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Nota de Abertura

Têm ao vosso dispor a segunda edição d’ “O Fogacinha”
do ano letivo de 2015/2016.
Não poderíamos deixar de começar esta brevíssima
“Nota de Abertura” sem um profundo agradecimento a
todos quantos nos enviaram trabalhos. Tal como aqueles
que foram publicados na edição anterior, a sua qualidade
é excelente.
Além destes, nesta edição, são publicados trabalhos que
foram produzidos no primeiro período, mas que, por não
nos terem chegado a tempo, não puderam sair ainda em
dezembro. Mais uma vez, tentámos produzir textos que
explorassem questões culturais e passatempos que,
além de estimularem a curiosidade pelo saber, permitis-

sem consolidar conhecimentos adquiridos nas aulas.
Não sabemos, porém, se as nossas opções terão sido as
melhores; contamos, porém, com a vossa compreensão.

A equipa responsável fez todos os esforços ao
seu alcance, a fim de produzir um trabalho com boa qualidade. Mais uma vez reiteramos que, se assim o considerarem, tal facto se deve aos vários contributos que recebeu. Por eventuais falhas, apresentamos as nossas
desculpas.
Quase a terminar, apresentamos a todos votos de
uma excelente Páscoa.
A equipa do Jornal

Educação Pré-escolar
FESTA DAS FOGACEIRAS: JARDIM DE
INFÂNCIA DE MACIEIRA INVESTIGOU

Descobrimos quem era S. Sebastião e ficámos conhecedores do voto que o povo lhe fez.

A Festa das Fogaceiras é a mais antiga e simbólica festividade religiosa do concelho de Santa Maria da Feira
sendo feriado municipal o que demonstra a importância
da data.

À medida que íamos realizando cada descoberta, fazíamos um registo através de desenho, já que não sabemos
ainda escrever e que era afixado no placar do jornal de
parede. Esses registos gráficos acompanhados de pequenos textos esclarecedores das imagens vão ser agora
compilados com o objetivo de construir um livro sobre a
Festa das Fogaceiras.

Fomos à procura das origens desta festa na internet. Ficámos a saber que, segundo a tradição, esta festa secular teve origem num voto a S. Sebastião quando em 1505
as Terras de Santa Maria foram assoladas por um surto
de peste e o povo prometeu que, em troca de proteção,
ofereceria ao santo, todos os anos, o pão doce chamado
fogaça.
Quem era S. Sebastião? O que era a peste? Como chegou a Portugal? Não havia médicos nem medicamentos
nessa altura? De novo fomos fazer pesquisas na internet
para conhecer toda a história e suas tradições.
Descobrimos que a peste é uma doença causada por
uma bactéria, vimos imagens desta bactéria ampliada pelas lentes de microscópio, transmitida às pessoas através
das pulgas dos ratos pretos indianos que habitavam em
terras muito distantes e que entravam nos navios através
das cordas de atracagem. Ficámos a saber que, embora
existissem médicos e medicamentos, não existiam ainda
antibióticos capazes de matar as bactérias e que na altura não sabiam sequer o que provocava esta doença.
Achámos muito engraçada a forma como os médicos
nessa altura se vestiam para se protegerem de um possível contágio quando visitavam os doentes. Ficámos a saber que os cientistas, muito mais tarde, descobriram a
bactéria causadora desta doença e descobriram os antibióticos capazes de a eliminar o que nos tranquilizou completamente. Compreendemos que tudo isto se passou há
muito tempo e que agora esta doença não teria o mesmo
final.

Pág. 2

Faltava ainda descobrir como se faz a fogaça e como está representado o S. Sebastião na nossa igreja e por isso,
no dia 19 de janeiro, véspera do feriado e da procissão
anual fomos até ao centro da nossa cidade. Começámos
por visitar o “Rei da Fogaça” que já estava à nossa espera e com muita disponibilidade nos mostrou e explicou
todos os passos da confeção como antigamente, da fogaça em forno de lenha. Depois fomos visitar a igreja onde
observámos os andores já enfeitados e preparados para
a procissão. Observámos a imagem do S. Sebastião e
encontrámos o senhor padre que, amavelmente, nos queria contar a história do S. Sebastião, mas logo a Matilde o
informou que já sabiam tudo porque tinham estado com a
professora a ver na internet. Tivemos ainda a oportunidade de observar as senhoras a preparar a igreja para receber o senhor bispo e de ver o lugar onde são colocadas
as fogaças para serem benzidas pelo senhor padre.

Terminada a visita seguimos para o largo da Câmara Municipal e fomos visitar a exposição “Reinventar o traje das
Fogaceiras”
E para terminar em beleza sentámo-nos num dos banquinhos em frente à Câmara Municipal a comer a fogaça
que o senhor Manuel, “o rei da fogaça”, nos ofereceu e
que nos soube mesmo muito bem.

1º Ciclo

DESFILE DE CARNAVAL PREMIADO: CARTA À DIRETORA

À DESCOBERTA DA CRUZ VERMELHA PORTUGUESA
O grupo/turma do 4.ºA, da Escola Básica N.º1 de Santa
Maria da Feira, Agrupamento de Escolas Fernando Pessoa, orientado pela Professora Marília Mendonça, logo
que teve conhecimento da iniciativa do concurso “Uma
ambulância… Um amigo: Comemoração 150 anos da
Cruz Vermelha Portuguesa”, ficou, abundantemente motivado e entusiasmado, para participar.
Esta iniciativa promoveu e gerou espaço privilegiado de
aprendizagem significativa, colaborando na formação integral das crianças, já que se trata de um assunto tão importante e tão pertinente, sempre.
O trabalho, integrado no mês de novembro, diversificado
e abrangente, levado a efeito para concorrer a este interessante e educativo concurso, contemplando pesquisa,
surgida de diversas fontes, passando por conversas e debates, produção de diversos tipos de texto, encenações…
expressão plástica e educação visual, concorreu para as
crianças formarem uma consciência, uma cultura, uma
sensibilidade e um respeito pelo Movimento Internacional
da Cruz Vermelha, pelos importantes princípios, que o regulam, pelo serviço, que presta e pela importância que
assume na Humanidade, dado o seu grande e significativo expoente na ajuda a quem mais precisa, sobretudo,
nos momentos mais confrangedores.

