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DIA DA CIÊNCIA E DA CULTURA
No dia 14 de junho, a Escola Manoel de Oliveira abriu as
suas portas à comunidade, proporcionando a todos os
visitantes uma manhã repleta de atividades recreativas,
experimentais e culturais que animaram vários espaços da
Escola sede. Esta foi mais uma iniciativa do Agrupamento,
realizada em parceria com a Associação de Pais, que trouxe
alegria, divertimento e boa disposição a todos os
participantes.

(Continua na página 12)

CAMPEÕES DO CAMPEONATO SUPERTMATIK
Já são conhecidos os vencedores
do Campeonato SuperTmatik
(Cálculo mental). Realizada em
várias etapas ao longo do ano, esta
competição salutar centrada no
treino do cálculo mental das operações básicas da Matemática
culminou na Grande Final com a magnífica exibição dos alunos
de 1º, 2º e 3º Ciclo que nela participaram.
Muitos parabéns a todos estes alunos!

(Continua na página 10)

TAÇA MANOEL DE OLIVEIRA
No passado dia 11 de junho, realizou-se, no pavilhão da EB Manoel
de Oliveira, a 9ª edição da Taça Manoel de Oliveira. Nesta competição,
como já vem sendo habitual, participaram as seleções das turmas do
4º ano de escolaridade das Escolas Básicas da Fonte da Moura e da
Vilarinha.
(Continua na página 8)

CONCURSO GANHA O DESAFIO
O bom aproveitamento e o bom comportamento continuam a ser
premiados e reconhecidos. A turma do 5º A foi a vencedora do 1º
prémio do Concurso “Ganha o Desafio”, no terceiro período.
(Continua na página 16)

[SUMÁRIO] 25 de julho de 2019
Editorial
Terminou mais um ano letivo e da nossa parte resta-nos
agradecer a todos os alunos e professores que colaboraram
regularmente com a equipa de coordenação deste jornal
escolar na sua elaboração, acreditando que o seu contributo é
importante, não só para a divulgação e valorização dos projetos,
das atividades e de outras práticas inclusivas que envolveram os
pais, os funcionários, as instituições nossas parceiras e
personalidades da comunidade, como também para o
estreitamento de relações entre a escola e o meio envolvente.
Cada nova edição do Notícias Frescas é, para nós, motivo de
regozijo; em parte, porque é reconhecido, pela comunidade,
como um instrumento cívico usado para retratar a nossa
realidade, com os sucessos e os problemas inerentes à vida
escolar do Agrupamento. Mas aquilo que nos move,
principalmente, são as experiências científicas, culturais,
artísticas e desportivas, as vivências que daí resultam e os
afetos que se constroem e nos predispõem para encetar novos
caminhos e enfrentar, com autoconfiança, os grandes desafios
do futuro.
Cumpre-nos salientar a forte adesão dos nossos alunos, de
todos os ciclos, às atividades curriculares e extracurriculares
dinamizadas pelo grupo de Matemática. Deste rol, fizeram
parte campeonatos, desafios mensais, atividades de exploração
de jogos matemáticos, exposições e cerimónias de entrega de
prémios que serviram para reconhecer o mérito de todos os
participantes e homenagear os vencedores, premiando a
excelência do seu desempenho.
De igual modo se procedeu com os alunos que se distinguiram
noutros concursos, nomeadamente n’Os Melhores Artistas
2018/2019.
Cumpre-nos, ainda, realçar a diversidade de atividades
experimentais, culturais e recreativas que animaram a Escola
sede no Dia da Ciência e da Cultura, bem como a qualidade e
diversidade dos trabalhos que integraram a Exposição Final.
Cumpre-nos divulgar projetos que atravessam áreas de
intervenção importantes como a Educação Alimentar, os Afetos,
a Educação para a Sexualidade, a Atividade Física e a Saúde Oral
que incorporaram várias atividades educativas que concorrem
para a promoção e educação para a saúde. Outros, como o
Projeto PertenSer, visaram promover a inclusão social e o
alargamento dos horizontes socioculturais dos alunos
envolvidos.
De igual modo, procedemos com as atividades de
comemoração de datas importantes, que puseram em
evidência os ideais da liberdade, da paz e da solidariedade,
partilhados por todos os países da União Europeia, através da
música, da pintura, do trabalho de pesquisa e de exposições.
Cientes de que o grande desafio será sempre o de continuar,
contamos com a vossa participação responsável para
cultivarmos o saber fazer, para que este jornal continue a ser
um verdadeiro instrumento pedagógico.
Até setembro! Boas férias com boas leituras!
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CONCURSO "ERA UMA VEZ...O 1º DE MAIO"
As crianças do Jardim de Infância da
EB Fonte da Moura participaram no
concurso "Era uma vez... o 1º de
maio", organizado pela Federação
Nacional da Educação (FNE), com um
trabalho alusivo ao tema, o qual foi
contemplado com o 1.º Prémio do 1º
escalão a nível nacional.

Educadora Conceição Oliveira

CONCURSO “OS MELHORES ARTISTAS 2018/2019”
Chegados ao final de mais um ano letivo, realizámos as atividades de encerramento, entre as
quais queremos aqui destacar a Exposição Final de Trabalhos, que decorreu entre os dias 10 e
25 de junho. Nesta exposição, puderam ser apreciados trabalhos de alunos de todos os ciclos.
Os Encarregados de Educação tiveram a oportunidade de a visitar no dia reservado à
renovação das matrículas dos seus educandos, tendo-nos deixado uma palavra de felicitações,
pelos trabalhos apresentados, o que nos dá alento e serve de incentivo para continuarmos a
trabalhar.
Em simultâneo, decorreu o Concurso “Os Melhores Artistas 2018/2019”. Os alunos que
apresentaram trabalhos individuais e foram vencedores são os seguintes:
 Pré-escolar – Leonor, da turma A, da Escola da Vilarinha.
 1º Ciclo – Baltazar, do 4ºA, da Escola da Vilarinha
 2º Ciclo – Inês, do 6ºB, da Escola Manoel de Oliveira
 3º Ciclo – Inês, do 8ºC, da Escola Manoel de Oliveira
Dos trabalhos coletivos
apresentados, foi selecionado
o trabalho da turma do 1ºA
da Escola Básica da Vilarinha.
Parabéns a todos!

Professora Orquídea Castro
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15 de dezembro de 2016

DIA DA EUROPA – EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS

No âmbito da comemoração do Dia da Europa, dia nove de maio, os alunos das três turmas
de 7º ano (A, B, e C) realizaram, em pares, vários trabalhos de pesquisa e de tratamento da
informação, recolhida na disciplina de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC).
Posteriormente, na disciplina de Geografia, procederam à elaboração de cartazes
representativos de vinte e quatro países que constituem a União Europeia.
Foi, ainda, elaborado um panfleto informativo o qual foi colocado nos livros de
ponto de todas as turmas, com o objetivo de assinalar esta data em que se celebra
a paz e a unidade do continente europeu.
Entre os dias seis e dezassete de maio, a comunidade
educativa pôde apreciar os trabalhos realizados, através da
exposição patente ao público no átrio central da Escola.
Professora Lígia Araújo (TIC) e Professora Carla Pereira (Geografia)

DIA DA EUROPA - HINO EUROPEU
Para celebrar o Dia da Europa com música, todas as
turmas do 2º Ciclo, ao longo de duas semanas e meia,
na disciplina de Educação Musical, trabalharam o “Hino
à Alegria”, na flauta, depois da sua contextualização no
quadro dos símbolos comuns da União Europeia.
Composta por Ludwig Van Beethoven, em 1823,
enquanto parte da Nona Sinfonia, esta melodia utiliza a
linguagem universal da música para exaltar os ideais
europeus da liberdade, da paz e da solidariedade,
valores partilhados por todos os países da EU.
Professora Nazaré Rosas – Educação Musical
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“PROBLEMA DO MÊS” - CERIMÓNIA DE ENTREGA DE PRÉMIOS
No dia 15 de maio, os alunos vencedores
do campeonato “Problema do Mês”
reuniram-se para participar na cerimónia
destinada a reconhecer o seu mérito e
homenagear a excelência do seu
desempenho, tendo-lhes sido concedidos
certificados e algumas prendinhas,
entregues pelo diretor, Dr. Arnaldo Lucas, e
pelo subdiretor, Dr. Nuno Carvalho.
Igualmente de parabéns estão todos os alunos que, ao longo do ano, pelo menos uma vez
por mês, aceitaram o desafio e dedicaram parte do seu tempo à resolução de problemas de
Matemática. Distinguiu-se o aluno que, em cada turma de 5º e de 6º ano, obteve a melhor
pontuação.
Esta sessão contou, ainda, com a presença da delegada de Matemática do 2º Ciclo, Dra.
Teresa Rebolo, que representou o grupo de professores promotores e
dinamizadores deste concurso em que participaram 116 alunos de 2º
Ciclo.
A equipa do jornal ouviu a opinião de alunos, professores e Direção e
todos foram unânimes em considerar que o balanço é muito positivo,
tendo em conta o entusiasmo, a participação e o vivo interesse
manifestado por todos os alunos durante a realização da referida atividade.
A Equipa de Coordenação do Jornal

EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS – NATALIDADE
No final do período, os trabalhos
elaborados pelos alunos das três turmas do
8º ano, nas disciplinas de Geografia e de
Educação Visual, estiveram expostos num
local de passagem obrigatória, junto à
Biblioteca Escolar e à Sala de Estudo,
podendo, assim, ser apreciados pela
comunidade escolar.
Em Geografia, os alunos começaram por
elaborar frases de incentivo à natalidade e,
posteriormente, para as ilustrar, em
Educação Visual, elaboraram cartazes
publicitários.
A Equipa de Coordenação do Jornal
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PALESTRA/DEMONSTRAÇÃO DE KARATÉ
No âmbito da temática do Desporto, os alunos do
8ºE/PIEF, juntamente com a sua Diretora de Turma, a
professora Maria Olinda Silva, e restantes professores da
turma, em colaboração com a Técnica de Intervenção
Local, Fernanda Silva, promoveram uma atividade
dirigida a toda a comunidade escolar, tendo sido
convidado o jovem Márcio Silva, campeão nacional de
Karaté.
Esta iniciativa, levada a cabo no dia três de maio,
decorreu com entusiasmo generalizado e terminou com
um lanche convívio, confecionado pelos alunos da turma,
com a orientação da professora de Serviços de Hotelaria,
Maria Olinda Silva, tendo, ainda, sido oferecido ao
convidado, Márcio Silva, um cinturão negro assinado pelos alunos da turma e respetivos
professores.

Professora Maria Olinda Silva
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JUNIOR ACHIEVMENT - 9ºA
Os alunos da turma do 9ºA participaram no Projeto Junior
Achievement, tendo realizado cinco sessões com a presença da
Engenheira e Professora da Faculdade Fernando Pessoa, Ana
Neves, a qual foi voluntária neste projeto. Durante as sessões,
que decorreram na sala de aula, os alunos abordaram diversos
temas como: a escolha de uma profissão; o ensino regular e o
profissional; a gestão de um orçamento familiar e de um ordenado mensal e, ainda, de
diferentes tipos de seguros. Os alunos revelaram bastante interesse por esta atividade,
participando de forma ativa na mesma.
A Diretora de Turma do 9ºA - Ana Pais

CAMPEONATO INTERNACIONAL DE CÁLCULO MENTAL - SUPERTMATIK
Ao longo de todo o ano letivo, a turma 4ºA da Escola Fonte da Moura apostou fortemente
em atividades variadas e inovadoras, com o intuito de desenvolver o Cálculo Mental. Uma das
mais significativas foi a participação no Campeonato Internacional de Cálculo Mental SuperTmatik. Tudo começou por um mini-campeonato intraturma, de onde emergiram três
representantes. Mais tarde, estes três alunos entraram no Campeonato Internacional,
competindo com cerca de 28.000 alunos dos quatro cantos do planeta. Uma vez mais, os
nossos alunos encheram-nos de orgulho, conseguindo arrebatar uns brilhantes 145º, 113º e
46º lugares.

Professor Guilherme Rodrigues

FILME PREMIADO - FONTE DA MOURA (OUTRA VEZ...)
Em dezembro passado: 1º Lugar no
Festival
Cinema
Infanto-Juvenil
Enimation - Maribor (Eslovénia).
Agora: Menção Honrosa atribuída
pelo júri do Tblisi International
Children and Youth Film Festival "Oqros Pepela" ("Golden
Butterfly") (Geórgia).
Para quem quiser recordar: https://www.youtube.com/watch?v=t_VJnQ-W_XY&t=7s
Professor Guilherme Rodrigues
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EXPLORAÇÃO DE JOGOS
Nos dias 11 e 12 junho, pelas 14horas, os alunos do 4º ano de escolaridade (Turmas A e B),
da EB Fonte da Moura foram convidados pela Delegada de Matemática do 2º Ciclo, Dra.
Teresa Rebolo, para participarem numa atividade de exploração de vários jogos
matemáticos (Jogo do Ouri, Solitário, Tangram, Jogo do Semáforo, Jogo das Frações, Jogo 24,
entre outros), com o objetivo de fomentar o gosto pela disciplina de Matemática e suscitar
nestes alunos a motivação e a predisposição para a escola, promovendo o seu
desenvolvimento cognitivo e integrando, sempre que possível, o saber dos alunos na sua
própria aprendizagem.
Todos estes alunos manifestaram o seu entusiasmo e expressaram o desejo de repetir a
experiência no próximo ano letivo.
Esta iniciativa contou com a colaboração de vários professores do 1º Ciclo.

Professora Teresa Rebolo (Delegada de Matemática do 2º Ciclo)

TAÇA MANOEL DE OLIVEIRA
A competição foi muito disputada, tendo terminado com a seguinte classificação:
o 1º Lugar: Vilarinha
o 2º Lugar: Fonte da Moura
o 3º Lugar: Ponte
A Taça Manoel de Oliveira ficará na Escola da Vilarinha durante o
próximo ano letivo, até à realização da próxima edição da prova.

Professor Nuno Carvalho
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VISITA AO PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA
Com o objetivo de sensibilizar para a
necessidade de preservação do ambiente e de
compreender a influência dos fatores abióticos
na dinâmica do ecossistema a visitar, no dia doze
de junho, as turmas do 8º ano de escolaridade
(A, B, C e D) da EB Manoel de Oliveira,
acompanhadas pelas respetivas Diretoras de
Turma (Dra. Bárbara Moreira, Dra. Andreia
Moreira, Dra. Teresa Freitas e Dra. Lígia Araújo),
pela professora de Ciências Naturais (Dra.
Sandra Soares), pela professora de Francês
(Dra. Ivone Monteiro), pela professora de Físico-Química (Dra. Marta Miranda) e pela professora
de Educação Visual (Dra. Luísa Pereira)
realizaram uma Visita / Aula de Campo no
Parque Biológico de Gaia, no âmbito da
disciplina de Ciências Naturais.
Durante a Visita, os alunos realizaram o seu
trabalho de pesquisa de campo com base num
guião previamente fornecido pelas professoras
de Ciências e no qual os alunos registaram
informações relativas ao ecossistema visitado, às
espécies da flora e da fauna existentes
(reconhecendo
a
biodiversidade
do
ecossistema), bem como aos fatores abióticos
característicos do ecossistema (clima e
substrato).
Os alunos foram informados de que deveriam
levar calçado apropriado para o trajeto ao longo
do circuito do parque, bem como caneta e lápis
para efetuar os registos necessários, sem
esquecer o lanchinho para o final da caminhada.
Os alunos mostraram muito interesse e
entusiasmo, empenhando-se na procura da
informação disponível nos painéis ao longo do
percurso, necessária ao preenchimento do referido guião/relatório da aula de campo.
Ivone Monteiro (Professora de Francês)
Teresa Freitas e Sandra Soares (Professoras organizadoras de Ciências Naturais 3º Ciclo)
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FINAL CAMPEONATO SUPERTMATIK DE CÁLCULO MENTAL
Nos dias treze e catorze de junho, realizou-se, na EB Manoel de
Oliveira, a Grande Final do Campeonato SuperTmatik (Cálculo mental).
Esta Final foi disputada pelos quatro alunos de cada Ciclo, apurados
nas duas etapas anteriores do torneio. Nestes desafios matemáticos,
distinguiram-se os três melhores alunos por Ciclo, que foram
classificados em 1º, 2º e 3º Lugar, conforme os resultados obtidos na
Prova.
Conquistaram a medalha de ouro os seguintes alunos: Tiago Silva,
6ºA; Tiago Leite, 9ºA; Igor Rocha, 4ºB (EB Fonte da Moura).
Em segundo Lugar, destacaram-se os seguintes alunos a quem foi
atribuída medalha de prata: Inês Teixeira, 6ºA; Jorge Silva, 8ºC;
Rodrigo Lima, 4º B (EB Vilarinha).
As três medalhas de bronze foram atribuídas aos alunos: Ivan Pinto,
6ºA; Cristiano Novais, 9ºB; Beatriz Silva, 4ºA (EB Fonte da Moura).
Em 4º lugar, distinguiram-se, ainda, os seguintes alunos: Tiago
Moreira - 5ºA; Francisco Azevedo 9ºA; Alexandre Chaves, 4ºB – EB
Fonte da Moura;
A todos os alunos participantes foi
atribuído um certificado de participação.
Os Prémios foram entregues pelo diretor do Agrupamento, Dr.
Arnaldo Lucas, e pelo subdiretor, Dr. Nuno Carvalho.
De realçar, ainda, que além de promover o convívio entre alunos
de vários Ciclos e reforçar a componente lúdica na aprendizagem da
Matemática, esta iniciativa contribuiu, ainda, para a aquisição,
consolidação
e
ampliação
de
conhecimentos matemáticos, na área
do cálculo mental e na resolução de
expressões numéricas, concretamente
no que se refere às regras de
prioridade.
Nesta atividade, estiveram
envolvidos os professores do 4º ano das
três escolas do Agrupamento, bem
como as professoras de Matemática
dos 2º e 3º Ciclos.
Muitos parabéns a todos estes alunos!
Professora Teresa Rebolo (Delegada de Matemática do 2º Ciclo)
A Equipa de Coordenação do Jornal
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CRUZEIRO DAS SEIS PONTES
Um grupo de alunos da Escola Básica Manoel de Oliveira, acompanhados pela professora de
Educação Especial Ana Vieira e pelo professor de Expressão
Plástica Francisco Guerreiro, realizou, no dia 30 de maio, o
“Cruzeiro das seis pontes”, no rio Douro. Foi um passeio
agradável, em que os alunos tiveram a oportunidade de
apreciar as zonas ribeirinhas da cidade do Porto e de Vila
Nova de Gaia, a bordo de um barco rabelo.
Como o dia estava soalheiro, após o desembarque no cais
da Ribeira, os alunos fizeram uma caminhada, passando
pelo Mercado Ferreira Borges, pela Rua das Flores e pela Estação de S. Bento. A visita
terminou com um almoço alegre e guloso no McDonald’s da Avenida dos Aliados.
Professora Paula Santos

