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PARLAMENTO DOS JOVENS – SESSÃO DISTRITAL
As alunas Maria Manuel Mendes e Beatriz Soares (9.ºA),
eleitas Deputadas Representantes da Escola Manoel de
Oliveira, participaram na Sessão Distrital do Parlamento dos
Jovens – Edição 2021-2022-, que decorreu nos dias 28 e 29 de
março, no Fórum de Ermesinde.
(Continua na página 9)

TROCA DO LIVRO USADO
No mês de abril, a Biblioteca Escolar convidou a comunidade
educativa a participar na “Troca do Livro Usado”, uma
iniciativa cuja organização e realização contou com a
colaboração da Associação de Pais das Escolas de
Aldoar, da Associação de Estudantes e da Escola
Superior de Educação.
(Continua na página 46)

INTERCULTURALIDADE – UM PROJETO DE CIDADANIA
As disciplinas de Cidadania e Desenvolvimento e de Inglês
desenvolveram o Projeto sobre a Interculturalidade, nas turmas de 7º
ano, com a colaboração da Câmara Municipal do Porto (CMP), da
European Anti Poverty Network (Rede Europeia Anti-Pobreza, EAPN delegação do Porto) e da Associação de Ludotecas do Porto (ALP).
(Continua na página 19)

CAMPEONATO DE JOGOS ROMANOS DE TABULEIRO
Todas as Escolas que integram o nosso Agrupamento estiveram
representadas no “CENTURIUM MMXXII – XIII Torneio de Jogos
Romanos de Tabuleiro”, que se realizou no dia 3 de junho, no Pavilhão
Multiusos de Gondomar.

(Continua na página 26)

Editorial
Eis-nos no fim de mais uma longa “jornada”, repleta
de momentos de aprendizagem, de lazer, de convívio,
de partilha e de crescimento.
Com mais uma edição do nosso jornal, pretendemos
dar um retrato vivo da diversidade e da qualidade do
que se produz no quotidiano do nosso Agrupamento.
Este propósito chegou a bom porto graças à
colaboração de alunos, de professores, da Biblioteca
Escolar, dos Técnicos, dos Assistentes Operacionais e
da Direção, elementos que continuam a apostar numa
informação fidedigna, perfeitamente sintonizada com a
diversidade de atividades e de projetos que
correspondem às motivações e aos interesses de todos
e de cada um.
Pretendemos mostrar como os vários espaços –
físicos, virtuais, interiores e exteriores – foram,
surpreendentemente, renovados e embelezados, com a
exibição de “roupagens novas”, que, a par e passo,
deram realce a aprendizagens e experiências
pedagógicas e as projetaram para uma dimensão mais
abrangente e inclusiva.
Deixamos nota de todos os que estão a terminar o seu
percurso neste Agrupamento e nos deixarão muita
saudade, desejando que as experiências vividas e os
afetos partilhados, dentro e fora da sala de aula, sejam
sempre parte determinante nas suas vidas e os anime
para enfrentar os novos desafios. Aos que continuam
connosco e aos que escolherem este Agrupamento por
acreditarem na qualidade e nos afetos, damos as boas-vindas e desejamos que continuem a contribuir para o
nosso objetivo principal de divulgar o nosso melhor.
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TURMA SOLIDÁRIA
No âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento e da temática “Voluntariado”, os
alunos do 9ºB participaram na preparação de kits solidários, integrados no projeto “Porta
Solidária”, da Paróquia de Nossa Sra. da Conceição.
Todos juntos, abriram 300 sacos plásticos, que serão utilizados para embalar refeições e
alimentos, distribuídos diariamente à população carenciada da cidade do Porto.
Obrigada pela ajuda e dedicação de todos!

Professora Susana Correia

VISITA A SERRALVES
No dia 25 de janeiro, fui com a minha turma e com os meus
professores de Educação Visual, de Geografia e de Francês ao Museu
e ao Parque de Serralves. Fizemos o percurso a pé, da escola até ao
Parque, e, com a colaboração de todos, a deslocação correu bem. A
visita teve mais ou menos uma duração de duas horas. Começou por
volta das 13:30 horas e acabou por volta das 16 horas.
Aí chegados, vimos grandes jardins que quisemos logo explorar.
Dirigimo-nos seguidamente à Casa do Cinema, que era branca por
fora, e que, no interior, apresentava em exposição vários textos em
inglês e em português, sobre a escritora portuense Agustina Bessa
Luís e sobre Manoel de Oliveira; mostrava, ainda, um espólio dos
filmes do cineasta. No andar superior, havia uma sala com projetores
grandes, a projetar excertos de filmes famosos do cineasta.
Depois, já novamente nos jardins, fomos percorrer o trilho do
“Tree-Top” e apreciar a paisagem. Continuámos, depois, a nossa
exploração dos jardins, tirámos fotos e gravámos tiktoks. Fomos
acompanhados, desde o início, pelos professores.
De regresso à escola, novamente a pé, com paragem num café para comprar água, chegámos
por volta das 16:30 horas. Foi uma visita de estudo interessantíssima.
Miriam Soares - 8ºC
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PARLAMENTO DOS JOVENS
Após o ato eleitoral, ocorrido a 26 de janeiro,
realizado no âmbito do programa do Parlamento dos
Jovens, no dia 28 de janeiro, os candidatos eleitos, da
lista única, participaram na Sessão Escolar, sobre o
tema “Fake News: que estratégias para combater a
desinformação?”, orientada pela Técnica de Serviço
Social do Agrupamento, Dra. Rita Prata, que
acompanhou e apoiou os alunos em todas as etapas do
processo. Atendendo às dificuldades geradas pela
situação pandémica e pelo isolamento de alguns
alunos e da professora coordenadora, foi, contudo,
possível contornar os obstáculos ao longo do processo
eleitoral e na Sessão Escolar, recorrendo-se à
participação via Google Meet de uma das Deputadas e
da professora coordenadora, optando-se pelo voto
eletrónico (via Google Forms) dos Deputados,
salvaguardando o carácter secreto do mesmo, com o
devido conhecimento da Coordenação do Programa na
Assembleia da República.
A Sessão Escolar do Parlamento dos Jovens,
destinou-se a: Debater e aprovar o Projeto de
Recomendação da escola; Eleger os deputados à
Sessão Distrital (2 efetivos + 1 suplente); Eleger o
candidato da Escola à Mesa da Sessão Distrital; Propor
um tema para debate na próxima edição do
Parlamento dos Jovens, alvo de votação na sessão
distrital.
No final foram eleitos deputados para a Sessão
Distrital os alunos: Maria Manuel Benfica e Mendes,
Igor Filipe Soares Rocha e Beatriz Marques Lopes
Soares.
O candidato eleito para representar a Escola na
eleição da Mesa da Sessão Distrital foi o aluno - Diogo
da Silva Sousa. Por fim, o tema escolhido pelos
deputados a propor para debate na próxima edição do Parlamento dos Jovens foi a «Legalização
da Prostituição».
Rita Prata (Técnica de Serviço Social do Agrupamento)
Teresa Freitas (Coordenadora do Projeto na Escola)
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COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA LIBERDADE

Para assinalar o Dia
Mundial da Liberdade,
dia 23 de janeiro, as
docentes de Português
do 3º ciclo prepararam
um
momento
de
reflexão, nas aulas com
os alunos, sobre o valor
da Liberdade e a sua
correlação com a Responsabilidade,
nomeadamente nas escolhas que fazemos
todos os dias.
Partindo do pressuposto de que a
Liberdade é uma das maiores aspirações da
humanidade e de que, em todos os tempos,
houve quem pugnasse pelo direito à
liberdade, tendo sido armados conflitos e
pelejas em prol do direito de ser livre: de
ser, de se exprimir e de agir, os alunos
aperceberam-se de que a liberdade
absoluta é algo irrealista, já que na nossa

relação com os outros há direitos a serem
respeitados e deveres a serem cumpridos.
Assim, implicitamente, o valor da
Liberdade acarreta inexoravelmente o
vínculo de Responsabilidade pelas nossas
escolhas. A Liberdade absoluta só
idealmente é possível de alcançar no
pensamento, pois é neste estado de
pensamento puro que encontrámos a
nossa consciência sem limites impostos.
À medida que o ser humano evolui num
sentido moralmente elevado, optando
intimamente pelo Bem maior para todos os
seres,
deixará
de
necessitar
de
constrangimentos sociais que o regulem e
aproximar-se-á desse valor transcendente
da Liberdade.
Com efeitos de divulgação a toda a
comunidade escolar, foram expostos os
trabalhos produzidos sob a temática
supracitada, com ilustração a grafite,
realizada pela aluna Lara do 8ºB.
Paula Santos (Professora de Português)
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PALESTRA “O RAIO VERDE: UMA VISITA BREVE A ALGUNS
DOS FENÓMENOS ÓTICOS DA ATMOSFERA”
O investigador Professor José Luís
Santos, da Faculdade de Ciências da
Universidade do Porto, esteve no
dia 31 de março, na Escola Básica
Manoel de Oliveira, a convite da
professora Catarina Morais, de
Físico-Química, a apresentar uma
sessão dirigida às turmas do 8ºA,
do 8ºB e do 8ºC, subordinada às
seguintes temáticas: “Visita a fenómenos
óticos na atmosfera”; “ O papel crucial da
atmosfera como interface entre o Homem e
o Cosmos”; “A Terra vista do Espaço”;
“Porque é que o céu é azul?”; “Porque é que
as nuvens são brancas?”; “Porque é que o
Sol é vermelho no nascer e no ocaso?”; “O
arco-íris ou a ponte entre a poesia e a
ciência”; “Padrões de luz em torno do Sol e
da Lua”; “Raios crepusculares”; “A sombra
da Terra”; “Auroras”; “Fenómenos elétricos
na atmosfera”; “ Miragens”; “O Raio Verde e
a história bonita do romance de Júlio
Verne”.
Os alunos demonstraram muito interesse
pelos temas e imagens ilustrativas,
expostos pelo investigador, em especial,
pela função protetora da nossa atmosfera
dos raios provindos do espaço, essencial
para o desenvolvimento da vida na Terra.
Alguns alunos revelaram preocupação pela
conservação da nossa tão frágil atmosfera,
um escudo que nos protege, com uns meros
50 quilómetros de espessura, ficando
sensibilizados também para a conservação
do planeta, “a nossa casa”.

Outro dos diversos temas que captaram
a atenção dos alunos foi a explicação do
Professor José Luís Santos sobre o
fenómeno
comummente
conhecido
como “Raio Verde”, algo que não é fácil
de observar e que ocorre em condições
muito
específicas,
aparecendo
e
desaparecendo num ápice, dando-se
através da refração atmosférica. É
um breve instante (um ou dois
segundos) antes do nascer ou do pôr-dosol, no qual a borda superior do disco
solar se pode contemplar um flash
ou ponto verde muito brilhante. Os
nossos olhos possuem uma menor
sensibilidade às cores azul e violeta e à
sua menor intensidade, daí que a
impressão percecionada deste ‘flash’
seja a cor verde.
Este “Raio Verde” ficou eternizado no
célebre romance homónimo de Júlio
Verne em que este escritor francês
descreve a sua cor como “um verde que
nenhum artista poderia jamais obter
na sua tela”.
Paula Santos (Professora de Português)
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PROJETO VALORIZAR, CAPACITAR E INCLUIR
Último encontro na Fundação Eng.º António de Almeida

No dia 18 de fevereiro, decorreu o “Último encontro” dos
membros do Projeto Valorizar, Capacitar e Incluir, na
Fundação Engenheiro António de Almeida.
Este “último encontro” foi organizado, pois o Projeto V.C.I.
terminou este mês, e foi assim que quiseram celebrar o fim
de um projeto muito importante e que ajudou muitas
pessoas a conhecerem-se e a alcançarem o que querem.
Na parte da manhã, foram organizadas três mesas
redondas, onde foram discutidos diversos assuntos ligados
ao projeto. Em seguida, todos puderam assistir e participar
na atuação da OLA (Orquestra Lixada de Aldoar).
Já na parte da tarde, foram realizadas algumas
atividades/workshops para os alunos do 4º ano (turma da
professora Mafalda) da EB Fonte da Moura e para alguns
alunos que frequentam o ATL da Associação de Ludotecas
do Porto. Foram também feitas entrevistas, por parte da
Associação de Estudantes da EB Manoel de Oliveira, a várias
pessoas, com o intuito de realizar uma emissão da Rádio
Escola muito especial. Uma delas foi feita à responsável pela
Associação de Ludotecas do Porto, entidade que,
juntamente com o Agrupamento de Escolas Manoel de
Oliveira, promoveu o projeto Valorizar, Capacitar e Incluir e
que, logo no início deste encontro, nos disse que esperava
que «as pessoas consigam perceber, de uma forma informal,
o que foi o projeto ao longo destes dois anos” e que, à tarde,
“experienciem aquilo que os alunos e as crianças do
Agrupamento Manoel de Oliveira também tiveram a
oportunidade de experimentar na Escola.” Nas suas
palavras, desejou que o dia do encontro “fosse um dia
diferente, divertido e que toda a gente se sentisse bem e
bem-disposta e estivesse connosco um bocadinho”.