Os seus 150 anos, de vida e obra, mereceram ser celebrados com esfuziante júbilo e afetividade.
Nesta dinâmica colaborou a Professora Fátima Maio, norteando alguns conhecimentos inscritos na Educação Visual.
Envolto numa maqueta, cujo espaço foi preenchido com o
quartel dos Bombeiros e respetivas infraestruturas técnicas e de lazer, recursos humanos e viaturas, este trabalho foi selecionado no concurso respeitante, tendo sido
galardoado com um vale de 75€ em material escolar/
didático, a publicação das fotografias enviadas dos trabalhos na página de facebook da Cruz Vermelha Portuguesa, delegação de Sanguedo, a exposição dos trabalhos
na loja solidária da Cruz Vermelha e a visita da ambulância à escola.
Para conclusão do projeto, ficou agendado para o dia 18
de fevereiro a visita da ambulância, totalmente equipada,
que se deslocará à escola e onde as crianças receberão
uma aula de primeiros socorros e suas decorrências.
Foi uma experiência de valor!
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Para os mais pequenos

UM CONTO DE ENCANTAR...

Era uma vez uma princesa chamada Adelaide. Vivia num palácio cor
de rosa que contrastava com o azul do céu.
Esta princesa era membro de uma família numerosa mas muito feliz porque, no reino onde
viviam, governado por seu pai, não havia problemas, isto é, a vida era como um sonho cor
de rosa.

Adelaide era uma princesa traquina e, um belo dia, fartou-se da vida fácil que levava. Olhou ao longe para o reino vizinho e decidiu partir à aventura disfarçada de camponesa. Para que a sua família não a impedisse de se lançar neste
projeto, deixou apenas um bilhete onde pedia que não se preocupassem com a sua ausência, pois regressaria em breve.
Ao segundo dia de viagem, quando ultrapassou a fronteira entre o seu reino e o reino vizinho,
Adelaide transformou-se, de forma mágica, numa ovelha lãzuda com os olhos castanhos muito
ternos. Apenas conseguiu exprimir o seu espanto com um balido. Este balido foi ouvido por um
pastor que se encontrava nas redondezas e que pensou tratar-se de uma ovelha tresmalhada do
seu rebanho. Adelaide iniciou, assim, uma vida completamente diferente daquela que tinha vivido
até há bem pouco tempo.
Um dia, quando pastava nas montanhas com o resto do rebanho, aproximou-se um
lobo feroz que tentou, de imediato, atacar as ovelhas mais jovens e mais indefesas.
No entanto, quando o lobo fixou os olhos de uma das mais pequenas, que era Adelaide, não teve coragem de a atacar, rendendo-se ao seu olhar terno e suplicante.

No momento em que o pastor se aproximou para enfrentar o lobo e socorrer a ovelhinha indefesa, um raio caiu sobre o lobo, transformando-o num lindo príncipe, moreno, alto e robusto.

O pastor ainda não se tinha recomposto deste acontecimento inesperado,
quando, após um balido de alívio, a ovelha se transformou numa bela princesa. Sem saberem como, o feitiço de que ambos tinham sido vítimas tinha
-se quebrado. Adelaide e Afonso, príncipe do reino vizinho do seu, não cabiam em si de contentes.

Decidiram continuar a viagem juntos e fundar um novo reino com um lindo palácio onde celebraram o seu casamento e receberam a família de ambos.

Viveram muito felizes, tiveram muitos filhos, mas decidiram nunca mais se meterem em
aventuras para lá do seu reino com medo de sofrerem um feitiço que pusesse fim a tanta felicidade.

Texto: Prof.ª Luísa Pintado

Ilustrações: Clipart (Microsoft)
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Atividades Escola Básica Fernando Pessoa

CLUBE DE CINEMA
Este projeto surge como uma excelente forma de motivar
os alunos para uma nova abordagem sobre o Cinema.
Paralelamente proporciona o conhecimento de meios e
técnicas de trabalho que permitem uma visão mais alargada, e consequentemente uma melhor compreensão do
que é a “sétima arte”. É também uma forte componente
de consolidação de matérias lecionadas nas várias áreas
do saber que poderá fomentar a interdisciplinaridade, criando uma nova dinâmica no plano educativo da escola.
Nas sessões de cinema já realizadas procuramos a visualização de diversos géneros e estilos cinematográficos.
Para cada sessão foram realizadas fichas de análise fílmica com o objectivo de provocar uma reflexão crítica sobre
o tema do filme.
Em cada sessão é avaliado o grau de satisfação do público, através de questionários.
Tem havido uma excelente adesão às propostas apresentadas, com um elevado número de participantes dos diversos anos de escolaridade.

Aniki – Bóbó, de Manoel de Oliveira
Dia 18 de novembro, às 15 Horas

O estranho mundo de Jack, de Henry Selick
Dia 16 de dezembro, às 15 Horas

E. T. – Extra Terrestre, de Steven Spielberg

Dia e de fevereiro, às 15 Horas
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Atividades Escola Básica Fernando Pessoa

A (mini) FEIRA DO LIVRO
Entre o dia 1 de dezembro de 2015 e o dia 15 de janeiro de 2016, realizou-se uma mini feira do livro na Biblioteca da
escola sede do Agrupamento.
O objetivo desta feira foi divulgar e disponibilizar para venda livros que fazem parte das metas curriculares, assim como
livros da literatura infantojuvenil e para adultos.
O lema da mini feira - “ESTE NATAL, O SABER OCUPA LUGAR” - teve, certamente, influência na adesão a este evento da parte dos alunos, professores, assistentes operacionais, técnicos administrativos e encarregados de educação.
Esta iniciativa pretendeu, ainda, incentivar a comunidade escolar para a importância da prática da leitura.