VISITA DE ESTUDO AO ZOO DA MAIA
No dia 31 de maio, os alunos da turma 8ºD/PCA
deslocaram-se em visita de estudo ao Zoo da Maia,
acompanhados pelas professoras de Francês e de
Inglês. Esta atividade foi organizada pela professora de
Português, no intuito de induzir o reconhecimento da
riqueza da biodiversidade do nosso mundo, patente na
variedade das espécies animais apresentadas no
parque.
Os alunos mostraram-se recetivos à sensibilização
para a proteção ambiental, para a preservação e proteção das espécies, bem como para os
problemas que os animais enfrentam, como o perigo de extinção de algumas espécies e,
ainda, o problema da caça de outras. Observaram entusiasmados a interação que pode surgir
entre animais de espécies diferentes nos seus habitats. Momento de grande euforia entre os
discentes foi a apresentação do leão-marinho numa atuação muito animada. O reptilário do
Zoo também foi motivo de admiração, pela proximidade com répteis bastante assustadores,
tais como cobras venenosas e crocodilos e outros mais simpáticos, como as iguanas.
À medida que a visita se ia desenrolando, as professoras nomeavam os animais em Língua
Francesa e Língua Inglesa, trazendo uma dimensão de multiculturalidade ao passeio. Os
alunos também descobriram que é possível apadrinhar os animais do Zoo e qualquer pessoa
tem a possibilidade de contribuir para a alimentação desse animal apadrinhado e dar-lhe mais
conforto e segurança.
A visita terminou com uma confraternização entre alunos e professoras, num lanche
refrescado por gelados, trazendo a todos os participantes muita satisfaçã o.
Professora organizadora: Paula Santos
Professoras acompanhantes: Ivone Monteiro e Ana Pais
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DIA DA CIÊNCIA E DA CULTURA - CIÊNCIAS NATURAIS - 3º CICLO

As experiências e os materiais específicos de Ciências Naturais
constituíram um polo muito atrativo, pela diversidade de atividades
práticas e laboratoriais que ofereciam. Organizadas por temas –
Planeta Terra, Ecossistemas e Vida Humana -, chamaram a si alunos de
todos os níveis de aprendizagem, desde os mais entusiastas, até
outros, movidos pela simples curiosidade. No âmbito do primeiro
tema, todos puderam participar na observação de amostras de fósseis
e em simulações de vária ordem: erupções vulcânicas e de correntes
de convecção, de fossilização por moldagem e da estratificação das
rochas com fósseis. O segundo tema levou-os para a observação de
exemplares de biodiversidade, bem como para a simulação do efeito
das chuvas ácidas nas plantas e do efeito de desflorestação nos solos,
entre outras. O terceiro tema foi ilustrado, por exemplo, com a
observação, manipulação e disseção de órgãos dos sistemas circulatório, respiratório e
urinário de animais mamíferos e com a observação de preparações definitivas de sangue
humano, pele humana e de gónadas masculina e feminina, assim como a observação e a
manipulação de um torso humano.
Os alunos puderam, ainda, treinar manobras de Suporte Básico de Vida, com a
ajuda de um manequim ou com “modelos vivos”,
socorrendo-se de colegas que se voluntariaram.
De todas, aquelas que os alunos mais apreciaram foram: a simulação
de três tipos de erupções vulcânicas, a observação, manipulação e
disseção
de
órgãos
de
animais
mamíferos (cabrito, porco e coelho) e a
demonstração de manobras de Suporte
Básico de Vida.
Teresa Freitas e Sandra Soares
(Professoras de Ciências Naturais do 3º Ciclo)
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DIA DA CIÊNCIA E DA CULTURA - DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS
“Quem Joga Aprende” e “Jogo da Glória”
No dia 14 de junho, no âmbito da celebração do “Dia da Ciência e da Cultura”, foram
realizadas as atividades “Quem Joga Aprende” e “Jogo da Glória”, organizadas pelo
Departamento de Línguas e dinamizadas pelos professores dos 2º e 3º Ciclos das disciplinas
de Português, de Francês e de Inglês. O carácter lúdico e pedagógico que as caracterizou
“convidou” os alunos a mostrarem os seus conhecimentos linguísticos de forma divertida e
criativa.
O entusiasmo dos alunos pelas propostas apresentadas foi de grande expressão,
corroborado pelo elevado número de participantes na iniciativa. As atividades tiveram lugar
em duas salas, especialmente decoradas para o efeito, e constavam de jogos poéticos, de
jogos gramaticais e de vocabulário muito apelativos, que incluíram sopas de letras, textos
lacunares e adivinhas, bem como um Jogo da Glória em grande formato, em que os jogadores
participaram, deslocando-se pessoalmente em cima das casas coloridas, respondendo a
questões sobre a língua materna e sobre as línguas estrangeiras. Os vencedores foram
brindados com surpresas e todos os alunos participantes receberam guloseimas para se
deliciarem ao longo do seu desempenho.

Professora Paula Santos
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PORTAL DO DIA DA CIÊNCIA E DA CULTURA
Para o “Dia da Ciência e da Cultura”, realizado no dia 14
de junho, o Grupo de Informática organizou diversas
atividades, sendo de destacar as seguintes: “Carta Certa MY CARDS”; “Desafio QUIZ4YOU - NETSEGURA”; “Hora
do Código – Ganha o Teu Certificado”; “Ganha o teu
Prémio: Questionário de conhecimentos – TIC - ”;
“Exploração do Portal do Dia da Ciência e da Cultura”.
A grande quantidade de alunos que aderiu às referidas
atividades foi surpreendente, assim como foi agradável
constatar o entusiasmo, o interesse e a perseverança
demonstrados perante os desafios colocados, tendo-se
verificado que a maior parte participou em todas as
atividades de exploração propostas. De salientar, ainda,
que o evento decorreu num ambiente de estreita
colaboração que primou pelo sentimento generalizado
de grande diversão e simpatia, em que todos assumiram
uma postura extremamente adequada.
Durante a atividade de exploração livre do Portal –
criado especialmente para a dinâmica em questão -, os
alunos puderam, ainda, adoçar o paladar com alguns
doces, além de, no final, conquistarem certificados e
alguns merecidos prémios surpresa.

