama a autora, são os macacos, os jacarés, as dentro de livros ou
gazelas e outros tantos animais que, depois de curados, eram integrarem cartazes.»
oferecidos ao Jardim Zoológico. De entre estes, a autora destaca
o “gala-gala” que “tinha uma orelha muito mal” e que “só vivia à
«Escolhi Faro por
noite”.
Mais tarde, já a viver em Faro, tirou o curso de Belas-Artes. ser um local
Posteriormente, fez o mestrado em “Projetos Editoriais”, trabalho que quentinho.»
lhe permitiu “ver” o livro como um todo (texto e imagem).
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A apresentação, enriquecida a par e passo, com sugestões de atividades, girou em torno
das magníficas ilustrações da obra de José Vaz, Celestino o Rato
da Biblioteca, protagonizada por um rato. Tratando-se de uma
história de amor, as cores que nela predominam são quentes e
fortes para dar realce ao romance vivido entre Celestino e a sua
Aurora. Ora, para ilustrar este “Celestino”, a autora teve de
estudar a fisionomia de um rato, fez vários retratos, analisou as
ruas da cidade do Porto e, com base nestes elementos, contou
outras histórias nas chamadas “guardas” do livro, onde surgem
expressões como “Ao Tiago e ao Francisco, meus netos.”; o desenho de uma pomba, um
ícone “reconfortante” que poderá simbolizar todos os sem-abrigo que “habitam” os cantos e
os recantos da cidade invicta. Quando a história está quase a acabar, a Aurora disse que sim
e tudo se transforma em cor.
Chegou a altura de referir outras ilustrações: Como Tu, de Ana Luísa Amaral, excelente
obra que, no seu entender, poderá ser explorada na área de Educação e Cidadania, para
além de poder ser alvo de análise e interpretação na disciplina de Português. Contém um
CD-Áudio e quem dá voz ao livro é Pedro Lamares e Rita Pimenta, acompanhados ao piano
por Álvaro Lopes, com música original de António Pinho Vargas.
Três feijões (Carrapato, Fidalgo e Frade)
tomaram conta do reino do “Jardim-àBeira-Mar-Plantado”, roubando aos que
ali viviam, o Sol, a Água e o Ar.

«Devem procurar
encher o coração
de criatividade, de
ideias e de amor;
um balão com
coração.»

Durante cerca de duas horas a professora/ilustradora envolveu a audiência na sua
criatividade e espírito sonhador, nos vários desenhos que foi mostrando, que aliados a uma
contagiante capacidade de comunicação, nos fez transportar para esse mundo onírico de
múltiplas e coloridas personagens que habitam as palavras das várias obras que ia exibindo.
No final, os mais curiosos puseram as suas
questões e satisfizeram as suas dúvidas.
Desvendados alguns dos segredos da convidada,
foi o momento de registar as várias dedicatórias
solicitadas, deixando memórias para o futuro.
A preceder esta sessão de autógrafos, a ilustradora
transmitiu uma mensagem final: «Fazer tudo com
amor e colorir o cinzento da vida.» e ofereceu um
“ratinho” a cada criança.
Para além dos alunos, estiveram presentes
professores e membros da Direção.
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[BIBLIOTECA ESCOLAR] 5 de julho de 2017

Equipa de Coordenação do Jornal
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[PÁGINAS LITERÁRIAS] 5 de julho de 2017

POEMAS
Um Sonho
Eu tive um sonho…
Depois, acordei.
Estava em cima de um pombo
Dei um tombo e desesperei.
Francisco - 7ºAno

As férias estão a começar
As férias estão a chegar
A escola está a acabar
O verão quase a começar
Assim, já posso brincar
Marta - 7ºAno

A volta ao mundo
O meu maior sonho
é ir viajar,
Mas sei que para isso
preciso de trabalhar.
Quero ir dar a volta ao mundo
porque o mundo também gira em mim.
Desde muito pequena
acredito que sim.
Ana Rita - 7ºAno