PANCAKE RACE
No dia 5 de fevereiro, da parte da tarde, decorreu na nossa escola a
“Corrida de Panquecas”, integrada no Plano de Atividades do Agrupamento, destinada aos alunos do 2.º ciclo, tendo em vista a divulgação
desta tradição da cultura inglesa junto da comunidade escolar.
A corrida foi disputada em várias eliminatórias muito renhidas e consistiu num percurso que os alunos tinham que efetuar o mais rapidamente possível, com a frigideira na mão, lançando ao ar as panquecas
sem as deixar cair. As “claques” puxaram pelos colegas de turma, criando um ambiente de alegria, muita satisfação, convívio e Carnaval
antecipado.

Esta atividade acabou por ser alargada aos alunos do 3.º ciclo que
também se quiseram divertir e, claro, às professoras dinamizadoras e
à nossa Diretora, professora Regina Gonçalves, que registou os momentos de euforia nas fotos que divulgamos.

No final, distribuíram-se e comeram-se panquecas que não foram suficientes, pois não se previa que os alunos do 3.º ciclo se juntassem em
massa para fazerem parte da atividade.

O vencedor da corrida foi o aluno Miguel Sampaio, da turma E do 6.º
ano; os alunos Gabriel Mateus, da turma B do 5.º ano, ficou em 2.º lugar e os alunos Miguel Borges, da turma A, e Patrícia Lopes, da turma
C do 5.º ano, ficaram em 3.º lugar, pelo que estão de parabéns.

5ºA
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Atividades Escola Básica Fernando Pessoa

CORTA MATO CDLE ENTRE O DOURO E VOUGA
Foram mais de 1200 alunos os participantes na edição 2016 do Corta-mato organizado pela Coordenação Local do
Desporto Escolar. Brindada com uma magnífica manhã de sol, a prova, que se afirma anualmente como a grande festa
do atletismo local, trouxe até Santa Maria da Feira mais de 1200 alunos de 25 agrupamentos de escolas e uma escola
particular, numa organização que, deve referir-se, roçou a perfeição. A beleza natural da zona envolvente das piscinas
municipais de Santa Maria da Feira, aliada a um excelente traçado dos percursos das diferentes provas e às magníficas
condições meteorológicas da manhã de quarta-feira, contribuíram para uma participação e desempenho desportivos de
grande qualidade e, globalmente, um grande espetáculo desportivo.
CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL
Infantis A - Femininos
Infantis A - Masculinos
Cl
Nome
Tempo Cl
Nome
Tempo Cl
20 Mariana Silva 00:04:52 5 Guilherme Valente 00:04:00 21
30 Sofia Abelha 00:05:02
66 Beatriz Resende 00:05:28
77 Matlide Monteiro 00:05:33
79 Anita Furtado 00:05:34
80 Joana Gesteira 00:05:34
Infantis B - Femininos
Cl
Nome
Tempo
1 Sofia Fernandes 00:05:30
19
Inês Costa
00:06:29
23 Beatriz Telha 00:06:33
54 Cassandra Sofia 00:06:57
71 Sofia Rodrigues 00:07:17
Prova Adapatda A
Cl
Nome
Tempo
1 Vanessa Silva 00:05:41

21 Rafael Santos
33 Afonso Almeida
58
Daniel Castro
65 Gonçalo Morgado

Cl
12
15
49
81
95

00:04:15
00:04:21
00:04:35
00:04:37

Iniciados - Femininos
Nome
Tempo Cl
Ana Rita Correia 00:09:18 17

23
32
66
86
91

Ana Sofia Reis
00:09:21
Maria Barbosa
00:09:39
Mafalda Ribeiro
00:10:19
Leonor Duarte
00:10:46
Luísa Batista
00:10:51
Infantis B - Masculinos
Juvenis - Femininos
Nome
Tempo Cl
Nome
Tempo
João Leite
00:05:33 44
Vanessa Silva
00:13:12
Gonçalo Almeida 00:05:36 66 Vanessa Gonçalves 00:15:02
Filipe Lopes
00:05:54
Ricardo Tavares 00:06:06
Miguel Moreira 00:06:13

35
37
78
81

Cl
67
76
86
90
134
134
136

Iniciados - Masculinos
Nome
Tempo
Diogo Correia
00:09:07
João Gomes
Sérgio Correia
André Soares
Gabriel Ferreira

00:09:29
00:09:30
00:10:08
00:10:12

Juvenis - Masculinos
Nome
Tempo
Luis Carvalho
00:13:57
Luis Ferrreira
00:14:14
Ivo Trindade
00:14:32
Rafael Filipe
00:14:52
Alexandrino Santos 00:20:13
Diogo Oliveira
00:20:14
Rubem Resende 00:20:15

CLASSIFICAÇÃO COLETIVA
CL
10
3
4
5
7
5
13

ESCALÃO
INF A - FEM
INF A - MASC
INF B - FEM
INF B - MASC
INIC - FEM
INIC - MASC
JUV - MASC

193
117
97
157
142
167
319

PONTOS
20+30+66+77
5+21+33+58
1+19+23+54
12+15+49+81
21+23+32+66
17+35+37+78
67+76+86+90
Diana Costa – 1º Lugar Individual – Prova
adaptada A