Grupo de Informática
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DIA DA CIÊNCIA E DA CULTURA - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS
SOCIAIS E HUMANAS
No âmbito da Comemoração do Dia da Ciência e da Cultura, no nosso Agrupamento, o
Departamento de Ciências Sociais e Humanas organizou uma sala dedicada às disciplinas que
o compõem - “A História e a Geografia”. Nesta sala, os alunos puderam apreciar a exposição
de trabalhos elaborados ao longo do ano, assim como realizar atividades lúdicas alusivas às
referidas disciplinas. Além de sopas de letras e bandeiras para colorir, tiveram à sua
disposição a atividade “História Sob Investigação”, que consistia na visualização de um
documentário interativo sobre Pompeia, acompanhado por um questionário, ao qual tiveram
que ir respondendo até chegar à descoberta do enigma. Os alunos participaram com
entusiasmo e curiosidade nas diferentes atividades.

Professora Carla Pereira (Geografia)
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PROJETO DESAFIA-TE
CONCURSO GANHA O DESAFIO
O prémio, que é um Curso de Surf, de uma semana, na
praia de Matosinhos, patrocinado pela União de
Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, terá
início na primeira semana de setembro. Oportunamente,
será divulgada a data de início.
A turma do 5ºA vai, assim, juntar-se à turma do 9ºA, que foi a vencedora, no 2º período.
Felicitámos os alunos das duas turmas, pelo exemplo que constituem para os restantes
colegas.
Nuno Carvalho (Subdiretor do Agrupamento)

CARRINHOS DE ROLAMENTOS
No exterior, a corrida de carrinhos de rolamentos
proporcionou momentos muito animados e divertidos.
Organizada pelo Departamento de Expressões, esta
atividade foi claramente do agrado dos concorrentes e de
todos aqueles que tiveram a oportunidade de assistir ao
evento.
As imagens falam por si.

A Equipa de Coordenação do Jornal
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CORRIDA DE CARRINHOS SOLARES
No seguimento de uma visita ao Centro de Educação
Ambiental (CEA) do Núcleo Rural do Parque da Cidade, o
Agrupamento recebeu um convite de participação numa
corrida de carrinhos solares. Tendo aceitado o repto, a
turma 8ºE, do Programa Integrado de Educação e
Formação, organizou-se e propôs-se a construir um
carrinho solar, com as peças do kit enviado pelo CEA.
Várias disciplinas colaboraram na realização e montagem
do carrinho e, por fim, levámos o projeto a bom porto.
Assim, cheios de esperança numa participação
bem-sucedida e, mesmo sabendo de antemão, que o
nosso carrinho apresentava alguns problemas mecânicos,
só parcialmente resolvidos, na tarde do passado dia 13
de junho, os alunos da turma supracitada,
acompanhados pela respetiva diretora de turma e pela
técnica de intervenção local, lá se dirigiram para a Quinta
do Covelo, onde teve lugar a referida corrida.
Assim que chegámos, fomos experimentar o carrinho,
mas, para nosso desgosto, este tinha deixado de
funcionar! Num frenesim de esforços e sem desistir até
ao último momento, entre nós e a organização do
evento, que nos disponibilizou mais uma placa solar,
primeiro, e um motor, depois, foram realizadas diversas
tentativas de resolução do problema, no sentido de
conseguirmos levar o nosso carrinho à participação.
Ainda assim, não conseguimos! Ficámos um pouco
frustrados por não termos conseguido participar, mas se
houvesse um prémio de resiliência, teríamos certamente
sido os vencedores! Aprendemos que nem sempre tudo
acontece de acordo com as nossas expectativas, mas as
tentativas que fazemos também são importantes e
dignas de mérito, é preciso saber ser persistente e
valorizar a coragem de “ir a jogo”, mesmo conscientes
das nossas limitações!
Aproveitámos o passeio, a viagem e o convívio e
ficámos entretanto a assistir às emocionantes corridas dos carrinhos participantes, na
bancada do evento. Vários grupos participaram, sobretudo de colégios e de escolas
profissionais, do concelho do Porto. Alguns carrinhos eram mais rápidos, outros mais lentos,
alguns mais aerodinâmicos, outros menos e alguns eram muito criativos! A equipa de alunos
do colégio CLIP, nosso vizinho, foi a grande vencedora, tendo arrecadado vários prémios, com
os dois carrinhos solares com os quais participou. Ficou-nos a experiência e a aprendizagem,
para, no próximo ano, fazermos mais e melhor.
Fernanda Silva (Técnica de Intervenção Local do 8ºE) e Maria Olinda Silva (Diretora de Turma do 8ºE)
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EXPOSIÇÃO DE JOGOS MATEMÁTICOS

Patente ao público desde o dia 14 de junho, Dia da Ciência e da Cultura, a exposição de
jogos didáticos elaborados pelos alunos do 2º Ciclo, na disciplina de Matemática, pôde ser
apreciada pela comunidade escolar, durante a segunda quinzena do referido mês.
De louvar o trabalho exemplar e a criatividade destes “artistas” que se aplicaram na
construção inteligente de vários jogos educativos, como o Jogo do Galo, o Jogo das Damas, o
Dominó, o Tangram, o Arco das Garrafas, o Jogo Ouri, o Jogo da Glória, entre outros.
Na sua elaboração, os alunos utilizaram materiais reciclados que foram alterados de forma
a desempenhar as suas novas funções, pondo em evidência as vantagens ambientais que
existem na reutilização de materiais.
Esta iniciativa foi concretizada, graças ao empenho manifestado pelos alunos que
participaram, com muito interesse e dedicação, nas várias fases de desenvolvimento do
processo de construção, desde a sua conceção até ao produto final.

Professora Teresa Rebolo (Delegada de Matemática do 2º Ciclo)
A Equipa de Coordenação do Jornal
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PARLAMENTO DOS JOVENS
Programa “Parlamento dos Jovens”
As docentes de Ciências Naturais do 3º Ciclo
colaboraram no desenvolvimento do Programa
“Parlamento dos Jovens”, nas turmas A, B e C do 8º
Ano, sob orientação das Diretoras de Turma, com o
tema “Alterações Climáticas - Salvar os Oceanos”. As
atividades iniciais foram desenvolvidas em Educação
e Cidadania, com:
-

Sensibilização / Incentivo à participação dos
alunos;
Exploração de vídeos alusivos ao tema
“Alterações climáticas - Salvar os oceanos”;
Debate sobre a criação da lista de candidatos
e apresentação de medidas;
Preparação da Campanha Eleitoral.