DIA DE S. VALENTIM

8º C
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[RAINBOW PAGES/LÍNGUAS ESTRANGEIRAS] 5 de julho de 2017

DALI
Salvador Dalí was a prominent Spanish surrealist painter born in Figueres, Catalonia, Spain, on
the 11th May 1904. He passed away on the 23rd
January 1989.
Dalí is best known for the striking and bizarre
images in his surrealist work. His painterly skills are
often attributed to the influence of Renaissance
masters.
I think Dali’s work is amazing, for the same
reason I like everything else: it’s different. He is capable
of expressing himself through extraordinarily unique
paintings. I also like him for his life story: during his
childhood, Dalí’s father would force him to look at
grotesque images of advanced untreated venereal
diseases to “educate” the boy. These photos fascinated
and horrified young Salvador and he developed a fear and obsession with sex, decay and
castration.
Salvador Dalí, in his later years, admitted to finding himself drawn towards men. In
1929 he met his wife. They were known to throw large orgies at their mansion. Their open
marriage gave his wife the freedom to have affairs, as Dalí was afraid to participate in any
sexual acts with his wife. (…)

Dear Annabelle,
Thank you very much for your email. My favourite writer is Carlos Ruiz
Zafón. He was born in Spain, in September 1964. He won the Édebé prize in
literature with his first novel, “O Príncipe da Neblina”. His best book, in my
opinion, is “A Sombra do Vento”. It’s about a boy who is led by his father to a
mysterious place, hidden in the heart of an old town: the cemetery of the
forgotten books. There, Daniel finds a book that changes the course of his life
in the soul of Barcelona. I also think that “O Príncipe da Neblina” is an
extraordinary book.
I like him because he writes with passion about stories that keep me interested from
start to finish. He is very talented and a great writer, in my opinion.
Write soon,
Inês -9ºA
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[RAINBOW PAGES/LÍNGUAS ESTRANGEIRAS] 5 de julho de 2017

JOSÉ SARAMAGO
Dear Stephanie,
Thank you so much for your email. My favourite writer is José Saramago.
He was born in Azinhaga in 1922. He went to school in Lisbon. His best book, in
my opinion, is Blindness. It's about a city where nearly everyone catches an
illness and goes blind. Have you read it? If you haven't, you definitely should! I
like him because he writes about places I know very well.
And what about you? Who's your favourite writer? I would love to know!
Write back soon,
Amelia.

MICHELANGELO
When I think about art, the first thing that pops into my head is
the Renaissence art: classic, simple, and absolutely stunning. The High
Renaissence is definitely one of my favourite periods of History when it
comes to art.
If I had to choose an artist I love, it would probably be
Michelangelo. Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, best known by his first name only,
was born on the 18th of February 1564.
Michelangelo is known for his pieces of art as a sculptor, a painter and an architect.
Considered to be one of the greatest living artists during his life time, the Italian artist has
been described as one of the very best of all time. A number of Michelangelo's works of
painting, sculpture and architecture rank among the most famous in existence. His output in
every field of interest was prodigious.
Some of his notable pieces of work are: David and Pièta (mesmerizing sculptures,
sculpted before he was thirty years old), The Last Judgement and The Sistine Chapel Ceiling.
In my opinion, all of his masterpieces are fascinating and surreal. I love the fact that he
based the majority of his work in the classic period that began in the Ancient Greece and then
was 'adopted' by the Western Europe (more specifically by Rome). And, even if you're not
really into art, you should definitely check out his work, it's for sure worth your time!
Matilde-9ºA

ADS

Sara e Alexandra – 9º A
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[ENTRETENIMENTO] 5 de julho de 2017

ANEDOTA
.

