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Poupar é construir o Futuro!
Poupar é saber guardar, preservar…
Saber poupar é cuidar do que é nosso.
Saber poupar é poder ajudar quem precisa.

O dinheiro é valioso e necessário.
Temos de o poupar para não acabar.
!"#$%&'()*+,%'-.'*/"+%&')%.'%&'&-"&'/+%01-.*&2
Por isso o melhor é poupar, pensar no Futuro!

Um mealheiro é uma grande ajuda.
Nele podemos guardar o nosso tesouro.
Um mealheiro é como uma arca secreta.
Com ele podemos sempre contar!

Alunos do 2.º ano/turma 2 da E.B.1 
de Valdossos - Fradelos
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EDITORIAL

A Diretora - Iolanda Sobral Torres

Aprender a POUPAR

Vivemos, atualmente, uma crise que é responsá-
vel pela situação difícil de muitas famílias que não 
-&$,%'*'&-+')*/*3-&'4-')"./+#+')%.'%&'-5)*+6%&'(-
nanceiros assumidos.

É uma situação dramática que tem de ser ultra-
passada, nuns casos, através da ajuda da Seguran-
ça Social e de outras instituições de solidariedade 
&%)#*1'-2'5%"$+%&')*&%&2'*'&"/-+*7,%'4*&'4#()"14*-
des passa por uma reformulação da gestão dos re-
)"+&%&'(5*5)-#+%&'*"8-+#4%&'/-1*'8*.91#*:

A poupança é a palavra-chave para enfrentar 
esta crise que assola o nosso país. 

;&$-&' )%5&$+*56#.-5$%&' +-<-$-.=&-' 5*' -&)%1*2'
cabendo a todos os atores educativos saber inter-
pretar as transformações operadas na sociedade, de 
modo a poderem dar resposta às necessidades dos 
alunos.

>&&#.2'/+%/?-=&-'@'-&)%1*'.*#&'".'4-&*(%A' #5-
cutir nos alunos a importância que a poupança tem, 
nas suas vidas.

As crianças devem aprender, desde muito cedo, 
a saber controlar os seus gastos, resistindo às soli-
citações, ao consumo a que estão sujeitas a todo o 
momento. 

A rádio, a televisão, a Internet, os Placardes 

publicitários, etc. invadem o espaço de todos os ci-
dadãos de forma sistemática e apelativa, tolhendo, 
muitas vezes, a sua capacidade de optar, apenas 
pelos bens necessários e indispensáveis, de forma 
a não correrem riscos. 

Ora, as crianças e os jovens tornam-se alvos fá-
ceis desta sociedade consumista se não estiverem 
conscientes da importância que tem o dinheiro para 
a sua vida. 

É imprescindível que todos interiorizem que o 
seu projeto de vida passa, em primeiro lugar, pelo 
investimento que têm de fazer na escola como forma 
de garantir a sua inserção na vida ativa de forma res-
ponsável, interventiva e bem sucedida; em segundo 
1"6*+2'/*&&*'/-1*'4-(5#7,%'4-'%0B-$#C%&')"B%'*1)*5)-'
implica esforço, sentido de responsabilidade, de or-
ganização e de poupança.

A aquisição destes valores sociais exige 
um compromisso da escola na construção 
de uma nova realidade conducente a uma 
vida mais solidária, mais racional, menos 
consumista, mais realista, onde todos se sin-
tam felizes.

“As crianças devem aprender, 
desde muito cedo, 
a saber controlar os seus gastos, 
resistindo às solicitações, 
ao consumo a que estão 
sujeitas a todo o momento.“
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NOTÍCIAS  SOLTAS

! LEGISLAÇÃO - EXAMES NACIONAIS 2013 

O Despacho nº 2162 A / 2013 de 5 de fevereiro vem regulamentar e apresentar a calendarização no que diz 

respeito à realização das provas finais de ciclo de Português e de Matemática dos 1º, 2º e 3º ciclos do ensino 

básico, dos exames finais nacionais do ensino secundário e das provas de equivalência à frequência dos 1º, 

2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino secundário.  

A Norma 01/JNE/2013 contém todas as instruções relativamente ao processo de inscrição para a realização 

das Provas Finais e Exames do Ensino Básico e Secundário. 

As Orientações Gerais 2013 - Alunos com Necessidades Educativas Especiais - que definem a aplicação de 

condições especiais na realização das Provas e Exames. 

 

! CALENDÁRIO DE PROVAS FINAIS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO- 2013   

Os alunos do 1º ciclo do Ensino Básico vão realizar a primeira fase de provas finais a 7 e 10 de maio, 

respetivamente, Português e Matemática. Estas provas irão iniciar-se às 9:30. 

 

! CALENDÁRIO DE PROVAS FINAIS DO 2º CICLO DO ENSINO BÁSICO  

Os alunos do 2º ciclo terão uma única fase de provas finais, com duas chamadas: a 1ª chamada a 17, 20 e 27 

de junho. A 17 de junho às 9:30, irá realizar-se a prova final de PLNM; 20 de junho às 9:30 será Português e a 

27 de junho às 9:30, irá ser a prova de Matemática. 

 

! CALENDÁRIO DE PROVAS FINAIS DO 3º CICLO DO ENSINO BÁSICO  

No dia 17 de junho irá realizar-se a prova final de PLNM às 9:30. No dia 20 de junho será a prova final de 

Português às 14:00 e no dia 27 de junho a prova final de Matemática às 14:00. 

 

! AVALIAÇÃO INTERNA 

Nos próximos dias 9 e 11 de abril, a equipa do PES irá dinamizar uma atividade subordinada ao tema 

“Nutrição”, dirigida a todos os alunos do 5º ano, com o objetivo de os sensibilizar para hábitos alimentares 

saudáveis. 

A Equipa de Avaliação Interna 
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IN LOCO

Tudo aconteceu no palco do polivalente da nossa 
-&)%1*2' D"-' 8%#'.%4#()*4%' 4".*'.*5-#+*' &#./1-&2'.*&'
muito criativa. O grupo convidado foi “O Andaime”, cons-
tituído por alunos da escola Camilo Castelo Branco, ex 
alunos da nossa escola. 

O espetáculo iniciou com a cena do Fidalgo e termi-
nou com a cena dos Quatro Cavaleiros. Ao longo de todas 
as cenas, houve imenso riso, principalmente na cena do 
Parvo. Esta cena foi muito bem representada e a persona-
6-.'8%#'."#$%'0-.'*$+#0"94*A'%'E*+C%'C#5F*')%.'".'G/-5#-
co” na cabeça e entrou em palco a cantar hip-hop, o que 
tornou tudo muito mais interessante e divertido. Era um 
rapaz alto, magro, com uma aparência muito engraçada, 
encaixava-se perfeitamente na personagem. 

O que mais me surpreendeu foi a cena do Frade. Foi 
a mais marcante para mim, visto que um padre nunca 
poderia ter mulheres na sua vida, o que nesta cena não 
acontecia. Este entrava em palco com a sua amante, Flo-
rença (um fantoche como representação da mesma), uma 
espada e com uma guitarra a segurar a mulher. Como no 
mundo do espetáculo tudo pode acontecer, o Frade teve 
4-'#./+%C#&*+A'%'D"-'-+*'&"/%&$%'*)%5$-)-+'-+*'-1-'4#3-+'
*&'&"*&'8*1*&')%.'*'-&/*4*'5*'.,%2'.*&'*'-&/*4*'()%"'
/+-&*'5%'$+*B-'-'8%#'#./%&&9C-1'#&&%'*)%5$-)-+:'H%#'*9'D"-'(-
quei completamente espantada. O Frade, como forma de 
improviso, pegou na guitarra e começou a cantar, sempre 
acompanhado pela sua guitarra. Achei isso espetacular, 
não se notou nervosismo, o que só mostrava que estavam 
todos muito bem preparados para aquilo que iam fazer. 

Gostei do trabalho de todas as personagens mas, na 
minha opinião, o Diabo foi o que mais se destacou desde 
o início não só por ser uma das personagens mais pre-
sentes na peça, mas também pelo seu trabalho. Tinha 
uma voz grossa e muito audível, o que fazia com que a 
sua personagem fosse muito bem caraterizada. Achei es-
petacular toda a sua representação. 

Entre estas cenas, existiram muitas mais e todas mui-
to bem representadas. Optei por destacar aquelas que 
mais me marcaram. Adorei o espetáculo e espero que nos 
sejam dadas mais ofertas destas.

Ana Isabel, 9ºA

“O Andaime” no palco de Ribeirão

Auto da Barca do Inferno
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Neste espetáculo, foram 
representadas, por excelentes 
atores,as partes mais impor-
tantes da peça o “Auto da Bar-
ca do Inferno”, de Gil Vicente.

A peça começou com o 
Diabo a fazer peripécias bas-
tante engraçadas. Depois sur-
giu o Fidalgo, nunca imaginei 
que ele fosse assim, pensava 
que ele era mais requintado. 
De seguida, apareceu o Anjo, 
que também estava muito dife-
rente do que eu imaginava, eu 
imaginava-o todo de branco e, 
*(5*12'-1-'*/*+-)-"'4-'0%I-+&'
e t-shirt; o Parvo era tal e qual 
o que eu pensava, extrema-
mente engraçado. A Alcovitei-
ra imaginava-a feia e gorda, 
.*&'*(5*1'-+*'0%5#$*'-'-1-6*5-
te. As restantes personagens 
foram interpretadas pelo mes-
mo ator e não estavam muito 
diferentes do que eu imagina-
va, quando li a peça.
J%' (5*1' 4%' -&/-$K)"1%2' %'

grupo declamou alguns poe-
mas de João Negreiros, mui-
to bonitos, que foram ouvidos 
com a máxima atenção por to-
dos os alunos. 

O que eu gostei mais nes-
ta peça de teatro foi a forma 
como os atores interpretaram 
o auto e declamaram poemas, 
5%'(5*1:

No geral, gostei muito da 
peça que vi, achei-a mais inte-
ressante do que a versão estu-
dada nas aulas de português e 
compreendi-a melhor, depois 
desta fantástica interpretação 
do grupo «O Andaime».

Susana Moreira
Marta Pires

9ºA

Fantástica interpretação

“O Andaime”

Os meninos do Jardim de Infância de Aldeia Nova foram 
cantar os Reis, como manda a tradição, pelas ruas da fre-
guesia. Levaram um porquinho de loiça (mealheiro), para re-
colher as moedas que, tão gentilmente, as pessoas iam ofe-
recendo. Aprenderam assim que é muito importante termos 
um mealheiro para guardar algum dinheiro que podemos uti-
lizar quando for necessário!

Os Meninos do J.I. de Aldeia Nova

Cantar os Reis

Como manda a tradição

!"#$%&'(")*+,-("(.*(/0-0"("-12(31*(451"'*0-&1-
6(7"8069("0/&4517"/(6":*1;0661*(6"!%*<2&("!=0>0/17"
#26("?&30&*1"0"?($%02"!=0>0/1"0"/1")*%'1"@&6-&'2&-
8(*"/0"A8.2B6C

Agradecimento Especial
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?+@&;)&%$+AB%&)&1$=+-5+C&65&"D:+"5)565B+:++E.F+G%9
contro de Natação, no âmbito do Desporto Escolar, 
organizado pela Escola Básica de Ribeirão, no dia 30 
-5+<$%5&":*+15=$;+H/II.

A iniciativa contou com a presença de seis esco9
las, nomeadamente, Escolas Básicas Nuno Simões, 
Júlio Brandão e Bernardino Machado e Escolas Se9
)B%-'"&$;+J$>&=:+J$;05=:+K"$%):*+L.+M$%)/:+5+@$-"5+

K5%<$>&>+M$=#$-:*+5+$+1$"0&)&1$ND:+-5+)5")$+-5+E77+
$=B%:;.

Este encontro teve uma particularidade: foi o “ba9
tismo” do nosso novo grupo de alunos com Neces9
sidades Educativas Especiais  que, neste encontro, 
revelaram as suas proezas e aprendizagens, de uma 
O:">$+$=5#"5*+-5;):%0"$P-$+5+"5;1:%;'Q5=*+<B%0$>5%05+
):>+:+:B0":+#"B1:+-$+G;):=$+K';&)$+RS=&:+K"$%-D:.

E.F+G%):%0":+-5+T$0$ND:

Desporto Escolar

O Grupo de Educação Física

O polivalente da escola acolheu a exposição “Patrimó-
nio à Prova de Água”, de 23 a 28 de janeiro.

A exposição teve por base o mestrado do arquiteto 
Rogério Bruno Guimarães que fez um levantamento e 
estudo das azenhas e açudes do Rio Ave. Este trabalho 
divulga a estrutura arquitetónica das azenhas, o conheci-
mento das técnicas de moagem e o aproveitamento dos 
rios na irrigação dos campos.

Todos os alunos da escola, acompanhados dos pro-
8-&&%+-&'4-'L#&$M+#*2'N-%6+*(*'-'4-';4")*7,%'!%+*1'O--
ligiosa e Católica tiveram a oportunidade de conhecer as 
quinze azenhas e nove açudes do Rio Ave. Paralelamen-
te, foram sensibilizados para a preservação do património 
histórico local bem como do paisagístico.

Património À Prova de Água

  A Professora - Alice Bonifácio
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D0*-("/0"ECFGG"(2%8167"0H"*0'*06089(451"/0"IF"06-12(6"/16"JCK"0"ECK"-&-216"/16"086&816"3+6&-
-1"0"60-%8/+*&17"'(*9&-&'(*(H"81"D1*9(LM(91"@&69*&9(2"/0"N*(.(7"/&6'%9(/1"81"'(66(/1"/&("O"/0"
;0>0*0&*17"0H")%&H(*5067"81":(*$%0"/("D&/(/0"@06'1*9&>(C

P"D1*9(LM(91"*0.&691%"020>(/("'(*9&-&'(451"/0"06-12(6"0";1&"%H("0Q-020890"R1*8(/("/0"'*1-
H1451"/1"(9209&6H17"/0"S+3&916"6(%/+>0&6"0"/("'*+9&-("/06'1*9&>(C"!"#6-12("N+6&-("/0"?&30&*517"
*0'*06089(/("'1*"TU"(2%8167"1390>0"0Q-0208906"*06%29(/16C"V1H167"'02("'*&H0&*(">0=7"-(H'0W06"
/&69*&9(&6"81"06-(251"/0"&8&-&(/16"H(6-%2&817"608/1"16"H06H16"('%*(/16"'(*("1"D1*9(LM(91"X(-
-&18(2"("*0(2&=(*L607"0H"D1&H3*(7"81"HB6"/0"H(*41C

Y(H3<H"139&>0H16"1"JCK"2%.(*"'1*"0$%&'(7"81"06-(251"/0"&8;(89&2"H(6-%2&81"N7"*0(24(8/1"1"ZCK"
2%.(*"'(*("1"(2%81"[%\6"](8916"0"1"ECK"2%.(*"'(*("1"(2%81")184(21"D(**(6-1C

Y1/16"16"&890*>08&08906"80690"'*1-0661"06951"/0"'(*(3<86C

G;):=$+K';&)$+-5+C&65&"D:+5;0'+-5+1$"$6U%;+%:+J:"0$9A$0:+L&;0"&0$=

O Grupo de Educação Física
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X
1"D(*8(>(27"16"H0-
8&816" /1" ^(*/&H"
/0"A8;_8-&("/0"!2-
/0&(" X1>(" ;1*(H"
(20.*(*"(6"*%(6"/("

(2/0&("/06,2(8/17"91/16"H(6-(-
*(/167"9089(8/1">&>08-&(*"("$%(-
/*("-1H"H%&9("(20.*&(`"
X(" 06-12(" ,=0*(H" (&8/(" %H"

/06,20"0"%H"3(&20"/0"H+6-(*(6C"
V1&"H%&91"/&>0*9&/1`

Os Meninos do J.I. de Aldeia Nova

 Carnaval

 Q u a d r a    c o m    m u i t a    a l e g r i a
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Uma sexta-feira igual a 
tantas outras… não fosse o 
festivo sarau que se fez ver, 
ouvir e sentir pela Escola 
Básica de Ribeirão. 

A cargo da Associa-
ção de Estudantes, mas 
sempre sob a iniciativa e 
orientação da docente de 
EMRC, os alunos foram 
brindados com uma noite 
onde cada um pôde contri-
buir com o que de melhor 
$#5F*' /*+*' 4*+A' 0%*' 4#&/%-
sição, animação, criativida-
de, imaginação, audácia, 
música, dança e… muito 
mistério!

Foram estes os ingre-
dientes presentes ao longo 
de uma animada noite, em 
que nada faltou. Os alunos 
usufruíram de momentos 
únicos de convívio, confra-
ternização e partilha, tão 
importantes nesta fase, e 
que, no dia-a-dia, se tor-
nam cada vez mais difíceis 
e escassos, já “que outro(s) 
valor(es) mais alto(s) se 
alevanta(m)”, como diria o 
nosso saudoso Camões.

É bom que, pelo me-
nos nestas interrupções, 
se criem, nas escolas, ins-
tantes como estes, onde 
alunos, funcionários e pro-
fessores podem conviver e 
mostrar o seu lado menos 
formal, que a instituição e 
a sala de aula, por norma, 
não podem contemplar 
(com toda a legitimidade, 
diga-se).