No dia 21 de janeiro, pelas 15:30h, realizou-se um
debate com a Deputada à Assembleia da República,
Dra. Carla Sousa, durante a qual os alunos foram
elucidados sobre o funcionamento do parlamento e debateram a temática da proteção do
ambiente. No final, as alunas cabeça de lista apresentaram as suas propostas à Deputada.
A Eleição dos deputados para a Sessão Escolar decorreu no dia 25 de janeiro, contando com
a colaboração da Estagiária de Educação Social do GAPS, Joana Lopes Silva. Nesta votação,
participaram os alunos do 2º e do 3º Ciclo. Foram eleitos trinta e um deputados das turmas do
8º Ano, mais precisamente 8 deputados pelas listas A, B2 e C e 7 deputados pela lista B1.
A Sessão Escolar, para debate, eleição dos representantes à Sessão Distrital e elaboração do
Projeto de Recomendação da Escola, ocorreu no dia 28 de janeiro. Nesta Sessão Escolar, os
alunos elegeram duas deputadas efetivas e uma suplente, a saber as alunas Déb ora Almeida,
do 8ºA, Marta Saraiva, do 8ºB, e Inês Soares, do 8ºC, assim como um candidato à Mesa da
Assembleia da Sessão Distrital, o aluno Telmo Oliveira, do 8ºB.
Estas deputadas representaram a escola na Sessão Distrital, que decorreu no Fórum da
Maia, nos dias 11 e 12 de março, com a preciosa colaboração das técnicas do GAPS, Rita Prata
e Andreia Costa, que acompanharam as alunas. As alunas referiram ter gostado desta
experiência.
Professora Teresa Freitas
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PROJETO DE PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE
O Projeto de Promoção e Educação para a Saúde do Agrupamento resulta do trabalho de
uma equipa multidisciplinar, que envolve representantes, tanto da área da educação como da
área da saúde. Este projeto incorpora todas as atividades educativas que concorrem para a
promoção e educação para a saúde.
Este projeto operacionaliza-se através de parcerias estabelecidas com instituições da
comunidade, nomeadamente o Agrupamento de Centros de Saúde do Porto Ocidental - ACeS
PORTO Ocidental (Unidade de Cuidados na Comunidade - UCC Cuidar e Unidade de Recursos
Assistenciais Partilhados - URAP, incluindo o grupo de Enfermeiros Estagiários da Escola
Superior de Enfermagem do Porto - ESEP), a Fundação Portuguesa “A Comunidade Contra a
SIDA” - FPCCS e a PSP - Escola Segura, de modo a desenvolver ações / atividades junto dos
alunos, dentro e fora da sala de aulas, envolvendo,
essencialmente, a sensibilização / educação / formação dos
alunos, através de metodologias interativas que os envolvam
na reflexão, consciencialização e tomada de decisão, no
sentido da adoção de práticas de vida saudável.
As atividades desenvolvidas atravessam as áreas de intervenção definidas no Referencial de
Educação para a Saúde (Direção Geral de Educação / Direção-Geral de Saúde / SICAD - Serviço
de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências), designadamente:
Educação Alimentar; Afetos e Educação para a Sexualidade; Comportamentos aditivos e
dependências; Saúde Mental e prevenção da Violência; Atividade Física; Saúde Oral Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral (PNPSO); 1ºs Socorros / Suporte Básico de
vida; Segurança e Prevenção de Acidentes; Higiene Pessoal.
Para além das atividades constantes no Plano de Ação, desenvolvidas pelos parceiros, são
planeadas atividades, em cada Conselho de Turma, no âmbito da Educação Sexual em Meio
Escolar, de forma transdisciplinar, de acordo com a legislação em vigor.
As atividades dinamizadas pelo ACeS Porto Ocidental / URAP, no âmbito do Projeto Nacional
de Promoção da Saúde Oral – PNPSO, envolveram:
- Sensibilização para a escovagem dos dentes – alunos do
Pré-Escolar e 1º Ciclo;
- Bochechos de flúor – alunos do 1º Ciclo;
- Sessões de Educação para a Saúde Oral – alunos do 5º e do 8º Ano;
- Rastreios de Saúde Oral e atribuição/entrega de Cheques-dentista ou Cheque-higienista alunos nascidos em 2003, 2005, 2008 e 2011.
No âmbito do Programa Nacional de Saúde Escolar, a UCC Cuidar - ACeS Porto Ocidental
dinamizou diversas atividades, tais como:
- Campanha “A Árvore da Vida”, Prevenção da infeção pelo VIH
- Decoração da “Árvore da Vida” com laços vermelhos
(símbolo do número de novos casos de infeção pelo VIH
detetados em 2017) por todos os alunos do 2º e 3º ciclo;
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- Saúde mental e promoção de competências sócio emocionais - Sessão de sensibilização
“Bullying” - alunos do 4º Ano e do 6º ano; Sessão de sensibilização “Gestão do stress” - alunos
do 9º Ano;
- Educação para os afetos e sexualidade - Sessão de sensibilização “Higiene e puberdade” –
alunos do 5º Ano; Sessão de sensibilização “Afetos e reprodução” - alunos do 6º Ano; Sessão
de sensibilização “Prevenção da violência no namoro” - alunos do 7º Ano; Sessões de
Sensibilização, Reflexão e Consolidação “Afetos, Aparelho reprodutor, Métodos contracetivos e
IST” - alunos do 9ºAno;
- Vida ativa saudável - Sessão de sensibilização “Higiene” - alunos do Pré-escolar (JI Fonte da
Moura e JI Vilarinha), do 1º ano (EB Fonte da Moura, EB Vilarinha, EB Ponte) e do 2º Ano (EB
Fonte da Moura e EB Ponte); Sessão de sensibilização “Importância do sono e as tecnologias” alunos do 5º e do 6º Ano; Sessão de sensibilização “Dormir para aprender” - alunos do 7º Ano;
Sessão de sensibilização “Cuidados com o Sol e prevenção do melanoma” - alunos do 8º Ano;
- Alimentação saudável / Exercício Físico - Sessão de sensibilização “Roda dos Alimentos e
alimentação saudável; Higiene e segurança alimentar; Promoção da prática de exercício físico”
- alunos do 2º Ano (EB Vilarinha) e do 3º Ano (EB Fonte da Moura, EB Vilarinha e EB1 Ponte);
- Prevenção de lesões músculo-esqueléticas associadas - Sessão de sensibilização “Educação
postural” - alunos do 7º Ano;
- Prevenção de acidentes e primeiros socorros - Sessões de formação e demonstração de
práticas de Suporte Básico de Vida - alunos do 9º Ano.

As professoras destacadas na FPCCS continuaram a desenvolver o Projeto Nacional de
Educação pelos Pares – PNEP, no âmbito da Educação para
a Sexualidade / Prevenção do VIH-SIDA, mais propriamente:
- PNEP 1º ano - Atividades de sensibilização e de reflexão alunos do 7ºB;
- PNEP 2º ano - Atividades de recapitulação, sensibilização e
de reflexão – alunos do 8ºA, 8ºB e 8ºC;
- PNEP 3º ano - Formação de Brigadas Escolares de
Intervenção para criação e preparação de atividades a
apresentar à comunidade escolar – alunos do 9ºB.
Este ano letivo estabeleceu-se, de novo, a parceria com a PSP - Escola Segura, que
dinamizou diversas atividades de sensibilização, como:
- Prevenção de Consumos - Ação de Sensibilização “Não às
Drogas e ao Álcool” – alunos do 8ºD-PCA e 9ºC-PIEF;
- Segurança Rodoviária - Ação de Sensibilização “Estrada
Segura” – alunos do 7º Anos;
- Internet mais segura - Ação de Sensibilização “Clicar em
Segurança” – alunos do 6º Ano;
- Violência no namoro - Ação de Sensibilização “No Namoro
Não Há Guerra” – alunos do 9º Ano.
Professora Teresa Freitas
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PROJETO PertenSer
Durante o ano letivo agora findo, as turmas dos
Programas Integrados de Educação e Formação (PIEF) do
Agrupamento de Escolas Manoel de Oliveira beneficiaram
do Projeto PertenSer. Este Projeto, da iniciativa da União
de Freguesias de Aldoar, Foz e Nevogilde, é realizado em
parceria com a Universidade Católica do Porto (UCP) e
visou promover, não só a inclusão social, como também o
sucesso educativo dos jovens participantes, reduzindo o
absentismo e o abandono escolar, numa lógica de verdadeira comunidade de aprendizagem.
Ao longo do ano escolar, semanalmente, os jovens das turmas PIEF foram convidados a
participar numa atividade/visita de estudo, que lhes permitiu adquirir novos conhecimentos,
potenciar aprendizagens, experimentar e vivenciar desafios novos e desenvolver diversas
competências, saindo da sua zona de conforto e alargando os seus horizontes socioculturais.
A Universidade Sénior Trajetórias, o Clube de Minigolfe da Foz, a Associação de Moradores de
Aldoar, a empresa Sisqual, a Associação Vida Norte, o restaurante Fuga, a empresa de
recrutamento Hays, a Associação de Ludotecas do Porto, o Projeto “Era uma vez”, a escola de
surf Flower Power, a Associação Unificar, a Escola das Artes (da UCP) e a Associação Batucada
Radical foram apenas alguns dos parceiros educativos que deram o seu contributo para o
sucesso deste Projeto, permitindo aos nossos jovens usufruir de experiências novas e
enriquecedoras.
No final do Projeto e numa lógica de retribuição pelo que receberam, as referidas turmas
organizaram uma festa convívio, para a qual todos os nossos parceiros foram convidados. Este
convívio foi marcado por um apetitoso lanche com verdadeiros manjares (constituído pelos
petiscos e pelas sobremesas que as famílias dos jovens envolvidos ajudaram a preparar e por
outros confecionados no âmbito da disciplina de Serviços de Hotelaria). Nesta festa, não
faltou a animação, assegurada pelo nosso DJ residente, o José Oliveira; por um grupo de
jovens da escola que presenteou a plateia com algumas coreografias de dança muito
apreciadas; e por um grupo de percussão, constituído sobretudo por alunos participantes do
Projeto PertenSer.
Um dos momentos mais emocionantes da tarde foi a visualização de um pequeno filme, no
qual foram gravados muitos dos momentos vivenciados ao longo do Projeto, entremeados
por algumas reflexões dos jovens participantes, que nos deixaram a certeza do valor e da
riqueza destas experiências, assim como do seu contributo para o desenvolvimento pessoal e
social de cada um.