Dois campistas, à noite, entram na tenda para dormir.
- Apaga a luz – diz o primeiro.
- A luz atrai os mosquitos!
Alguns segundos mais tarde, ao ver dois pirilampos, ele diz:
- Bolas! Eles têm lanternas.
Tiago – 7º Ano

COMPLETA AS PALAVRAS COM GE OU GUE


____mada



portu____sas



jardina ____m



inteli____nte



ve____tal



____meos



fo____ira



____lado
Bruno - 5º Ano

ANEDOTA
Um menino diz ao amigo:
-Dói-me a cabeça e não sei o que fazer.
-Não sei se te conforto, mas quando eu tive dores num dente,
obrigaram-me a arrancá-lo.
Bruno - 5º Ano

ANEDOTA
Um dia o boi, o burro, o besouro, o
borrego, o búfalo e a borboleta repararam
que os seus nomes começavam
todos por b.
Disseram ao mesmo tempo:
Que bonito!
O bacalhau, o berbigão, o besugo e o
búzio, lá no mar, repararam que os seus
nomes também começavam por b.
E disseram todos assim:
Que bonito!
Veio logo uma baleia de longe,
a gritar: Esperem, esperem aí por mim!
Um Peixe no Ar, Maria Alberta Menéres
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[CURIOSIDADES/DICAS ÚTEIS] 5 de julho de 2017

NOMES COMUNS COLETIVOS
Os nomes comuns que designam um conjunto de seres ou de coisas chamam-se nomes
comuns coletivos.
Exemplos de nomes comuns coletivos:
 conjunto de pessoas: multidão;
 conjunto de ovelhas: rebanho;
 conjunto de lobos: alcateia;
 conjunto de peixes: cardume;

 conjunto de abelhas: enxame.

Nome
A
Alcateia
Armada
Arquipélago
Arvoredo
B
Banda
Bando
Batalhão
Biblioteca

Conjunto de
A
Lobos
Barcos
Ilhas
Árvores
B
Músicos
Aves
Soldados
Livros
Tiago – 7º Ano

NOME
F
feixe
frota
G
galeria
L

CONJUNTO DE

laranjal

laranjeiras

M
manada
mata
matilha
multidão

bois
árvores silvestres
cães
pessoas

lenha
barcos
retratos

NOME
N
ninhada
O
olival
P
pomar
Q
R
rancho
rebanho
récua

CONJUNTO DE
pintainhos
oliveiras
árvores de fruto

pessoas
ovelhas
animais de carga

Bruno – 5 º Ano
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[CURIOSIDADES/DICAS ÚTEIS] 5 de julho de 2017

LIGA AS PALAVRAS QUE SÃO SINÓNIMAS
Audaz 
Descobrir 
Lento 
Barulho 
Início 
Ameno 
Pasmado 









Vagaroso
Corajoso
Encontrar
Ruído
Suave
Espantado
Princípio
Iara – 5º Ano

CARTAZ SOBRE DOPING NO DESPORTO

Professora Vânia Oliveira/ Alunos do 8º C

CARTAZ SOBRE DOPING NO DESPORTO

Diogo e Rúben - 6º Ano
Professor Paulo Catarino
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[CURIOSIDADES/DICAS ÚTEIS] 5 de julho de 2017

PAÍSES DA UNIÃO EUROPEIA

Gisela – 9º Ano/PIEF
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[CURIOSIDADES/DICAS ÚTEIS] 5 de julho de 2017

NUMERAÇÃO ROMANA

 http://www.escolagames.com.br/jogos/algarismosRomanos/
 http://nautilus.fis.uc.pt/mn/romana/index.html
 http://jogosinfantis24.com/Jogo-encontranumerosromanos.aspx
 http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=483
 http://www.estudamos.com.br/numerais_romanos/numeros_romanos_atividades_10.php
 http://www.ribatejo.com/hp/passatempos/mostra_actividade.asp?cod_passa=455
 http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/19651/operacoes_palitos.htm?sequence=4
 http://www.imagem.eti.br/atividades_educativas/numeros_romanos_1.html
Valter – 9ºAno/PIEF

João – 9º Ano/PIEF
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[CURIOSIDADES/DICAS ÚTEIS] 5 de julho de 2017

A IMPORTÂNCIA DO SONO

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Jéssica – 9º Ano/PIEF
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