Nos alunos, olhares, 
gestos e palavras denun-
ciavam o seu estado de 
euforia. Nos professores 
e funcionários, as expres-
sões faciais revelavam uma 
satisfação total, por senti-
rem que esta sexta-feira à 
noite estava revestida de 

&#65#()*4%&' -' &-5$#4%&2' 5*'
vida dos nossos alunos, tal 
como o estão os momentos 
académicos e todos os ou-
tros. Somos um todo, não 
nos podemos esquecer dis-
so e a escola também não.

Aguardemos as próxi-
mas… sempre como pré-
mio e escape pelo esforço 
manifestado nos períodos 
letivos! Ouviram, meninos?

Desculpem-me, leito-
res, se algo correu menos 
bem nesta minha exposi-
ção. É que… é Carnaval, 
ninguém leva a mal! Lem-
bram-se? Ou já nem a tra-
dição é o que era?

Um agradecimento 
especial à Associação de 
Estudantes, a todos os alu-
nos que participaram com 
as coloridas e cheirosas 
“barraquinhas”, aos mas-
carados que abrilhantaram 
o esmerado concurso de 
máscaras, aos elementos 
do júri, aos funcionários en-
volvidos, aos docentes que 
controlaram as entradas 
e as saídas dos alunos, à 
Direção da escola e a to-
dos quantos deram corpo e 
alma a esta divertida noite 
carnavalesca.

E, já que com Moral 
houve Carnaval na escola, 
esta é dedicada à Profes-
sora Susana Veloso, mas a 
pensar em todos nós!

“O Carnaval recomen-
da-se como breve ressur-
reição da vida, sufocada no 
resto do ano.” (Atribuída a 
Carlos Drummond de An-
drade)

Queriam saber mais?
Tivessem vindo!
Parabéns a todos!

NA ESCOLA BÁSICA DE RIBEIRÃO

                                                                                    COM MORAL… HÁ CARNAVAL 

A Professora
Cristina Martins
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No âmbito da XI Edição do Concurso Artistas Digitais, que este ano teve como 
tema central o desporto, a ética desportiva e os valores olímpicos, numa parceria 
com o Plano Nacional para a Ética Desportiva, uma iniciativa da Secretaria de Es-
tado do Desporto e da Juventude e Secretaria de Estado do Ensino Básico, o júri 
selecionou o trabalho do aluno, do sexto ano, Cláudio Vieira, da Escola Básica de 
O#0-#+,%:'J".'"5#C-+&%'4-'PQRR'$+*0*1F%&'*/+-&-5$*4%&2'()%"')1*&&#()*4%'-.'S:T'
lugar na modalidade “Minha Modalidade Olímpica Preferida”.

A cerimónia de entrega do prémio realizou-se no auditório, no dia 19 de fe-
vereiro, com a presença dos alunos da turma, da diretora de turma, da direção, 
da professora-bibliotecária, de elementos do Centro de Competências, da entidade 
responsável pelo concurso, e por um elemento da empresa Famasete, de Vila Nova 
de Famalicão, patrocinador do concurso.

>1U.'4%'/+U.#%'*$+#0"94%'*%'*1"5%'V.KD"#5*'8%$%6+K()*2'1#C+%&2')%1-7,%'4-'/*-
)%$-&'4-'*7W)*+'*&&#5*1*54%'*'*$#C#4*4-2')-+$#()*4%'4-'/*+$#)#/*7,%'-'$+%8U"'*1"&#-
vo), a biblioteca da escola também foi contemplada com cerca de 50 livros.

XI Edição dos Artistas Digitais

Aluno premiado a nível nacional

A Janela da Escola decidiu entrevistar o 
Cláudio Vieira, do 6.ºE, para saber a opinião 
dele sobre o prémio que recebeu.

Janela da Escola (J.E.) - Como tiveste co-
nhecimento deste concurso?
D2+%/&1" a&0&*(" bDCaCc" L" V1&" (" H&8S("

'*1;0661*("/0":1*9%.%B6"$%0"-18>&/1%"
(" 9%*H(" (" '(*9&-&'(*" 81" -18-%*61" /0"
d!*9&69(6" @&.&9(&6eC" D1H1" .1691"H%&91"
/0"/0608S(*7"(-S0&"$%0"0*("%H("1'1*-
9%8&/(/0"/0"H169*(*"1"$%0">(2&(C

J.E. - Em que consiste o concurso?
DCaC"L"Y&8S("/0";(=0*"%H"/0608S1"81"

-1H'%9(/1*7" 613*0" 1" 90H(" d!" M&8S("
M1/(2&/(/0"P2\H'&-(":*0;0*&/(eC

J.E. - Como chegaste a este desenho?
DCaC" L" f%(8/1" (8/(>(" 81" ZCK" -&-217"

-169%H(>(" /0608S(*" R1.(/1*06" /0" ;%-
90312"0" 90890&" ;(=0*"1"H06H1"81"-1H-
'%9(/1*C"V%&"(1"paint"0"-1860.%&"$%0",-
-(660"-1H1"0%"$%0*&(C"V1&"-1H"H%&91"
0H'08S1"0"/0/&-(451"$%0"-S0.%0&"(1"

'*1/%91",8(2C"@0'1&6"089*0.%0&"1"/060-
8S1"g"H&8S("'*1;0661*("0"02("08>&1%L1"
'(*("16"d!*9&69(6"@&.&9(&6eC

J.E. - O que sentiste, quando soubeste que 
tinhas sido premiado?
DCaC" L" V&$%0&"H%&91" -18908907" -2(*1C"

)1691"/0".(8S(*"'*<H&16C"Y(H3<H"61%"
6%'0*L20&91*"/("N&32&190-("0"069("60H(-
8(".(8S0&"%H"2&>*1C

J.E. - Gostaste do prémio?
DCaC" L" !/1*0&7" '1&6" (&8/(" 851" 9&8S("

%H("H+$%&8(";191.*+,-("/&.&9(2"6h"H&-
8S(C
X:;:'='E-5&*&'&-6"#+'".*'/+%(&&,%'+-1*)#%5*-

da com as artes?
DCaC" L" f%0*1" 60*" H</&-17" H(6" 9(H-

3<H".1691"H%&91"/("+*0("/1"/0608S1C
J.E. - Que conselho dás aos teus colegas, 

para os motivares a participar em concursos?
DCaC"L")169(>("$%07"'*&H0&*17"'086(6-

60H"0H"'(*9&-&'(*" 07" /0'1&67" $%0"851"
60"06$%0-0660H""$%0"S+"60H'*0"("'16-
6&3&2&/(/0"/0">&*0H"("60*"'*0H&(/16C

Entrevistando...

?=B%:+1"5>&$-:+%$+E.V+15;;:$
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Dar a conhecer as plataformas e as novas tec-
nologias ao serviço da comunicação foi o objetivo 
que presidiu à visita de estudo, realizada no pas-
&*4%'4#*'YS2'/%+'4"*&'$"+.*&'4%'Z:T'*5%'4*';&)%1*'
Básica de Ribeirão, na sequência do estudo do tex-
to jornalístico, na disciplina de Português.

Os alunos tiveram a oportunidade de visitar o 
Jornal de Notícias onde, depois de uma visita guia-
da às suas instalações, elaboraram uma notícia no 
“Media Lab” sob a supervisão das professoras de 
Português que recriaram, naquele espaço, o proje-
$%'4-'[()#5*'4-';&)+#$*'D"-'$\.'C#54%'*'4-&-5C%1-
ver nas suas aulas. Foi visível o entusiasmo destes 
/-D"-5%&'B%+5*1#&$*&'D"-2')%.'&-+#-4*4-'-'/+%(&-
sionalismo, se envolveram na concretização desta 
tarefa.

A jornada prosseguiu com uma visita guiada 
pelo outrora convento franciscano, atual Biblioteca Pública Municipal do Porto, durante a qual os alunos 
puderam aperceber-se da enorme riqueza do acervo cultural, do qual se destaca, pelo inestimável valor 
histórico, o “Diário da Viagem à Índia” de Vasco da Gama.

Finalmente, os alunos con-
tactaram com um outro meio de 
comunicação – a televisão – vi-
sitando o estúdio da estação te-
levisiva SIC, em Matosinhos, e 
descobriram o making off infor-
mativo deste indispensável meio 
de comunicação social.

Os objetivos que nortearam 
esta atividade foram plenamente 
alcançados e corresponderam 
às expectativas dos alunos.

À descoberta dos MEDIA

As Professoras de Português das turmas F e G

   PortalMath
   Matemática online

PortalMath, um blog para melhorares a tua nota a Matemática e não 
&M:::'>D"#2'/%4-&'-5)%5$+*+'/+%01-.*&2'4-&*(%&2'B%6%&2'()F*&'4-'$+*0*1F%2'()F*&'
8%+.*$#C*&2'D"-&$?-&=*"1*2'.#5#=$-&$-&2'()F*&'4-'*C*1#*7,%2']-&$-&'^5$-+.U4#%&'-'
Exames Nacionais, tudo com as respetivas soluções e/ou sugestões de resolução.

Sabias que o PortalMath já tem mais de 1 500 000 visualizações? De que es-
tás à espera?
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + WXMXY?9T!M+ 5>2+

/0012331:"0$=>$0/.4:"-1"5;;.):>
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!"H(&1*&("/16"(2%816"/1"$%&891"(81"'(*-
9&-&'1%"8("02(31*(451"/0"'51"/0"31219(7"81"
:(*$%0"/("@0>06(7"81"HB6"/0"/0=0H3*1C

!"'*+9&-("/("-18;0451"/0"'51"/0"31219(7"
/0608>12>&/("'02("9*&31"/16"[%6&9(8167"*0-
H189("(1"6<-%21"AA"(CDC"0";1&"*0-*&(/("'021"
A869&9%91"/0"!*$%0121.&("/0"a&2("X1>("/0"
V(H(2&-51"-1H"1"13R09&>1"/0"'0*H&9&*"(16"
(2%816"1"-189(-91"/&*091"-1H"1"'(9*&Hh8&1"
S&69h*&-1"/0690"-18-02S1C"

P6" [%6&9(816" '(*(" -1891*8(*0H" (" 06-
-(660="/0"-0*0(&6"81"A8>0*817"-12S&(H"(6"
31219(6" 81" P%9181" 0" 9*(86;1*H(>(HL8(6"
0H";(*&8S("'(*("'*1/%=&*"'51C

!"31219(7"1%" 2(8/0"-1H1"*0;0*0"^16<"[0&90"
/0"a(6-18-0216"8("6%("13*("#981.*(,(":1*9%-
.%06(7"<"dP";*%91"/("613*0&*("-S(H(L60"2(8/0"
b'1'%2(*H0890"2(8/*07"(2(8/&(c"0"/(\"60";1*H1%"
[(8/(27"[(8/0&*17"[(8/0&*(i"(6" 2(8/06"60*>0H"
/0"(2&H089(451"(16"'1*-16"816"H189(/16"(208-
90R(816j"6h"0H"-0*916"-(616"(6"-1H0H"(6"'06-
61(6C"P";*%91"/("(=&8S0&*(7"$%0"<"/1-0"1%"(H(*-
.17"-S(H(L60"31219("1%"312<9("b!20890R1c7"07"60"
60*>0" &.%(2H0890" '(*(" 16" '1*-167" 089*(" 9(H-
3<H7"$%(8/1"<"/1-07"8("(2&H089(451"/(".0890"
b-1H0H" 312<9(" 81" !20890R17" /1"H06H1"H1/1"
$%0"816" 90**0816"/0"-(69(8S("16" *06'0-9&>16"
'1>16"-1H0H"069(6cC"P";*%91"b/1"-(*>(2S1c"/06-

9&8(/1"("08.1*/("/0"'1*-167"-S(H(L60"b(8(21-
.(H0890"(1"/1"613*0&*1"0"/("(=&8S0&*(c" 2(8/0"
1%"2(8/*07"31219("1%"31209(7"-18;1*H0"(6"21-(-
2&/(/067"b('*06089(L60c"&860*&/1"8%H("-k'%2(Ce

P6" (2%816" '*1/%=&*(H7" 089517" '0$%0816"
'506" 60.%8/1" (6" 9<-8&-(6" /(" A/(/0" /1" V0**1"
0"-186&/0*(*(HL81"H%&91"(.*(/+>02"(1"'(2(/(*"
('06(*"/0"&86\'&/1C"

!'*1>0&9(*(H7" (&8/(7" '(*(" 1360*>(*" (" *0-
-1869&9%&451" /(" :0/*(" V1*H16(" b089*(/(" 8("
=18("/0"3(8S16"$%08906c"/0"%H"3(280+*&1"-(6-
9*0R1C

Os Lusitanos e o Pão de Bolota

  A Professora - Alice Bonifácio* 

*Coordenadora do Departamento de
 Ciências Sociais e Humanas

  Primeiro, cozem-se as bolo-
tas para retirar o tanino, que é uma 
substância que as torna amargas. 
Depois de frias, descascam-se e tritu-
ram-se numa mó manual (constituída 
/%+'4%+.-5$-'-'.%C-5$-_'*$U'()*+-.'
em farinha. Seguidamente, esta fari-
nha é misturada com farinha de trigo 
para ligar e tornar a massa consisten-
te. Polvilham-se as mãos com farinha 
e fazem-se pãezinhos que vão ao for-
no de lenha.

Pão de Bolota

Maria João Monteiro 
n.º16
5.ºG



14

IN LOCO

Foram duas tardes diferentes… 
Foram duas tardes em que a sala dos professores 

acolheu novas caras… 
Sim, porque, por norma, todos os dias esta sala se 

enche das mesmas caras, e da azáfama dos docentes 
que entram e saem num rodopio; que param, por breves 
instantes, para descansar ou recuperar o fôlego para mais 
uma aula; que conseguem, momentaneamente, abstrair-
=&-' 4*' &"*' *$#C#4*4-' /+%(&&#%5*1' -' &%1$*+' ".*' %"' %"$+*'
risada, fazer um ou outro comentário prazenteiro, para 
dar ânimo e leveza ao resto do dia; ou que, pura e sim-
plesmente, soltam palavras que ecoam pelo ar, deixan-
do perceber que as preocupações e as conversas giram 
sempre, e mais uma vez, à volta dos mesmos assuntos 
`'%&'5%&&%&'*1"5%&2'%'5%&&%'-5&#5%2'*'5%&&*'/+%(&&,%a'
)*4*'C-3'.*#&')F-#%&'4-'.-*54+%&2'4#()"14*4-&'-')%5$+%-
vérsias para enfrentar e deslindar da melhor forma possí-
vel… rumos que precisam de rumo(s)…

Mas isso é tema para outra altura, quiçá, num próximo 
“chá das cinco”, também ele, servido pelos meus meninos 
do cef5 – serviço de mesa! Por momentos, esqueci-me 
que eles é que são a personagem principal destes meus 
sarrabiscos! 

Sim, porque, se a sala dos professores fugiu à roti-
na, foi graças a eles que resolveram mostrar-nos que, ao 
longo deste ano e meio de curso, já aprenderam algumas 
das técnicas da arte de bem servir.

Durante duas belas tardes chuvosas, os docentes fo-
ram servidos e presenteados com saborosos sumos natu-
rais, diversos chás e café… feitos na hora. A acompanhar, 
bolos, sandes e tostas. Uma sala rejuvenescida, colorida 
-'*+%.*$#3*4*2'D"-'4-&*(%"'%&')#5)%'&-5$#4%&b']"4%'/+--
/*+*4%'/%+'-1-&2'&%0'*'%+#-5$*7,%'&-./+-'/+%(&&#%5*1'-'
*$-5$*'4%'8%+.*4%+'4*&'"5#4*4-&'4-'#$#5-+K+#%'4-'D"*1#()*-
ção, o formador Couto Faria.

[&' 8%+.*54%&2' -&&-&2' *6+*4-)-.2' /%#&' ()*+*.' +*-
diantes com o facto de poderem pôr em prática, uma vez 
mais, todos os ensinamentos e testemunhos transmitidos 
e vivenciados ao longo do curso.

Como eles próprios já apreenderam e frisaram, só as-
sim, as capacidades e competências desenvolvidas são 
testadas na sua quase totalidade, pois todos os agentes e 
condições estão muito próximos da realidade, possibilitan-
do-lhes a vivência nos contextos que poderão encontrar 
no mundo do trabalho. Só assim, se conseguem aperce-
ber do quanto já caminharam e (talvez o mais importante) 
do quanto falta caminhar…

Um obrigada muito especial a todos os docentes que 
os acarinharam, os incentivaram e os valorizaram, ao 
mesmo tempo que eram postos à prova. De gestos como 
-&$-'5*&)-.'%&'4-&*(%&2'-'&-')+#*.'*&')%54#7?-&'5-)-&-
sárias para os mesmos serem superados.

E, nós, docentes, sabemos muito bem que “Não há 
saber maior ou saber menor. Há saberes diferentes.”   