Repórter redatorial e fotográfico: Maria Manuel Mendes - 9ºA (Oficina de Escrita)
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COMEMORAÇÃO DO DIA DO π

Para comemorar o Dia do Pi, os alunos do
3º ciclo, no dia 14 de março, realizaram uma
atividade que consistiu em desenhar, pintar
e recortar todos os números, tendo cada um
ficado responsável por um ou dois
algarismos. No final, sob a orientação das

respetivas professoras de Matemática, os
alunos construíram um “mural”, com a
representação de todas as casas decimais,
partilhando, deste modo, a celebração e a
divulgação da Matemática com a
comunidade escolar.
Íris - 9ºB (Oficina de Escrita)

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO DA PSP
“BULLYING É PARA FRACOS”
No dia vinte e cinco de março, os alunos do 7º B assistiram à Ação de Sensibilização "Bullying
é Para Fracos”, promovida pela Polícia de Segurança Pública. Esta
iniciativa decorreu no âmbito da Escola Segura.

Alunos do 7ºB
Lisete Rainha (Professora de Português)
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PARLAMENTO DOS JOVENS – SESSÃO DISTRITAL
Na Sessão Distrital do Parlamento dos Jovens – Edição
2021-2022 –, o Projeto de Recomendação apresentado pelos
Deputados Representantes de cada uma das cinquenta e
quatro Escolas participantes foi objeto de debate e de
votação. Além disso, houve lugar para a redação final do
Projeto do Círculo Eleitoral do Porto e para a eleição dos
Deputados à Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens e do
respetivo Porta-Voz e, ainda, para a divulgação do tema mais
votado no Círculo Eleitoral para ser debatido no próximo ano.
A Sessão decorreu durante dois dias, entre as 9h00 e as
17h30, aproximadamente, de acordo com o programa
agendado, e a cerimónia de abertura foi precedida de um
agradável momento musical. Seguiu-se um período de
perguntas e respostas ao Deputado da Assembleia da
República, tendo a sua intervenção sido indispensável para
o seguimento dos trabalhos. A nossa Escola aproveitou o
momento para perguntar de que forma é que as fake news já
tinham sido discutidas na Assembleia da República e que
medidas já estão a ser aplicadas para as combater. O Senhor
Deputado informou que já se aplicam algumas medidas no
nosso país, porém o nosso papel enquanto Deputados seria
reforçar a sua importância. Em seguida, deu-se início à
apresentação e defesa das Medidas constantes nos Projetos
de Recomendação. Nós defendemos, por exemplo, a criação
de um símbolo de verificação de veracidade da informação,
o qual seria criado por uma entidade do Estado responsável
pela aprovação e controlo do conteúdo das notícias
nacionais, em diferentes empresas e fontes de informação.
Expostos os vários argumentos pelos Deputados, foi
escolhido o Projeto de Recomendação do Externato
“Camões”.
De acordo com a informação fornecida pela professora
Coordenadora do Projeto na nossa Escola, Dra. Teresa
Freitas, «A implementação deste programa é de significativa
importância para o desenvolvimento de competências
sociais nos alunos, sendo uma excelente prática de
Cidadania, permitindo-lhes o envolvimento nas atividades,
como as conversas informais para a criação de listas de
candidatos, a partilha de ideias e de pontos de vista sobre a temática, a proposta de medidas
e sua argumentação, a participação ativa nos debates, assim como o envolvimento no processo
eleitoral e na sessão escolar».
Maria Manuel – 9ºA (Oficina de Escrita)
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ARTIGO DE OPINIÃO
A SESSÃO VISTA PELOS OLHOS DE UMA PARTICIPANTE
Esta experiência teve diversos pontos
positivos e estes são inegáveis. Penso que
ajudou os jovens a desenvolver não só o
seu poder argumentativo, mas também, a
reforçar os traços de personalidade, que
são formados durante a adolescência, para
terem uma opinião bem formada no
futuro. Porém, é claro, que entre tantos
jovens de diferentes escolas, cada escola
acabava por ter uma reputação diferente,
falo da competitividade que os professores
incutiam aos seus alunos e os argumentos
que iam apresentar, de certa forma, com
fins de “atacar” os outros deputados.
Acho impressionante como, desde tão
jovens, nós já conseguimos visualizar uma
grande diferença de desempenho, de
postura e, como é óbvio, de opinião, que
cada um tem sobre um determinado
assunto. Na nossa sociedade, por mais que
todos nós concordemos com um
determinado assunto, cada um terá a sua
maneira de se fazer ouvir e de se sobrepor
ao outro. Na verdade, queremos apenas
ser ouvidos e não resolver a raiz do
problema. Conclusão, a sociedade prefere
lutar contra si mesma, em vez de se unir e
reverter algumas das decisões que não são
do seu agrado.
Foi isto mesmo que aconteceu nesse dia,
a “fome” de alcançar onde poucos
conseguiam chegar, ou seja, representar a
sua escola e ser reconhecido perante a
Assembleia
da
República,
parece
realmente um poder soberano para um
jovem muitas vezes incompreendido que,

devo confessar, também me cativou
bastante.
Apesar de não ter conseguido ter esse
poder soberano tão desejado, achei
intrigante observar os comportamentos e
as estratégias de cada deputado.
Muitas vezes, dizem que com lágrimas,
suor e, até mesmo, sangue, alcançamos
aquilo que queremos, mas, por vezes,
basta conseguir controlar os outros a
partir da maneira como comunicamos, a
isto chamamos manipulação e é realmente
poderosa, mesmo sendo considerada
cruel.
Nem todos conseguem utilizar esta
ferramenta da maneira menos percetível.
Por isso mesmo é que não existem dois
primeiros lugares.
Maria Manuel - 9ºA (Oficina de Escrita)
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ANIKI BÓBÓ – OUTRA INTERPRETAÇÃO
Durante o mês de março, o corredor do primeiro andar
adquiriu uma nova vida com a exposição de trabalhos
fabulosos que os alunos do 9º ano construíram nas
disciplinas de Educação Visual e de Expressões Artísticas e
Tecnológicas, sob a orientação da professora Luísa Pereira.
Na sequência das explorações levadas a cabo no primeiro
período, em torno da Sétima Arte e da obra de reconhecido
valor realizada pelo nosso patrono, nesta área, as cenas
retratadas no filme “Aniki Bóbó”, da sua autoria, serviram de
fonte de inspiração para traçar outros cursos, outras
interpretações. A professora explicou ao nosso jornal que
este processo criativo partiu «de uma imagem
bidimensional, para uma intervenção tridimensional,
diversificando os materiais e explorando técnicas diferentes
(colagens, pintura com guache, utilização de materiais
recicláveis, de diferentes tipos de papel…) e introduzindo a
cor».
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Oficina de Escrita
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RECOLHA DE BENS PARA OS ANIMAIS
Na segunda quinzena de março e inícios de abril, a
turma do 8ºB dinamizou uma campanha de recolha de
alimentos e de produtos de higiene para animais. O local
escolhido para a receção dos donativos foi o átrio
principal da Escola.
A ideia de ajudar os animais surgiu na sequência de uma
das sessões dinamizadas, na turma, pelo movimento
Transformers, no âmbito do projeto PertenSer,
implementado em parceria com a União de Freguesias de
Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, entidade que, através
do projeto “Trajetórias”, se juntou ao Agrupamento,
fazendo, também, recolha de donativos, junto da
comunidade local.
A iniciativa foi amplamente divulgada na Escola, em
locais de passagem obrigatória, através de cartazes muito
apelativos, que os alunos elaboraram para este efeito, e
alcançou um significativo grau de adesão.
Esta atividade foi patrocinada pela “Pet Outlet”, que
amavelmente doou produtos excedentes que fizeram
parte da oferta.
Todos os bens angariados foram doados à Sociedade
Protetora dos Animais e a sua entrega ocorreu no edifício
contíguo do Centro de Recolha Oficial de Animais do
Porto (CROA).
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Daniel, Adriana, Leandro J. – 8ºB
Teresa Freitas (Professora de Ciências Naturais e Diretora de turma do 8ºB)
Fernanda Silva (Educadora social)

RECOLHA DE BENS PARA A UCRÂNIA
Lista de Bens essenciais:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Água
Conservas de peixe e carne
Fraldas para adulto
Lanternas
Pilhas
Torniquetes de primeiros socorros
Luvas de trabalho
Compressas
Adesivos
Antissépticos
Escovas de dentes
Toalhetes de higiene pessoal
Sabão.

Durante a primeira
quinzena de março, a
comunidade escolar do
Agrupamento de Escolas
Manoel
de
Oliveira
participou na campanha
de recolha de bens para
ajudar
a
Ucrânia,
promovida pela União de Freguesias de Aldoar, Foz do
Douro e Nevogilde.
Equipa de Coordenação do Jornal

DIA DA POESIA E DIA MUNDIAL DA ÁRVORE

Os alunos das turmas do sétimo ano realizaram poemas sobre a Comemoração do Dia da
Poesia e do Dia Mundial da Árvore, que foram recolhidos e apresentados na ferramenta digital
Padlet, com orientação da professora de Português, Lisete Rainha.
Alunos das turmas do sétimo ano
Lisete Rainha (Professora de Português)
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PALESTRA "MATERIAIS DO DIA A DIA. ONDE ESTÁ
A QUÍMICA, A FÍSICA E A TECNOLOGIA?"
Na manhã do dia 1 de abril, as turmas do 9ºA e do 9ºB participaram numa
palestra subordinada ao tema “Materiais do dia a dia. Onde está a Química, a Física e a
Tecnologia?”, proferida pelo Professor Doutor Luís Belchior Santos, do Departamento de
Química e Bioquímica da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP).
O tema foi apresentado de uma forma simples e tão cativante que não faltaram voluntários
para participar nas atividades interativas e demonstrações práticas que surpreenderam o
público, que, assim, se viu envolvido numa séria de interrogações desafiantes acerca do seu
conhecimento sobre as propriedades, as funcionalidades e a aplicação prática de vários
materiais que fazem parte do nosso dia a dia e que todos pensamos conhecer.

Inês - 9ºA (Oficina de Escrita)
Grupo de Físico-Química
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VISITA DE ESTUDO À CASA DO CINEMA MANOEL
OLIVEIRA - SERRALVES
No dia 27 de janeiro, no âmbito da
disciplina de Educação Visual, fomos
a Serralves ver uma exposição sobre
o cineasta Manoel de Oliveira. Vimos
quadros, estátuas, prémios, excertos
e sequências de filmes, um coração
humano, uma cobra, partes de diários
e os guiões que Manoel de Oliveira
escreveu para os diversos filmes.
“Gostei muito porque o ambiente é
muito bonito e calmo. Eu tive um
pouco de medo no Treetop Walk,
mas foi muito divertido. Receberamnos muito bem no Museu e na Casa
do Cinema.” (Opinião da Ana)
Alunos do 7ºB
Lisete Rainha (Professora de Português)

SESSÃO DE SENSIBILIZAÇÃO

"O SONO E AS NOVAS TECNOLOGIAS"
No dia vinte e cinco de março, os alunos do 7ºA assistiram à Sessão de Sensibilização "O
sono e as novas tecnologias", promovida pela Unidade de Cuidados na Comunidade - UCC
Cuidar.

Alunos do 7ºA
Lisete Rainha (Professora de Português)
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EM UNIÃO E COM INCLUSÃO SE FAZ UM MUNDO MELHOR
A turma do 8ºB participou em mais uma
sessão com a ONG MEERU, no âmbito do
projeto PertenSer, no dia 1 de abril, tendo
sido dinamizadas atividades lúdicopedagógicas em que os alunos exploraram
temáticas focadas no conhecimento de si
próprios e dos outros, sob uma vertente
inclusiva. Todas as dinâmicas orientadas
pela equipa MEERU promoveram o
desenvolvimento pessoal dos alunos,
relembrando-lhes que: todos precisamos
de todos e que unidos podemos alcançar os
objetivos; apesar de sermos diferentes,

podemos encontrar em todas as pessoas
algum aspeto que nos pode ser comum e
ser partilhado; devemos facilitar a inclusão
de todos os colegas no grupo turma, pois
encontraremos sempre semelhanças entre
todos; não há barreiras ao entendimento
entre as pessoas, desde que haja respeito e
vontade de tornar o mundo melhor. Foi
esta a mensagem de solidariedade e
amizade que os alunos da turma do 8º B
apreenderam para se sentirem mais
unidos, por conseguinte, mais felizes e
integrados no grupo turma.

Professora Paula Santos e turma 8ºB

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO
Os alunos do 8º B, na disciplina de
Cidadania e Desenvolvimento, fizeram uma
árvore dos Direitos Humanos. Esta atividade
teve como objetivo celebrar a Declaração
Universal dos Direitos Humanos.

Ivone Monteiro (Professora de Cidadania e Desenvolvimento)
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ENCENAÇÃO DA ENTREVISTA

“PAULA VICENTE FALA DE SEU PAI”
Os alunos do 9º B prepararam a dramatização da “Entrevista:
Paula Vicente Fala de Seu Pai”, atividade que subirá ao palco no
dia da Festa do Quadro de Excelência/Quadro de Honra. Em
Português, a primeira leitura expressiva do texto suscitou o
interesse de duas alunas que se propuseram a apresentar a
entrevista a um público. Nessa sequência, na disciplina de
Expressões Artísticas e Tecnológicas (EAT), os alunos foram
orientados na pesquisa realizada em torno das figuras históricas mencionadas no texto, com
o objetivo de escolher uma delas e recolher os elementos necessários para a elaboração da
peça de vestuário com que a mesma iria entrar em cena. Em seguida, expressaram as suas
ideias num desenho, a que cada um deu forma, na escala real,
usando o seu próprio corpo como molde. Passo a passo, as peças
de vestuário foram surgindo cheias de graça e repletas do
esplendor da época. O Notícias Frescas fez uma visita aos
“bastidores” (aula de EAT) e ficou deslumbrado com o colorido e
a variedade da indumentária que partilhamos convosco aqui. Os
ensaios para aperfeiçoar a representação da peça decorreram no
espaço da Oficina da Escrita e nas aulas de EAT.