Fernanda Silva (Técnica de Intervenção Local, Agrupamento de Escolas Manoel de Oliveira)
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PROJETO JUNIOR ACHIEVEMEN PORTUGAL – 9ºPIEF
Durante os dois últimos anos letivos, a turma 9º C/PIEF
(Programa Integrado de Educação e Formação) do Agrupamento
de Escolas Manoel de Oliveira participou no Projeto Junior
Achievemen Portugal (Programa É O MEU NEGÓCIO, em 2017/18,
e programa ECONOMIA PARA O SUCESSO, em 2018/19)
Ao longo de cada ano escolar, durante cinco sessões interativas,
os alunos participaram em várias atividades, o que lhes permitiu, num período de dois anos,
adquirirem algumas competências empreendedoras, explorarem as suas aspirações de
carreira, apreenderem conceitos de negócio, obter informação prática sobre finanças pessoais
e sobre a importância de identificar objetivos de educação e de carreira. Todas as sessões
foram dinamizadas pela Dra. Luísa Oliveira, voluntária neste projeto, em colaboração com o
Professor de Educação e Cidadania da turma.
Os alunos participaram nestas sessões, demonstrando interesse pelos temas abordados e
pelas atividades desenvolvidas, tendo-se constatado uma evolução positiva.
No final deste ano letivo, todos os participantes receberam um certificado, tendo ainda
direito a usufruir de um salutar lanche convívio, organizado em colaboração com a professora
de Serviços de Hotelaria, Maria Olinda Silva.
A Equipa de Coordenação do Jornal

"SUPORTE BÁSICO DE VIDA" - SEMINÁRIOS
Tal como previsto no Plano de Formação do Agrupamento e no Plano de Ação do PPES, na
segunda semana de julho, foram realizados vários Seminários para os profissionais das escolas
do Agrupamento, em parceria com a Unidade de Cuidados
na Comunidade - UCC Cuidar. As sessões foram dinamizadas
pela Enfermeira Especialista em Saúde Pública, Dra. Teresa
Machado, contando com a colaboração de Enfermeiras
Estagiárias da Escola Superior de Enfermagem do Porto.
Assim, os Docentes do Pré-Escolar assistiram a uma sessão
de sensibilização sobre "A Importância do Sono para o
Bem-Estar da Comunidade Escolar". A mesma sessão foi
dinamizada para os Assistentes Operacionais de todas as escolas do Agrupamento.

.

Para os Docentes do 2º e do 3º Ciclo foram realizadas sessões teórico-práticas de "Suporte
Básico de Vida".
Professora Teresa Freitas
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FEIRA DAS PROFISSÕES
O futuro começa a preparar-se hoje! Foi com este lema que a turma 8ºE PIEF, com a ajuda e
a orientação do respetivo Conselho de Turma, preparou mais uma atividade integradora, que
teve lugar aquando da comemoração do Dia da Ciência e da Cultura: a Feira das Profissões.
Com a pretensão de virem a ser alunos finalistas desta escola, no próximo ano letivo, e já
com a intenção de planearem o seu percurso escolar/formativo e com isso descobrir mais
sentido nas suas aprendizagens; de estarem mais conscientes do caminho a percorrer, foram
convidadas algumas escolas profissionais das imediações e outras que pudessem ter cursos
com interesse para os alunos finalistas da nossa escola. No sentido de aferir esta informação,
articulámos, através da Técnica de Intervenção Local, com o psicólogo do Serviço de
Psicologia e Orientação (SPO) da escola, que previamente tinha feito a orientação vocacional
dos alunos de 9º ano.
Assim, contámos com a presença das seguintes instituições de ensino as quais divulgaram
diversas ofertas formativas de nível secundário: Exército, Escola Profissional Estel, Escola
Profissional Epromat, Escola Profissional Ruiz Costa, Escola Profissional Atec, Escola
Profissional Profitecla e o Instituto Profissional de Tecnologias Avançadas (IPTA).
Cada uma das instituições de ensino acima referidas, cuja presença agradecemos,
disponibilizou materiais de divulgação com diversas informações sobre cursos existentes, e,
em alguns casos, proporcionou mesmo o contacto com alunos que prestaram
esclarecimentos acerca dos cursos e dos apoios disponíveis em cada oferta formativa.
Esta ação mostrou-se, assim, útil, não só para os alunos do Programa Integrado de Educação
e Formação (PIEF), como também para os do 8º e os do 9º ano, e, ainda, para todos os outros
que, desta forma, puderam alargar o seu conhecimento acerca de diferentes ofertas
formativas e profissões, dado que os cursos de aprendizagem e os profissionais conferem
uma dupla certificação: escolar e profissional.

Fernanda Silva
(Educadora Social/Técnica de Intervenção Local)
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CRIAÇÃO DE BICHOS-DA-SEDA
Neste período, esteve patente no átrio de entrada da escola a atividade “Criação de
Bichos-da-seda”.
Dinamizada pelo grupo de Ciências Naturais, 2º ciclo, esta atividade proporcionou aos alunos
a observação diária das diferentes etapas de metamorfose deste inseto. Metamorfoses são
transformações que alguns seres atravessam desde a eclosão do ovo até à fase adulta.
Com grande entusiasmo e interesse, alunos, encarregados de educação, auxiliares,
professores e restantes elementos da comunidade educativa, foram examinando estes
curiosos seres e criando uma rotina de visita para acompanhar as
diferentes transformações.
Numa primeira fase, foram observadas pequenas lagartas.
Estas foram crescendo e quando os fatores abióticos
proporcionaram as condições ideais, a magia da Natureza
começou a ser visível, começaram a construir as suas ninfas,
vulgarmente chamadas de casulos. Mais um momento de ânsia e
curiosidade e cerca de 10 dias depois, as borboletas começaram
a surgir.
Os diferentes seres foram surgindo e foi possível observar o
acasalamento e, em seguida, a postura dos ovos.
À criação do Bicho-da-seda é dado o nome de sericicultura ou sericultura. Estes seres
alimentam-se apenas na fase larvar, comendo unicamente folhas de
amoreira.
Durante este período, os machos
distinguem-se das fêmeas pelas suas riscas
pretas.
“Oh! Que engraçado, estão a comer. ”
“Olha, olha, já cresceram tanto!”
“Já têm um casulo!”

“Já saíram! E agora não comem nada?”
“Estão a acasalar! Olha aquela está a colocar
ovos!”
Com esta atividade foi possível dar a conhecer a toda a comunidade,
esta espécie que faz parte do imaginário de infância de alguns de nós.
Mais uma vez, foi proporcionada a oportunidade de testemunhar a
beleza da Natureza e foi estimulada a importância da conservação /
preservação da biodiversidade animal e vegetal.
Professoras do 2º Ciclo – Ciências Naturais
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DIA MUNDIAL DO LIVRO
CONTRA A IGNORÂNCIA, MARCHAR, MARCHAR…

No dia 23 de abril, juntámo-nos a todos
os que gostam de livros, para celebrar o
Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor.
Porque a “leitura é uma boa causa”,
porque “não ler não é opção” e porque
“não se pode dar a democracia por
adquirida”, a comissária do Plano Nacional
de Leitura 2027, Teresa Calçada, convidou
“todos os que gostam de livros, leitura e
palavras” a manifestarem-se nesta data
comemorativa, salientando, assim, a sua
importância no processo de construção de
cidadania e no exercício pleno da mesma.
Neste dia, a Biblioteca
ofereceu livros aos trinta
alunos que participaram na
atividade de expressão escrita proposta.

De entre os livros colocados à sua
disposição, cada aluno escolheu o
exemplar que mais lhe agradou.

Os textos elaborados no âmbito desta
atividade deram sequência à frase “Se eu
fosse um livro…” e ilustram a singularidade
de cada leitor. Apreciem-nos e tirem as
vossas próprias conclusões!
A Equipa de Coordenação do Jornal
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SE EU FOSSE UM LIVRO…
Se eu fosse um livro…
… gostaria que me tratassem bem, não
me estragassem, nem me arrancassem
folhas. Eu gostava de ser lido por gosto
e não por obrigação. Eu gostava de ser
apreciado.
N º 17, 6º B

… gostava que me lessem e me
guardassem bem guardado e estivesse
sempre bonito.
Nº 6, 7º B

… gostaria que me tratassem bem e
que me lessem até ao último capítulo e
que em cada frase sentissem a emoção
da história nele contada.
N º 13, 7º B

… gostaria que me lessem com carinho
e cuidassem bem de mim. Que me
tratassem como um livro, era o que eu
gostava.
Nº 17, 6º B

… gostava que me lessem sempre, que
nunca me guardassem, nunca me
riscassem e que nunca me oferecessem
a uma pessoa que não me usasse e
nunca me lesse.
N º 4, 7º B
… queria ser feliz, juntamente com a
pessoa que me tinha lido. Queria passar
horas e horas aberto e não me
importaria com o frio, pois a companhia
da pessoa que me lesse já me faria ficar
com calor.
Nº 15, 5º C
… gostaria que as pessoas, ao menos,
tivessem algum interesse em ler-me e
saber mais sobre mim. Senão, seria
descontinuado.
Nº 20, 8º C
… gostava de ser bem tratado, que
me lessem e quando “me acabassem”,

me pusessem limpo, na prateleira.