(Paulo Freire)

:1*" &6617"%*.0"851"'0*/0*"0660"81*90"0">(-
21*&=(*"91/(6"(6"'0661(6"-1H"(6"$%(&6"-189(--
9(H16C"D(/("%H("/02(6"90H"(2.1"/0"/&;0*0890"
'(*("816"086&8(*l"'(*("816"(-*06-089(*l

Na sala dos professores… 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++OB#&B9;5+Z+":0&%$[

A Professora Cristina Martins
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Foi assim…
Pelas mãos dos formandos do Cef5 – Serviço de Mesa 

e dos formadores de Francês, Português e das unidades 
4-' #$#5-+K+#%' 4-' D"*1#()*7,%2' )+-/-&' )F-6*+*.' *' $%4%&'
quantos os quiseram ver preparar e saborear…

Belo momento que muitos alunos já aguardavam com 
*16".*'C%5$*4-2'*'*C*1#*+'/-1*'-5%+.-'(1*'D"-'&-'8%+.%"2'
quer no intervalo da manhã, quer no intervalo da tarde. 
É que, verdade seja dita, esta atividade tinha sido sobe-
jamente divulgada através de cartazes elaborados pelos 
formandos, nas aulas de Francês.

Os formandos não tiveram mãos a medir e, uns na 
sala, outros, no polivalente, improvisaram um balção para 
a confeção e venda dos ditos cujos, preparando, pelo dia 
fora, algumas centenas desta deliciosa especialidade 
francesa.

Os nossos jovens cozinheiros e serventes demonstra-
ram, mais uma vez, que conseguem estar à altura dos 
4-&*(%&'D"-'1F-&'C*.%&'/+%/%54%'-c%"'D"-'-1-&'/+M/+#%&'
se propõem. 

Pegando nos ensinamentos que foram adquirindo, 
juntaram o útil ao agradável e, com esta atividade, satis-
(3-+*.=&-' -' &*$#&(3-+*.' *1"5%&2' 8"5)#%5K+#%&' -' /+%8-&-
sores que puderam deliciar-se com crepes recheados de 
chocolate ou compotas, ao mesmo tempo que os protago-
nistas desta história amealhavam uns tostões para a tão 
ambicionada e desejada viajem a Paris que irá acontecer 
na interrupção da Páscoa.

Como o tema aglutinador da edição desta revista é 
a POUPANÇA, nada melhor do que deixar este exemplo 
como uma das muitas formas de nos prepararmos, anteci-
padamente, para a realização e concretização dos nossos 
sonhos, dos nossos anseios, do nosso futuro, da nossa 
vida… 

São pequenos exemplos que se podem adotar e 
adaptar a todas as situações da nossa vida! Para conse-
guirmos algo, temos de saber lutar e manejar, convenien-
temente, e em doses certas, todos os ingredientes que a 
vida coloca à nossa disposição.

POUPAR hoje… para TER amanhã!

CREPES E TOSTÕES…

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++M$0&;(\5"$>+-B1=$>5%05+:+J5O]+^+M5"Q&N:+-5+A5;$

A Professora - Cristina Martins

!"###$%&'(%)*+,%,+-.-/,/)0%*,+-*12)3,(4*)%)%*,+-*1-
zeram alunos, funcionários e professores que pude-
ram deliciar-se com crepes recheados de chocolate 
ou compotas, ao mesmo tempo que os protagonistas 
desta história amealhavam uns tostões para a tão am-
bicionada e desejada viajem a Paris que irá acontecer 
na interrupção da Páscoa.”

IN LOCO
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D1H1"%29*('(66(*"("-*&60";1&"1"90H("/03(9&/1"8("]06651"@&69*&9(2"$%0"
60"*0(2&=1%"81"/&("JF"/0"V0>0*0&*1"81"A:^"bA869&9%91":1*9%.%B6"/("^%>089%-
/0c7"0H"N*(.(C"

P6"(2%816m/0'%9(/16"/&6-%9&*(H"0"/03(90*(H7"(1"'1*H081*7"91/16"16"
:*1R0916"/0"?0-1H08/(451"('*06089(/16"'02(6">+*&(6"06-12(6C"

V1&"&890*066(8907"(9<"-1H1>08907"1360*>(*"16"(2%816"/03(90*0H7"089%-
6&(69&-(H08907"%H"90H("951"-1H'20Q17"'*1'18/1"H0/&/(6"20.&62(9&>(6"/0"
-1H3(90"g"-*&60`

P":*1R091"H(&6">19(/1";1&"1"/("#6-12("/0"a&2("a0*/0C"](2&0890L607"81"
089(8917" $%0" %H("/(6"H0/&/(6" /1":*1R091" /0"?0-1H08/(451" /(" 8166("
06-12(";1&"('189(/("-1H1"%H("/(6"H0/&/(6"("&890.*(*"1":*1R091"/0"?0-
-1H08/(451"$%0" &*+" *0'*06089(*"1"D\*-%21"/0"N*(.(7"8("!660H320&("/("
?0'k32&-(7"81"'*hQ&H1"HB6"/0"H(&1C

Testemunho de um jovem deputado

Participar no Parlamento dos Jovens, para mim, é considerada 
uma das melhores experiências da minha vida, pois foi bastante en-
riquecedor e ajudou-me, sem dúvida, a perceber o que é realmente a 
vida de um deputado (não é fácil!). Gostava que toda a gente pudesse 
participar, um dia, mas sei que é impossível, pois além de nem todos 
gostarmos de expor ideias, só acontece uma vez por ano e só podem 
ir três alunos.

d-#I%'*D"#'%'.-"')%5&-1F%A'e;'fe'>ghJ['[h'>ghJ>'d['Y:T'[h'
S:T'i^ig[2'>EO[j;^]>'>'[E[O]hJ^d>d;2'E>O]^i^E>'J['E>Og>-
MENTO DOS JOVENS, POIS VALE MESMO MUITO A PENA!

No âmbito do concurso “Conta-nos uma História!” 
promovido pelo Ministério da Educação e Ciência, Plano 
Nacional de Leitura e pelas Tecnologias de Informação 
e Comunicação, os alunos das turmas L2B, L2C e L3B, 
/-+$-5)-5$-&'@';&)%1*'kK&#)*'4%'P:T')#)1%'4-'g%"&*4%2'-'
os alunos das turmas BA1 e BA2 da Escola Básica do 
P:T')#)1%'4*&'k*++*5F*&'+-*1#3*.'/-D"-5%&'(1.-&')%.'%'
recurso de algumas técnicas de audiovisual.  

Neste sentido, o tema escolhido para ambas as esco-
1*&'8%#'G>&'1-54*&'4*'.#5F*'$-++*lA'g-54*'4%'O#%'>C-'/*+*'
a Escola de Lousado e Lenda do Penedo da Moura para a 
Escola de Vilarinho das Cambas.

Num primeiro momento, os alunos tiveram a oportu-
nidade de pesquisar através da internet, livros e mesmo 
através de conversas com as pessoas mais velhas da fa-
mília e da sua comunidade. Com um grande entusiasmo, 
trouxeram para a aula imensos relatos com as mais varia-
díssimas versões da mesma lenda. Depois chegaram em 

)%5&-5&%'@'1-54*'(5*12'%54-'B"5$*+*.'".'/%")%'4-')*4*'
C-+&,%2'4-'8%+.*'*'$%+5*+'*'C-+&,%'(5*1'%'.*#&')%./1-$*'
possível. Pronta a história, chegou a hora de escolher os 
leitores e proceder à gravação áudio da mesma. Posto 
isto, todos colaboraram com criativas ilustrações alusivas 
aos vários momentos da história.

J%' (5*12' *$+*CU&' 4%' /+%6+*.*'m#54%n&' g#C-' !%C#-'
!*o-+2'B"5$%"=&-'%'K"4#%'@&'#.*6-5&'-'%'(1.-'-&$*C*'/+%5-
to! Um enorme orgulho coletivo fez-se notar em todas as 
$"+.*&2'*/M&'%'C#&#%5*.-5$%'4%'&-"'(1.-2'/+#5)#/*1.-5$-'
ao ser o seu nome e a sua turma a passar no genérico.

[&'(1.-&'&-+,%'-5C#*4%&'/*+*'%')%5)"+&%'*$U'Pp'4-'
março e os resultados do mesmo sairão no mês de maio. 
Esperamos ter boas notícias na revista do próximo perí-

odo!

Docente de AEC TIC - Cidadania
Marlene Maia

_J:%0$9%:;+B>$+/&;0`"&$a
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2013

Informa-te em:

www.parlamento.pt/webjovem2013/

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIAComissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura

ULTRAPASSAR 

A CRISE.

Vamos ao

debate.

Maio 2013 | Palácio de São Bento 

Parlamento dos Jovens

A Professora - Goreti Dias (Coordenadora)

  José Carlos Oliveira, 9ºC

IN LOCO
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!"*16("/16">08916"<"%H"06$%0H("0H";1*H("/0"069*02("$%0"*0'*06089("(6"/&;0*08906"
/&*04W06C"P"60%"/0608S1"90H"(",8(2&/(/0"/0";(-&2&9(*"(">&6%(2&=(4517"608/1"16"'18916"
-(*/0(&6"16"H(&6";+-0&6"/0"60*0H"819(/16i"81*907"6%27"0690"0"10690C"@0'08/08/1"/1"
9(H(8S17"'1/0H"9(H3<H"069(*"*0'*06089(/16"'18916"-12(90*(&6i"81*/06907"6%06907"
81*10690"0"6%/10690C"]0";1*"(&8/("H(&1*7"-169%H(H"&8-2%&*L60"H(&6"1&91"'189167"-S(-
H(/16"'18916"&890*H</&16i"81*L81*/06907"<6L81*/06907"<6L6%/06907"6%L6%/106907"6%-
L6%/06907"1<6L6%/106907"1<6L81*10690"0"81*L81*10690C

!"&8>08451"/("*16("/16">08916"<"(9*&3%\/("(1".*0.1"!*&69h90206"Y&Hh6908067"%H"
069%/&161"/("8(>0.(451"$%0">&>0%"'1*">129("/1"(81"JFG"(CDC"@0'1&67";1&"(/('9(/("g"
(.%2S("H(.8<9&-("0"<"H%&91"-1H%H"0H"91/16"16"6&690H(6"/0"8(>0.(451"(89&.16"0"
(9%(&6C"

“Para fazer a “rosa dos ventos“, solicitada pelos pro-
!"##$%"#&'"&("$)%*+*,&'-%*./"&$&0%12"1%$&0"%3$'$,&1.#01-
rei-me nos trabalhos do ano passado. 

 
Escolhi efetuá-lo num suporte de madeira. Depois, foi 

só pensar nos pormenores: utilizar ponteiros do relógio 
para os pontos cardeais e desenhar setas pequenas para 
os pontos colaterais. Finalmente, raspei as letras e os de-
senhos para dar uma sensação de profundidade.

Gostei muito do resultado que obtive. Este, juntamen-
te com o dos meus colegas, esteve exposto na biblioteca 
da escola, na primeira semana de dezembro. Além disso, 
como foi um concurso, ganhei o segundo prémio.”

Sou a rosa dos ventos.

Dou uns saltinhos para cima e 

Chegarei ao norte,

Norte bonito e desejado.

Dou uns saltinhos para baixo

E chegarei ao sul querido.

Dou uns saltinhos para ambos os lados

E abro os braços:

Com a mão direita, tento tocar 

Onde o sol nasce…

Com a mão esquerda, tento tocar

No pôr do sol.

Concurso intitulado “A minha rosa dos ventos”
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A IV Semana da Leitura 
decorreu de 4 a 8 de março 
em todas as escolas do con-
celho. 

A equipa da nossa biblio-
teca decidiu homenagear o 
escritor Manuel António Pina, 
recentemente falecido. 

Manuel António Pina Publi-
cou cerca de quatro dezenas 
de livros, a maioria literatura 
infanto-juvenil e poesia. Radi-
cado no Porto há muitos anos, 
escreveu o seu primeiro livro 
em 1973. 

Os alunos do sexto ano 
estudaram a sua obra “Os 
Piratas” e entusiasmaram-se 
com a sua facilidade de escri-
ta e a sua expressividade; daí 
surgiram os mais variados e 
)+#*$#C%&' $+*0*1F%&A' /%-.*&2'
textos, barcos de piratas, es-
queletos, etc. que deram ori-
gem a uma original exposição 
na biblioteca. 

Do estudo efetuado sobre 
o autor, descobriu-se a sua 
enorme paixão pelos gatos 
que povoavam não só a sua 
casa como também a sua es-
)+#$*A' CK+#%&' &,%' %&' /%-.*&'
em que é visível o seu fascí-
nio por estes felinos. Assim, o 
grupo de danças, do Desporto 
Escolar, aderiu à homenagem, 
preparando uma expressão 
corporal sobre o poema “Os 
Gatos”; o Clube de Leitores 
ensaiou uma leitura dramati-
zada da obra “O Inventão”; al-
6"5&'*1"5%&'4%'pT>'-'4%'pTi'
dramatizaram uma entrevista 
ao próprio Manuel António 
Pina.

Foram convidadas turmas 
do quinto e do sexto ano que 
assistiram deliciadas à home-
nagem. E todos foram unâni-
.-&'-.'*(+.*+A'G8%#')%.%'&-'%'
escritor ainda estivesse entre 
nós”.

Homenagem a Manuel António Pina

Semana da Leitura

A Professora - Aurélia Azevedo

A minha opinião sobre o livro 
“Os Piratas”, de Manuel António 
Pina, é positiva, pois é uma obra 
onde se fazem diversas aprendiza-
gens. Uma delas é que, às vezes, 
os sonhos podem passar da nossa 
imaginação para a vida real. Tam-
bém achei a obra interessante, por-
D"-'&M'&-'1-+.%&'*$U'*%'(.'-')%.'
atenção é que percebemos o ver-
dadeiro sentido desta história.  

Esta história é diferente de to-
das as que já li, porque o autor faz 
uma mistura entre factos reais e 
imaginários.

Com esta história consegui en-
trar num mundo de fantasia e en-
tendi que às vezes o mundo imagi-
nário compara-se à vida real. Com 
ela alarguei o meu conhecimento e 
enriqueci o meu vocabulário. 

Sara Rodrigues, n.º26, 6ºC

O livro “Os Piratas”, de 
Manuel António Pina, foi um 
livro cuja magia entrou em 
mim, quando o abri,  como 
se eu estivesse a sonhar e a 
C%*+'/-1%')U"'&-.'(.:'

A minha imaginação co-
meçou a saltar cá para fora, 
como um coelho que não 
D"-+#*'()*+'4-5$+%'4*')*+$%-
la.

Este livro foi um gran-
de livro para mim, um dos 
livros que me deu muita, 
muita imaginação.

Manuel António Pina

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++b$=$%-:+;:6"5...a!;+@&"$0$;a

Bruna Costa, n.º6, 6ºC

IN LOCO
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A 
prática da leitura está presente na nossa vida desde que começamos a "compreender" o mundo à nos-
sa volta. No constante desejo de decifrar e interpretar o sentido das coisas que nos cercam, de perceber 
o mundo sob diversas perspetivas, no contacto com um livro, estamos, de certa forma, a ler, embora, 
muitas vezes, não nos demos conta.

E*+*'*&&#5*1*+'*'e-.*5*'4*'g-#$"+*2'1*7*.%&'*'$%4%&'%&'*1"5%&'%'4-&*(%'4-')%5&$+"9+-.')%.'%&'
seus pais a personagem preferida de uma história, reutilizando materiais. 

Esta iniciativa convoca à leitura e à reutilização de materiais. Basta um pequeno esforço e, nalguns casos, uma 
mudança da rotina diária, para passarmos a ter tempo para ler e agarrar um comportamento de "Amigos do Ambiente".

>1#*54%'*'1-#$"+*'-'*'+-"$#1#3*7,%'4-'.*$-+#*#&'@')+#*$#C#4*4-'4-'/*#&'-'(1F%&'G5*&)-+*.l'".*&'C-+4*4-#+*&'%0+*&'-'
*+$-'D"-2')-+$*.-5$-2'5,%'/*&&*+,%'4-&/-+)-0#4*&'*%&'%1F*+-&'4-'$%4%&'*D"-1-&'D"-'*&'8%$%6+*(*&'0-.'%0&-+C*+-.'
ou que a nossa escola visitarem.

Ler, criar e encantar 
E.B.1/J.I. de Lousado
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"#$%&%!'%!(#)*+,%!-./0!

EB/JI de Lousado  

Dia 11 de março — “Navegando nos livros” - elaboração e leitura de diversos tipos de 
textos alusivos à temática do mar 

Ilustração da história: “A menina que queria voar”, elaborada por todas as turmas da 

EB/JI de Lousado. 

 

Dia 12 de março — Contadora de histórias, Clara Haddad 

 

Dia 13 de março — À conversa com o Ilustrador Rui Castro 

 

Dia 14 de março — “Famalicão a ler” - das 10:15 às 10:30 

“Lousado a ler” - momentos de leitura em família na escola — das 13:30 às 15:30 

 

Dia 15 de março — Lanche com livros 

Ao longo da semana, a escola estará aberta à comunidade para 
conhecerem a rede de histórias da E.B./J.I. de Lousado 

 

IN LOCO
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@?C?+MGC+cA+GdJG,GTYG+GMYcL?TYG*+MGR?+cA+GJ!9GMYcL?TYGe

A Professora - Teresa Ruiz

Em tempos de crise, todo o dinheiro é pouco para 
pagar as despesas básicas da nossa vida. Na nossa es-
cola não é diferente. Já reparaste quantas vezes sais da 
sala de aula e deixas a porta aberta ou a luz acesa? Pois 
é! São muitas. Por vezes nem nos damos conta do que fa-
zemos. Mas são estas pequenas coisas que tornam mais 
difícil a nossa vida amanhã.