Equipa de Coordenação do Jornal
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INTERCULTURALIDADE – UM PROJETO DE CIDADANIA
Este projeto resultou na elaboração de uma tarja, que foi
exposta na entrada da Escola. Foi uma atividade de turma, que
contou também com a colaboração da disciplina de Geografia,
no caso da turma do 7ºA.
Para a elaboração da tarja, tivemos a colaboração da CMP, que
nos forneceu todos os materiais necessários (pano, madeira,
tintas). As turmas A e B do sétimo ano pintaram bandeiras de
vários países e escreveram palavras relacionadas com o tema,
tendo cada turma ficado responsável por metade da tarja.
Este projeto surgiu após a primeira
sessão do mediador, Dr. Bruno
Prudêncio, na aula de Cidadania e
Desenvolvimento, da turma 7º A. Dado
o interesse e as ideias dos próprios
alunos, a professora articulou o
desenvolvimento do trabalho com as duas turmas e com o
mediador. Todo o trabalho foi feito na sede do Agrupamento,
durante as aulas de CD, algumas de inglês e, no caso do 7º A,
contámos, também, com a colaboração da professora Susana
Correia, que cedeu uma aula de Geografia. Na parte final, dada a
falta de tempo, todos nós dedicámos horas extra para que esta
tarja, tão difícil de pintar, dada a sua dimensão e a
irregularidade do próprio tecido, ficasse pronta no dia 8, Dia
Internacional da Comunidade Cigana.
A tarja foi colocada na entrada da
sede do Agrupamento no dia 8 de abril
(apesar da chuva intensa), onde ficou
durante alguns dias. Contou com a
presença do Dr. Bruno Prudêncio, da
Dra. Carla Oliveira (CMP), da Dra. Cátia
Santos (EAPN), da Dra. Teresa Rebolo, em representação da
Direção do Agrupamento, de alguns alunos das turmas do 7ºA e
do 7ºB, do Assistente Operacional, Sr. João Rocha (cujo trabalho
foi fundamental para conseguirmos expor este trabalho num dia
tão difícil do ponto de vista meteorológico), do professor Nuno Ribeiro, de TIC, e da professora
Daniela Cachada, responsável pelo projeto. Foi, posteriormente, retirada e foi mostrada
noutros Agrupamentos e projetos em que as entidades que colaboraram estão envolvidas,
constituindo, desta forma, um exemplo de um trabalho inteiramente idealizado e
desenvolvido pelos alunos.
NOTÍCIAS FRESCAS
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Daniela Cachada
(Professora de Cidadania e Desenvolvimento – 7ºA)

25 DE ABRIL
No início do 3º Período, os alunos foram
sensibilizados para “não esquecer” o simbolismo e o
significado histórico do dia 25 de abril de 1974.
Deste modo, em todas as turmas, foi apresentado
um vídeo da RTP com filmagens dos acontecimentos
desse dia, seguindo-se a resolução de um pequeno
questionário alusivo ao tema.
Os alunos das turmas de 7º e de 8º ano visualizaram, ainda, um excerto do filme “Capitães
de Abril” e os do 9º ano visualizaram este filme na íntegra, tendo preenchido o respetivo
roteiro de leitura. Os alunos do 9º ano resolveram ainda um pequeno questionário sobre “A
Desagregação do Estado Novo”.
Em todas as salas foi afixado, após leitura, interpretação e análise, um panfleto sobre o tema.
Nas turmas do 7º ano e do 8º ano foi apresentado um PPT sobre “Celeste Caeiro e a Revolução
dos Cravos” para posterior elaboração de pequenos trabalhos de pesquisa.
Maria Eduarda Malta (Professora de História – 3º ciclo)

TAÇA DE MINIGOLFE
Os professores e os alunos do 5º B participaram nas sessões de
capacitação para a prática do minigolfe orientadas pelo Clube de
Minigolfe do Porto, em contexto de aula. Estas sessões culminaram com
a realização de um Torneio Intra-turma, realizado nas instalações do
Clube de Minigolfe da Foz. Os vencedores foram: Afonso Ornelas, Afonso
Gonçalves e Márcia Meireles.
Rita Prata (Técnica de Serviço Social)
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HORTA NA ESCOLA DA VILARINHA
SALA DE AULA NA NATUREZA
A nossa horta está a nascer!
A Escola da Vilarinha já tem uma horta. Esta nasceu do
trabalho da escola com a Associação de Pais, que em
muito nos tem ajudado a concretizar o sonho da nossa
comunidade escolar e obviamente que tivemos e temos
apoio da Câmara Municipal do Porto – divisão do
Ambiente -, que muito contribuiu para que esta
realidade fosse possível.
Os alunos já puseram “mãos à terra” e desde semear,
transplantar plantas/hortícolas oferecidas pela APEVI e por outras pessoas externas à Escola,
a horta está finalmente a aparecer. Temos também outra novidade, a Sala de aula na Natureza,
que está agora a aparecer e os nossos alunos estão muito felizes.

Cristina Sousa (Professora do 4º B e Coordenadora da EB Vilarinha)
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VISITA DE ESTUDO AO JARDIM BOTÂNICO - VILARINHA
No dia 3 de maio, por volta das 14h, os alunos do 4º ano da Escola
Básica da Vilarinha foram visitar o Jardim Botânico do Porto. Esta
visita foi realizada porque trabalhamos a obra A Menina do Mar, de
Sophia de Mello Breyner Andersen e também fizemos a visita virtual
ao local.
Sendo assim, na nossa visita de estudo presencial, tal como na visita
virtual, à entrada, observámos a casa onde Sophia passou
parte da sua infância e adolescência. Visitámos o Jardim de
xisto ou jardim de peixe.
Ao longo do percurso, observámos que, nos jardins,
existem diferentes tipos de roseiras e camélias, estufas
onde cresceram diversas variedades de plantas, o Jardim de
Catos e Suculentas e várias espécies de árvores.
Esta visita foi muito interessante, pois já conhecíamos o
jardim virtualmente.

Cristina Sousa (Professora do 4º B e Coordenadora da EB Vilarinha)
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EMOÇÕES AO AR LIVRE!
No dia 13 de maio, sexta-feira, a turma do
3.º A da Escola Básica da Fonte da Moura
teve uma aula ao ar livre, no Parque da
Fonte da Moura, entre as 10:00 e as 11:00.
O dia estava solarengo e quente, perfeito
para as atividades em que os alunos
participaram. Os vinte e três alunos
presentes na aula contaram com a
assistência de alguns encarregados de
educação, que aceitaram o desafio de
auxiliar nas atividades que compuseram o
evento.
A dinâmica pretendida para esta aula
centrou-se na reflexão e interpretação da
emoção do medo, através de dramatizações
realizadas pelos alunos, em grupos de
quatro. Assim sendo, cada grupo teve de

construir um enredo, baseando-se em
situações
reais
ou
fictícias,
que
demonstrassem este tipo de emoção. A esta
tarefa, aliou-se o desafio de utilizar objetos
comuns com uma função diferente da
usual, exercitando a criatividade e
imaginação dos alunos.
No
final,
assistiram-se
a
seis
apresentações distintas, com diferentes
abordagens à tarefa solicitada, desde
recriações de situações de violência
doméstica até salvamentos de princesas
por corajosos cavaleiros. Dado o sucesso da
atividade e a vontade demonstrada pelos
alunos em sair da sala mais vezes, ficou a
promessa de um regresso ao Parque da
Fonte da Moura para breve.

Escola Fonte da Moura - 3º A
Professor Guilherme Rodrigues

PERSPETIVA COM DOIS PONTOS DE FUGA - EXPOSIÇÃO
Durante o mês de março,
esteve patente ao público, no
átrio
da
escola,
uma
exposição
de
trabalhos
realizados pelos alunos do
9ºA e do 9ºB, na disciplina de
Educação Visual
Equipa de Coordenação do Jornal
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SESSÃO COM O MOVIMENTO TRANSFORMERS
No dia vinte e seis de maio, teve lugar
mais uma Atividade do Projeto
PertenSER, com os alunos da turma
8ºB, orientada pela equipa Diana
Ferreira e Catarina Araújo, do
Movimento Transformers. Os alunos
envolveram-se em mais uma atividade
de reflexão e consciencialização sobre
os progressos que alcançaram através das propostas e atividades
desafiantes das equipas dinamizadoras do Projeto PertenSer.

Paula Santos (Professora de Português)

SUPERTMATIK DE MATEMÁTICA
O Concurso SuperTmatik de Matemática
realizou-se no dia 2 de junho e contou com a
participação de alunos dos 2º e 3º ciclos. Esta
atividade foi dinamizada pelos Delegados de
Matemática de ambos os ciclos, com a
colaboração da professora de Matemática,
Teresa Rebolo.
No final, os três vencedores de cada ano
foram distinguidos com as medalhas de ouro, de prata e de bronze e receberam um Certificado
de Participação.
5º ano
1º lugar
2º lugar
3º lugar

7º ano
Lara Albuquerque, 5ºA
Diogo Silva, 5ºC
Afonso Neto, 5ºB

6º ano
1º lugar
2º lugar
3º lugar

1º lugar
2º lugar
3º lugar

Beatriz Silva, 7ºA
Oleksandr Kurilov, 7ºB
Cristiano Meganinho, 7ºB

8º ano
Taís Carvalho, 6ºC
Joana Teixeira, 6ºC
Guilherme, 6ºB

1º lugar
2º lugar
3º lugar

Tiago Moreira, 8ºA
Ricardo Jorge, 8ºC
Mauro Cova, 8ºC

9º ano
1º lugar
2º lugar
3º lugar

Tiago Silva, 9ºA
Érica Azevedo, 9ºA
Maria Mendes, 9ºA

Manuela Carvalho (Professora de Matemática- 3º ciclo)
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DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE
Nos dias 2 a 3 de junho, na Escola Manoel de Oliveira, os alunos do terceiro ciclo, nas
disciplinas de Francês e de Cidadania e Desenvolvimento do 8ºB, elaboraram cartazes
alusivos ao tema: "Preservar a natureza" para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente
(5 de junho). Nesta atividade, os alunos participaram com entusiasmo.

Ivone Monteiro (Professora de Francês e de Cidadania e Desenvolvimento)
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CAMPEONATO DE JOGOS ROMANOS DE TABULEIRO
Este ano, o Campeonato dos Jogos Romanos de Tabuleiro
contou com a participação de cerca de 500 alunos, de várias
escolas, que encheram o Pavilhão de vida e de energia.
As classificações obtidas pelos nossos alunos foram as
seguintes:

JOGO DO MOINHO
Escola da Ponte
1º lugar
Inês Espírito-Santo Neves-4ºA
2º lugar
Maria Carolina Beirão Rodrigues e Leonor Martins Santos-4ºA
3º lugar
Miriam de Sousa Marques da Silva-4ºA
Escola da Vilarinha
1º lugar
Pedro Portela Cunha-4ºB
3º lugar
Duarte Abel Parra-4ºB
Escola Manoel Oliveira
1º lugar
Raissa Carvalho - 5ºA
2º lugar
Martim Maganinho - 6ºC
3º lugar
Luciano Pereira - 5ºA

JOGO DO SOLDADO
Escola de Fonte da Moura
1º lugar
Sandro Ferreira
2º lugar
Núria Silva
3º lugar
Jorge Martins
Escola Manoel Oliveira
1º lugar
Lara Lopes - 6ºA
2º lugar
Leonardo Ribeiro - 6ºA
3º lugar
Rúben Silva - 6ºA

JOGO SEEGA
Escola de Fonte da Moura
1º lugar
Rafael Neves
2º lugar
Vítor Silva
3º lugar
João Pedro Teixeira

Teresa Rebolo (Professora de Matemática/Elemento da Direção)
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10ª TAÇA MANOEL DE OLIVEIRA
No dia 7 de junho decorreu na Escola Básica Manoel de Oliveira a 10ª Taça Manoel de
Oliveira. Esta atividade contou com a participação dos alunos do 4º ano das escolas do 1º ciclo
do nosso Agrupamento. Neste dia, os alunos participaram num torneio de Futsal e todos os
participantes foram premiados com medalhas e a equipa vencedora com a taça, levando a
mesma para a sua escola, onde se mantém até ao próximo torneio. Também foi premiada a
melhor claque com uma taça. Foi uma manhã divertida, desportiva e com muito fairplay.
Parabéns a todos os participantes e até ao próximo ano.