Sofia Fernandes – 1º Lugar - Infantil B

Os três alunos melhor classificados individualmente (exceto nos escalões de Infantis A e Juniores) e as escolas vencedoras por equipas (apenas nos escalões de Iniciados e Juvenis) em cada escalão/sexo terão já, no fim
deste mês, na cidade de Famalicão, oportunidade de voltar a demonstrar o seu valor na final nacional do Cortamato do Desporto Escolar que terá lugar no lindíssimo Parque da Devesa. As prestações dos nossos alunos
deixam, para já, a certeza de que o agrupamento Fernando Pessoa estará muito bem representado pela aluna
Sofia Fernandes no corta-mato nacional.
Mas, também os que não venceram merecem as maiores felicitações
pelo empenho e esforço que demonstraram, pelo espírito de sacrifício e pelo desportivismo com que se dedicaram a uma prova que,
não sendo dura, foi pelo menos exigente. Merece destaque a cada
vez maior participação de alunos com necessidades educativas especiais nesta prova, o que evidencia e reforça de forma importante a
dimensão inclusiva do desporto escolar.
Infantis A Masculinos – 3º Lugar equipas
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Atividades Escola Básica Fernando Pessoa

DESPORTO ESCOLAR – VOLEIBOL FEMININO
A equipa de voleibol feminino da Escola Básica Fernando Pessoa participou em vários encontros do
desporto escolar, tendo obtido excelentes resultados.
Nesta primeira fase, cada jogo é disputado em duplas e em quatro minijogos de dez minutos.
O primeiro encontro teve lugar na Escola Básica de Milheirós de Poiares, no passado dia 27 de janeiro. Os resultados foram:



Escola Básica do Couto Mineiro,127 – Escola Básica Fernando Pessoa,176
Escola Básica de Milheirós de Poiares, 82 – Escola Básica Fenando Pessoa, 202

O segundo encontro decorreu a 17 de fevereiro, na Escola Básica de Argoncilhe, tendo-se obtido estes resultados:



Escola Básica Fernando Pessoa, 193 – Escola Básica do Couto Mineiro, 114
Escola Básica de Argoncilhe, 122 – Escola Básica Fernando Pessoa, 184

No terceiro encontro, a 2 de março, na nossa Escola, foram obtidas mais duas vitórias:



Escola Básica de Argoncilhe, 154 – Escola Básica Fernando Pessoa, 183
Escola Básica Fernando Pessoa, 240 – Escola Básica de Milheirós de Poiares, 104.

Além da excelente participação da sua equipa, a Escola Básica Fernando Pessoa tem sido representada também pelas alunas Rita Andrade e Carolina Marques, que desempenharam as funções de árbitro.
Parabéns a todas!
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Atividades Escola Básica Fernando Pessoa

MEGA ATLETA FERNANDO PESSOA
No passado dia 24 de fevereiro realizou-se a fase escola
da Prova Mega-Atleta. Nesta competição pretendia-se
encontrar os melhores atletas da nossa escola, em algumas das diferentes disciplinas que compõem o atletismo
(50 metros, 1 Kilómetro e salto em comprimento).
Os alunos compareceram num dia chuvoso e aparentemente pouco convidativo para atividades de ar livre. As
provas mais longas foram feitas à chuva, revelando o
grande empenho e motivação dos nossos alunos para
este tipo de atividades. As provas de velocidade foram
realizadas dentro do pavilhão tendo sido igualmente bastante disputadas. Os professores tiveram mesmo que
recorrer às novas tecnologias para ser possível a definição clara das classificações.
Os dois primeiros classificados do mega sprinter e o primeiro classificado do mega kilómetro e do mega comprimento irão agora representar a Escola Básica Fernando
Pessoa ao Estádio Municipal de Lourosa onde irão competir com as restantes escolas do CAE EDV por um
acesso à fase nacional da prova que se realizará no Algarve no mês de Abril.

Classificações Mega Km
Inf A – Masculinos

Classificações Mega Sprinter
Inf A – Masculinos

1º

Diogo Barbosa

5º H

1º Gonçalo Morgado

5ºG

2º

Afonso Almeida

5º A

2º Tiago Gomes

5ºG

Inf A – Femininos

Inf A – Femininos

1º

Mariana Silva

5º A

1º Sofia Abelha

5ºG

2º

Matilde Monteiro

5º A

2º Luana Doce

5ºA

Inf B – Masculinos

Inf B – Masculinos

1º

Filipe Lopes

7º H

1º Gonçalo Rocha

7ºH

2º

João Giro

6º E

2º Marco Pinho

7ºD

Inf B – Femininos

Inf B – Femininos

1º

Sofia Fernandes

7ºH

1º Constança Rodrigues

7ºB

2º

Beatriz Telha

7ºH

2º Rafaela Dias

7ºB

Iniciados – Masc.

Iniciados – Masc.

1º

André Soares

8º A

1º Marcelo Fernandes

8ºF

2º

Pedro Pascoal

9º A

2º João Gomes

9ºD

Iniciados – Fem.

Iniciados – Fem.

1º

Ana Rita Correia

8º G

1º Patrícia Pereira

9ºA

2º

Ana Sofia

8º E

2º Alexandra Gonçalves

7ºD

Juv. – Masculinos

Juv. – Masculinos

1º

Luís Carvalho

VOC

1º Filipe Gonçalves

2º

Ivo

9ºE

2º

Juv. – Feminino
1º

Vanessa Silva

VOC

Juv. – Feminino
VOC

1º Carina Silva

7ºC

2º Vanessa Gonçalves

9ºB

2º Ciclo
ESCOLA SEGURA ALERTA ALUNOS PARA OS PERIGOS DA INTERNET
No dia 16 de fevereiro de 2016, os alunos do 6º A receberam a visita do agente Paulo Marques, durante a aula de
Escola e Cidadania, com o objetivo de os sensibilizar para
os perigos da utilização indevida da internet.
Durante a apresentação foram abordados aspetos como:
pesquisa de informação; envio de mensagens por correio
eletrónico; troca de informação nas redes sociais
(Facebook; Instagram; Twitter…), operações de comércio
eletrónico e utilização de serviços online.

estiveram atentos, tendo apreendido a mensagem e refletido sobre o que foi dito.