Como já reparaste, os aquecedores da nossa escola 
já estão um pouco envelhecidos. Mas são eles que nos 
aquecem na sala de aula durante o Inverno. Sempre que 
*&'/%+$*&'4*'&*1*'4-'*"1*'()*.'*0-+$*&2' $%4*'*'-5-+6#*'
que foi gasta para aquecer a sala se perderá. Sabias que 
a energia perdida durante um mês é equivalente ao preço 
de um aquecedor novo? Vamos fazer as contas?

8 aquecedores x 3 pavilhões + 3 aquecedores no pré-
-fabricado = 27 aquecedores!

Se os aquecedores funcionarem 5 meses (de novem-
bro a março), então a energia perdida equivale neste perí-
odo de tempo a 135 aquecedores novos! É o mesmo que 

dizer que se desperdiçou cerca de 4000€ neste período 
de tempo.

O que podes fazer? 
Manter as janelas fechadas se o aquecedor estiver li-

6*4%'-'-&$#C-+'8+#%q'C-+#()*+2'B"5$*.-5$-')%.'%'/+%8-&&%+2'
se o aquecedor está numa temperatura média; lembrar 
ao professor para desligar o aquecedor 15 minutos antes 
4%'(5*1'4*'*"1*q'C-+#()*+'&-'$%4*&'*&'/%+$*&'4*'&*1*'()*.'
fechadas depois de todos saírem.

Um pequeno 
gesto teu poderá sig-
5#()*+' /%"/*57*' 4-'
dinheiro que a escola 
pode aplicar em ati-
vidades e materiais 
escolares que tor-
nam a vinda à escola 
mais interessante!

É comum pensarmos que nada podemos fazer para ajudar 
o ambiente. Que grande erro! É que 1 ou 2 alunos por sala de 
aula, dão muitos milhões de alunos em todo o mundo!  Todos 
nós podemos fazer alguma coisa, mesmo que pareça insigni-
!"#$%&'&'(&)(*'+,&')&-#(*)'*)'.$/"*)'#'0#1234*5'$#'$*))#'

turma.

Eis algumas dicas do que podes fazer para preservar o am-

biente e, também, poupar algum dinheiro:

!" #$%&%'( )(*+$(, -+)(--+./0+%, 12 3%14+.-(4/0+%,5 62(*41 (

tinta acaba, basta ir à papelaria e comprar mais. 

!" 7(,$( 1, &/8%, ($9 (1 :;<

!" =1;8-( )(4+-*1, 4+ 8(8+& -+)%)&(415 *>1 %;(.%*(, ( 62(*$%4(4+ 4+ /-01-+,""62+ ,+

8128( (1 2,(- +,$+ $%81 4+ 8(8+&< #;( /-01-+ 4+;1-( ?@ (*1, ( )-+,)+-A .(,$( ?BCCC & 4+

/.2( + ,D 4/ 8(-( E('+- )+-)( 4+ F?C )(4+-*1, 4+ BC E1&G(,< H/ -+8(-(,$+ *( 62(*$%4(4+ 4+

papel que usas? 

!" I,)-+0+ ,+;8-+ 41, 41%, &(41, 41 8(8+&< J( 8(-$+ 4+ $-/, 41 8(8+& K/ 2,(41 LE1$1-

)D8%(,A 81- +MN 814+, E('+- -(,)2*G1, 12 4+,+*G1,<

!" OP+ 1 8(8+& 62+ K/ *>1 2,(, *1 8(8+&>1< Q2+; ,(3+ *>1 01&$(, ( +,)-+0+- *+&+A *(

forma de papel reciclado? 

!" R+0( (, ,(*4+, 12 31&%*G1, 41 &(*)G+ +; )(%M(, -+2$%&%'/0+%, +; 0+' 4+ +;3-2&G(-

res em papel.

!" S+ 0%-+, 62+ *>1 +,$/ *%*.29; *( ,(&( 4+ (2&(A (8(.( ( &2'<

!" J( )(,( 4+ 3(*G1A *>1 4+%M+, ( /.2( ( )1--+-< S+ 0%-+, 2;( $1-*+%-( ( 8%*.(-A (0%,(

(, 8+,,1(, -+,81*,/0+%, 8+&(, -+8(-(TP+,<

       O ECO-ESTUDANTE E O INVERNO

O QUE É SER ECO-ESTUDANTE?

Clube do Ambiente
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@":<50:+_fF+?%:+$+J"5;)5"a+5=5Q$+

os padrões académicos dos nossos alunos

['/+%B-$%'GrT'*5%'*')+-&)-+l'/+-$-54-'/+%.%C-+'*'*+-
ticulação entre os diferentes ciclos de ensino e a valori-
zação do ensino experimental. Destina-se aos alunos do 
rT'*5%'4-&$-'>6+"/*.-5$%:'>&&#.2'*&' $"+.*&'4%'rT'*5%'
deslocam-se à escola-sede, com uma frequência que de-
pende da compatibilidade entre os horários dos vários in-
tervenientes e dos espaços físicos. Nessas deslocações, 
os alunos têm oportunidade de participar em atividades 
letivas de reforço e enriquecimento dos conteúdos, utili-
zando recursos não disponíveis na sua escola de origem. 
Desenvolvem-se iniciativas no âmbito da Matemática, 
Físico-Química, Ciências Naturais, Português, Inglês, Es-
/*5F%12' H+*5)\&2' L#&$M+#*' -'N-%6+*(*' -' ]-)5%1%6#*&' 4-'
Informação e Comunicação (TIC).  

Espera-se que a promoção da articulação de conteú-
dos estimule o enriquecimento das competências dos alu-
nos, para além do incremento da sua autonomia e auto-
=-&$#.*:'E+-$-54-=&-'*#54*'4-&/-+$*+'%'-&/9+#$%')#-5$9()%2'
dinamizando a escola como centro de cultura e de saber, 
promovendo a criatividade e envolvendo a Comunidade 
Educativa. 

Na disciplina de Matemática, são utilizados recursos 
disponíveis no Laboratório de Matemática, visando favo-
recer o raciocínio e o cálculo.

No âmbito das línguas Portuguesa e Estrangeiras, 
pretende-se estimular o domínio da oralidade, melhorar 
as competências da escrita e enriquecer o vocabulário.  
As atividades relacionadas com as disciplinas de Físico-
-Química e Ciências Naturais têm como objetivo o desen-
volvimento de experiências que permitam a aquisição de 
competências no âmbito das práticas laboratoriais e ainda 
a visualização de simulações e/ou exposições. Estas ativi-
dades permitem às crianças ter contacto com as Ciências 
Experimentais, compreender alguns conceitos e reconhe-
cer a sua aplicabilidade no quotidiano. 

No que diz respeito à disciplina de História e Geo-
6+*(*2'%&'%0B-$#C%&'/+-54-.=&-')%.'*')%./+--5&,%'4*&'
semelhanças e diferenças  no modo de vida das popula-

ções, no passado e no presente. 
As atividades desenvolvidas na disciplina de TIC têm 

)%.%'(5*1#4*4-'*'/+%.%7,%'4*'&-6"+*57*'5%'"&%'4*'^5-
ternet. 

No primeiro período deste ano letivo, foram desenvol-
vidas atividades no âmbito das disciplinas de Português, 
Matemática e Físico-Química para as quatro turmas do 
quarto ano do Centro Escolar. 

No segundo período, até à data, foi contemplada a 
turma de Valdossos com a disciplina de Físico-Química 
onde foram realizadas atividades práticas no âmbito do 
som. Uma vez que não foi possível a deslocação da turma 
até à escola-sede, as atividades foram desenvolvidas na 
sua escola de origem. Os alunos tiveram a possibilidade 
de contactar com o diapasão e o osciloscópio, tendo sido 
ainda construída uma escala musical com tubos sonoros.

Em suma, os alunos têm participado com grande entu-
siasmo em todas as iniciativas desenvolvidas. Este projeto 
tem, desta forma, contribuído para o sucesso escolar dos 
alunos deste Agrupamento, aumentando o seu interesse 
pelas atividades escolares e contribuindo para a melhoria 
dos seus resultados académicos. 
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“Quando fui ao ciclo com a minha turma, foi muito interes-
sante, pois fomos para um auditório ouvir uma linda história de 
Natal. Essa história falava numa menina pobrezinha que tenta-
va vender fósforos mas ninguém os comprava. A pobre menina 
tentava mas não resultava. Ela recordava-se da sua avó que 
tinha falecido e ao pensar no castigo que iria receber do pai, 
também faleceu e foi para junto da sua avó, lá no céu brilhante. 

>/-&*+'4%'(5*1'#58-1#3'4*'F#&$M+#*2'-"'*4%+-#=*:'
De seguida, entregaram-nos um papelinho para escrever-

mos uma linda mensagem de Natal. Cada um escrevia a men-
sagem e depois entregava-a para as professoras prenderem no 
/#5F-#+#5F%'D"-'()%"'1#549&&#.%:'

;'*'5%&&*'/+%8-&&%+*'()%"'%+6"1F%&*'/%+'$-+.%=5%&'/%+$*-
do tão bem naquele dia!

@":<50:+_fF+?%:+$+J"5;)5"a

O projeto 
GrT'>5%'*'i+-&)-+l

Não é só para brincar
Também é para aprender

Contar e relembrar.

rT'>5%'*'i+-&)-+
Vamos todos a cantar
A toda a gente dizer

Que o mundo é para amar.
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QUEM CONHECE JOHANN STRAUSS?

Certamente saberão que foi um compositor do período romântico 
que compôs a valsa do Danúbio Azul, tantas vezes tocada na abertu-
ra do baile dos noivos nos casamentos. Contudo, o que não saberiam 
U'D"-'-&&-'X%F*55'e$+*"&&'U'%'(1F%'4-'%"$+%'X%F*55'e$+*"&&2'$*.-
bém conhecido por Johann Strauss I (para que não se confunda com 
%'&-"'(1F%'X%F*55'e$+*"&&'^^2'%'$*1'4%'d*5W0#%_:'i%58"&%s'

John Strauss I também foi um grande compositor. Uma das suas 
obras mais conhecidas é a Marcha Radetzky, composta em 1848 que 
é muito tocada no concerto do Ano Novo pela Orquestra Filarmónica 
de Viena.

Se és curioso podes ir ao youtube e ouvi-la em F$$/Accnnn:t%"$"-
0-:)%.cn*$)FsCu/vv]4$O+6Z!:'H#)*&$-'&"+/+--54#4%s'>(5*1'-+*'$"*'
conhecida, aposto.

Bom, se queres saber mais sobre compositores e apreciar belas 
%0+*&'*+$9&$#)*&'/1K&$#)*&'4%&'$-"&')%1-6*&2'()*'*$-5$%2'/%#&'5%'/%1#C*-
lente surgirá uma “Fabulástica” exposição sobre este assunto e sobre 
instrumentos que terás de descobrir, pois estão disfarçados.

No dia 14 de março, irá acontecer algo surpreendente, está aten-
to…

Para que saibas, o dia 14 foi o dia do nascimento do grande com-
positor Johann Strauss I (o pai).

O Grupo de Educação Musical informa que o já tão conhecido “ CONCURSO MOSTRA O QUE SABES”  
irá decorrer na última semana de aulas, no terceiro período. Está atento, não te distraias…

 @"51$"$905+5+"5Q5=$+:+05B+0$=5%0:.+G;15"$>:;+1:"+0&[

PEQUENO DESAFIO:
Quem compôs o Danúbio Azul, 

Johann Strauss I ou 
Johann Strauss II?

Olha bem as fotos apresentadas. 
Vai ao Google e descobre qual será o 

/*#'-'D"*1'&-+K'%'(1F%:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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“Horta aromática e medicinal”

T5;05+$%:+=50&Q:*+:+1":<50:+-$+%:;;$+g:"0$+@5-$#`9
gica consiste na implementação de uma horta direcio9
%$-$+1$"$+$;+1=$%0$;+$":>'0&)$;+5+>5-&)&%$&;.+

Começamos por preparar o terreno e dividir a hor9
ta em pequenas divisões, onde foram utilizadas cor9
-$;.+J:=$6:"$"$>+):%%:;):*+%5;05+5Q5%0:*+$+>D5+-$+
?%$+ X;$65=*+ $;+?Q:\&%/$;+ 5+ <'+ 1=$%0$>:;+;$=;$*+ :"U9
#D:;*+0:>&=/:*+):5%0":;*+$=5)"&>*+;$=Q$+5+)$"&=.+!+)B=0&9
vo desta horta tem sido um valioso instrumento edu9
)$0&Q:.+@$"$+$=U>+-:+):%0$)0:+hB5+05>:;+):>+$+05""$*+
o principal benefício tem sido o encanto e a magia que 
"5)565>:;+$:+:6;5"Q$"+$;+1=$%0$;+$+)"5;)5".+

#6'0*(H16"$%0"908S(H".169(/1"/06-
9("8166("'(*9&2S("0"

$%0"60R(H"V02&=06"0"](%/+>0&6`"
nH(6"31(6";<*&(6"/(":+6-1(l

Também tivemos a oportunidade de conhecer al9
gumas das vantagens do cultivo destas plantas que 
&"5>:;+1$"0&=/$"+):>+0:-:;+Q:)i;.+

jB$%0:+Z+SALSA, as folhas são usadas em culiná9
"&$.+@:-5+05"+OB%Nk5;+-&B"U0&)$;+5+&%lBi%)&$+%$+>5=/:9
ria de infeções do aparelho urinário e na prevenção e 
0"$0$>5%0:+-5+)'=)B=:;+"5%$&;.+

Os OREGÃOS*+)B<:+;$6:"+U+B>+1:B):+$-:)&)$-:+
e refrescante, são também muito utilizados na culiná9
ria como condimento de vários pratos, principalmente 
%$+):\&%/$+&0$=&$%$.+@:-5>+$=&Q&$"+-&$""5&$;*+-:"5;+-5+
5;0m>$#:+5+$B>5%0$>+:+$150&05.+

O TOMILHO é muito usado para aromatizar vários 
tipos de pratos (saladas, assados, grelhados) e apre9
;5%0$+B>+;$6:"+1&)$%05.+c;$9;5+%$;+&%O5Nk5;+)B0n%59
$;*+ ;&%B;&05;*+ "&%&05;+5+-:"5;+ "5B>'0&)$;.+o+):%;&-59
rado um antibiótico natural, sendo muito usado no 
0"$0$>5%0:+-5+;&%0:>$;+#"&1$&;.+

Relativamente aos COENTROS, tanto as folhas 
como as sementes servem para temperar e adornar 
Q'"&:;+1"$0:;.+?;+;5>5%05;+;D:+5;15)&$=>5%05+B;$-$;+
%:+O$6"&):+-5+-:)5;*+=&):"5;+5+Q&%$#"5.+@:1B=$">5%05+U+
usado para estimular o apetite e para aliviar dores de 
5;0m>$#:+5>+)$;:+-5+-&#5;0k5;+-&OP)5&;.+

O ALECRIM é muito utilizado para tempero de mo9
lhos, carnes, guisados e pode ter um papel no trata9
>5%0:+ -5+ "5B>$0&;>:+ 5+ 1":6=5>$;+ )&")B=$0`"&:;.+ o+
considerada a erva da recordação, da amizade e do 
$>:".+

A SALVA é mais usada em carnes gordas e assa9
-$;*+-5Q&-:+Z;+;B$;+1":1"&5-$-5;+-&#5;0&Q$;.+o+0$>9
bém utilizada para melhorar a circulação, a ansiedade 
5+$+-51"5;;D:.+C515=5+B>$+;U"&5+-5+1"$#$;.

No entanto, é preciso ter em conta que, apesar das 
ervas poderem ter efeitos medicinais,  têm um poten9
)&$=+-5+&%05"$ND:+):>+>5-&)$>5%0:;+hB5+<'+0:>$.+@:"+
&;;:*++&%O:">59;5+;5>1"5+):>+:+;5B+>U-&):+:B+O$">$9
)iB0&):.

PROJETOS

J.I. de Barranhas -  Vilarinho das Cambas
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[&'*1"5%&'4%'Y:T'*5%'4*';:k:'P'4-'j*14%&&%&2'5%'w.-
bito do projeto “Crescer a Brincar”, têm discutido, em con-
texto de sala de aula, as situações em que já vivenciaram 
determinados sentimentos e a forma como os manifesta-
ram. Também têm evidenciado que os pensamentos só 
são visíveis quando os exteriorizamos, pois, tal como os 
&-5$#.-5$%&2'&,%'*16%'."#$%'/-&&%*1:'[&'*1"5%&'C-+#()*-
ram que há sentimentos e pensamentos que são positivos 
e outros que são negativos. Têm vindo a compreender 
que é importante, para o bem-estar de cada um, expres-
sar o que lhes vai no seu interior; também que é essencial 
saber lidar com os sentimentos e pensamentos negativos, 
tentando combatê-los para obter a harmonia e tranquilida-
de, que tanto se deseja. 