O Grupo de Educação Física

PROJETO ECO- ESCOLAS
Neste ano letivo, a nossa Escola candidatou-se ao projeto Eco-Escolas e elaborou um plano
de ação com alguns temas e várias atividades. A nossa candidatura foi aprovada e
desenvolvemos as seguintes atividades:
▪

Jogo da Reciclagem com os alunos do 2º ciclo, na última semana do 2º período e em
articulação com as disciplinas de Ciências da Natureza e de Educação Física. Os alunos
tiveram de colocar os resíduos (papel, plástico e vidro) no Ecobag correto. Os premiados
levaram medalhas e um conjunto de Ecobags para utilizar em casa.
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Comemoração do Dia da Eco-Escola na Escola Manoel de Oliveira - 21 de março em
simultâneo com o Dia da Primavera. Houve articulação com as disciplinas de Ciências,
Educação Visual e Educação Inclusiva. Os alunos fizeram marcadores de livros e a
Associação de Estudantes, um cartaz alusivo a este dia.

▪

▪

Identificação de algumas plantas da escola - Os alunos do 7º ano, na disciplina de
Ciência Viva, tiveram algumas aulas diferentes, em que se deslocaram ao espaço exterior
e tiraram fotos e depois através de pesquisa preencheram uma ficha de identificação da
planta. Com esta atividade, estes alunos aprenderam a utilizar o espaço exterior como
recurso pedagógico e vão dar a conhecer aos outros as nossas espécies.

NOTÍCIAS FRESCAS
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Criação de um Ecoponto - Os alunos do 5ºC e do 6ºC, na disciplina de Educação Tecnológica,
construíram, pintaram e decoraram três recipientes para depósito de lâmpadas, de pilhas e
de pequenos eletrodomésticos. Também identificaram um espaço na Escola, colocando uma
bandeira. Vamos todos juntos ajudar a reciclar.

NOTÍCIAS FRESCAS
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▪

Brigadas de verificação da separação do lixo nas salas de aula- Alguns alunos que
pertencem ao Conselho Eco-Escolas, semanalmente, passaram nas salas e verificaram a
correta ou não separação do lixo. Fizeram registos fotográficos e em papel. Temos todos
de ter consciência de que podemos fazer a diferença, na Escola e em casa.

▪

Concurso Painel da Biodiversidade na Minha Terra - Desafio UHU - A turma no 9ºA,
na disciplina de EAT, pretendeu com este projeto sensibilizar/alertar os jovens para o
respeito e a preservação da natureza e apelar para que a poluição não atinja níveis
irreversíveis. A turma decidiu, após debate e pesquisa, selecionar alguns seres vivos que
vivem no Parque da Cidade e que facilmente são vistos pelos frequentadores do parque e
construí-los só com materiais já utilizados pelo homem, apelando à criatividade.
Este trabalho foi exposto no segundo piso da Escola e foi muito apreciado por toda a
comunidade educativa.
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▪

Entrega de livros para o Banco Alimentar - A nossa Escola
entregou os manuais desatualizados no Banco Alimentar do
Porto.

▪

Conselhos Eco-Escola - Durante o ano, foram efetuadas
reuniões em que estiveram representados: Docentes,
Direção, Alunos, GAPS, Pessoal não Docente, Associação de
Estudantes, Associação de Pais, Câmara Municipal do Porto
e Ludoteca. Nestas reuniões, abordaram-se os temas, as
atividades e a melhor forma de as desenvolver. Foi um
espaço de intervenção, partilha e onde todas as sugestões
foram sempre bem acolhidas. De todos os intervenientes, os
alunos são o ponto fulcral e pretendemos, no próximo ano letivo, aumentar a sua
representação e obter um maior envolvimento de toda a comunidade educativa.
Lídia Espinheira e Júlia Sampaio (Coordenadoras do Projeto)

PAINEL “BIODIVERSIDADE DA MINHA TERRA” - DESAFIO UHU
No decorrer das aulas de Expressões Artísticas e Tecnológicas, os
alunos do 9ºA construíram um Painel de Parede alusivo à
Biodiversidade do Parque da Cidade, no âmbito de um desafio
coordenado pela equipa do Eco-Escolas, juntamente com a Associação
Bandeira Azul da Europa (ABAE), tendo a UHU como parceira.
Para a realização deste trabalho, os alunos
recorreram a materiais reciclados, principalmente, ao
plástico, ao cartão (caixas de ovos, rolos de papel,
etc.), à esferovite, aos materiais do dia a dia (como, por exemplo, cruzetas e
tampas de sabão líquido), entre muitos outros. A turma elaborou, ainda, uma
frase apelativa, no sentido de sensibilizar os seus colegas da Escola Manoel de Oliveira
para esta temática: “Não permita que este seja o futuro da Biodiversidade da minha terra”.
Inês – 9ºA (Oficina de Escrita)
Luísa Pereira (Professora de Educação Visual e de Expressões Artísticas e Tecnológicas

NOTÍCIAS FRESCAS

31

BIBLIOTECA ESCOLAR

23 de junho de 2022

READING BOOKS FROM THE SCHOOL LIBRARY
No âmbito das atividades de leitura realizadas na disciplina de Inglês,
a turma do 9ºB participou na Exposição “Reading Books From The
School Library”, patente ao público, no hall dos alunos, durante o mês
de fevereiro. Os alunos tiveram a oportunidade de descrever as
personagens intervenientes em cada livro lido. Os livros em inglês
pertencem à biblioteca e são lidos regularmente pelos alunos na sala de
aula.

Rayane, Íris e Sara – 9ºB
Ana Pais (Professora de Inglês)
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PROJETOS DE LEITURA NA BIBLIOTECA
No dia 4 de fevereiro, a Biblioteca foi o local eleito
para a apresentação dos projetos individuais de
leitura elaborados pelos alunos do 9º B.
Cada aluno desenvolveu o seu projeto, de acordo
com as orientações fornecidas pela professora de
Português, escolhendo uma das atividades de leitura
propostas (Dicionário de personagens, Antologia
pessoal, Outro final da história). Houve, ainda, quem
optasse por fazer o resumo da obra. Para tornar as
suas apresentações mais atrativas, os alunos
utilizaram ferramentas digitais e ilustraram os seus
textos.
A realização e a apresentação destes projetos são passos importantes na formação de
leitores atentos e capazes de fundamentar as suas opiniões, além de constituírem um espaço
de partilha das experiências de leitura e de reflexão sobre comportamentos humanos e
valores universais, como a tolerância, a solidariedade, a empatia e a responsabilidade.

Íris, Rayane e Sara – 9ºB (Oficina de Escrita)
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SEMANA DA LEITURA

No nosso Agrupamento, a Semana da Leitura decorreu de 7 a 11 de março, com o tema “Ler
sempre. Ler em qualquer lugar” e incluiu vários e
diversificados momentos de leitura bem como
manifestações artísticas, que envolveram alunos,
professores, encarregados de educação e funcionários de
todas as Escolas. A Semana teve início com a leitura do
mesmo poema, em simultâneo, à mesma hora, em todas
as turmas e o seu programa estendeu-se até ao final do
mês, com a apresentação de projetos individuais de
leitura das turmas do 3º ciclo, na Biblioteca Escolar da EB
Manoel de Oliveira e com a comemoração do Dia Mundial da Poesia/Dia
Mundial da Árvore. Além disso, os momentos de leitura “brotaram” em
vários lugares e foram partilhados com a comunidade educativa através
das redes sociais da Biblioteca. Em algumas turmas do Pré-Escolar e do 1º
ciclo, os familiares dinamizaram dramatizações e animação de histórias.
Comemorou-se o Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, com
exploração de temas relacionados com as conquistas dos direitos das
mulheres ao longo da História. A turma do 9º A
participou na Tertúlia Literária Dialógica, que
decorreu na Biblioteca, e contou com a
colaboração da técnica social, Rita Prata. Enquanto
espaço de reflexão, constituiu um momento
produtivo de troca de opiniões, diferente e novo
para os alunos.
A sessão de encerramento teve lugar na
Biblioteca da Escola, com a exibição da banda
“Orquestra Lixada de Aldoar”, orientada pelo
psicólogo Manuel Oliveira.
As atividades foram amplamente divulgadas
através de cartazes e folhetos, em diversos locais
centrais das Escolas do Agrupamento. A decoração dos espaços esteve
a cargo da professora Luísa Pereira.

Maria e Inês - 9ºA (Oficina de Escrita)

NOTÍCIAS FRESCAS

34

BIBLIOTECA ESCOLAR

23 de junho de 2022

BAILE DA BIBLIOTECA
No último dia da Semana da Leitura, a Biblioteca acolheu a Banda “Lixada” de Aldoar, que é
formada por alunos do 2º e 3º ciclo e orientada pelo psicólogo
Manuel Oliveira. Entre outras canções foi cantado o “Baile da
Biblioteca”, da autoria do grupo Cabeças no Ar, cujo texto é
alusivo a obras literárias famosas, pelo que também foi
distribuído um folheto com a respetiva letra para que todos
pudessem acompanhar a banda.
Os nossos artistas são de várias turmas: Sara (5ºA), Afonso
(6ºC), Ana (6ºC), Íris (6ºC), Joana (6ºC), Tiago (8ºB), Márcia
(8ºB), Juliana (8ºB), Rodrigo (8ºB), Luana (9ºB), Clara (9ºB).
Por fim, a professora bibliotecária agradeceu a participação de todos os
intervenientes nesta Semana: os que colaboraram, quer na elaboração dos
materiais, quer na dinamização de atividades, nas diversas escolas do
Agrupamento, sublinhando a importância de envolver a comunidade educativa
neste tipo de iniciativas.

Susana Cruz (Professora Bibliotecária)
Íris, Rayane e Sara -9ºB (Oficina de Escrita)

Semana da Leitura na Vilarinha
A história "Nuvens na cabeça", da autora Susana
Amorim, foi contada e animada pela tia de uma aluna
da turma do 4°B, na sequência da atividade "Contos da
família", na Semana da Leitura, na Biblioteca Escolar
da EB da Vilarinha.

Equipa de Coordenação do Jornal

REQUISIÇÃO DOMICILIÁRIA NA SALA DOS PROFESSORES

Em março, a literatura “pôs-se a jeito”, num cestinho colocado na sala de
professores. Alguns livros para adultos saíram das estantes da Biblioteca Escolar
e foram ao encontro dos professores.
Íris, Rayane e Sara -9ºB (Oficina de Escrita)

NOTÍCIAS FRESCAS

35

BIBLIOTECA ESCOLAR

23 de junho de 2022

DIA INTERNACIONAL
DA INTERNET MAIS SEGURA
Para
assinalar
o
Dia Internacional
da Internet Mais Segura, que se comemorou no
dia 8 de fevereiro, a professora bibliotecária
enviou a todos os docentes informações úteis
sobre os perigos de navegar na Internet. Deste
modo, os docentes puderam partilhar esses
conteúdos com os seus alunos do 2º e do 3º ciclo.
Esses materiais foram retirados da página oficial
do ‘Centro Internet Segura’, que também nos
enviou bastantes brochuras úteis para promover
uma utilização segura da Internet.
Durante o mês de fevereiro, a professora
bibliotecária
dinamizou
sessões
de
esclarecimento sobre esta temática, na Biblioteca
Escolar, tendo havido a adesão de quase todas as
turmas do 2º e do 3º ciclo. Nestas sessões, os
alunos tiveram oportunidade de esclarecer
dúvidas, debater exemplos de boas ou más
práticas e visualizar alguns vídeos. A professora
bibliotecária apresentou um PowerPoint que
abordou questões como:

✓

Criar uma password forte e segura;

✓

Não repetir passwords entre contas;

✓

Atualizar antivírus e restante software do
computador;

✓

Não abordar estranhos;

✓

Limpar o spam do computador;

✓

Proteger a rede sem fios de Internet com
password segura.
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Susana Cruz (Professora Bibliotecária)

SEMANA DA LEITURA
No mês de março, visitámos a Biblioteca para apresentar o
nosso segundo projeto de leitura. Foi um momento de partilha
que muito agradou aos alunos e professores que tiveram a
oportunidade de os ver e apreciar. Estes trabalhos foram
elaborados por nós na sequência da leitura dos livros que
escolhemos e requisitámos na Biblioteca. Algumas das nossas
apresentações foram animadas e/ou encenadas, como
aconteceu, por exemplo, com a Ilha do Tesouro, de Robert Louis
Stevenson, em que as nossas colegas, Íris e Rayane, nos
surpreenderam com as suas pantomimas e os seus fantásticos
chapéus de pirata.
Gostamos destas atividades porque nos dão a possibilidade de
mostrar o nosso trabalho a um público mais variado e, ainda,
recolher alguns elogios, além de promoverem um convívio
saudável em torno de histórias partilhadas com pessoas
diferentes.

Sara, Íris e Rayane - 9ºB
(Oficina de Escrita)
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MENSAGEIRO E OLIVEIRINHA - JORNAIS DE TURMA
O “Oliveirinha” e “O Mensageiro” são jornais de parede
que foram criados pelos alunos do 9º ano (turmas A e B), na
disciplina de Português, em articulação com a Oficina de
Escrita e a Biblioteca Escolar. Na sua produção, salienta-se
o contributo dado pelas alunas que frequentaram a Oficina
de Escrita e pelos alunos do apoio tutorial específico.
Neste jornal, exposto na sala de aula da respetiva turma,
os alunos divulgaram trabalhos e projetos da sua autoria,
bem como atividades realizadas, dentro e fora da Escola,
através de notícias e de reportagens que relatam e ilustram
as datas e os eventos comemorados.