Esta palestra foi bastante útil, uma vez que a utilização da
internet é inevitável.
Alunos do 6º A

O agente deixou alguns conselhos de ações a evitar: fornecer qualquer tipo de informação sobre o paradeiro; dar
informações sobre a vida pessoal (não se deve usar o nome e a data de nascimento verdadeiros); comunicar ou
aceitar pedidos de amizade de desconhecidos nas redes
sociais; ver vídeos, ou ler livros inapropriados à idade e
que possam influenciar de forma negativa; Ir a sites que
não sejam de confiança para tirar informações. O agente
alertou ainda para as operações de comércio eletrónico,
pois as pessoas podem ser enganadas e roubadas.
A visita do agente, assim como a temática tratada, foram
importantes para os alunos da turma, que ao longo da aula
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2º Ciclo

6º A E 6º B VÃO AO TEATRO SÁ DA BANDEIRA
No dia dois de março, as turmas do 6º A e 6º B dirigiram-se ao Teatro Sá da Bandeira, um dos mais conhecidos teatros
da cidade do Porto, inaugurado em 1877, para assistir à peça: “Aventura de Ulisses”, inspirada na Odisseia de Homero,
com encenação de António Feio, projeto criado e desenvolvido por Cultural Kids.
Esta visita foi planeada no âmbito da disciplina de Português, onde foi lida e explorada a obra “Ulisses” de Maria Alberta
Menéres.
O espetáculo relatava de uma forma dinâmica e atual os vários episódios da Odisseia, que surgem como etapas ou níveis de um jogo de computador, cabendo a Ulisses contornar os obstáculos que o afastam do seu objetivo: reencontrar
a mulher Penélope e o filho Telémaco.
Na viagem de regresso, os alunos
puderam, também, disfrutar da bela
vista da cidade do Porto, passando
por alguns dos seus emblemáticos
monumentos.

Trabalho realizado pelos alunos do 6º A

"BANCO ALIMENTAR" NA ESCOLA BÁSICA FERNANDO PESSOA
Nas últimas semanas do primeiro período, a turma do 6ºB
da Escola Básica Fernando Pessoa organizou uma recolha
de alimentos com o objetivo de criar cabazes de Natal e distribuí-los pelas pessoas/instituições mais carenciadas.
A Diretora de Turma, promotora desta atividade, juntamente
com os elementos da turma, divulgaram o projeto junto da
comunidade escolar.

A missão foi bem acolhida e o 6ºB conseguiu angariar aproximadamente 500 alimentos.
Para formar os cabazes, aproveitaram-se as caixas dos
computadores que foram enfeitadas com decorações natalícias. Tratou-se assim de uma atividade interdisciplinar, envolvendo as disciplinas de Educação Visual/Educação Tecnológica com as decorações e de Português que fez com
que esta notícia chegasse ao jornal.
Este ato de solidariedade foi um sucesso e com o gesto nobre de todos os que contribuíram foi possível entregar os
cabazes com muito amor e carinho.

“Hoje Vós, Amanhã Nós!”
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CLUBE DOS JOVENS INVESTIGADORES

VISITA DE ESTUDO AO CLUBE DE TÉNIS

Todas as quintas-feiras, das 14h25m às 15h10m, as
Jovens Investigadoras do 6.ºA (Sofia Campos, Matilde
Pereira e Inês Pinto) e do 5.ºA (Bruna Valente, Sara
Lopes, Sofia Ramos e Matilde Mendonça), sobre a orientação da professora de Físico-química, Isabel Branco, realizam fantásticas experiências.
Por questões de higiene e segurança, equipam-se a
rigor, como verdadeiras cientistas, escutam com atenção as instruções dadas pela docente e, logo de seguida, metem mãos à obra.
Eis algumas fotografias dos criativos trabalhos desenvolvidos neste clube:

No dia 3 de março as turmas 5ºB e 5ºE foram a uma
visita de estudo a Paços de Brandão.
Saímos logo de manhã numa camioneta que a Câmara Municipal disponibilizou. Fomos visitar o Clube de
Ténis e tivemos a oportunidade de experimentar esta
modalidade. Foi uma iniciativa do Open Day Ténis Escolar .
«Vulcão de espuma mágica» foi feito com água oxigenada
forte, Fairy, corante vermelho e iodeto de potássio.

«Espuma mágica» feita igualmente com água oxigenada
forte, Fairy, corante verde, menta e iodeto de potássio.

E falando sobre o ténis…
O ténis é um desporto que é praticado com uma raquete e uma bola. Para quem gosta é muito divertido
mas é preciso treinar para que talvez um dia possamos ser grandes jogadores! Neste desporto também
se utilizam vários movimentos, sendo eles para a esquerda ou para a direita. Mas não esquecer que a rede também é um elemento fundamental para o ténis,
pois este desporto consiste em lançar a bola para o
outro lado da rede. Ganha o jogador que conseguir
atirar mais vezes a bola para o outro lado da rede,
sem que o adversário a defenda.
Uma das vantagens do ténis e do desporto em geral,
é que ao mesmo tempo que nos divertimos, estamos a
colaborar para um crescimento saudável.
Foi uma manhã divertida e diferente. Todos os alunos
adoraram e… esperam poder voltar lá!
Sara Pires , nº24 5ºB
Leonor Rocha, nº14 5ºB

Sabonetes feitos com glicerina, espuma transparente, aroma de maçã, purpurinas ou folhas de chá secas e corantes
amarelos e azuis.