Neste sentido, os alunos foram convidados a retratar, 
através do desenho, algumas situações em que os sen-
timentos e pensamentos estão presentes. Os desenhos 
apresentados foram criativos e ajudaram os alunos a ex-
teriorizar aquilo que sentiam e pensavam no momento.

“Crescer a Brincar”

José Pedro Silva

Ana Carolina Vila Nova

Marta Ferreira Bruna Sá

Tiago Moreira

Projeto

PROJETOS

Alunos do 2.º ano da E.B. 1 de Valdossos,
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D(*(-90*\69&-(6"/1"]\8/*1H0"/0"!6'0*.0*

A Síndrome de Asperger partilha muitas das carate-
rísticas conhecidas do autismo, mas habitualmente num 
6+*"'.-5%&'/+%8"54%A'd#()"14*4-&'5*&'O-1*7?-&'e%)#*#&:

Ao contrário dos autistas “clássicos”, que normalmen-
te estão “ausentes” e desinteressados do mundo que os 
rodeia, muitos Asperger querem ser sociáveis e gostam 
4%')%5$*)$%'F".*5%:']\.2'5%'-5$*5$%2'4#()"14*4-'-.'/-+-
ceber sinais não-verbais, incluindo os sentimentos tradu-
zidos em expressões faciais, o que levanta problemas em 
criar e manter relações com pessoas que não percebem 
-&$*'4#()"14*4-:

@&,-%2/(/06"8("D1H%8&-(451

[&'>&/-+6-+'/%4-.'8*1*+')%.'<"\5)#*2'.*&'/*+-)-.'
não ligar às reações das pessoas com quem falam. Po-
dem falar sem parar, nem mudar de assunto, independen-
temente do interesse mostrado pelo seu ouvinte, e podem 
parecer insensíveis aos seus sentimentos. Apesar de po-
derem dominar a linguagem verbal, têm problemas em 
entender anedotas, metáforas e entoações. Normalmente 
falam e leem com pouca entoação e traduzem as palavras 
de forma literal.

Frases do tipo “o gato comeu-te a língua?” ou “isso 
para mim é chinês” podem não ser entendidas e conduzir 

a algumas confusões. Para ajudar um Asperger a perce-
ber o que se diz, devemos tentar manter uma conversa-
ção com frases curtas, precisas e concisas.

V(29("/0":086(H0891"!369*(91

Os Asperger podem ser excelentes na memorização 
4-'8*)$%&'-'5W.-+%&'.*&'$\.'5%+.*1.-5$-'4#()"14*4-'*%'
nível do pensamento abstrato.

Isto é causa frequente de problemas na aprendiza-
gem, em ambiente escolar, de matérias como o portu-
guês. No entanto, podem ser excelentes a matemática ou 
6-%6+*(*:

A890*06606"#6'0-&(&6

As crianças com Síndrome de Asperger desenvolvem 
normalmente interesses obsessivos sobre determinados 
assuntos (que podem evoluir ao longo da sua idade), que 
lhes despertam a atenção. Normalmente os seus interes-
ses envolvem a memorização ou ordenação de factos so-
0+-'".'*&&"5$%'-&/-)9()%2' $*1')%.%')%.0%#%&2'/1*5-$*&'
ou cartas colecionáveis.

Com um pouco de orientação, estes interesses podem 
ser desenvolvidos de modo a que a criança venha a estu-
4*+'%"'$+*0*1F*+'5*'K+-*'4%'&-"'#5$-+-&&-'-&/-)9()%:

Síndrome de Asperger

P"$%0"<"("]\8/*1H0"/0"!6'0*.0*o

P"]\8/*1H0"/0"!6'0*.0*"<"%H"Y*(8691*81"
)213(2"/1"@0608>12>&H08917"*06%29(890"/0"%H("
/061*/0H" .08<9&-(7" 0" $%0" ('*06089("H%&9(6"
60H02S(84(6"0H"*02(451"(1"(%9&6H1C

!6" -*&(84(6" -1H" ]\8/*1H0" /0" !6'0*.0*"
9BH"/&,-%2/(/0"0H"/06-1/&,-(*"16"6&8(&6"$%0"
("H(&1*"'(*90"/16"S%H(816"-186&/0*("0>&/08-
906"0"2h.&-16C"A691"*0'*06089("%H"'*1320H("/0"
-1H%8&-(451"0" &890*(451"-1H"16"1%9*16C"!1"
-189*+*&1"/1"$%0"1-1**0"81"(%9&6H17"(6"-*&(8-
4(6" -1H" !6'0*.0*" 851" ('*06089(H" .*(8/06"
(9*(616"81"/0608>12>&H0891"/(";(2("0"80H"61-
;*0H"-1H"-1H'*1H09&H0891"-1.8&9&>1".*(>0C

#89*0" 1%9*(6" -(*(90*\69&-(6" '1/0H16" /06-
9(-(*"8069(6"-*&(84(6i

@&,-%2/(/0" 8(" -1H%8&-(451j" @&,-%2/(/0"
81"*02(-&18(H0891"61-&(2j"@&,-%2/(/0"81"'08-
6(H0891"(369*(91C

]51"-*&(84(6"$%0"9BH"'*1320H(6"/0"2&8.%(-
.0H"0H"H081*"06-(2("/1"$%0"(6"-2(66&,-(/(6"
-1H1"(%9&69(67";(2(H"H(&6"p%0890H0890"0"851"
9BH" /&,-%2/(/06" /0" ('*08/&=(.0H" 951" H(*-
-(/(6C" YBH" 81*H(2H0890" &8902&.B8-&(" bfCACc"
H</&("1%"H06H1"(-&H("/("H</&(C"M%&9(6">0-
=06"651"*0;0*&/(67"'02(";(H\2&("0"'*1;0661*067"

-1H1" 069*(8S167" 0Q-B89*&-167" 1*&.&8(&67" /&;0-
*089067"0Q9*(>(.(8906"1%"06$%&6&916C

P6" -(616"H0816" '*18%8-&(/167" /&(.8169&-
-(/16"1%"8517"'1/0H"089*(*"81"6&690H("0/%-(-
9&>1"-1H%H"0"-1H"1"('1&1"(/0$%(/1"0"H19&>(-
451"('*1'*&(/(7"0H"-(6("0"8("06-12(7"'1/0H"
;(=0*" 0Q-0208906" '*1.*066167" 90*" 6%-06617" 0"
H06H1"-189&8%(*"16"069%/16"(1"8\>02"%8&>0*6&-
9+*&1"0"(**(8R(*"%H"0H'*0.1.

EDUCAÇÃO ESPECIAL
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As docentes de Educação Especial
4*%5*&6".'$.7*&"&8$+*&6*9:*'$

)1691"'1*"?19&8(6

As crianças com Síndrome de Asperger não gostam 
de alterações ou mudanças. Podem impor as suas roti-
nas, tais como insistir em seguir sempre o mesmo cami-
5F%'/*+*'*'-&)%1*:'J*'-&)%1*'/%4-.'()*+'5-+C%&%&')%.'
uma alteração no horário ou mudança de professor.

Os Asperger gostam normalmente de ter uma rotina 
diária coerente e imutável. Se trabalham de acordo com 
um horário, um atraso inesperado, devido a uma demora 
nos transportes ou a problemas de tráfego, podem torná-
-los muito nervosos ou ansiosos.

Estas são as caraterísticas principais das crianças 
com esta síndrome que, de alguma forma, podem estar 
presentes, mas, porque cada caso é um caso, variam 
muito em número e grau de indivíduo para indivíduo.

D(%6(6"/("]\8/*1H0"/0"!6'0*.0*o

As causas do autismo e da Síndrome de Asperger não 
são ainda totalmente compreendidas. Muitos especialis-
tas acreditam que as alterações do comportamento que 
constituem o Síndrome de Asperger podem não resultar 
de uma única causa.

Existe alguma informação que leva a pensar que o 
Síndrome de Asperger é provocado por um conjunto de 
fatores neurobiológicos que afetam o desenvolvimento 
cerebral, e não ser devida, como se chegou a pensar, à 
privação de afeto, ou à criança ter crescido num ambiente 
demasiado austero.

#Q&690"-%*("'(*("("]\8/*1H0"/0"!6'0*.0*o

A Síndrome de Asperger é um tipo de desenvolvimen-
to que afeta a forma como o cérebro processa informa-
ção, e como tal não tem cura. Crianças com Síndrome de 
Asperger tornam-se adultos com Síndrome de Asperger. 
No entanto, o processo de crescimento natural associa-
do a uma educação adequada e apoio correto ao longo 
do processo de desenvolvimento da criança, do jovem e 
do adulto, podem tornar a vida muito mais harmoniosa e 
menos difícil.

Com tempo e paciência, as crianças com Síndrome 
de Asperger podem ser ensinadas a desenvolver as com-
petências básicas para a vida do dia-a-dia, inclusive a for-
ma mais adequada de comunicar com as outras pessoas 
e de reagir em determinadas situações.

!"&H'1*9_8-&("/1"/&(.8h69&-1"'*0-1-0o

Como as caraterísticas de uma criança com Síndrome 
de Asperger não são tão vincadas como as de um autista 
“clássico”, e porque a Síndrome ainda é desconhecida de 
muitos técnicos e especialistas da área da saúde, uma 
criança pode não ser diagnosticada a não ser quando 
-5$+*' 5*' -&)%1*+#4*4-' %0+#6*$M+#*' -' */+-&-5$*' 4#()"14*-
des de aprendizagem. Mesmo assim, é frequente que o 
diagnóstico não seja correto, e a criança seja diagnos-
$#)*4*' )%.%' $-54%'F#/-+*$#C#4*4-'%"'4U()-'4-'*$-57,%:'
^&$%'&#65#()*'D"-'5,%'%0$\.'%&')"#4*4%&'-&/-)#*#&'4-'D"-'
necessitam. Isto é extraordinariamente frustrante para os 
próprios e também para os pais que, normalmente, são 
acusados de não serem bons educadores devido aos 
comportamentos bizarros ou fora do comum que os seus 
(1F%&'*/+-&-5$*.:

D1H1"2&/(*"-1H"("]\8/*1H0"/0"!6'0*.0*"8("
06-12(o

As recomendações são semelhantes às do autismo. 
Respeite o tempo de aprendizagem do aluno e estimule 
a comunicação com os colegas. Converse com ele, de 
maneira clara e objetiva, e apresente as atividades visu-
almente, para evitar ruídos na compreensão do que deve 
ser feito. Também é aconselhável explorar os temas de 
interesse do aluno para abordar novos assuntos ligados 
às expetativas de aprendizagem. Se ele tem uma coleção 
de carrinhos, por exemplo, utilize-a para introduzir o sis-
tema de numeração. Ações que escapam à rotina devem 
ser comunicadas antecipadamente.

K&6=&:#"$($3MP0&:2
F$$/Acc/$:n#o#/-4#*:%+6cn#o#cexiSx>d54+%.-y4-y>&/-+6-+
F$$/Accnnn:*/&*:%+6:/$c&*:/F/
F$$/Accnnn:t%"$"0-:)%.cn*$)FsCu8jDmpr#LF>z'

!-12S0*"("@AV#?#Xq!"
0"(-0&9+L2("
-1H1"%H"/06(,1"
<"M&6651"
/0"-(/("%H"/0"8h6`

EDUCAÇÃO ESPECIAL
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TEMA AGLUTINADOR

LXJ?M+LG+@!c@?Tp?+...

P6"(2%816"/("9%*H("/1"ZK"(81"/0"a(2 -
/16616" ('*08/0*(H" $%0" (2.%H(6" /(6"
H02S1*06";1*H(6"/0"'1%'(*"<"%9&2&=(*"(6"
-1&6(6"/1"/&("("/&("(9<"(1";&H7"9(2"-1H17"
851".(69(*"H%&91"'('02"80H"H(90*&(2"06 -
-12(*7" 91H(*" 3(8S1" /0" -S%>0&*1" 0H" >0="
/0"&H0*6517" 2(>(*"16"/08906"60H"+.%("("
-1**0*7" 851" 2(>(*" (" 21%4(" '04(" (" '04(7"
60-(*"("*1%'("(1"612"0H">0="/0"%6(*"H+-
$%&8("/0"60-(*"0"851"/0&Q(*"(6"91*80&*(6"
("'&8.(*C

Antes de sair para o supermercado, faça uma lista 
4-')%./+*&'-'4-(5*'".'C*1%+'.KI#.%'/*+*'6*&$*+:

Evitar ligar o aquecimento no máximo para aque-
cer a casa mais depressa.

Cada lâmpada economizadora permite poupar en-
tre 5 e 10 euros por ano.

As lojas e sites de artigos em segunda- mão são 
uma opção mais barata.

'E+-(+*'/+%4"$%&'4*'U/%)*'-'4*'+-6#,%:

Os duches permitem poupar 80 mil litros de água.

Lave o carro com baldes de água, em vez de utili-
zar a mangueira.

i%5(+.-' +-6"1*+.-5$-'D"-'5,%' $-.' $%+5-#+*'-.'
casa a pingar.

Lembre – se de limpar o gelo do congelador com 
regularidade.

No Verão, em vez de recorrer ao ar condicionado, 
procure refrigerar a casa, mantendo os estores e per-
sianas corridos.

Alunos do 4ºano da E.B. 1 de Valdossos

   Alunos do 3ºano da E.B.1 de Valdossos

De pequenino é que se torce o pepino

No poupar é que está o ganho

A Professora - Judite Azevedo
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TEMA AGLUTINADOR

@:&;+ Ue+ ?&%-$+ O$=0$+ >B&0:+ 05>1:+
para o verão, mas nós, os meninos 
do Jardim de Infância de Valdossos, 
<'+$%-$>:;+$+<B%0$"+-&%/5&":+1$"$+$<B9
-$"+%$;+-5;15;$;+-$+1"$&$.+

Fizemos um mealheiro, “o submari-
no”, onde vamos metendo algumas mo-
edas que temos conseguido através das 
feirinhas que organizamos, vendendo 
compotas e doces e também por andar-
mos a cantar as janeiras. 

Na escola também conversamos so-
bre como é importante saber poupar e, 

embora sejamos muito novos, compre-
-54-.%&' ."#$%' 0-.' %' &#65#()*4%' 4-'
“grão a grão, enche a galinha o papo”. 
Sabemos que tudo tem um preço e ma-
nuseamos as moedas e as notas. Fala-
.%&' 4*&' /+%(&&?-&' 4%&' 5%&&%&' /*#&' -'
que as pessoas têm de trabalhar para 
ganhar dinheiro. 

Estamos sensibilizados para a im-
portância do trabalho como forma de ga-
nhar dinheiro, pois dois nossos amigos 
tiveram de sair da nossa escola e emi-
grar com a família, porque os pais não 
tinham trabalho. 

_@:B1$"+/:<5*+1$"$+1:-5">:;+&"+Z+1"$&$+%:+Q5"D:a

J.I. de Valdossos - Fradelos

G+$;;&>+Q$>:;+):%0&%B$"+1$"$+1:-5">:;+):%)"50&\$"+:+%:;;:+-5;5<:+
de passar uns belos dias na praia…  no verão”
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Abre o poço antes que tenhas sede.
Mata a sede à terra que ela te matará a fome.
Não desperdices nada, pois mesmo a menor migalha ainda pode saciar um biquinho.
Não sujes a água hoje que hás-de beber amanhã!
Grão a grão enche a galinha o papo.
Quem não poupa água nem lenha, não poupa nada que tenha!
Água e lenha não se recusa a ninguém.

#%"61%"-*&(84(7
M(6"%H"/&(">1%"-*06-0*C
a1%"H169*(*"("91/1"M%8/1
P"$%0"<"'1%'(84("(">(20*`

dX1"'1%'(*"<"$%0"069+"1".(8S1Ce
a(H16"91/16"('*08/0*C

X1"/%-S0"/0>0H16"91H(*"1"81661"3(8S1
:1*9(6"0"R(802(6"30H"&612(/(6"/0>0H16"90*C

d)*51"(".*51"08-S0"(".(2&8S("1"'('1e7
:1&6"089517"851"/0>0H16"06$%0-0*7

@0";0-S(*"("91*80&*("08$%(891"2(>(H16"16"/089067
#"(6"H+$%&8(6"/("*1%'("0"/("21&4(7"30H"08-S0*C

d:1%'("816"9169W06"0"90*+6"H&2SW06e
r"("H+Q&H("$%0"/0>0H16"*06'0&9(*C

#209*1/1H<69&-16"-1H"0,-&B8-&("080*.<9&-(
#"%H"'(&802"612(*"/1H<69&-17"651"'*1/%916"("-1H-

'*(*C

]0"069(6"/&-(6"-1860.%&*06"60.%&*7
@0"-0*90=("$%0"&*+6"H%&91"'1%'(*`

dM(&6">(20"'1%'(*"81"'*&8-\'&1"$%0"81",He
:1&6"dsó se sabe poupar o que custa a ganhar”.

Alunos do 3ºano da E.B.1 de Valdossos

“No poupar é que está o ganho.”
“Só se sabe poupar o que custa a ganhar.”

“Poupa nos tostões, terás milhões.”
“Quem poupa o que tem, não mendiga ninguém.”