Maria, Inês - 9ºA; Íris, Rayane e Sara - 9º B (Oficina de Escrita)

DIA MUNDIAL DA POESIA E DIA MUNDIAL DA ÁRVORE
A Biblioteca Escolar assinalou a data de 21 de março,
através de uma exposição que associou a poesia e a
natureza numa recriação que evocava duas realidades
distintas, mas ambas essenciais à vida. Desta
construção simbiótica do que brota das árvores e do
que brota da imaginação, fizeram parte os poemas “Os
pássaros nascem na ponta das árvores”, de Ruy Belo,
“Árvores”, de Gastão Cruz, e “Poema das árvores”, de
António Gedeão.

Luísa Pereira (Professora de Educação Visual)
Equipa de Coordenação do Jornal
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“CANTINHO DO ORIGAMI” NA BIBLIOTECA
A Biblioteca Escolar lançou mais um desafio aos seus alunos,
convidando-os a construir origami. O “Cantinho do origami” é um
espaço relaxante, criado para experimentar e criar figuras e formas
curiosas, num jogo de paciência e concentração, que ajuda a
desenvolver a destreza manual.
Trata-se de uma atividade lúdica de relaxamento e de ocupação dos
tempos livres, que tem sido muito apreciada por vários alunos de
diferentes idades.
Esta iniciativa foi divulgada em diferentes espaços da Escola, através
de cartazes muito apelativos.

Inês - 9ºAno – Oficina de Escrita
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AS CAMÉLIAS NA NOSSA ESCOLA
Integrada na Semana da Leitura
2021/2022, dinamizada na nossa Escola
pela Biblioteca Escolar, em celebração do
Dia Mundial da Árvore e do Dia Mundial da
Poesia, os alunos da turma 8ºA partiram à
descoberta das camélias na Literatura, na
Arte, na Ciência e na História, em diversas
atividades interdisciplinares, que deram
origem a várias exposições de trabalhos
dos alunos e culminaram numa plantação
de cameleiras, no âmbito do Projeto de
Polinização da disciplina de Expressões
Artísticas e Tecnológicas e da preservação
da biodiversidade na Escola. As cameleiras
plantadas pelos alunos com a ajuda do
Clube de Jardinagem foram oferecidas pelo
Horto da Boavista, dando início à
construção do “Jardim das Camélias” na

nossa Escola. Os alunos reconheceram a
importância histórica das camélias que,
desde há alguns séculos, embelezam os
jardins públicos e privados da cidade do
Porto, tendo sido atribuído a esta cidade,
desde 1880, o título de “Cidade das
Camélias”. Os exemplares destas plantas,
provindos do Sudeste Asiático, de regiões
da China e do Japão, foram trazidos pelos
descobridores portugueses, no regresso
das suas viagens ao Oriente.
Durante a plantação de camélias pelos
alunos, houve momentos de leitura de
alguns poemas alusivos a esta espécie
floral, explorando-se a Literatura numa
vertente de “Ler sempre, Ler em qualquer
Lugar”.

Professora Paula Santos
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8 DE MARÇO DE 2022
No Dia Internacional da Mulher, a
professora bibliotecária visitou as turmas
do 2º e do 3º ciclo para explicar a razão da
comemoração desta data. Numa conversa
informal com os alunos, tentou sensibilizálos para a importância dos direitos das
mulheres na sociedade, ao longo dos
tempos, com exemplos de conquistas, em
diferentes países, por exemplo, nas áreas
da educação e do trabalho.
Em seguida, a professora bibliotecária
distribuiu um folheto com fotografias de

escritoras portuguesas, solicitando aos
alunos a respetiva identificação e títulos de
livros conhecidos.
Finalmente, foi lido o poema de Sophia de
Mello Breyner Andresen, que constava
desse folheto, tendo sido gravada a leitura
por alguns alunos, para posterior
publicação nas redes sociais da Biblioteca.
Na Biblioteca, esta data também foi
assinalada com destaques para a exposição
de obras escritas por escritoras famosas, na
literatura infantil e juvenil.

Susana Cruz (Professora Bibliotecária) e Paula Santos (Professora de Português)
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SEMANA DA LEITURA NA VILARINHA
Na Escola da Vilarinha, a Semana da Leitura decorreu de 7 a 11 de março. Todas as turmas
da escola, desde o préescolar ao 4º ano,
participaram de forma
positiva e ativa.
A
abertura
da
Semana deu-se com a
atividade Adivinhas à
mesa, ou seja, nesse
Lengalenga à desgarrada
dia, após o almoço, a
sobremesa foi uma adivinha para cada aluno da escola, a qual teriam que solucionar e caso
não conseguissem iam junto dos colegas que prepararam a atividade descobrir a chave.
Durante toda a semana fomos presenteados por pais, avós e tios que vieram à nossa escola
ler ou dramatizar histórias.
As turmas prepararam diferentes apresentações desde Rodízios de Leitura, passando por
Lengalengas à Desgarrada e Dramatizações de
histórias, que puderam apresentar aos colegas da
escola. Com a professora de inglês os alunos
apresentaram a dramatização de The three billy
goats Gruff .
A Semana da Leitura terminou com o slogan Ler
sempre e em qualquer lugar. Assim o PréEscolar A e o 4ºB saíram ao exterior e
distribuíram poesias Poemas à Solta, às pessoas
que se encontravam na rua, no café, no
restaurante e, até mesmo, a trabalhar em
The Three Billy Goats Gruff - Leitura
lojas/serviços perto da Escola. Deixaram ainda
dramatizada
três livros para seguir viagem e ser lidos por
quem os encontrar Viagem do livro.
Foi uma semana de muitas e excelentes partilhas!

Cristina Sousa
(Professora do 4ºB e Coordenadora da EB Vilarinha)
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DIA MUNDIAL DA POESIA
Ler sempre. Ler em qualquer lugar
A turma do 9ºA celebrou o Dia Mundial da Poesia na
Biblioteca Escolar e na Sala dos Professores, com a
declamação de poemas recitados pela Maria, pela
Samaritana, pelo Martim, pelo Tiago e pelo Gonçalo. Após
vários ensaios, estes alunos partilharam os poemas “Mar
Português” de Fernando Pessoa, “Aquela nuvem parece um
cavalo”, de José Gomes Ferreira, “E tudo era possível”, de Ruy
Belo, “Ser Poeta”, de Florbela Espanca, “Porque”, de Sophia
de Mello Breyner Anderson e “As Palavras”, de Eugénio de Andrade.
Na Biblioteca, no momento final desta sessão, o público foi convidado a participar na leitura
do poema “Luís salva a nado o poema”, de Almada Negreiros.
Na sala de professores, a poesia foi novamente motivo de reunião harmoniosa entre alunos
e professores.

Inês - 9ºA (Oficina de Escrita)
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SEMANA DA LEITURA
Na Semana da Leitura, escolhemos o espaço
da Biblioteca Escolar para apresentar os
nossos projetos individuais de leitura.
Cada aluno escolheu um conto de Eça de
Queirós e partilhou com os colegas e
professores presentes as suas impressões de
leitura, bem como algumas notas biográficas
sobre o autor. A maior parte dos trabalhos foi
elaborada com o auxílio do Google Slides, uma
ferramenta digital de que gostamos porque
oferece a possibilidade de sermos bastante
criativos nas nossas apresentações.

Turma do 9ºA (com a colaboração da Oficina de Escrita)

DIA MUNDIAL DA POESIA
No dia 21 de março, os alunos do 8º C leram poemas da autoria de escritores franceses sobre
a temática " Dia Mundial da Árvore", na Biblioteca da Escola. Através da poesia, os alunos
sensibilizaram o seu público para a importância da preservação da natureza.

Turma do 8ºC e Ivone Monteiro (Professora de Francês)
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DIA MUNDIAL DA POESIA
Ler sempre. Ler em qualquer lugar
A turma do 9ºB começou a comemoração do Dia
Direção
Mundial da Poesia na Biblioteca Escolar, lendo os
poemas “Amor é fogo que arde sem se ver”, de
Luís de Camões, e “É urgente o amor”, de Eugénio
de Andrade. A audiência também participou na
leitura coletiva do poema “Luís salva a nado o
poema” de Almada Negreiros. Neste dia, a poesia
foi, ainda, celebrada em vários locais da Escola,
onde alunos de várias turmas e professores de
várias disciplinas puderam comungar, com
agrado, de momentos curtos de leitura. Graças ao
entusiasmo e à disponibilidade da Íris e da Rayane, demos as boas-vindas à Primavera,
brindando as turmas do 9ºA, do 8ºC, do 5ºB e do 7ºB com a leitura de dois poemas.
Gostaríamos que todos os dias fossem dias de celebração da poesia e da natureza.

Sala de aula – 7ºB

Sala de Estudo

Sala de aula -5ºC

Biblioteca

Sala de aula -5ºC

Íris, Rayane, Sara - 9ºB (Oficina de Escrita)
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TROCA DO LIVRO USADO
Com a finalidade de reforçar a motivação
para a leitura e de proporcionar momentos
agradáveis de convívio entre todos, nos dois
primeiros dias do mês abril (sexta-feira e
sábado, de manhã), o Polivalente da EB
Manoel de Oliveira abriu as suas portas para acolher todos os
alunos, os pais/encarregados de educação e outros familiares, de
todas as Escolas do Agrupamento, na “Troca do Livro Usado”,
uma atividade dinamizada pela Biblioteca Escolar, em
articulação com as estagiárias, Cláudia Casalinho e Soraia Lino,
orientadas pela Sra. Dra. Maria José Araújo, professora e investigadora da Escola Superior de
Educação. Esta experiência cultural contou, ainda, com a colaboração preciosa da Maria, da
Íris e da Rayane, alunas do 9º ano e representantes da Associação de Estudantes.
A turma do 4º B da Escola da Vilarinha visitou a “Feira”, na
companhia da sua professora Cristina Sousa. A Lara e a Maria
(9ºB), repórteres do Notícias Frescas, aproveitaram o ensejo para
conversar com a Helena, a Nina, a Carolina e a Pia que estavam
muito felizes com os livros que tinham acabado de escolher e com
a oportunidade de trocar um livro seu por outro que ainda não
leram, renovando, assim, as suas bibliotecas pessoais. Além disso,
rever alguns colegas mais velhos que já conheciam de outras atividades foi, também, motivo
de alegria.
Os repórteres do Notícias Frescas foram incansáveis e, revestidos de grande ânimo,
entrevistaram alguns pais e alunos que
visitaram a “Feira”. Falaram com a
Senhora Assma, mãe da Sara (3º ano),
da EB Fonte da Moura, que elogiou a
ideia, referindo que, assim, os meninos
e as meninas puderam trocar os livros
que já leram por outros que ainda não
leram. A mãe da Sofia (aluna do 4º ano,
da EB Ponte), a Senhora Sara Damares, é de opinião que a iniciativa é boa, pois, além de dar
uma outra vida aos livros, promove, ainda, a troca de livros sem gastar dinheiro, bem como
estimula a conexão da Escola com a comunidade. Os pais da Joana (1º ano, da EB Fonte da
Moura) e do Afonso (5º ano), a Senhora Alina e o Senhor Afonso, elogiaram a iniciativa,
destacando a variedade de livros e a renovação da oferta suscitada pela própria “troca”. A mãe
da Matilde (3º ano, EB Vilarinha) e do Lourenço (Pré-Escolar), a Senhora Patrícia Azevedo,
gostou dos livros em língua inglesa e de ver crianças e não, apenas, os pais. Relevou, ainda, a
vantagem de se poder encontrar livros para completar coleções.
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O avô da Maria (9ºA), o Senhor Jorge Benfica, elogiou o papel das Bibliotecas enquanto pólos
de atração para quem quer ler e relatou algumas das suas experiências pessoais, partilhadas
com a neta, na Biblioteca Municipal Almeida Garrett, durante a sua infância. Já o pai, o Senhor
Paulo Mendes, louvou a iniciativa, que, no seu entender, se deveria repetir, pelo menos, uma
vez por período. A mãe da Joana (3º ano, EB Ponte),
a Senhora Sofia salientou a ideia da troca como
muito interessante.
O senhor Tiago Teixeira, representante da
Associação de Pais da EB Manoel de Oliveira é de
opinião que deveria haver uma feira todos os
períodos e realçou os seus aspetos positivos,
pondo em evidência a vinda dos pais à Escola e a
boa motivação para a leitura.
Todos salientaram a motivação para a leitura
como um dos aspetos mais positivos do evento.
Sublinharam, ainda, a vantagem de ter sido realizado a um sábado, tendo este aspeto sido
apontado como importante para o estreitamento dos laços entre a Escola e a comunidade
envolvente.
Interrogados sobre outras possíveis atividades
do seu interesse, os pais sugeriram várias
atividades culturais e de recreação, suscetíveis de
promover a concentração de pais e alunos num
espaço comum. Momentos musicais, peças de
teatro, trocas de brinquedos, sessões de culinária
com os pais, construção de livros simples com os
textos dos alunos, sessões de leitura de contos
associadas à “Troca de livros”, presença de um escritor (“A prata da casa ajuda!”) foram
algumas das propostas apresentadas neste contexto.
O evento foi amplamente divulgado, não só nos espaços interiores das Escolas, mas também
no exterior, através de cartazes afixados nas
instalações da União de Freguesias e em alguns
estabelecimentos comerciais locais. No 1º ciclo, a
divulgação foi feita com a colaboração dos
professores e no 2º e 3º ciclo, a comunicação foi
feita através dos Diretores de Turma. O espaço do
Polivalente foi renovado com os motivos
primaveris que a professora Luísa Pereira, uma das
organizadoras da atividade, escolheu para nós. No
meio da azáfama, ainda houve tempo para sortear um recheado “Cabaz de Livros”.
A Direção e a Presidente do Conselho Geral honraram a “Troca de Livros Usados” com a sua
presença e participaram na “Troca”, trazendo e levando livros de literatura infantil.
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Maria Manuel, Inês - 9ºA; Lara, Maria, Íris, Rayane, Inês - 9ºB (Oficina de Escrita)
Equipa de Coordenação do Jornal