Membros do clube e a sua professora

Trabalho realizado pelas Jovens Investigadoras
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A FESTA DAS FOGACEIRAS
A Festa das Fogaceiras é uma festa característica do concelho de Santa Maria da Feira.
Teve origem num voto ao mártir S. Sebastião, em 1505, altura em que a região foi assolada
por um surto de peste que matou parte da população. Em troca de proteção, o povo prometeu
ao santo a oferta de um pão doce chamado fogaça a todos aqueles que fossem mais pobres
na freguesia.
S. Sebastião, que se tornou mártir em nome da fé cristã, tornou-se assim o santo padroeiro
de Santa Maria da Feira. No cumprimento do voto, os ofertantes organizavam uma procissão
que saía do Paço dos Condes e seguia pela Igreja do Convento do Espírito Santo, onde eram
benzidas as fogaças, divididas em fatias e posteriormente repartidas pelo povo.
Durante quatro anos a tradição foi quebrada e a peste regressou. Este acontecimento veio
aumentar a devoção a uma das mais antigas tradições de Portugal.
Atualmente, no dia 20 de janeiro, o cortejo sai dos Paços do Concelho em direção à Igreja
Matriz: dezenas de meninas vestidas de branco levam à cabeça uma fogaça. O cortejo é fechado por três raparigas que levam à cabeça miniaturas do castelo. Na igreja realiza-se uma missa com bênção das fogaças e, à tarde, a procissão percorre o
centro da cidade com os andores de S.
Sebastião e de Nossa Senhora.
Na nossa escola também se assinala este dia. Enfeita-se o átrio,
entoa-se o hino das fogaceiras e algumas alunas, com o traje das
fogaceiras, distribuem pelas salas uma fogaça (miniatura) a todos
os alunos.
Inês Oliveira – 5.ºB

3º Ciclo
CONCURSO NACIONAL DE LEITURA NA ESCOLA BÁSICA FERNANDO PESSOA
No dia 13 de janeiro do corrente ano decorreu mais uma eliminatória da 1.ª fase do Concurso Nacional de Leitura (10 ª
edição), na Escola Básica Fernando Pessoa. Foram apurados os três vencedores que irão representar a nossa escola
na segunda fase do Concurso – em 1.º lugar: Carlos Filipe Sousa Oliveira (9.º C, núm. 3); em 2.º lugar: Rafael Alves
Pais (7.º A, núm. 23); em 3.º lugar: Sofia Vieira de Sousa (8.º A, núm. 29). A entrega dos prémios e certificados decorreu na Biblioteca da Escola na manhã de 19 de fevereiro, tendo sido momento marcado pela alegria de todos os participantes e não só.
O CNL decorrido no âmbito do Plano Nacional de Leitura desenvolvido pelo Ministério da Educação e da Ciência envolve a participação das Escolas de todo o país que se inscrevem anualmente, tendo como principal objetivo desenvolver
a leitura nos alunos. Na nossa escola, o concurso foi dinamizado pelo grupo de professoras de Português do 3.ºciclo
em colaboração com a Biblioteca, tendo-se registado 96 alunos participantes (7.º ano: 35 alunos, 8.º ano: 31 alunos, e
9.º ano: 30 alunos). O aumento de cerca de trinta alunos em comparação
com o ano anterior, não deixa de ser um dado bastante animador.
Os vencedores tal como todos os restantes que se lançaram neste desafio
literário estão de parabéns, pois a leitura da obra escolhida O Rapaz de Pijama às Riscas de John Boyne com certeza que os deixou mais enriquecidos
pelo seu conteúdo humano, histórico e universal.
Aguardamos a próxima etapa do CNL para ver os resultados! Para saberem
toda a informação sobre o CNL, consultem o seguinte endereço:
http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/Concursos/upload/ficheiros/
A professora de Português
Marisol Valente
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A TURMA DO 7ºB DINAMIZOU O PROJETO “A CAIXA DOS BRINQUEDOS” EM ESCOLA E CIDADANIA QUE CULMINOU NA ENTREGA DOS BRINQUEDOS NA ALA PEDIÁTRICA DO HOSPITAL S. SEBASTIÃO, EM SANTA MARIA DA FEIRA
Iniciativas de Natal no CHEDV | Turma do 7º B da Escola Básica Fernando Pessoa entrega brinquedos no Serviço de Pediatria – 15 de Dezembro No passado dia 15 de Dezembro, os
alunos do 7º B, da Escola Básica Fernando Pessoa, visitaram o
Serviço de Pediatria do Hospital São Sebastião. Estes alunos,

no âmbito do projeto “caixa dos Brinquedos”, da disciplina Escola e Cidadania, angariaram brinquedos para oferecer às crianças internadas no hospital. Durante a visita, tiveram oportunidade de conhecer a realidade hospitalar e conhecer algumas
das crianças internadas.
A aluna nº 25, Patrícia Carvalho escreveu a seguinte mensagem após a visita ao Hospital “Professora aqui tem as fotografias dos representantes da turma 7ºB. Foi um dia incrível, muito
bem passado e o que mais me marcou foi ver aquela menina
que tinha um atraso e ela ficou tão contente. Isto emocionou-

O LIVRO
Quando o livro nasceu,

Conta histórias de embalar,

escrito pelo copista,

histórias da História antiga

poucos a ele acediam,

e da moderna também.

poucos percebiam a conquista

Dá conselhos aos aflitos,

que diante dos olhos viam!

Até ensina a cozinhar bem!

O livro é um objeto

O livro é importante,

de muito sabor e mestria,

é sempre uma mais-valia.

quem o lê fica mais perto

Não se zanga, não perturba…

da cultura e sabedoria!

Feliz de quem o aprecia!

Mas não se aplica a todos
o saber do livro mestre,
pois, se há quem o devore,
há também quem o deteste.

Bernardo Costa nº3 8ºD

Pág. 13

3º Ciclo

AMOR DE FLOR
Vou falar da pessoa

Há quem diga que não faz nada

Que me ensinou a andar e a correr,

Que é uma simples varredora,

Que, quando estava assustado,

Mas, se a conhecessem como eu,

Estava la para me proteger.