“Grão a grão enche a galinha o papo.”
“Quem não poupa água e lenha, não poupa nada que tenha.”

“Tostão a tostão faz um milhão.”
“Quem poupa na cozinha, aumenta sua casinha.” 

“Só se sabe poupar o que custa a ganhar.”
“Quem poupa sempre tem.”

“Guarda o que não presta, terás o que é preciso.”
“Bem poupa Maria em casa vazia.”

G!*#&'C*1-'/%"/*+'5%'/+#5)9/#%'D"-'5%'(.:l
“A grande gastador, o muito não basta e a grande poupador, 

o pouco sobeja.”

Alunos do 1ºano da E.B.1 de Sapugal

@!c@?C+/:<5+...+YGC+$>$%/De

Poupar: um ato de consciência

Alunos do 4ºano da E.B.1 de Valdossos
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Temos que poupar hoje
Para ter amanhã
Pois nunca sabemos
O que nos acontecerá.

Com moedas vou encher
O meu lindo mealheiro
Para um dia mais tarde
Ter algum dinheiro.

Não é só dinheiro
Que devemos poupar
Também da natureza 
Devemos começar a cuidar.  

Aprendemos os três r’s
Recolher, reciclar e reutilizar
Também esta é uma forma
De podermos poupar. 

TEMA AGLUTINADOR



31

!

!

!

!

!

!

!

Vês aquele rio corrente?  
É como o nosso amor ardente. 
Mas repara bem nas suas margens, 
Seguem sempre o seu passo… 
É como eu fico, quando estou sem o teu abraço! 
Vês aquela universidade? 
Bastante movimentada, sempre uma agitação. 
Agora, pensa noutra realidade… 
Eu e tu, já está? 
Pronto princesa, aqui tens o bater do meu coração... 
Vês o fervor daquele vulcão? 
A qualquer momento pronto para entrar em erupção! 
Agora pensa nele, como se de ti fizesse parte… 
Estás a ver? Não é bem Marte, mas sim uma pequena luz. 
Tão pequena, que mal se vê a rasgar, 
Mas tão perfeita que só poderia ser, o brilho do teu olhar...  
Vês aquela cidade?  
As pessoas tão organizadas, tudo bastante civilizado, 
Não é por acaso, que faço disto um argumento. 
Agora que nisso penso, repara naquelas crianças felizes, 
Tão felizes, sem noção da vida, 
Sem ter que dar importância a algo tão delicado e precioso: 
Para ser sincero, és tu que me deixas nervoso! 
A sensação de ser o melhor para ti, a ti e de ti, 
Aquele desejo de te ver sorrir… 
Aquilo que mais amo, ficar contigo para sempre… 
Não apenas num futuro próximo, mas sim eternamente… 
E contigo crescer, quem sabe contribuir para a renovação de 
gerações… 
Um bocadinho banal é certo, 
Mas de resto, nada mais é importante. 
Vivo-te, sinto-te (mais a ti do que a esta crise, princesa). 
És o meu ponto fraco, mas vá, não queria divagar… 
Tentar demonstrar, que poesia com geografia também arrepia! 
Se queres que seja direto, então lembra-te disto: 
Que o teu brilho seja eterno, 
Como o sol ao acordar! 
Que me seja condenado o inferno, 
Se a ti não puder amar! 
Amo-te. 

O amor… 
Entranha-se em toda a rede hidrográfica do meu coração 
E talvez me faça sentir montanhas de sentimentos… 
Às vezes, chego a pensar que são como um grande rio 
Que, ao contrário do que as pessoas pensam, 
correm para a sua nascente em busca de jamais encontrar a foz… 
Para assegurar que este amor se torne eterno, 
para ti, e só para ti, o meu coração é uma região deserta, 
quiçá uma paisagem à espera de ser preenchida… unicamente por ti. 
A minha vida, essa que se encontra em estado melancólico, 
Procura o rumo certo: seguir o meu único ponto cardeal… TU . 

!

O amor é um sentimento tão forte, 
Esbelto e precioso, 

Que pela pessoa que amamos enfrentamos a morte. 
Quando estamos enamorados,  
o mundo torna-se maravilhoso. 

 
O amor é uma cidade sem fronteiras, 

Onde tudo acontece. 
É uma paisagem constante 

Onde nada escurece. 
É um país fascinante 

Onde ninguém envelhece! 
 

O amor é a pátria onde ninguém morre, 
O itinerário para a felicidade, 

A montanha onde não importa se és rico ou pobre, 
É a floresta em que só existe a verdade. 

 
O amor é um globo de emoções 

Que percorre cada estrada do nosso corpo 
Traçando um mapa de carinho 

Até penetrar nos nossos corações! 
 

O amor é a bússola dos nossos corações 
E está presente em várias feições 

Tanto na carícia de uma mãe, 
Como no abraço de alguém querido, 

Ou no prazer de ler um poema sentido… 
 

No amor existe migração em abundância 
Do meu ao teu coração 

Em que a distância 
É uma brisa de verão. 

 
Por vezes no amor 
Também existe dor. 

A nossa alma afunda-se na imensidão dos oceanos 
Formados pelas gotas de água salgada que derramamos 
Transformando o nosso coração num continente glacial 

Em que impera o sofrimento emocional. 
 

Se o amor for verdadeiro, 
Não se extingue com o transpor do tempo. 

O coração não esquece 
As palavras de ternura 

Lançadas ao vento 
Que percorre todos os pontos cardeais 

À procura de uns quaisquer sinais 
De igual sentimento. 

 
A pessoa que amamos 

É o nosso porto de abrigo, 
É a pessoa em que confiamos, 

É o nosso melhor amigo. 

Juliana Campos, n.º18, 9ºG 

AMOR + GEOGRAFIA = RELACIONAMENTO POSSÍVEL? 

Claro que sim! Perante o desafio das professoras, os alunos 
4%' QT*5%' 4-+*.' *&*&' @' #.*6#5*7,%:' ;&)+-C-+*.' $-I$%&'
originais e apaixonados com cariz geográfico. Simples? 
Talvez não! Imaginem incluir os diversos conceitos dados nas 
aulas de uma disciplina num texto literário com a tónica de 
São Valentim. O resultado foi deveras surpreendente, tendo 
os melhores trabalhos sido expostos na Biblioteca do 
Agrupamento de 14 a 21 de fevereiro. 
Deixamos aqui os nossos parabéns pelo esmero dos 
participantes. Segue-se uma pequena amostra dos melhores 
textos. 

O grupo de geografia!
!

Rui Sousa, n.º26, 9ºE 

José Carlos Oliveira, n.º13, 9ºC 
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Era uma vez uma menina que tinha uma imaginação 
muito fértil. Pensava que o mundo podia ser quadrado e 
estava sempre a cismar no mesmo.

Um dia, fez-se luz na sua cabecinha! Decidiu explorar 
o assunto e pediu ajuda à sua mãe. Claro que a mãe, com 
aquela certeza de quem sabe tudo, disse-lhe que tal ideia 
era completamente absurda, pois ela própria, como cien-
tista, sabia que o mundo era redondo.

>'.-5#5*'5,%'()%"'1K'."#$%')%5C-5)#4*')%.'*'+-&/%&-
ta da mãe. Era pequenina, mas já várias vezes se tinha 
apercebido que o mundo, muitas vezes, podia ser qua-
drado.

Fez as malas e partiu por este mundo fora, tipo ex-
ploradora, questionando as pessoas acerca do assunto. 
Quase todas elas achavam a sua pergunta idiota e diziam 
que era impossível o mundo ser quadrado. Estava mais 
que provado que ele era redondo. Uma verdade inques-
tionável!

Então, a menina, com uma expressão muito séria e 
&K0#*2'*5*1#&%"'$*#&'*$#$"4-&'-')%5)1"#"A'{='>(5*12'&-./+-'
tinha razão! O mundo pode não ser quadrado, mas há mui-
ta gente quadrada no mundo que não consegue ver para 

além do seu nariz e do demasiado óbvio! Quero continuar 
assim! É tão bom ter um espírito livre e um coração aberto, 
ter asas para voar… sem esquinas onde esbarrar!»

E tu, que achas?

c>$+&-5&$+):>+;5%0&-:[+:B+%D:e
Lúcia Almeida, n.º11, 8ºF e Juliana Ramos, n.º9, 8ºA 

(Numa aula de apoio de Português)        

Um dia, uma linda cabreira veio de Galiza, na prima-
vera, à procura de um bom sítio para as cabras pasta-
+-.2'*$+*94*'/-1%'/-+8".-'4*&'<%+-&:iF-6*'".')*C*1-#+%'
também atraído pelo perfume daquele lugar.

z"*54%' C#"' *D"-1*' )*0+-#+*' ()%"' */*#I%5*4%' /-1*'
&"*'0-1-3*'-'4#&&-A

-Olá, porque estás aqui?
>')*0+-#+*'+-&/%54-"A
=H"#'*$+*94*'/-1%'/-+8".-'4*&'<%+-:';'$*.0U.'U'".'

bom lugar para as cabras pastarem…
>'1#54*')*0+-#+*'$*.0U.'()*+*'*/*#I%5*4*'/-1%')*-

valeiro corajoso.
Aquela serra ouvira palavras lindas de amor...
O cavaleiro atou um anel de ouro ao seu falcão e este 

animal voara até à terra do cavaleiro.
Os dois falaram e conversaram a passear pelas lin-

das paisagens daquele lugar.
O falcão voltou com o anel.
O cavaleiro disse à cabreira que tinha de voltar pois 

a sua terra estava a ser invadida por homens que maltra-
tavam as pessoas.

O cavaleiro foi-se embora para a sua vila.
A cabreira nunca esqueceria aquela promessa que 

tinha o cavaleiro feito de voltar depressa para a vir buscar 
e viver com ele.

Passaram os dias e o cavaleiro não tinha voltado.

A cabreira subiu à parte mais alta da serra e começou 
a chorar desejando ser uma ave para voar até à beira do 
cavaleiro.

Abriram-se fendas no chão e a menina chorou tanto 
que criou um rio.

Os cidadãos daquela vila deram o nome de Serra da 
Cabreira àquela serra para não esquecerem aquela me-
nina e o nome de Rio Ave àquele rio, porque o desejo da 
cabreira era ser uma ave.

A Lenda do Rio Ave

Escola Básica n.º 1 de Ribeirão, 4ºB
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nH"'&*(9("<"%H"H(*.&8(2"$%07"/0";1*H("(%-
9h81H(" 1%" 1*.(8&=(/1" 0H" .*%'167" -*%=(" 16"
H(*06"6h"-1H"1",91"/0"'*1H1>0*"6($%06"0"'&-
2S(.0H"("8(>&16"0"("-&/(/06"'(*("1390*"*&$%0-
=(6"0"'1/0*C"

r" %H("'0661(" /0" '1%-16" 6089&H089167" >&-
>08/1"("*1%3(*"0"("*('9(*C"V(="9%/1"1"$%0";1*"
80-066+*&1"'(*("1390*"3086"0">(21*06C

" nH"'&*(9(" <" 06'0*917" 851" 90H"S&.&0807"
(8/("-1H"9*('16"0"H%&9(6"06'(/(6C"a&>0"60H-
'*0"-1H".*(8/06"-18p&916C

P"0690*0h9&'1"H(&6"-18S0-&/1"/1"'&*(9("*0-
;0*0L60"(16":&*(9(6"/1"D(*&307"-%R("<'1-("+%-
*0(" 1-1**0%" '*&8-&'(2H0890" 089*0" 16" 6<-%216"
saA"0"saAAAC

Mariana Azevedo, n.º 21, 6ºA

Os piratas navegam no mar,
Noite e dia sem parar.
A todas as terras vão parar,
Para as conquistar.

No mapa vão pegar
Para mais terras achar.
Um grande tesouro 
Vão encontrar
Para festejar sem parar.

Vales, montanhas e rios,
Vão todos passar
Para poder conquistar
Novas terras, novos lugares.

Com o capitão sempre a liderar
Todos os piratas vão ganhar.
Dinheiro e jóias é o que eles querem,
E*+*'/%4-+-.'()*+'+#)%&:

-Ar, marinheiro!
Diz o capitão
Todo majestoso
E sem uma mão.

-Ar, marinheiro!
Sobe ao convés
e-'5,%'%'(3-+-&2
Mando-te cortar os pés.

-Terra à vista!
-Terra à vista!
Gritam os marinheiros
Para chamar a atenção 
Aos seus companheiros.

-Ar, marinheiro!
O que descobriste?
Será terra?
Será mar?
Onde fomos nós parar?

-Capitão, a uma ilha chegamos
Não me leve a mal,
Chegamos à ilha da Madeira
À cidade do Funchal.

Um dia, lá ao longe, 
Viu - se na ilha da Madeira 
Um barco pequeno e escuro,
Todo à maneira.

Não se sabia o que era, 
Começaram a murmurar!
Não havia canto da ilha, 
Que não estivesse a falar.

A pouco e pouco, 
O barco parecia menos assustador,
Mas as pessoas achavam 
Que ia ser uma noite de terror.

Saltando para terra 
Nunca mais ninguém os parou,
Foi um desastre
J%'D"-'*D"#1%'()%":

Começaram todos a correr
Mas o resto não sei
Porque foi no momento 
Em que acordei.

Foi uma história triste 
Da qual me vou sempre lembrar.
Mas é uma boa história de terror,
Para aos meus netos contar.

Fátima Gonçalves

Pedro Santos

Diogo Sousa

@:5;&$+9+?=B%:;+-:+qF?
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d!/$%&*&*"1"S+3&91"'02("20&9%*("
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(Somerset Maugham)
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L5"+U+>5=/:"$"+:;+%:;;:;+):%/5)&>5%0:;.+L5+)5"0$+O:">$*+U+B>$+>$%5&"$+-5+5;0$">:;+>$&;+-5%0":+-5+
0:-$+$+"5$=&-$-5+hB5+%:;+":-5&$.+o+B>$+>$%5&"$+-5+()$">:;+>$&;+)B=0:;+5+):>+>$&;+):%/5)&>5%0:;*+

1$"$+1:-5">:;+;5"+>5=/:"5;+$=B%:;+$+0:-$;+$;+-&;)&1=&%$;.
Ana Oliveira

L5"+U+B>$+O:">$+-5+$1"5%-5".+,5"+U+B>$+>$%5&"$+-5+5%"&hB5)5"+:+%:;;:+Q:)$6B='"&:+-5+B>$+O:">$+6$;9
0$%05+&%05"5;;$%05.+?+=5&0B"$+U+`0&>$*+$=&';*+U+B>$+6:$+>$%5&"$+-5+()$">:;+$+):%/5)5"+O$)0:;+"5$&;+-$+

Q&-$+5+-5+$6"&"+$+%:;;$+&>$#&%$ND:.
Cláudia Gonçalves

L5"+U+>B&0:+&>1:"0$%05*+1:"hB5+$<B-$9%:;+$+$-hB&"&"+%:Q:+Q:)$6B='"&:*+-5;5%Q:=Q59%:;+$+)$1$)&-$-5+-5+
$"#B>5%0$"+5+$B>5%0$+:+%:;;:+1:05%)&$=+)"&$0&Q:.

Pedro Sá

L5"+U+B>$+>$%5&"$+-5+OB#&"+-$+"5$=&-$-5+5+1$;;$"+:+05>1:.+@:;;:+15"):""5"+0:-:+:+>B%-:*+;5>+;5hB5"+
;$&"+-:+>5B+=B#$".+@:;;:+0:"%$"9>5+B>+>$"B<:*+B>+)$1&0D:*+B>+;B15"9/5"`&+:B+$0U+>5;>:+B>+)"&>&%:;:.

,5"+U+B>$+Q&$#5>+;5>+(>+hB5+15">&05+5%0"$"+%:+>B%-:+-$+O$%0$;&$*+%:+hB$=+0B-:+1:-5+$):%05)5".
Viktor Zambori

L5"+U+Q&$<$"+;`+):>+:;+:=/:;+5+$+&>$#&%$ND:*+U+5;0$"9;5+1"51$"$-:+1$"$+B>+%:Q:+>B%-:*+U+5;0$"+;5>1"5+
65>+):>+$;+1$=$Q"$;.

Joaquim Ferreira

Ler é como entrar num mundo onde tudo é possível e não há ninguém que nos pare, podemos ser e fazer 
:+hB5+hB&;5">:;.+TD:+/'+=&>&05;+1$"$+$+%:;;$+&>$#&%$ND:.+

Maria Santos

L5"+U+6:>+5+O$\+65>+Z+>5%05*+$1"5%-59;5+%:Q$;+):&;$;+5+1$=$Q"$;.+,5"+=5Q$9%:;+$+B>+>B%-:+%:Q:*+&>$9
#&%'"&:+5+-&O5"5%05+-:+%:;;:*+:%-5+0B-:*+>$;+>5;>:+0B-:*+1:-5+$):%05)5".++

Marta Pires

NÓS E A LEITURA

?=B%:;+-:+HF?



35

A história passa-se na Alemanha Nazi, durante a Se-
gunda Guerra Mundial e a morte assume o papel de nar-
rador, que nos conta como vira Liesel por diversas vezes. 

A história retrata a vida de Liesel com os seus pais 
adotivos, assim como dos livros que ela roubava. 