CONCURSO DE ORTOGRAFIA NA BIBLIOTECA
No dia 7 de junho, realizou-se
na Biblioteca Escolar a final do
Concurso de Ortografia do 2º
ciclo. Este concurso teve três
rondas (uma por período) e o
aluno que obteve melhores
resultados, na soma das três eliminatórias, foi à final,
representando a respetiva turma.
A prova consistiu num exercício de completamento
de um texto com 20 lacunas. Os alunos tinham que
escrever as 20 palavras em falta, corretamente.
Apurados os resultados do concurso, os três
vencedores foram brindados com um livro e outras
prendinhas. No final todos receberam um
Certificado de Participação e uma pequena
lembrança.
Esta atividade foi dinamizada pelo grupo de
Português do 2º ciclo. Os alunos revelaram interesse
e entusiasmo por esta atividade que correu muito
bem.
Maria José Cunha (Professora de Português e Delegada de Português- 2º ciclo)
Sandra Coelho (Professora de Português – 2ºciclo
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COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA FAMÍLIA
Envolver as famílias

Nos finais de abril, a Biblioteca
Escolar convidou as famílias das
crianças do Pré-escolar e dos alunos de
todas as escolas que integram o nosso
Agrupamento
a
participar
na
comemoração do Dia Internacional da
Família, através de uma representação
pictórica da família de cada aluno, realizada, em casa, a partir
da leitura e da exploração da obra O Livro Em Família, da
autoria de Todd Parr.
O convite foi acompanhado por uma apresentação
Algumas famílias são parecidas. Algumas
em PPT, com excertos do referido livro, e pela famílias gostam de comer coisas diferentes.
proposta de ilustração, a ser concretizada por cada Algumas famílias gostam de se abraçar. Abre
aluno, em colaboração com a respetiva família, no este livro para leres acerca de todos os tipos de
família.
https://www.wook.pt/livro/o-livro-da-familia-todd-parr/187742
molde fornecido, que simula um ecrã de telemóvel.
(consult. em 09/06/2022)
Uns dias antes da efeméride, todos os trabalhos
foram expostos num dos átrios principais da Escola sede, onde
Todd escreve
puderam ser apreciados e elogiados pelas turmas, das diferentes
para ajudar as
escolas, que visitaram a Exposição, entre o dia 13 e o dia 27 de
crianças a
maio. Sobressaía a criatividade e a originalidade das técnicas e
aprender a
acreditar em si
dos materiais utilizados na sua elaboração.
mesmas e para
A celebração do Dia Internacional da Família no
aceitar os outros.
Agrupamento teve como objetivo, entre outros, promover o
envolvimento e a cooperação das famílias, bem como realçar
a importância da família na educação infantil e da mensagem
de união, de amor, de respeito e de compreensão para obter
o bom relacionamento de todos os elementos que a
compõem.
A Equipa de Coordenação do Jornal

EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS
Dia Internacional da Família
Exposição patente ao público na Escola Básica
Manoel de Oliveira.
Mais de três centenas de famílias colaboraram na
elaboração dos trabalhos expostos.
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A Equipa de Coordenação do Jornal
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A OBESIDADE
Antes de mais, agradeço o convite da
Escola para escrever no blogue da
Biblioteca e no jornal escolar Notícias
Frescas. Vou aproveitar esta oportunidade
para tratar de um assunto de muita
importância para as crianças: a obesidade,
as suas consequências para a saúde e
hábitos de rotina para evitá-la.
Em Portugal, uma em cada três crianças
sofre de excesso de peso. Isto se deve,
principalmente, a hábitos alimentares
pouco adequados, como o consumo de
chocolate e de doces em excesso. A
obesidade pode trazer associada graves
problemas de saúde, como, por exemplo:

doenças de coração, hipertensão arterial,
diabetes e, ainda muito importante, a perda
de autoestima ligada à imagem.
Como poderíamos reduzir o risco de
obesidade? À partida, não parece
complicado: diminuir o consumo de
alimentos com muito açúcar (natas,
guloseimas, chocolates…), realizar não
mais do que 4-6 refeições por dia, e fazer
25-30 minutos de atividade física diária.
Em definitivo, todas estas palavras se
podem resumir em duas ideias principais:
uma dieta equilibrada e exercício diário.
Sabem como é que agora estou vestida?
Correto!!! Com o meu fato de treino.
Acompanham-me?
Até à próxima.

Sara Salas Sánchez – 5ºA
Encarregado de Educação da Aluna

EXCESSO DE PESO
Em Portugal, uma em cada três crianças tem excesso de peso. O consumo
de chocolate e de doces em excesso pode conduzir à obesidade, o que tem
consequências muito negativas para a saúde.
Eu sou um menino obeso e estou a tentar fazer dieta. Eu não sei muitas
coisas para emagrecer, mas sei algumas:
- Podes comer só carne branca;
- Metade do arroz ou da massa devia ser salada.
-Eu como arroz com atum; às vezes, como um doce, mas agora estou quase a fazer anos e vou
dar umas “quebras” na dieta, mas não muitas, porque estou a tentar fazer dieta.
Sérgio - 5ºC

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
Há muitos meninos que andam a comer muitos doces no nosso país, mas se começarmos a
deixar de comer tantos doces podemos manter a nossa alimentação saudável.
Para que é que precisamos de cuidar da nossa alimentação? A nossa alimentação é um dos
fatores mais importantes do nosso corpo. Se nós começamos a comer doces, fazemos mal à
saúde porque assim podemos ter dores de barriga, vómitos e cárie dentária. Se quisermos
manter a nossa alimentação saudável é só trocarmos os doces por mais alface e salada.
Afonso Gonçalves - 5ºB
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AVANÇAR ATÉ AO DESTINO
Estava um dia agradável, apropriado para andar
na rua. Decidi descer a Rua da Vilarinha até ao
Parque da Cidade. À medida que ia caminhando,
batia-me na face uma leve brisa matinal.
Do lado esquerdo, havia uma casa azul,
rodeada de arbustos com flores brancas e de cor
violeta. A janela baixa, sem cortinas, exibia no
parapeito
diversos
vasos
com
rosas
avermelhadas e margaridas. Sentia-se o perfume
fresco das plantas. Continuei a descer o
empedrado cinzento e, do meu lado direito,
deparei-me com uma fonte centenária, da qual
corria água gelada.
Já à entrada do Parque da Cidade, encontrei o
restaurante aberto e decidi sentar-me a comer
uma francesinha deliciosa, que me reconfortou a alma.
Texto descritivo coletivo da turma 8ºC, subordinado a uma imagem.

UMA RUA EM BRAGANÇA
Num dia luminoso, eu passeava o meu cão por
uma rua estreita de Bragança, apreciando a
beleza do caminho. Vi um pintassilgo numa
janela, que me chamou a atenção. À frente da
janela, havia vasos vermelhos cheios de flores
de várias cores. Por baixo, cresciam folhas
verdes pontuadas por florzinhas rosa, brancas
e azuis.
À medida que ia subindo a rua, as casas
coloridas iam variando as suas dimensões,
umas mais baixas do que outras, todas com
plantas a enfeitar as janelas.
O meu cão pulava de alegria, procurando
apanhar borboletas que iam pousando nas
flores.
Foi um passeio agradável que dei, num dia muito soalheiro.
Francisca Fernandes - 8ºB
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LIBERDADE É CARMESIM
Sem saber o nome das flores pisoteadas
Pássaros caem do céu, cansados de esperar pelo vento.
Orações não mudarão nada,
só a vontade de lutar pode mudar o agora.
A humilhação de serem aprisionados
É a nossa deixa para contra-atacar
Além das muralhas do castelo, encontra-se um caçador a matar a sua presa
Com um impulso assassino a surgir no seu corpo.
Ele perfuma a noite vermelha, com uma flecha carmesim.
Quem só lamenta a própria impotência
Não poderá mudar nada.
O ódio e a raiva são uma lâmina de dois gumes
E, em breve, as presas serão viradas contra o destino.
Aqueles que podem esperar mudar algo
São os que têm coragem de abandonar qualquer coisa,
Sem suportar nenhum risco, como podes alcançar algo?
Todo esse absurdo forçado sobre nós
É a nossa deixa para atacar
Privados do nosso horizonte, ansiosos por Liberdade
Com um implacável impulso assassino, carregam a morte ao anoitecer
Com um arco e flecha carmesim.
Poema da aluna Lara - 8ºB

Porque é que se festeja o Dia Mundial da Floresta?
Em 1971, instituiu-se pela primeira vez o Dia Mundial da Floresta, com o
objetivo de lembrar às pessoas a importância da floresta para a
sobrevivência do nosso planeta e da espécie humana.
Em 21 de março de 1972 – dia do início da primavera no hemisfério norte
– foi comemorado o Dia Mundial da Floresta em muitos países, entre os
quais Portugal.
Francisco Fonseca - 7ºA
Disciplina-Português
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DIA INTERNACIONAL DO OBRIGADO
Viver plenamente em gratidão
A vida oferece-nos muitos motivos para
agradecer, quer sejamos crentes numa
força divina que nos anima ou não.
Reconhecer com gratidão em todos os que
se cruzam connosco, na jornada da nossa
vida, a ajuda que nos prestam à nossa
evolução, tornando os obstáculos do nosso
caminho mais suaves, é um ato de
humildade que nos faz pessoas melhores,
mais positivas.
Existe uma frase atribuída a William
Shakespeare que refere: “A gratidão é o
único tesouro dos humildes”. Na prática,
passamos muito tempo a reclamar e a
centrarmo-nos
nos
problemas
e
dificuldades, não parando para refletir nas
coisas boas que recebemos todos os dias,
por vezes, de forma inesperada. Quando
chove, reclamamos do mau tempo; quando
faz sol, reclamamos porque está quente;
quando é noite, gostaríamos que fosse dia.
Sejamos humildes em reconhecer os

benefícios que diariamente recebemos, na
simplicidade do ato de existir e que na
nossa existência humana reside em si
própria uma dualidade – negativa e
positiva – que nos
impele a crescer, a
nos elevarmos em
virtudes. O desafio
à gratidão acontece
nos tempos difíceis
da nossa vida,
quando
surgem
adversidades.
Contudo, evoluímos com o Bem que nos
acontece, mas também com o Mal que nos
faz sofrer, também ele gerador de
aprendizagem. Continuar a amar a vida,
mesmo nessas circunstâncias, e reconhecer
o positivo que advirá é um passo para a
nobreza da alma. Sejamos gratos em todos
os momentos, pois com a gratidão fala o
Amor.
Professora Paula Santos

“NO MOINHO” - PROJETO INDIVIDUAL DE LEITURA

Inês Cruz - 9ºAno
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DIA DA MULHER
O mar dos meus olhos
Há mulheres que trazem o mar nos olhos
Não pela cor
Mas pela vastidão da alma
E trazem a poesia nos dedos e nos sorrisos
Ficam para além do tempo
Como se a maré nunca as levasse
Da praia onde foram felizes
Há mulheres que trazem o mar nos olhos
pela grandeza da imensidão da alma
pelo infinito modo como abarcam as coisas e os homens...
Há mulheres que são maré em noites de tardes...
e calma
Sophia de Mello Breyner Andresen
Professora Elisabete Teixeira

DEPOIS DA TEMPESTADE, VEM A BONANÇA
As sirenes começaram a soar, o medo e o terror tomou conta de todas as pessoas na Ucrânia.
Toda a gente começou a correr para casa, levavam os corações cheios de aflição e iam a
pensar no pior.
As pessoas começaram a fazer as suas malas, pois iriam refugiar-se
noutros países para sua segurança. O pior de tudo eram pais, irmãos,
tios e sobrinhos a despedirem-se de quem mais gostavam, já que os
homens teriam de combater e deixar tudo para trás.
Começaram a aparecer avisos em todos os canais de televisão de
bombardeamentos em várias regiões e, desde aí, mísseis impiedosos começaram a atingir
prédios; tudo estava um caos, destruição completa.
As pessoas que não conseguiram sair do país e mesmo aqueles que foram obrigados a ficar
para combater, estavam em fuga para abrigos subterrâneos, assustados e sem saber o que
fazer, para se protegerem.
Todavia, há sempre uma luz no final do túnel, instituições humanitárias e diversos civis de
outros países começaram a ajudar os ucranianos, com comida, roupa, materiais para a sua
higiene.
Agora, o que o povo ucraniano quer é paz, no entanto, isso está a ser muito difícil de se
alcançar.
Resta a todos a esperança e a fé.
Carolina - 8ºC
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CARTAS REDIGIDAS PELOS ALUNOS
Inferno, 3 de novembro de 1518
Olá, mulher!
Espero que estejas bem. Cá em baixo não está muito bem, porque estou no Inferno! Aqui é muito quente e
tem muitas pessoas. Aconselho-te a mudar de vida porque se continuares assim, irás para o Inferno como eu
e acredita, aqui em baixo, não é nada agradável! Já agora, não acredites em tudo o que te dizem sobre o Céu e
sobre o Inferno porque vão estar sempre errados.
Minha amada, esperava que tivesses rezado por mim, mas parece que não foi o que aconteceu. Soube que
houve uma nova bactéria, que está a gerar muitas mortes!... Espero que não a apanhes e que tenhas muita
saúde, enquanto viva. Nesse mundo, existem muitas pessoas maldosas, por isso, tem cuidado. Eu era muito
rico, pensava que iria para o Céu, mas não fui porque a minha maldade não tinha fim, como tu bem sabes.
Agora terei de me despedir porque eles estão a chegar, então, até breve.
Até um próximo dia,
Fidalgo
Martim - 9ºA