… não queria que me riscassem. Queria
que me lessem. Gostaria de ser um livro
de aventura para poder viajar pelo
mundo inteiro na companhia de uma
criança que me tratasse bem.
Nº 19, 5º A

… seria uma banda desenhada, sem
dúvida, pois acho as bandas desenhadas

muito engraçadas e coloridas. Acho que
as BD são animadas e eu consigo animarme, lendo BD. Por isso, acho que seria
esse tipo de livro que eu escolheria ser.
Nº 11, 8º B

… seria de poesia, porque eu gosto de
rimas de amor.
Nº 10, 7º B
… seria um romance, porque gosto
muito de ler romances.
Nº 14, 8º B
… gostava que me tratassem bem e
que me lessem até ao último capítulo.

Nº 18, 5º C
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… gostaria que me lessem, que me
tratassem bem. Quando me lessem
tarde, me guardassem numa prateleira e
não no lixo.
Nº 18, 5º?

… gostava que me lessem diariamente,
porque eu também leio diariamente. Os
livros que tenho em casa são muito
interessantes.
Nº1, 5º C

… queria que me aprovassem, queria que
me lessem e também
queria que
cuidassem bem de mim.
Nº 20, 6ºB
… gostava de ser lido e que me levassem
para todo o lado.
Nº16, 7ºB
… eu não gostava que me sujassem e me
riscassem. Queria ser bem tratado, não
estar abandonado muitos anos porque
gostava que me lessem.
Nº20, 5ºB

… gostaria de ser um livro de ação.
Gostaria de ser lido muitas vezes e não
ser esquecido.

… não gostava que me “jogassem”
fora como lixo. Não gostava que me
estragassem.

Nº 13, 6º B
… adorava que me lessem e que fosse
bem conservado. Fosse uma aventura
divertida.
Nº7, 7º B

… gostava que me lessem, queria que me
estimassem e me tratassem com muito
carinho.
Nº3, 7ºB
… gostava de ter um dono que me lesse
todos os dias e que cuidasse de mi. Que
me guardasse num sítio muito acolhedor.
Gostava de ser um romance que
ajudasse algumas pessoas.

Nº 14, 7ºB
… eu não gostava que deixassem numa
prateleira durante dias. Gostava que me
dessem uma oportunidade de ver o
mundo e me lessem. Queria que toas as
crianças me lessem e não me riscassem
ou rasgassem. Queria ser feliz.
Nº 17, 5ºB
… gostaria de ser um romance que
apaixonasse as pessoas.

Nº 15, 5ºB
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… gostaria de ser lido todos os dias e de
ser tratado como um amigo.

… gostava de ser um livro de aventuras e
que me lessem.

Nº 8, 5ºC

Anónimo
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VAMOS AO PALCO NO DIA DA CIÊNCIA E DA CULTURA
Na estreita colaboração que une as Bibliotecas
Escolares do Agrupamento à Música e a outras artes
performativas, no dia 14 de junho, o espaço eleito da EB
Manoel de Oliveira foi novamente palco para os nossos
alunos exibirem os seus dotes artísticos e recolherem o
aplauso de um público que fruiu de alguns momentos
musicais e teatrais cativantes.
O primeiro momento foi protagonizado por um grupo
de quinze distintos alunos do 6º ano (Turmas A e B) que,
de olhos postos na pauta projetada e sob a regência da professora de Educação Musical,
Nazaré Rosas, executaram, na flauta, três peças musicais: um tema do filme Titanic, outro, do
filme Mamma Mia (I Have a Dream, dos ABBA), e uma melodia de Rui Veloso.

No segundo momento, “subiram ao palco” os alunos do 7º A para dramatizar as cenas I, II e
III do 1º Ato, da obra literária Leandro, Rei da Helíria, de Alice Vieira. Ao todo, entraram em
cena sete personagens (Rei Leandro, Bobo, Hortênsia, Amarílis, Violeta e duas Aias).

Esta atividade, que foi preparada com antecedência e cujo sucesso resultou do trabalho
interdisciplinar e da cooperação entre a Biblioteca e as disciplinas de Português e de
Expressões Artísticas e Tecnológicas, surgiu do interesse e do entusiasmo manifestado pelos
alunos no decurso da leitura e interpretação da referida obra dramática, nas aulas de
Português, e da oportunidade de partilhar com a comunidade uma experiência viva de leitura,
num espaço de encontro comunitário.
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Em Expressões Artísticas e Tecnológicas, sob a orientação e o estímulo constante da
professora Luísa Pereira, todos os alunos da turma, uns mais do que outros, se empenharam
na elaboração dos adereços – a coroa, o anel e o cetro do Rei, as coroas das princesas, o
chapéu do Bobo -, desenhando, recortando, dobrando e pintando.

Integrado no Dia da Ciência e da Cultura, este evento contou com a presença dos al unos do
3ºA da EB Fonte da Moura, os nossos convidados especiais.
A emoção e o nervosismo que
caracterizaram
os momentos que
precederam esta dramatização não
impediram que tanto os “atores”, como as
professoras organizadoras manifestassem
o seu interesse em repetir esta experiência
pedagógica, de preferência, com a
participação
de
mais
alunos
a
desempenharem os papéis de técnicos de
teatro
(figurinista,
luminotécnico,
sonoplasta, caracterizador, ponto…).

A Equipa de Coordenação do
Jornal
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CONCURSO MELHORES LEITORES
2º CICLO – VENCEDORES

1º PRÉMIO: MARIA, 6ºB

2º PRÉMIO: LARA FILIPA, 6ºB

3º PRÉMIO: BEATRIZ, 6ºB
SOLANGE, 6ºB

MENÇÃO HONROSA: Beatriz, 5ºA

3º CICLO – VENCEDORES

1º PRÉMIO: HELENA, 8ºB

A Equipa de Coordenação do Jornal
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CONCURSO “MELHORES LEITORES” ENTREGA DE PRÉMIOS
No dia 12 de junho, a Biblioteca Escolar foi à aula de Português do 6º B, para entregar os
prémios às três alunas vencedoras do Concurso “Melhores Leitores”, no 2º Ciclo,
congratulando-as pela distinção da sua participação, quer no que se refere ao número de
livros lidos, quer no que toca à qualidade dos registos efetuados e à pertinência dos excertos
escolhidos, na sequência das obras literárias lidas.

De igual modo, se procedeu com a aluna do 8ºB que obteve o 1º lugar e com a aluna do 5ºA
a quem o júri decidiu atribuir uma menção honrosa.
Para as motivar e premiar o seu desempenho, estas alunas foram brindadas com
certificados de participação e alguns livros da sua preferência.

A Equipa de Coordenação do Jornal
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HOMENAGEM A AGUSTINA BESSA-LUÍS
(1922-2019)

“

V
B

U

V

T

QU

UV . “
Agustina Bessa – Luís

Professora Lisete Rainha
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DIREITOS HUMANOS EXPOSIÇÃO
A parede do corredor central do piso superior, junto à Biblioteca Escolar, foi o local escolhido
pelas professoras Luísa Pereira e Graça Louro, para exibirem os trabalhos realizados pelos
seus alunos do 7º ano de escolaridade, na disciplina de Expressões Artísticas e T ecnológicas e
em Cidadania e Desenvolvimento, no âmbito do tratamento do tema “Direitos Humanos”.

A Equipa de Coordenação do Jornal
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PONTO DE ENCONTRO: BIBLIOTECA
O Plano Nacional de Leitura é de opinião que “ A leitura é uma atividade social e as
bibliotecas, um espaço público comunitário de encontro, empatia e inclusão, onde é possível
socializarmo-nos e abrirmo-nos a outros olhares, realidades e modos de viver, ler e sentir.”
O repórter visitou a Biblioteca Escolar da EB Manoel de Oliveira, no intervalo maior, e captou
algumas imagens que ilustram a rotina do dia a dia neste espaço comunitário.