Tudo começou numa viagem de comboio até Mol-
ching, em Berlim. Nessa mesma viagem, o irmão de Lie-
sel acaba por morrer nos seus braços. Durante o funeral, 
&"+6-' %' /+#.-#+%' +%"0%A' %' )%C-#+%' 4-#I*' )*#+' G['!*5"*1'
do Coveiro” na neve, mas não repara. Liesel aproveita a 
ocasião e rouba-o.

iF-6*4*' *%' 4-&$#5%2' g#-&-1' )%5F-)-' (5*1.-5$-' %&'
&-"&'/*#&' *4%$#C%&A' %' /*#2' ".'F%.-.'0%54%&%'D"-'-+*'
contra o nazismo e a mãe, que era muito mal-educada, 
sempre a dizer palavrões. Liesel conheceu ainda o seu 
eterno amigo, Rudy Stiner, o seu cúmplice no roubo dos 
livros. Ao longo dos quatro anos passados em Molching, 
g#-&-1'+%"0%"'4#C-+&%&'1#C+%&A'".'5".*'8%6"-#+*2'5%&'*5%&'
do Hitler, e os outros na biblioteca do presidente da Câ-
mara. 

Achei este livro muito interessante, pois ajudou-me a 
conhecer um pouco melhor a vida das pessoas durante 
uma grande guerra e os tempos de opressão vividos na 

Alemanha Nazi.

Este livro retrata a história de uma rapariga que tem os pais sepa-
rados e recebe bilhetes de um admirador secreto. 

>'+*/*+#6*')F*.*=&-'>4+#*5*'-'$#5F*'".'/*#'4-'G(.'4-'&-.*5*G'-'
um pai de “todos os dias”. Este último, um dia, acaba por se ir embora.

Num treino de atletismo, Adriana magoa-se no pé e tem de ir ao 
hospital, onde conhece uma médica com quem simpatiza muito. Era a 
Doutra Ana. Esta médica, depois de tentar conhecer um pouco da his-
tória de Adriana, convida-a a entrar num grupo de teatro, no qual, se-
gundo ela, iria divertir-se imenso. Adriana acabou por convidar mais 
dois amigos para irem com ela, a Luísa e o Miguel. 

Contudo, Adriana não parava de pensar em todos os bilhetinhos 
que recebia ao longo do tempo. Decidiu, então, percorrer todos os no-
mes da turma começados por R, mas nenhum lhe parecia evidente. 
Depois, pensou em procurar alguém na escola com o nome iniciado 
por R, mas também ninguém lhe pareceu ser o tal admirador.

Um dia, depois do teatro, ao chegar a casa, a sua mãe entrega-
-lhe um livro que ela tinha emprestado ao Miguel. Adriana repara que 
dentro do próprio livro se encontra outro bilhete do tal R.É aí que, 
(5*1.-5$-2'/-+)-0-'D"-.'U'%'Oa'

Achei o livro bastante interessante e com um título bastante su-
gestivo. Gostei de o ler, pois também retrata muito o que, às vezes, 
acontece no dia-a-dia.

,GXYcC?M+$+%D:+15"-5"...

Pedro Sá

Ana  Oliveira

e"6-&$?-&'4-'*1"5%&'4%'QT>
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Uma gaivota denominada Ken-
gah voava com outras gaivotas so-
bre o mar do norte. Após algumas 
horas, tiveram que parar para se 
alimentar. Kengah, enquanto mer-
gulhava para apanhar um peixe, 
foi surpreendida por uma onda. Já 
fora da água, Kengah perdeu as 
suas companheiras de vista. Ten-
tou levantar-se, porém tinha as 
asas cheias de petróleo. Apesar de 
tudo, usando todas as suas forças, 
conseguiu levantar voo e voou até 
Hamburgo, aterrando na varanda de 
um gato chamado Zorbas. Era um 
gato grande, preto e gordo. 

Kengah, com as asas ainda co-
bertas de petróleo, estava prestes a 
pôr um ovo. Pediu então a Zorbas 
D"-'1F-'/+%.-$-&&-'$+\&')%#&*&A'5,%'
comer o ovo, cuidar dele até nascer 
a gaivota e depois ensiná-la a voar. 
Zorbas aceitou cumprir todas es-
sas tarefas. Sem demora, tratou de 
pedir ajuda aos seus amigos, o Se-

cretário, o Colonello e o Sabetudo, 
e juntos descobriram como ajudar 
Kengah, mas quando chegaram ao 
pé da gaivota, esta já tinha morrido. 

Por baixo da gaivota, estava o 
ovo do qual Zorbas iria cuidar. Ao 
(.'4-'*16"5&'4#*&2'5*&)-"'*'6*#C%-
ta. Como não sabiam se era macho 
ou fêmea, pediram ajuda a outro 
gato, Barlavento. Descobriu-se que 
era fêmea e decidiram chamá-la Di-
tosa. Passado algum tempo, Zorbas 
$#5F*'4-')"./+#+'*'$*+-8*'.*#&'4#89)#1A'
ensinar a Ditosa a voar. Zorbas e os 
seus amigos tentaram de tudo, mas 
sozinhos não conseguiram fazê-la 
voar. Então, decidiram quebrar a lei 
e pedir ajuda a um humano. Esco-
lheram um poeta que morava perto. 

Será que Ditosa um dia conse-
guirá voar?

Gostei muito de ler o livro; a 
história é comovente e realça a 
#./%+$w5)#*'4%' $+*0*1F%'4-'-D"#/*A'
juntos, tudo se supera!

No dia em que completava treze anos de idade, Anne Frank re-
cebeu um diário. Começou por nele escrever a caracterização dos 
alunos da sua escola. Anne Frank era uma rapariga judia sujeita a 
muitas proibições e que estava constantemente com medo de ser 
levada para um campo de concentração. 

Anne e os seus pais viviam num sítio muito pequeno e sem 
condições, um escritório. Não podiam fazer barulho nem abrir as 
cortinas. Para estarem a par das notícias do mundo em tempo de 
guerra, ouviam a rádio todos os dias. 

A vida de Anne Frank foi-se complicando, pois ela e os pais 
tiveram de partilhar o espaço onde viviam com mais pessoas. A re-
lação de Anne com sua mãe também não era favorável a conversas, 
desabafos… Assim, o diário servia de refúgio, era a ele que Anne 
)%5(4-5)#*C*'*&'&"*&'.K6%*&:';+*'&-./+-'".'*19C#%'/%4-+')%5$*+'
com ele... 

[&'4#*&'8%+*.'/*&&*54%'*$U'D"-'".*'C#3#5F*'4-&)%5(%"'4%'0*-
rulho que ouvia no escritório e denunciou todos os que nele mora-
vam. Foram todos levados para o campo de concentração.

Queres saber como termina? Lê o livro, não te irás arrepender!
É uma história comovente que não deixa ninguém indiferente.

Andreia Silva

Viktor Zambori

,GXYcC?M+$+%D:+15"-5"...

Uma história comovente
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!"#$%&'(#!"#$)$*%+,'#-%&
 
You can buy a bed… but not sleep. 
You can buy a clock… but not time. 
You can buy a book… but not knowledge. 
v%"')*5'buy a position… but not respect. 
You can buy medicine… but not health. 
You can buy blood… but not your life. 
 

                                Collected by 8thE 

             ENGLISH PAGE 

 
 

 

Funny facts about  
 

! ]F-'8#+&$')%#5&'n-+-'.#5$-4'V.*4-_'*+%"54'Y|RR't-*+&'*6%:  

! E*/-+'.%5-t'n*&'8#+&$'"&-4'#5'iF#5*'%C-+'PRRR't-*+&'*6%: 

! Credit cards were first used in the United States in the 1920’s.  

! Money is used to pay for various goods and services. 

! It is also used to measure and store value.  

! Money usually takes the form of coins, banknotes and bank balances. 

! ]F-+-'*+-'*'5".0-+'%8'4#88-+-5$')"++-5)#-&'"&-4'#5')%"5$+#-&'*+%"54'$F-'n%+14: 

! !*5t')%"5$+#-&'F*C-'$F-#+'%n5')"++-5)t2'nF#1-'&%.-'"&-'*'&F*+-4')"++-5)t: 

! An example of a shared currency is the euro used in the European Union by countries such as 

France, Germany, Spain and Portugal. 

! ]F-')"++-5)t'.%&$'$+*4-4'*+%"54'$F-'n%+14'#&'$F-'h5#$-4'e$*$-&'4%11*+:  

! Other heavily traded currencies include the euro, Japanese yen and pound sterling 

(British pound). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!

!

!

 

 

Recycling 
 
>'6%%4'n*t'$%'&*C-'.%5-t'#&'$%'+-)t)1-: 
Recycling is the process of re-using a product or 
/+%4")#56'*'5-n'/+%4")$'8+%.'*'+-)t)1*01-'.*$-+#*1:'
Many materials are used for recycling as, for 
example, paper, glass and plastic.  
 
Blue recycling container – It is used to recycle paper 
and paperboard. 
v-11%n'+-)t)1#56')%5$*#5-+ – It is used to recycle 
plastic and metal. 
Green recycling container – It is used to recycle 
glass. 
 
Work done byA'Maria Azevedo Oliveira,n.TPS,7thE 
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"#$%&!'()*+,-!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
Money is a very &>1:"0$%0+;B6<5)0.+
Here you have some expressions 
$6:B0+&0. See if you guess their 
>5$%&%#. 
 
E.+“You shouldn't bite the hand that 
feeds you” means you should… 
a) be loyal to the one&'nF%'F-1/ed you.    
b) !"#$%&#'$(")*$+,*'!#-.$/,!0-1 
 
7.+To "make the ends meet" means… 
a) to save a lot of money.                          
b) To make just enough money to pay 
the bills. 
 
8.+To "buy something for a song" 
means… 
*_'#$'n*&'+-*11t')F-*/''''''''''''''''''''''''''''''''
0_'#$'n*&'-I/-5&#C- 
 
f.+To "bring home the bacon" 
means… 
,2$(")$3'!#$#"$#/'$%)#4/'*.-1$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
b) to make the money for your family 
 
].+If you are "rolling in the dough" you 
are… 
a) broken 
b) making a lot of money 
 
q.+Someone who is  "as poor as a 
church mouse"… 
a)  has no money   
b) is very religious 
 
r.+"Money doesn't grow on __" 
a) trees    
b) purses 
 
s.+"Money burns a hole in his pocket” 
means… 
,2$&#.-$',-($#"$',*!  
%2$&#.-$',-($#"$-+'!01 
 
H.+Xf something is "worth its weight in 
gold" it is… 
a) very expensive  
b) very heavy 
 
EI.+"Be born with a silver spoon in 
their mouth" means… 
a) to come from a rich family  
b) to be a big baby. 
 

 
!"##$%&$'()*(+&,!(

!"#$%"$&'()$*+,*$)-."&$'$/'01$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

 5"!.#$%)($4,!0&'-$64/'3&!7$7)8-9$7)88&'-9$
4/"4":,#'-;2$*'7):,*:(1$ 

 <)*!$"==$#/'$:&7/#-$3/'!$(")$0"!.#$!''0$#/'81 
 Come to school by bicycle or on foot.  
 >,?'$:)!4/$,#$#/'$4,!#''!@$&#.-$)-),::($4/',+'*$,!0$

healthier. 
 ]"+5'%5'$F-'F-*$#56'*$'F%.-'%51t'nF-5'5-)essary. 
 Reuse the clothes you have at home and even recycle 
$F-.'#5&$-*4'%8'*1n*t&'0"t#56'5-n'%5-&: 

 O-&-*+)F'*'.%0#1-'/F%5-'/1*5'$F*$'&"#$&'t%"'0-$$-+:'mF*$'
is good for your friends and family may not be the best for 
your needs. 

Let’s check your savings. 
 

 
 
 

After $+t5$"+t:B+4:B=-+/$Q5+;$Q5-+qr*7I€. Can you imagine? 
It’s possible and easy!!! 

-./0&(1'$/2(30".(4&,5(

 

Creativity 

Responsibility 

Imagination  

Savings 

Intelligence 

Solidarity 

 

 

- Dad, would you like to 

save some money? 

- I certainly would, son.  

Any suggestions?  

- Sure. Why not buy me 

a bike, then I won't wear 
my shoes out so fast. 
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This wordsearch is related to the short story we read in class9 “IS THAT TRUE?”.  It’s about 

;)/::=.+b&%-+0/5+six 4:"-;+&%+0/5+4:"-;5$")/. 
 

 

 

 
!

 

 

 

 
!

! Maths                                              
! School 
! Evaluation 
! Solution 
! Students 
! Studying 

 

          Alexandra Machado, n.º1,7
th

E 

 

 
 

!

      The Money Tree 

!

^'4+-*.-4'^'6+-n'*'.%5-t'$+-- 
outside in my yard. 
My B%0'n*&'$%')*+-'8%+'#$ 
*54'^'n%+o-4'C-+t'F*+4: 
 
^'&*n'$F*$'#$'n*&'n*$-+-4: 
^$'6+-n'&%'&$+*#6F$'*54'$*11 
*54'nF-5'$F-'.%5-t'+#/-5-4 
I picked it in the fall. 
 
]F-'81%n-+&'n-+-'6+--5'4%11*+'0#11&2' 
$F-'&--4&'#5&#4-'n-+-')%#5&2' 
*54'%$F-+&'6+-n'*54'61#$$-+-4 
nhere all the branches joined. 
 
[5'n#54t'4*t&'^'&$%%4'0-1%n 
and held a great big bucket. 
Other days I climbed right up 
to find one ripe and pluck it. 
 
People say that money 
4%-&5}$'+-*11t'6+%n'%5'$+--&: 
^'o5%n:'^'%51t'n#&F'#$'4#4 
just like in my dreams.  

      J.R.+g5)u                          
 

s c h o o l t e s f a m d a e 

e o a o t t s s f f u a f d v 

i s l k t s g d e b a t y f a 

u z u u e a b a b p i h d g l 

h c h z t c j d r e u s s g u 

g z v b e i g n u n a q h a a 

d c x l q f o s a a e a v s t 

c  c m e a g g n r v h a j o i 

t a n u a b g q y q c s q i o 

f e s t u d e n t s v d d l n 

y i c p f s f d f g b f u x a 

d o i u p u t c z v c u f a e 

u q n e r t y y d a f s d y v 

t m h u i h d k c i r t d i o 

s t u d y i n g v a u a a o m 

Read the small text on SAVINGS and use the bold words 
0:+O&==+&%+0/5+#"&-. 
 

Sometimes a crisis is a good thing because it teaches 
us to spare and preserve the things that are important to us 
*54'n-'$F#5o'$F-t'*+-'5-)-&&*+t: 
 ^8't%"'n*5$'$%'save you can look at recycling as a 
6%%4'n*t'$%'5):%:>&\5. k-&#4-&'t%"')*5'*1n*t&'$F#5o'%8'
hoarding your savings. 
 

 

 

 1 S     

2   A    

 3       V   

4       I   

 5    N      

6        G  

 7    S   

                                                Bruna Si=Q$+$%-+R:;U+J$"=:;+!=&Q5&"$*+HthC 
 

Collected by 8thD 
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^'n%"14'1#o-'$%'0-'*'0"&#5-&&'n%.*5'%+'*'
1*nt-+'0-)*"&-'^'*4.#+-'$F#&'o#54'%8'B%0&:'
^'n%"14'1#o-'$%'-*+5'1%$&'%8'.%5-t:'^'n%"14'
like to go to the h5#$-4'e$*$-&'$%'n%+o'#5'*'
)%./*5t'n#$F'%$F-+'1*nt-+&'*54'0"&#5-&&'
/-%/1-:']F*$'n%"14'0-'.t'4+-*.'B%0: 

                                       Beatriz Ferreira*+HF+L 

In these hard times, teenagers think more than ever in getting some extra m:%5t.+The way to get 
this money is having a part90&>5+<:6.+Y/5+65;0+ &-5$+&;+0:+=::u+O:"+$+1$"090&>5+<:6+0/$0+ &;+"5=$05-+0:+
your dream9<:6. 

We had a survey in our class to find out which are the most popular part90&>5+<:6;+$>:%#+B;.+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!

^5'%"+')*&-2'n-'n%"14'1#o-'to be 
doctors, &%'n-'/+-8-+'*'/*+$-time job 
as a babysitter or taking care of 
4#&*01-4'/-%/1-:']F*$'n*t'n-')%"14'
get some money and some experience 
at the same time.  

Francisca and Tânia 

^'n%"14'1#o-'$%'n%+o'#5'*'F*#+4+-&&-+'
because I could have my hair done 
!"#$!#%%&$'$()*+,$-%"-.%/0$-)10*23.$

appearance is very important. 

Jéssica Gonçalves 

m-'n%"14'1#o-'$%'F*C-'*'/*+t-time in a 
/"0:'m- co"14'n%+o2'socialize and 
.--$'5-n'/-%/1-'*$'$F-'&*.-'$#.-:'
!%5-t'#&'*1&%'#./%+$*5$:'m-'n%"14'1#o-'
$%'-*+5'%"+'%n5'.%5-t: 

?%$+C&0$+$%-+?%$+C&0$*+%F+8+$%-+f 

^'n%"14'1#o-'$%'n%+o'*&'*'$%"+#&$'6"#4-'
because I love travelling and finding 
5-n'/1*)-&: 

                                   Diana Moreira 

m-'n%"14'1#o-'$%'0- part-time 
photographers 0-)*"&-'n-'1%C-'$*o#56'
photos:'m-'*1&%'1%C-'$%'o5%n'4#88-+-5$'
and beautiful places, so #$'n%"14'0-'*'
6%%4'n*t'$%'6-$'&%.-'.%5-t'*54'6-$'
some pleasure at the same time. 