Ilha Perdida, 1 de setembro 1517
Minha dama querida!
Nesta carta terei de ser breve.
Aconteceu tudo muito rápido, abri os olhos e parecia que estava noutro mundo; um lugar estranho foi
surgido, escondido no nevoeiro gelado.
Era um cais enorme! Com curiosidade, segui por um pavimento de madeira e encontrei um marinheiro com
um ar diabólico, que tentou puxar-me para a barca dele e, depois de um pouco de conversa, finalmente, percebi
onde me encontro. Minha querida dama, eu vim para o temível inferno, sinceramente, ainda não entendo como
alguém como eu veio parar aqui! Só sei que estou morto e a única coisa que consegui fazer, antes de entrar na
barca, foi dar a volta à cabeça daquele marinheiro diabólico, para ele me deixar escrever esta carta, caso
contrário, não sei como me consolaria. Vou tentar rezar por si, minha querida amada. Deve-se estar a
perguntar porquê! Bem, se achava que eu vinha sozinho para o Inferno, está enganada! O marinheiro disseme que um certo dia, também se juntará a mim.
Agora, tenho que me despedir. Até ao dia em que nos encontraremos de novo! A vida é injusta! Devia ir
para o Paraíso, mas já não posso fazer nada, o meu caminho já está traçado. Já estou morto e já! Só queria
que houvesse uma maneira de voltar à vida terrena para estar consigo.
Muitos beijos do teu amado,
Fidalgo
Raquel Correia - 9ºA

NOTÍCIAS FRESCAS

57

PÁGINAS LITERÁRIAS

23 de junho de 2022

Barca do Inferno, 1 de setembro de 1517
Querida Amada,
Esta é a última vez que irei comunicar contigo, ainda que não seja da forma como eu queria, cara a cara.
Não irei ser eu a escrever a carta toda, porque o excelentíssimo Diabo quer escrever o fim.
Quero que saibas que não adianta alguém matar-se a rezar para que o falecido tenha salvação, porque tudo
irá depender das ações e das escolhas feitas na vida terrena. Como já deves ter percebido, eu sou uma dessas
pessoas, já estou condenado, desde o momento em que nasci. O que eles dizem e aconselham “Reza três paisnossos e quatro ave-marias que ele terá a salvação garantida”, de nada vale se as nossas ações, em vida, nos
condenam. Não te acredites no que se diz! A realidade é bem diferente!
Bom, o meu tempo acabou. Queria poder escrever muito mais, como aquelas listas de compras dos filmes,
mas não é possível. Despeço-me, enviando-te muitos beijinhos.
«Olá, daqui escreve o Diabo, só queria dar-lhe os meus pêsames pelo sucedido, eu sei que deve ser difícil
lidar com a morte de uma pessoa que todos adoravam…. Oh, quem é que eu quero enganar! Na verdade,
ninguém gostava dele, por isso quero felicitá-la, hihihihi, foi um pequeno grande alívio para todos vós, com
certeza.
Agora, ele poderá despedir-se pela última vez.»
Sempre teu admirador,
D. Anrique
Inês Teixeira – 9ºA

POEMA COLETIVO
Lá longe … muito longe
Onde não se vê, não se ouve
Ouve-se o cantarolar dos pássaros
O rumor do mar … muito longe
Ouve-se o cântico
das sereias escondidas entre os corais.
Que encantam os marinheiros
Que mandam nos marinheiros!
Lá longe … muito longe
Uma rocha a chorar
(Como pode uma rocha chorar?!)
Uma criança a gritar
Por ver a luz pela primeira vez
Após uma contagem até três
O mar intensifica-se,
Entre rugidos e dor imensa.
Lá longe … muito longe
O silêncio falador
Que se ouve sem uma palavra
E se entende com um olhar.
Turma: 9ºA
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POEMA COLETIVO DA TURMA 8ºA
Procissão da Páscoa (adaptado de António Lopes Ribeiro)

Tocam os sinos da torre da igreja,
Há pétalas de rosa e jasmim pelo chão.
Em Aldoar que Deus nos proteja!
Vai sair o compasso em procissão.
Mesmo na frente, vai o senhor padre,
De roupa nova, vem o sacristão.
Quando o acólito lhe acena com o braço,
Logo a sineta faz dlim, dlim, dlim, dlão.

Olha os meninos, tão bem alinhados!
Que anjinhos, todos bem-comportados.
Trazem ao ombro um andor de Jesus Cristo,
E os panos dourados rebrilham, só visto.
Tocam os sinos da torre da igreja,
Há pétalas de rosa e jasmim pelo chão.
Em Aldoar que Deus nos proteja!
Vai sair o compasso em procissão.
Olha os irmãos da nossa paróquia!
Muito solenes nas suas vestimentas!
Ninguém supôs que em Aldoar houvesse
Tantos bigodes e tais paramentas!

Ai, que bonitos que vão os pequeninos!
Com que cuidado os vestiram em casa!
Um deles estende Cristo Jesus
E o mais pequeno a água benta e a Cruz!
Tocam os sinos da torre da igreja,
Há pétalas de rosa e jasmim pelo chão.
Em Aldoar que Deus nos proteja!
Vai sair o compasso em procissão.
Pelas janelas, as mães e as filhas,
espreitam fervorosamente no prédio.
E os lindos rostos, por trás das cortinas,
Parecem anjos de Deus por intermédio!
Com o calor, o sacristão vê-se aflito.
E o povo ajoelha ao passar o Crucifixo.
Em Aldoar, nada há de mais bonito
Que a Solene Páscoa de Nosso Senhor!
Tocam os sinos da torre da igreja,
Há pétalas de rosa e jasmim pelo chão.
Em Aldoar que Deus nos proteja!
Vai sair o compasso em procissão.

Poema coletivo da turma 8ºA
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POEMA COLETIVO DA TURMA 8ºC
Procissão da Páscoa (à maneira de António Lopes Ribeiro)

Tocam os sinos na torre da igreja,
Há flores e folhas perfumadas pelo chão.
Em Aldoar que Deus nos proteja!
Vai passando o compasso em procissão.

Ai, que bonitos que vão os pequeninos!
Com que cuidado os vestiram em casa!
Um deles leva à frente a cruz de Cristo.
E o mais pequeno leva a caldeira sem asa!

Mesmo na frente, vai o senhor abade,
De batina nova, vem o sacristão.
Quando o povo lhe acena com o braço,
Logo a sineta faz dlim, dlim, dlim dlão.

Tocam os sinos da torre da igreja,
Há flores e folhas perfumadas pelo chão.
Em Aldoar que Deus nos proteja!
Vai passando o compasso em procissão.

Olha os meninos, tão bem alinhados!
Que bem vestidos, tão bem arranjados.
Trazem ao ombro faixas com dourados,
cujos desenhos são pelo sol iluminados

Pelas janelas, as mães e as filhas,
rezam nas contas os terços ensinados.
E os lindos rostos, por trás dos cortinados,
Parecem anjos que vieram do Céu!

Tocam os sinos na torre da igreja,
Há flores e folhas perfumadas pelo chão.
Em Aldoar que Deus nos proteja!
Vai passando o compasso em procissão.

Com o calor, o grupo vê-se aflito.
Mas o povo ajoelha ao passar o Crucifixo.
Em Aldoar, nada há mais bonito
Que a Ressurreição de Nosso Senhor!

Olha os irmãos da nossa paróquia!
Muito solenes e dignos nos olhares!
Ninguém supôs que em Aldoar houvesse
Tantos sorrisos nos entreolhares!

Tocam os sinos da torre da igreja,
Há flores e folhas perfumadas pelo chão.
Em Aldoar que Deus nos proteja!
Já passou o compasso em procissão
Poema coletivo da turma 8ºC
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POEMA DE UMA ALUNA
Existe entre o real e o fingido
Uma linha distorcida onde
Perdi a minha chance
Desapareceu na névoa do que nunca aconteceu
Sou eu quem nunca poderá fazer amizade
Eu deixo ir
Acordo agora, para a minha vida real
Deixa-me sonhar, até ao próximo voo
Afogo-me por tanto tempo,
Fiquei mais velha
Agora a multidão foi-se, acabou?
Está acabado?
Lara - 8ºB

DEPOIS DA TEMPESTADE VEM A BONANÇA
Pensei que seria um dia normal como os
outros, mas, nesse dia, acordei com um
barulho de trovões. Então, como eu nunca
tinha visto um relâmpago, com os meus
próprios olhos, decidi abrir os estores,
movida pela curiosidade excêntrica de ver
um relâmpago. Mal abri os estores,
apercebi-me de que o tempo estava
hediondo, estava tão nublado e escuro, que
nem dava para distinguir o cimo das casas,
com umas nuvens tão cinzentas que
pareciam aborrecidas, ou talvez tristes… Por ter chovido tanto, tinham-se criado poças de
água, quase formando um lago. As horas foram passando e o tempo continuava igual,
melancólico, então, adormeci.
Num piscar de olhos, acordei e percebi que o dia já estava a meio. Fui direta à janela e vi que
as nuvens estavam a desaparecer sob um sol que surgia a brilhar tão intensamente, que nem
se podia o olhar diretamente. Porém, ainda havia vários pequenos pingos de chuva que se
uniam, no horizonte, num arco-íris glorioso que me fez chegar às lágrimas.
Foram passando as horas e o tempo parecia tão maravilhoso, que adormeci, mas, desta vez,
com um sorriso na cara.
Márcia Santos -8ºB
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TRABALHOS SOBRE OS DIREITOS HUMANOS

Alunos da turma 6º C
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MOMENTOS ARTÍSTICOS DE UMA ALUNA

Joana - 6º Ano
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EXPOSIÇÃO MY FAVOURITE SPORT
Os alunos do 8ºano da Professora de Inglês, Ana Pais, participaram
numa exposição alusiva ao tema "My favourite Sport", que reuniu os
trabalhos realizados em torno das preferências desportivas e da
descrição dos seus desportos favoritos, bem como do equipamento
necessário para a sua prática, do local onde os praticam, entre outros
aspetos.
“My favourite sport is football because I think it´s competitive and fun. The equipment I need to play
football is a ball and trainers. I practise football very often in CATL and at school.”
Cristiano - 8º B
My favourite sport is snorkelling. To practise this sport I need flippers, a wetsuit and a snorkel. I usually
go snorkelling in Matosinhos, always at the weekend at 2 pm. I like this sport because when I am in the
water I feel like a mermaid.”
Márcia - 8º B
“My favourite sport is tennis.
I don´t play tennis but I would like to practise one day. I know tennis is practised two or three times a
week. I like tennis because people play it outdoor and we can watch it too.”
Francisca - 8º B
“My favourite sport is football because I like to play it and it´s not just a challenge to be the best.
Daniel - 8º B
“My favourite sport is sport walk. To do sport walk you need trainers and sports clothes. I practise sport
walk every day, normally from my grandmother´s home to my friend´s house near the church.”
Lara - 8º B
“My favourite sport is basketball. I rarely play basketball. To play it you need trainers and a ball. I like
basketball because it is funny and I can relax. It is important to do sport because it is healthy and helps
your body keep fit.”
Bianca - 8º C
My favourite sport is football. I play football at The Fonte da Moura Club. I practice every day. I like it
because it´s a team sport and it´s good for our health. It is good for the mind and body!
Sandro - 8ºA
My favourite sport is Karate. I practice karate at the Dojo three times a week. I like to practice karate
because I feel good doing it. This sport is important because it helps you relax and have self-control.
Luna - 8ºA
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My favourite sport is cycling. I do street cycling so I can feel the wind in my face. I cycle twice a week,
on Saturdays and Sundays. I like cycling because it´s relaxing and fun. I do it with my friends. The
importance of cycling for me is to have fun with my friends, to relax and unwind.
Tiago - 8ºA
“My favourite sport is skateboarding. It is necessary to have a skateboard and for those who do not feel
comfortable walking, you need some knee pads. I practice at home on my backyard. I go skateboarding
when I have time.”
Carolina - 8ºA
My favourite sport is football. I play football in a park. I usually play football three times a week. I like it
a lot because I usually watch games on television and love it. Sport is important to lose weight and be
healthier.
Mariana - 8ºA
Ana Pais Lopes (Professora de Inglês)

THE SUMMER
Summer is like poetry written in the sand, in the sea and in the sun.
I don´t mind the heat, I mind not having a pool!

Luna - 8ºA

Carolina - 8ºA

In the summer I like to go to the pool and sunbathe on the beach. Go to the beach very early
in the morning and have lunch, a snack and still eat a good ice cream. I also like to go on
vacation to Lisbon with my family.