Diziam que é uma lutadora!

Ás vezes, sinto-me mal

Existem coisas que vão e vêm

Sozinho e renegado,

Como a marca de uma ferida

Mas fico sempre melhor,

Mas amor de mãe é diferente,

Sabendo que está ao meu lado.

Esse fica para a vida.

Já estive zangado,

Estamos separados!

Já estive “chateado” com ela,

Não se o que vai acontecer,

Mas nunca desejei

Mas uma coisa é certa:

Ficar separado dela.

O nosso amor vai continuar
A crescer …

Já, muitas vezes, julgado
Ignorado como um vagabundo,
Mas a minha mãe sempre me fez ver
O lado bom do mundo

Realizado por: Ruben Cândido Inácio,nº-25,do 8ºE
No âmbito da disciplina de Português

POEMA
Minha querida ama,

Minha querida ama,

De si, hoje, me despeço,

Que Deus a tenha,

Nas suas doces palavras, ainda hoje tropeço…

Estará sempre guardada

A si lhe formulo meu último desejo.

No meu coração,
Por si sinto uma elevada admiração

Desejo que volte
Para o meio de nós,

Desde pequenino,

Desejo que volte

Você me criou

Para bem perto de mim.

Foi a melhor pessoa
Que na minha vida passou

Se ainda me está a ouvir,

Graças a você, sou o homem que sou!

Por favor, dê-me um sinal.
Nunca mais fui o mesmo desde o seu funeral.

Neste pequeno poema,
Lhe digo obrigado…

Quando a vi num caixão,

Até ao fim da minha vida

Partiu-se meu coração…

A levarei a meu lado.

Partiu mesmo agora
Que precisava da sua mão
Marcelo Fernandes
8ºF
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CONTO: EM BUSCA DO AMOR
Era uma vez um príncipe muito bonito, elegante,
alegre e divertido, mas, para ser feliz, faltava-lhe
o amor.
Resolveu procurar o seu melhor amigo que lhe
deu conselhos importantes para alcançar o seu
objetivo. Ele teria que ir ao Castelo dos Sonhos,
onde encontraria uma princesa lindíssima que há
muito aguardava um príncipe para casar. No entanto, não iria ser fácil chegar lá, pois o castelo
ficava isolado e havia um dragão que não deixava ninguém aproximar-se.
O príncipe estava tão desesperado que montou
imediatamente o seu cavalo e dirigiu-se ao castelo. Pelo caminho encontrou um mágico que lhe
disse que só um grande amor libertaria a princesa, mas que esse amor teria que ser verdadeiro,
caso contrário, o dragão não se deixaria vencer.
Não foi fácil chegar ao seu destino. Teve que enfrentar muitas dificuldades, como o mau tempo,
caminhos tortuosos e, por fim, o dragão que o impediu de continuar a viagem rumo ao castelo onde se encontrava a princesa. Aquele lançou umas
labaredas de fogo que obrigaram o príncipe a recuar. Para se defender, lançou setas compridas
com a ponta envenenada. Uma delas atingiu o
dragão no coração, matando-o imediatamente.
Finalmente, o príncipe conseguiu entrar no castelo, mas deparou-se com um feiticeiro que tinha
um aspeto verdadeiramente assustador: vestia
uma capa negra com uma cauda muito comprida.
Na cabeça tinha um chapéu de onde saíam pequenas serpentes. Era muito alto e tinha o seu
rosto enrugado, com um nariz comprido, uns
olhos enormes e salientes. Dirigiu-se ao príncipe
com uma voz grossa e ameaçadora:

Quando o príncipe já maldizia a sua sorte, apareceu, no castelo, o seu fiel amigo que o ajudou a
libertar-se do feiticeiro e a chegar até à linda princesa. Esta reconheceu o príncipe dos seus sonhos e prontificou-se, de imediato, a fugir com
ele. Depois de vários contratempos provocados
pela maldade do feiticeiro, conseguiram chegar
ao reino do príncipe onde os seus súbditos já os
esperavam com uma grande festa de boasvindas e, logo ali, decidiram casar. A partir desse
momento, nada mais perturbou a felicidade dos
príncipes que se tornaram rei e rainha de um reino muito próspero, onde toda a gente vivia em
harmonia.

- Podes dizer-me o que procurais neste castelo?
O príncipe não se mostrou intimidado, pois estava decidido a lutar com o feiticeiro para conseguir
ultrapassar o seu obstáculo que, neste caso, era
a maldade de uma criatura muito horrível. Começou, assim, uma luta desigual, uma vez que o feiticeiro fez uso de todos os truques e artimanhas
maldosas que possuía e das quais o príncipe não
sabia como se defender. Acabou por ficar escravo do feiticeiro e impedido de chegar até à princesa.

Texto: Angélica Ferreira, nº3 - 7ºJ
Ilustração: Ana Carolina Rodrigues, nº2 e Ana Luísa Oliveira,
nº4 – 8ºH - EV

Pág. 15

3º Ciclo

ALIMENTOS E SUA COMPOSIÇÃO
O QUE SERÁ MAIS SAUDÁVEL, AGRIÃO OU CARNE?
Na atualidade todos sabem que é mais saudável ingerir produtos hortícolas a carnes, mas, porque será? Nesta notícia
serão apresentados os argumentos em que assentam estes factos e serão referidos valores, o que, permitirá uma total
compreensão deste assunto tão importante para a nossa saúde.