A Equipa de Coordenação do Jornal Escolar
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DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
1 DE JUNHO

"A melhor maneira de tornar as crianças
boas é torná-las felizes."
Oscar Wilde
Professora Lisete Rainha
-

O CAMINHO DA APRENDIZAGEM
No caminho do Saber
Paro e fico a aprender
A humildade que se mostra
Impulsiona-me numa aposta
Encontrar o destino
Passo a passo no ensino
Aumentar a autoestima
Conquistar a sabedoria
Construir o futuro
Num mundo mais seguro
Maria - 8ºD

Amor
O Amor tem a cor rosa
Sabe a beijos
Cheira a perfume caro
É quente como um cobertor
O Amor é uma música com carinho
Tem um movimento suave
O Amor é leve como o vento
E Faz-me sentir feliz.
Juliana - 8º Ano
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CALENDÁRIO POÉTICO
Ao mês de janeiro
Chama-lhe o primeiro.

Em julho, à noitinha,
Que bem que sabe uma sardinha!

Em fevereiro,
Prepara-te para o
nevoeiro.

No mês de agosto, há que brincar
Pois as férias estão a terminar.
Para setembro, muita coragem,
É o começo de nova viagem!

Em março, espera!
Vai chegar a Primavera.

De outubro devemos falar,
Pois o outono vai chegar!

Para o mês de abril
Sê gentil.

Em novembro,
Das castanhas sempre me lembro.

No mês de maio
Canta o papagaio.

No mês de dezembro chega o Natal.
O último mês do ano é especial!

Em junho, numa noite de verão,
Festejamos o S. João.

Maria - 8ºA

HUMANIDADE
Sê criança em dia de verão
Enche-te de sol nos teus abraços
Respira a corrente sôfrega da vida
Que te empurra diante e indefinida
Sem mapas ou estradas nos teus passos
Sê criança no pulsar do coração
Divide-te em risos por entre a gente
Caminha em frente, sem temor na subida
Livre de preconceitos, de face erguida
Com o verdadeiro Amor na tua mão

Professora Paula Santos
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JOGOS POÉTICOS
Dois vezes um, hoje vim em jejum
Dois vezes dois, eu conto-te depois
Dois vezes três, eu joguei xadrez
Dois vezes quatro, hoje não durmo no quarto
Dois vezes cinco, a minha folha tem um vinco
Dois vezes seis, hoje vou comer pastéis
Dois vezes sete, hoje tenho uma pochete
Dois vezes oito, comi um biscoito
Dois vezes nove, toda a gente viu um bode
Dois vezes dez, todos temos pés.
Débora - 8ºA

Dois vezes um, cais das escadas, catrapum!
Dois vezes dois, não ponhas a carroça à frente dos bois.
Dois vezes três, conto histórias de “era uma vez”
Dois vezes quatro, estou a dormir no quarto
Dois vezes cinco, levas com o cinto
Dois vezes seis, tenho muitos anéis
Dois vezes sete, com ela ninguém se mete
Dois vezes oito, vou comer um biscoito
Dois vezes nove, quando ela passa, ninguém se move
Dois vezes dez, já não ponho cá mais os pés.
Luís - 8ºA

Dois vezes um, ouvi um “zum-zum”
Dois vezes dois, o que vamos fazer depois?
Dois vezes três, foi a conta que Deus fez.
Dois vezes quatro, tenho medo do sapo
Dois vezes cinco, falo do que sinto
Dois vezes seis, uma história de reis...
Dois vezes sete, repete!
Dois vezes oito, vou comer o biscoito
Dois vezes nove, vá lá, “desenvolve”
Dois vezes dez, o mundo aos teus pés...
Fabiana e Taísa - 8ºA
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ENVIRONMENT


VOCABULARY:
o Water-Água
o Air-Ar
o Pollution-poluição
o Forest-Floresta
o Ocean-Oceano
o River-Rio



ENVIRONMENTAL:PROBLEMS
o Water pollution
o Air pollution
o Forest destruction
o Ocean pollution
o River pollution
o Climate change
o Soil contamination
o Deforestation
o Nuclear waste
o Resource depletion
o Ozone layer destruction



ENVIRONMENTAL:SOLUTIONS
o 3 Rs- Reduce,Reuse,recyde
o Plant trees
o Less cutting down of trees
o Less consumption-reduce
o consumption of
o water,energy,products
o Reus
WORK BY: JÉSSICA - 8º Ano
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SOPA DE LETRAS - RIOS DE PORTUGAL

A Equipa de Coordenação do Jornal

ANEDOTA/ADIVINHAS
O professor pede ao Zezinho:
- Conjuga o verbo caminhar no presente
do indicativo.
- Eu…caminho, tu caminhas, ele…
caminha…
- Mais depressa!
- Eu corro, tu corres, ele corre….

Uma mãe pergunta à filha:
- Mas, afinal, porque é que chegaste
tarde à escola?
- Porque a campainha tocou antes
de eu entrar.
Bruno - 7 º ano

Voo de noite,
Durmo de dia.
Como quase não vejo,
O meu ouvido é que me guia .
Juliana - 8 º ano

Um homem tem doze
filhos. Cada um dos seus
filhos tem uma irmã.
Quantos filhos tem
O homem?

Qual é a diferença entre um cão e uma
centopeia?
Noventa e seis patas.

Tiago – 9º ano

Doze. Cada um dos filhos tem a mesma irmã.
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9 DE MAIO – DIA DA EUROPA
. Sabias que…
Esta data assinala o aniversário da histórica «Declaração Schuman». Num discurso proferido em
Paris, em 1950, Robert Schuman, o então ministro dos Negócios Estrangeiros francês expôs a sua visão
de uma nova forma de cooperação política na Europa, que tornaria impensável a eclosão de uma
guerra entre países europeus.
A ideia era criar uma instituição europeia encarregada de gerir em comum a produção do carvão e
do aço. Menos de um ano mais tarde, era assinado um tratado que criava uma entidade com essas
funções. Considera-se que a atual União Europeia teve início com a proposta de Robert Schuman.
A União Europeia (EU) é uma união económica e política de características únicas, constituída por 28
países europeus. A antecessora da UE foi criada no rescaldo da Segunda Guerra Mundial. Os primeiros
passos visavam incentivar a cooperação económica, partindo do pressuposto de que se os países
tivessem relações comerciais entre si, se tornariam economicamente dependentes uns dos outros,
reduzindo assim os riscos de conflitos. Foi assim, que, em 1958, foi criada a
Comunidade Económica Europeia (CEE), então constituída por seis países:
Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos. Desde
então, mais 22 países aderiram a esta grande organização. O que começou
por ser uma união meramente económica evoluiu para uma organização
com uma vasta gama de domínios de intervenção, desde o clima, o
ambiente e a saúde até às relações externas e a segurança, passando pela
justiça e a migração. Em 1993, a Comunidade Económica Europeia (CEE)
passou a chamar-se União Europeia (UE), refletindo esta evolução.
A bandeira da UE é constituída por doze estrelas douradas dispostas em
círculo sobre um fundo azul, que simbolizam os ideais de unidade,
solidariedade e harmonia entre os povos da Europa.
Adaptado de: www.europa.eu [Consult. em 6/05/2019]

A Equipa de Coordenação do Jornal

DIA MUNDIAL DO LIVRO E DO DIREITO DE AUTOR
Qual a razão para se optar pelo dia 23 de abril? Publicam-se livros todos os dias...
Sabias que o Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor
foi instituído pela UNESCO em novembro de 1995, com o
objetivo de fomentar o gosto pela leitura e,
simultaneamente, respeitar a obra daqueles que, pela
escrita, têm contribuído para o progresso social e cultural
da Humanidade?
Hoje, como sabes, o Dia Mundial do Livro celebra-se em
todo o planeta das mais diversas formas.
Por coincidência, nesta data nasceu e morreu William Shakespeare, deixou-nos Miguel de Cervantes
e numerosos escritores famosos vieram ao mundo ou faleceram.
Mas já antes a Catalunha instituíra um Dia Internacional do Livro, festejado a 5 de abril, em que,
tradicionalmente, se ofereciam livros e rosas aos amigos. O hábito gentil de associar o livro a uma flor
nesta celebração foi adotado em vários países e ainda perdura.
A Equipa de Coordenação do Jornal
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ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL – FRUTAS E BENEFÍCIOS

Diana - 9º Ano

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL – BENEFÍCIOS DA SOPA

SOPA
=

+SAÚDE
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