Joana e Sofia! ^'n%"14'1#o-'$%'n%+o'#5'*'o#54-+6*+$-5'
02)"".&$'/4%$3.5310$.*,%6$,*60$3+6$'$

could get some extra money. 

                                          Liliana Maia 

!"#$

^'n%"14'1#o-'$%'6-$'*'B%0'#5'$F-'h5#$-4'
States, maybe a part-time because I 
6"+/($ .*,%$ ("$ 53,%$ 7-$ %3#.1&$ '$ 5"7.6$

1#o-'$%'n%+o'*$'F%.-'#n a computer or 
0"8%()*+9&$'$)34%+/($!"7+6$81$6#%38$

:";$ 1%($ ;7($ 0"8%631$ '/..$ !*+6$ *(& My 
4+-*.'B%0'n%"14'0-'5#)-'*54'-*&t: 

Diana Silva*+HF+L 

!
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Easter
Find the differences 

Maria de Lurdes Sá, n.º15 e Mariana Jacob,n.º16,6.ºD

R
ic

a
rd

o
 S

ilv
a
, 
n
.º

1
9
,6

.º
D

Paint the Picture 

Find these words in the Easter word search: 

B
ru

n
a
 M

o
re

ir
a
 n

.º
2
, 

M
a
rg

a
ri
d

a
 S

á
 n

.º
1

3
 e

 R
u

i A
ra

ú
jo

 n
.º

2
3

, 
6

.º
D

Match 
the words 
to the pic9

tures

Colour the Easter eggs
Help the Easter 

KB%%t+(%-+0/5+6$;u50
Decorate the 
Easter egg

M$"$+J$"Q$=/:*+%.F+7f*+qFG

!"#$%&'()*+,-.&&
1a; 2b; 3a; 4b; 5b; 6a; 7a; 8b; 9a; 10a 

!

!"#$%&"'"!

ESPAÇO LES
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!

!!!
"#

""$
"%

&'
&#

()

!

!

!

!

!!!!

!

!!!"""###$$$%%

!!!*+!*,-#.
#,! --//''00$$,,11''+

$2#/!&'//',
%&#/3!,$!""#4

'//',! -#/(
#/#+(15#+6'

)+10#!7!%+!(

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8

$%%%&&&"""'''

.#3!"#!9$4#

++$$,,:!*+!"#,

,!0;+10',3!4
4#/<+!0#-%

($! $"! #+(
'!"#!-$+1($+

(1(%"#/!=%$!

8$#(/15!>$//$1/

'''"""###$$$"""

+#!!9#+(#!,
,!-/'0$,1'+

4%7!0#/#0(
%0$,3!0#-1/'

(1?#53! %+#!
+01#!#+;+14

"$!61?$/$+0

/#3+:@A3!B:@C!

!"#

"""'''((("""###

,$!0$"$D/#!
$,!-#/(101-

($/E,(10',!6
'($,3!0#-1""

($"#! =%$
4#:!F#6#!G$

01#!6$!"#,!6

#)*'"

!"#$
%#&'
'$ (
)*%
+','

###%%%'''###+++,,

!0'+!"#!,#"1
-#+!-$+1($+

6$!*,-#.#3!
',!7!0#-1/%

$! "$,! '0%
/4#+6#6!(1

$4<, !!

"#-%#

#

#

!

"#"$

%&'#

!

(&)*

"*(+

,

!

-", .

("-/,

$'-*./"#$0%
'1"-$ 0%#%'/
("0"#$ */'#
/'#$
',2"/%#3$

+,,,..."""///

16#!#!"#!0#"
+($,3!=%$!,%

!7!=%$3!,$&
%0G',:!C$!$

"(#! $"! /'
1$+$!%+!0'"'

#0",1
!(,01,"-&)'

$21'("3, 4"

#+"(,521"(,

!(, 01", +

*2-&5", 60'

+&1'1%&"(,.

!-"*2#"%&71

."#&1"3, '-,

,!

%$
$
#$

///"""###

"$!6$!
%$"$+!

)+!$"!
$,(',!

,(/'3!
'/!6$!

12"#

'1+2,+89&%2,

"-'1%&"1"3,
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."1,+'#)&1"

, >, ?0(, &1

"5@%"#3, -

,:',-"(,#'$

%"+"-"1",

"/,!

<", :'$0(+
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$&21'(,
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+"%&71,
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Depois de terem des-
coberto, nas aulas, alguns 
aspetos da cultura france-
sa e de terem iniciado a 
aprendizagem da nova lín-
gua estrangeira, tornava-se 
fundamental dar a conhe-
cer as especialidades fran-
cesas, como já vem a ser 
habitual na nossa escola. 

No dia 30 de janeiro, 
com o apoio incondicional 
do hipermercado E. Le-
clerc de Famalicão que, 
pela segunda vez, foi nos-
so parceiro nesta ativida-
4-2' %&' *1"5%&' 4%' ~:T' *5%2'
nos intervalos das 9h45 

e 16h45, deslocaram-se 
até ao refeitório da escola 
onde os esperavam as pro-
fessoras de francês e os 
alunos do curso CEF – Ser-
viço de Mesa. O local foi 
cuidadosamente decorado 
com trabalhos dos alunos 
4%' ~:T' *5%2' 4*&' $"+.*&'i2'
D, E e F, alusivos à cultura 
francesa e com produtos 
tipicamente gauleses. Os 
alunos do curso CEF, após 
terem preparado, com an-
tecedência, os tabuleiros 
com os doces e o sumo de 
fruta, distribuíram-nos aos 
)%1-6*&' 4%' ~:T' *5%' -' *%&'

professores acompanhan-
tes. O prato que cada alu-
no recebeu encontrava-se 
."#$%' 0-.' +-)F-*4%A' /*#5'
au chocolat, chausson aux 
framboises, croissant, ma-
deleine, pain d’épices, pain 
aux raisins e brioche. Os 
alunos tiveram a oportuni-
dade de provar todos estes 
produtos e de aplicarem os 
seus conhecimentos da lín-
gua, já que todos eles, ao 
entrarem, cumprimentaram 
com o “bonjour” ou “salut” e 
agradeceram pronuncian-
do, corretamente, “merci” 
ou “merci beaucoup”. Al-

guns foram mais longe e 
teceram comentários apre-
ciativos como “c’est très 
bon!” ou “délicieux!”, entre 
outros.

O apoio do E.Leclerc foi 
tão frutuoso que estende-
mos a atividade aos alunos 
4%'Q:T'*5%'4-'-&)%1*+#4*4-'
que, também eles, tiveram 
a ocasião de degustar pro-
dutos franceses.

UN GRAND MERCI a 
todos os que contribuí-
ram para que esta ativi-
dade se realizasse com 
tanto sucesso.  

GOÛTER À LA FRANÇAISE…

+ + + + ++++++++++++++A&$>e+A&$>e+

A Professora - Ana Paula Costa

dN18"(''<9&97"206"08;(896`e"V1&"-1H"069(6"/1-06"'(2(>*(6"$%0"/0H16"&8\-&1"(1"d)1t90*"
g"2("V*(84(&60e7"%H("(9&>&/(/0"951"06'0*(/("'0216"(2%816"/0";*(8-B6"/1"uCK"(81C"
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Com o apoio incondicional do hipermercado 
G.+,5)=5")+-5+W&=$+T:Q$+-5+b$>$=&)D:

a1&-&"20"M#Xn`

Barre Pâtissière de Bretagne
Brioche Tressée
Cake aux Fruits
J/$B;;:%;+Z+=$+b"$>6:&;5
Croissants
Gâteaux aux Pépites de Chocolat
vn05$Bw+b:B""$#5+Z+=$+b"$&;5
Gaufres Poudrées
Madeleines Fourrées au Chocolat
Madeleines Longues
Madeleines Nappées au Chocolat
Mini Gâches
Pains au Chocolat
Pains au Lait
Pains aux Raisins
@$&%;+-xo1&)5
Pépites au Chocolat 
G0+B%+RcM+-5+bCcXY*++6&5%+;y"eeee

ESPAÇO LES



48

@06"<2v>06"60"'*<6089089"09"81%6"
'(*2089"%8"'0%"/0"20%*6"21&6&*67"

/0"20%*6".1t96"
09"/0"20%*6"'*<;<*08-067"

/0"-0"$%w&26";189"
'08/(89"20%*6"90H'6"2&3*067"
/0"-0"$%w&26"(&H089"20"'2%6CCC

Y1%6"206"90Q906"189"<9<"<-*&96"08"
-1%*6"/0";*(84(&6C"

!%+U)"&0+5%+O"$%N$&;...

Salut! J’appelle Ana et mon 
nom c’est Moreira. J’ai trei-

ze ans. Ma famille  est composée de 
quatre personnes: mes parents, mon 
frère et moi. Ma famille est agréable.

    Pendant mes loisirs, normale-
ment, je danse toute seule à la mai-
son. J’adore la danse. Le samedi ma-
tin, je fais du vélo avec mes amies, 
j’adore faire du vélo ; L’après-midi, 
je joue à l’ordinateur. J’ai aussi des 
cours de théâtre une fois par semaine. 
La musique fait aussi partie de mes 
passe-temps. J’écoute beaucoup de 
musique. Ma chanson préférée c’est 
“Beneath your beautiful” de Labrinth.

    J’adore mes loisirs car je me 
'1#/%*1#&;"*-9$-0&"/& <=".&0%$+/"&0$-%&

faire des activités qui font du bien à 
ma santé.

Salut! Moi, c’est Oleksandra 
Miroshnikova. J'ai treize ans, 

et je suis Ukrainienne. 
Pendant mes temps libres, je joue 

à l'ordinateur et je surfe sur le net.
La lecture, c’est aussi ma pas-

&#%5'A'B-'1#&'4-&'1#C+-&2'4-&'B%"+5*"I'-$'
des magazines. Je fais des activités 
/Ft&#D"-&' *"&&#' A' B-' 8*#&' 4-' 1*' 5*$*-
tion avec mes amis. Quand j’ai un peu 
4�*+6-5$' 4-' /%)F-2' B�-5' /+%($-' /%"+'
aller au shopping avec ma famille et 
8*#+-'4-&')%"+&-&'A'*)F-$-+'4-&'$+")&'
qui me manquent.

J'adore mes loisirs.

Mes Loisirs
Salut, je m’appelle Ana 

Pereira. Mon Prénom, c’est Ana et 
mon nom, c’est Pereira. J’ai quatorze 
ans. J’habite à Ribeirão. Je suis por-
tugaise. J’habite avec mon père, ma 
mère et ma sœur.

Pendant mes loisirs, je surfe sur 
le net, je joue du saxophone avec ma 
cousine Francisca, je fais du cheval 
avec mon cousin, je lis un roman fan-
tastique et je regarde la télé avec ma 
sœur Ana Leonor.

J’adore mes loisirs. Ils sont très 
importants pour moi. 

Salut ! je m’appelle Inês Ro-
cha et j’ai 13 ans. J’habite à 

Ribeirão avec ma famille : mon père 
qui s`appelle Leonel et qui a 42 ans ; 
ma mère qui s`appelle Isabel et qui a 
37 ans ; mes frères qui s’appellent Mi-
guel et João et qui ont 11 et 5 ans. J’ai 
aussi une sœur, elle s’appelle Beatriz 
et elle a 8 ans. Ma famille est super.

   Pendant mes loisirs je re-
garde la télé avec ma famille. Je lis 
des livres d’aventures, des romans, 
des livres historiques ou fantastiques 
et des magazines aussi.  Je fais du 
vélo avec mes frères et ma sœur, je 
pratique du sport et mon sport préféré 
c’est la danse. J’ai cours de danse le 
lundi, le mercredi et le samedi. J’ai 
aussi des cours de musique, le mardi 
"/&5"&>".'%"'1&?&<"&<$-"&'"&5*&@A/"B

 J’adore mes loisirs car ils 
sont fantastiques !

Je vais vous raconter ce que je 
fais pendant mes temps libres. 

Je commence para me présenter: je 
m’appelle João Portela. J’ai treize ans. 
Je suis portugais. J’habite à Ribeirão 
dans une jolie maison. J’habite avec 
mon père, ma mère, ma sœur, ma 
grand-mère et mon grand-père. Mon 
père s’appelle Alexandrino, ma mère 
s’appelle Maria, ma sœur s’appelle 
Isabel, ma grand-mère s’appelle Ma-
ria aussi et mon grand-père s’appelle 
Joaquim.

 Pendant mes loisirs, je sur-
fe sur le net; je joue au football avec 
mon père et, le soir, après le dîner, je 
fais une promenade avec ma mère, 
mon père et ma sœur. Le week-end, 
je regarde la télévision avec ma sœur 
et je lis un livre.

 J’aime bien mes loisirs! 

^5\&'O%)F*2'5:T'S2'ZT;

Oleksandra Miroshnikova, n.º 20, 8ºB

X%,%'E%+$-1*2'5:T'|2'ZT;

Ana Pereira, n.º 1, 8ºE >5*'!%+-#+*2'5T:S2'ZTk
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,x?A!cC*+0:B<:B";+=x?A!cC...

VIVE LA SAINT-VALENTIN! 

Mots Mêlés 

!

Márcia Fonseca, n.º 15; Márcia Silva, n.º 17; Mariana Veloso, n.º 19; Soraia Pereira, n.º 27, 7ºB 

A T E N D R E S S E C S D  

AMOUR 

 

BAISER 

 

BONHEUR 

 

CADEAUX 

 

CŒUR 

 

CHOCOLAT 

 

EMBRASSER 

 

 

 

 

ROSE 

 

PARIS 

 

PASSION 

 

PETITE-AMIE 

 

SENTIMENT 

 

TENDRESSE 

 

 

 

M Q H C L S B F J F H A B 

O U P A R M G M T I C G O 

U Ç O D L S B R G G O K N 

R O P E T I T A M I L D H 

U H P A R I S J D Ç A D E 

H V T U F V N M P A T J U 

J D B X G I C M U S Q U R 

O B E Ç R O A O U D W W Ç 

R O S E T T R Y E W O K O 

P A R S D R T F W U X H G 

D L B M R G O J C A R B V 

E R I F S E N T I M E N T 

H C O R T O N R T G J L B 

R B A I S E R K Y G X Z V 

E M B R A S S E R E H I H 

             Paradis d’amour, le 14 févier 2013

Ma petite Chatte, 

Je ne peux pas vivre sons toi, ma petite Chatte. 
Tu es ma raison de vivre. Je pense à toi tous les 

jours, mon petit amour.
Notre amour est très important pour moi. Mon 

coeur est à toi. Je t’adore, je t´aime à la folie !
Aujourd´hui, je veux t’offrir des chocolats et 

aussi mon coeur car je t´adore!
Mon coeur bat fort. Tu me manques, mon 

amour.
Ma petite Chatte, je t´aime pour toujours. 
Bisous.

Ton petit Poussin

Lettre d’amour rédigée en cours de 

O"$%N$&;+1:B"+)U=U6"5"+=$+M$&%09W$=5%0&%.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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1- Quel est le plat préféré d'Obélix?  

A. le sanglier grillé 

B. les crêpes 

 

2- Quel est le métier d’Obélix ? 

A. professeur 

B. fournisseur de menhirs 

3-    Comment  s’appelle le chien  d’Obélix ? 

A. Idéfix 

B. Milou 

 

4-   Comment s’appelle l’acteur qui interprète Obélix au cinéma ? 

A. Justin Bebber 

B. Gérard Depardieu 

                                                                               João Reis, n.º11, João Martins, n.º 14 e Renato Cruz, n.º 22, Rui Alves, n.º 26, 7.ºB 
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Remets les syllabes en ordre 
et trouve le nom de ces 
O:B"%&0B"5;+;):=$&"5;.

Obélix doit parcourir le labirynthe pour se rencontrer avec As9
0U"&w.+LB"$%0+=5+1$"):B";*+&=+-:&0+"U1:%-"5+Z+f+hB5;0&:%;.

P R C A R O T T E M 

A F A B F R J S P P 

G A D R E G B A A O 

S V E R T L Q M N I 

Y R A Z E E I W I S 

O E U F S P H E E S 

C H O C O L A T R O 

D Y C L O C H E B N 

!

Trouve ces mots dans la grille ci-dessus. 

Bonne chance ! 

 

!Belier 

!Cadeau 

!Carotte 

!Chocolat 

!Cloche 

!Fêtes 

!Œufs 

!Panier 

!Poisson 
 

André Sousa, n.º 4 

Fábio Gonçalves, n.º 9 

Ricardo Silva, n.º 23 

Rúben Araújo, n.º 25 

7ºB 

 
!  André Sousa, n.º 4, Fábio Gonçalves, n.º 9, Ricardo Silva, n.º 23 e  Rúben Araújo, n.º 25, 7ºB 

Mots Mêlés 

ESPAÇO LES
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