Tiago - 8ºA

Life is better in a bikini
Summer days,
Summer memories.
I need vitamin SEA
As endless as the ocean
As timeless as the ties.

Luz - 8ºA

I love summer because it´s where we can go to the beach with friends and eat lots of ice cream.
Rafaela - 8ºA

I bought a straw hat to protect my face from the sunlight in summer.
Ema - 8ºA

Hottest season of the year
Where clothes are shorter
Hair becomes lighter
More refreshing water and life lighter.

NOTÍCIAS FRESCAS

Cristiano - 8ºA

65

LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

23 de junho de 2022

EXPOSIÇÃO “MY FAVOURITE SPORT”
Os alunos do 8ºano da Professora de Inglês, Ana Pais,
participaram numa exposição alusiva ao tema "My favourite
Sport", que reuniu os trabalhos realizados em torno das
preferências desportivas e da descrição dos seus desportos
favoritos, bem como do equipamento necessário para a sua
prática, do local onde os praticam, entre outros aspetos.
Opinião de alguns alunos do 8ºano.
Gostaste de participar nesta atividade? O que aprendeste com esta atividade?
Gostei muito de participar nesta atividade, porque aprendi como escrever um texto em
Inglês sobre o meu desporto favorito.
Mariana Teixeira - 8ºA

Gostei de participar nesta atividade, porque além de aprender a fazer um texto em Inglês
também gostei de falar sobre o meu desporto favorito.
Cristiano Jesus - 8ºB
Repórter redatorial e fotográfica: Inês Teixeira 9ºA (Oficina da Escrita)

EXPOSIÇÃO “TYPES OF HOLIDAYS”- 8ºANO
Na disciplina de Inglês, os alunos do 8º ano elaboraram textos escritos, alusivos
ao tema “Types of Holidays”. Neste contexto, refletiram sobre tipos de férias
favoritos, locais de férias, atividades praticadas em férias, entre outros aspetos.
Os trabalhos realizados puderam ser apreciados pela comunidade escolar,
através da Exposição patente na vitrina de Inglês.
Luana - 9ºB
(Professora Ana Pais)

EXPOSIÇÃO INGLÊS –“TYPES OF HOLIDAYS” - 9ºB
Na disciplina de Inglês, os alunos do 9ºB realizaram uma Exposição
subordinada ao tema “Types of Holidays”. Nela foram partilhados os
trabalhos escritos e ilustrados pelos alunos, que utilizaram o
vocabulário específico adquirido nas aulas para falar sobre tipos e
locais de férias favoritos e atividades praticadas em tempo de férias.
“I prefer beach holidays. Beach holidays are lots of fun. I go swimming
in the sea and sunbathe, it´s so relaxing! I love spending my holidays
with my friends or my family. It is such a lovely moment when I am with
them. I usually spend my holidays at Matosinhos beach and it´s great.”
Luana - 9ºB
(Professora Ana Pais)
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“The type of holidays I like is sightseeing holidays because I like to see
historical and famous monuments, statues, museums, football and
stadiums. I like to spend my holidays with my family both outside the
country and in. In this type of holiday I can go on tours, indoors and
outdoor activities.”
Gonçalo - 9ºB
(Professora Ana Pais)

“My favourite type of holidays are beach holidays because I really like to swim,
I like the sea smell and it is really refreshing. On beach holidays we can swim
and sunbathe.
Holidays are important because we can relax of the days of work and the daily
stress. I always spend my holidays with my family and it is very fun. I normally
spend my holidays in Matosinhos beach or in some random swimming pool.”
Clara - 9ºB
(Professora Ana Pais)

“My favourite type of holidays is staying at home and chill. I don´t really like to
go to the beach or to a pool. I prefer to stay at home eating fast food or healthy
food, watching TV and sometimes studying. However, sometimes I like to go to
the shopping center to buy make-up or clothes and having fun with my friends.
During the holidays or maybe the weekends I like to go to the cinema.”
Bianca - 9ºB
(Professora Ana Pais)

THE SUMMER
In Spring birds sing
In summer flowers blossom
In summer I can go to the beach with my friends
In summer I can drink cold juice
In summer I can sunbathe
In summer I can relax and sleep a lot
In summer I can meet my friends
Guilherme - 9ºB

In summer I can go to the beach
In summer I can walk by the sea
In summer I can wear short clothes
In summer I can relax on vacations
In summer I can travel to beautiful places
Clara - 9ºB
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EXPOSIÇÃO DE POSTAIS DE SAINT VALENTINE
No
âmbito
da
comemoração do Saint
Valentine, as turmas do
8ºano e o 9º B da
Professora Ana Pais, na
disciplina de Inglês,
elaboraram postais de
S. Valentim, tendo
estes sido partilhados
com a comunidade
escolar através de uma exposição subordinada ao tema “St. Valentine´s Postcards”.
Sara, Rayane e Íris – 9ºB (Oficina de Escrita)
Ana Pais – Professora de Inglês

EXPOSIÇÃO SÃO VALENTIM
Os alunos do 9ºA comemoraram o Dia de São
Valentim, na disciplina de
Francês,
elaborando
cartazes subordinados ao
tema “Les lettres d’
amour de Napoléon
Bonaparte
et
de
Joséphine”, emoldurando
algumas das fotografias e das cartas escritas
por Napoléon Bonaparte dirigidas a Joséphine, contando assim uma
das histórias de amor mais famosas.
Repórter redatorial e fotográfica: Inês Teixeira - 9ºA

POEMAS DE AMOR
Para celebrar o Dia de São Valentim, as turmas do 7º
e do 8º ano fizeram também a recolha de poemas de
amor.

Inês Teixeira - 9ºA (Oficina de Escrita)
Ivone Monteiro – Professora de Francês
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ADIVINHAS E ANEDOTAS
Contei uma piada química... Não obtive reação.

Como é que o Batman conheceu o Robin?
Pelo bate-papo.
Joãozinho chega atrasado à escola. Ao entrar na sala de aula, a professora diz:
- Outra vez a chegar atrasado, Joãozinho?
- Pois é, professora! Não é a senhora professora que diz que nunca é tarde para
aprender?
O que diz o livro de Matemática ao livro de História?

Não me venhas com
histórias que eu já estou
cheio de problemas!

Como se faz omeleta de chocolate?
Com ovos de Páscoa.

Duas impressoras estão a conversar, quando uma delas diz para a outra:

– Essa folha no chão é sua ou
é impressão minha?

Professora Paula Santos
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ADIVINHAS
- O que é que se compra para comer, mas não se come?
- O garfo.

- O que é que é seu, mas é muito mais usado pelos outros?
- O seu nome.
Professora Paula Santos

O que é que a natureza nos dá duas vezes, mas à terceira, é preciso comprar?

Quem é que chega ao destino sem o seu meio de transporte?

Qual é a diferença entre um gato e uma
centopeia?

Quando se perde não se diz nada.
O que é?

Qual é coisa, qual é ela, quanto mais quente é mais fresco se torna?
António – 8º Ano

Que é que faz uma pulga quando ganha o Euromilhões?
Compra um cão enorme.
Cristiano – 5º Ano
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ADIVINHA
Vivo entre dois muros
Que não se conseguem ver
E mesmo que nunca me dobre
Os outros conseguem-no fazer.

Com ela falas
Com ela sorris
E com ela podes dizer
Se estás triste ou feliz.
José – 6º Ano

ANEDOTAS
ANEDOTA
Na aula de português o professor pergunta:
- Martinha, diga-me lá, táxi leva acento?
- Com certeza, senhor professor. Se não levasse, os passageiros tinham de
se sentar no chão.

ANEDOTA
O Pedrinho era muito preguiçoso. Bem podia a mãe tentar que ele
pegasse nos livros.
- Pedrinho, vamos estudar?
- Nem pensar! O estudo é trabalho, o trabalho é fadiga, a fadiga é suor, o
suor é humidade, a humidade faz mal... Quer que eu apanhe uma pneumonia?
António – 8º Ano
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O CRISTIANO RONALDO
Começou a carreira aos 9 anos de idade. Veio do Funchal para
Lisboa e entrou no Sporting com11 anos.
Filho de um jardineiro e de uma mãe cozinheira.
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro é um futebolista português
que atua como extremo-esquerdo ou ponta de lança.
Atualmente joga pelo Manchester United e pela Seleção Portuguesa.
Vive com Georgina Rodrigues desde 2017.
Nasceu em 5 de fevereiro de 1985, no Funchal, tendo atualmente 36 anos.
Tem 1,87m, e 4 filhos. O mais velho chama-se Cristiano Ronaldo JR ou Cristianinho. Os outros
três são a Eva, a Alana e o Mateo.
O Cristiano Ronaldo tem 3 irmãos: Hugo Aveio Katia Aveiro e Elma Aveiro.
A sua mãe é a Dolores Aveiro.
O Cristiano foi viver para uma mansão de luxo com sete quartos e que se encontra numa
zona mais rural de Manchester, no noroeste de Inglaterra, sendo que por causa do balido das
ovelhas, que não deixavam o Cristiano descansar, ele teve que se mudar para outra casa, nos
arredores de Manchester. Esta mansão também terá amplos jardins, uma piscina, sala de
cinema, garagem para quatro carros, câmaras de vigilância e portões elétricos continuamente
patrulhados por seguranças.
Interpretação:
Com que idade começou a carreira?
5 anos

9 anos

12 anos

Com que idade entrou no Sporting?
7 anos

10 anos

11 anos

Qual a posição de Cristiano a jogar no campo?
Médio

defesa

ponta de lança

Qual o clube em que Cristiano está atualmente? __________________________________________________
Data de nascimento de Cristiano? __________________________
Idade? _______________
Onde nasceu? __________________________________________________
Quantos filhos tem?
5

6
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Diz o nome deles?
__________________________,_________________________,_____________________________,_________________________
O Cristiano Ronaldo tem irmãos?
Sim

Não

Quantos? _________

Qual é o nome da mãe do Cristiano Ronaldo? _______________________________________________________
Quantos quartos tem a casa do Cristiano Ronaldo?
5

7

2

Ele mudou de casa porque não conseguia descansar. por causa do?
Barulho dos vizinhos

Balido das ovelhas

Ladrar dos cães

A casa situa-se numa zona urbana ou rural? ________________________

Bola de Futebol

Campo de Futebol

Professora Ana Vieira
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NOTÍCIAS
− Jornadas da Juventude - Papa Francisco vem a Portugal, a Lisboa de 1 a 6 de agosto de
2023
− Portugal é campeão mundial de Futsal.
− Venceu por 2 - 1, jogou com a Argentina. O jogo realizou-se na Lituânia. Foi o último jogo
do capitão da equipa, Ricardinho.
Professora Ana Vieira

FRUTAS QUE FAZEM VINAGRE
Pera, uva, figo, manga, maçã, framboesa.

Professora Ana Vieira

A HISTÓRIA DO PI
A história do pi remonta há milhares de anos. Várias civilizações antigas
tentaram descobrir o valor do pi o mais aproximado possível. Os egípcios
foram os primeiros: chegaram ao valor aproximado de 3,16. Babilónios,
gregos e chineses continuaram à procura do «número exato», mas todos
os cálculos demoravam anos de muito trabalho. […]
Queres saber mais acerca da história do Pi? Consulta a Visão Júnior em:
https://visao.sapo.pt/visaojunior/noticias/2022-03-11-vamos-comemorar-o-dia-internacional-do-pi/ [Consult. em 27/03/2022]

A Equipa de Coordenação do Jornal

BENEFÍCIOS DO CONSUMO DE ÁGUA
1.

Regulação de temperatura corporal.

2.

Manutenção de funções físicas e cognitivas normais.

3.

Constituição de diferentes de diferentes fluídos corporais, como o sangue e sucos digestivos.

4.

Participação nos processos de transporte, digestão e absorção dos nutrientes.

5.

Eliminação das substâncias tóxicas, bem como outros componentes resultantes do metabolismo.
António – 8º Ano
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COMO SURGIU A IDEIA DE FESTEJAR O DIA DO LIVRO?
No dia 23 de abril de 1616,
desapareciam Cervantes e Shakespeare,
dois escritores muito importantes de
quem tenhas já talvez ouvido falar. Esta
data foi escolhida pela UNESCO para
homenagear os livros e os seus autores. A
ideia surgiu pela primeira vez na
Catalunha, em Espanha, onde a tradição

dita que se ofereça uma rosa pela compra
de um livro.
Os livros mais famosos de todos os
tempos são os seguintes: A Ilíada, de
Homero; A Eneida, de Virgílio; Os
Lusíadas, de Luís de Camões; D. Quixote,
de Cervantes, Os Três Mosqueiros, de
Alexandre Dumas; A Bíblia.

Ricardo Teixeira - 9ºAno

O QUE SE COMEMORA NO DIA MUNDIAL DA CRIANÇA?
O Dia Mundial da Criança é
comemorado em Portugal, no
dia 1 de junho. Nesta data, em
que as crianças são o centro
das atenções, organizam-se
desfiles e visitas escolares,
leitura de textos, declamação
de
poemas,
atividades
desportivas, exposições…
Em 1959, a Organização das
Nações Unidas aprovou os
princípios de Declaração
Universal dos Direitos da
Criança, entre os quais estão o direito ao amor, à educação, à proteção e ao socorro.
Guilherme Ribeiro - 9ºB
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