Para uma alimentação saudável deve-se ingerir de tudo um pouco, principalmente produtos hortícolas como o agrião.
Ingerir carne também é importante, mas atualmente ingere-se mais do que se deve principalmente a de porco que tem
altos níveis de lípidos (gordura).
Se consumirmos a mesma quantidade de agrião e carne de porco (como o lombo cru) estaremos a consumir no caso
do agrião 0,4g de hidratos de carbono que nos conferem energia enquanto que a carne não os tem.
Continuando a analisar a constituição destes alimentos verifica-se que a carne possui mais lípidos do que o agrião (4,7g
contra 0,9g respetivamente).
Se compararmos 100g de agriões com os mesmos 100g de carne de porco verificaremos que os agriões têm 29kcal e a
carne tem 131kcal observando-se que a ingestão de agriões é mais benéfica em relação á de carne; o mesmo podemos
concluir em relação á quantidade de sal visto que os agriões contêm 120mg enquanto que a carne possui 130mg.
Em relação às vitaminas e minerais verifica-se que os agriões possuem um maior número destes exceto na vitamina
B6, vitamina B12, Sódio (Na),Potássio (K),Magnésio (Mg) e Zinco (Zn) que a carne contém em maior quantidade.
A água como é o meio pelo qual nos hidratamos por isso o agrião é mais benéfico pois contém maior quantidade desta
do que a carne (91,2g contra 72g respetivamente).
Já em termos de colesterol o agrião continua a liderar visto que não o tem enquanto que a carne tem 58mg.
Em suma é preferível consumir maiores quantidades de agrião do que de carne pois este é mais saudável.

Este trabalho foi realizado depois das orientações dadas na aula de Ciências Naturais pela professora Cristina Bravo.
Bruno Dias nº2; Nuno Gomes nº15;Rute Pereira nº20 do 9ºE
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“LE FRANÇAIS EN ACTION ”
No dia seis de janeiro de 2016, ocorreu, na Escola Básica Fernando Pessoa, um workshop – “Le Français en action!” – cujo objetivo era a promoção da língua francesa junto dos alunos através da representação/simulação lúdica de cenas da vida quotidiana. Participaram as turmas D e F do 8.º Ano e a
turma B do 9.º Ano.
René Rivière, professor de francês, ator e produtor de cinema, veio à nossa escola “brincar” com o
francês. Abordou a língua francesa de uma maneira divertida e interativa, fazendo jogos e brincando
com as palavras.
Foi uma sessão muito agradável, onde participámos de uma forma muito empenhada, pois o professor
conseguiu, através de propostas lúdicas, motivar-nos para a aprendizagem francês.

Ana Reis, nº 1, 8º F

DIA INTERGERACIONAL
No dia 11 de novembro realizou-se na escola uma palestra aberta a alunos, pais e avós sobre diabetes
e hábitos de alimentação saudáveis.
De seguida os pais e avós fizeram uma apresentação de danças de salão.
Os alunos do 7º ano também atuaram, apresentando uma dança de chachachá que ensaiaram com as
professoras Inês Pestana e Teresa Fallé na disciplina de dança.

Sofia Fernandes e Catarina Sá, 7ºH

Pág. 17

3º Ciclo

“LE JOUR DES ROIS”
No passado dia de 6 de janeiro,
a turma A do 8.º Ano colaborou
com a professora Olga de Carvalho (docente de Francês) na
atividade comemorativa do “Jour des rois” (dia de reis),
promovendo a degustação da famosa “Galette des Rois”.
Foi possível aos docentes que nos intervalos dessa manhã entraram na sua Sala de Professores encontrarem
um ambiente de festa, decorado com as coroas alusivas
à data e saborearem fatias do tradicional bolo, acompanhadas de chá gentilmente preparado pela assistente
operacional D. Carminda.
A “Galette des Rois” é um doce típico da gastronomia
francesa e presente nas mesas durante a quadra natalícia. É confecionada com massa folhada recheada de
uma pasta de doce de amêndoa. Na confeção, é habitual
esconder uma fava no seu interior. A quem tem a sorte
de a encontrar, é concedida a honra de ser coroado rei,
de forma simbólica, com uma coroa de papel.

Para quem desejar provar esta iguaria francesa, aqui fica
a receita:
Ingredientes:


Massa folhada (2)



Manteiga: 100g



Amêndoa moída: 125g



Açúcar: 100g



Ovos: 2 + 1 (para a cobertura)

Preparação:


Misturar a manteiga amolecida com o açúcar
e a amêndoa moída.



Juntar os dois ovos (um de cada vez).



Desenrolar a massa folhada numa forma coberta com papel vegetal. Com um pincel, humedecer com água a borda da massa.



Espalhar a pasta de amêndoa no centro da
massa folhada. Para os amadores da tradição, é o momento de colocar a fava.



Colocar, delicadamente, a segunda massa
folhada sobre a primeira.



Fazer pressão nas bordas da “galette” com
os dedos para colarem; dobrá-las para o interior até ao recheio para ficar bem fechado.



Pressionar novamente as bordas e dar uns
golpes com a ponta da faca.



Com a ponta da faca, fazer um desenho sobre a “galette” e pincelar com o ovo.



Levar ao forno a 240°, durante 10 minutos, e
baixar a temperatura para 180° durante mais
20 minutos.

Maria Miguel Pereira Rodrigues Pratas Leitão, 8.ºA, nº 21

BON APPÉTIT!

Turma A do 8.ºAno
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PARLAMENTO DOS JOVENS

partilhados pelos deputados da nossa nação.

O “Parlamento dos Jovens”, organizado pela Assembleia
da República, decorre já há vinte e um anos. Apesar de
alguma semelhança, o “Parlamento dos Jovens” é distinto
do projeto “Jovem Autarca”, recentemente divulgado pelo
município de Santa Maria da Feira.

Na Escola Básica Fernando Pessoa, a campanha eleitoral
teve lugar nos dias 13 e 14 de janeiro. As oito listas, de
que faziam parte alunos das turmas 8ºA, 8ºC, 8ºF, 8ºG e
9ºC, puderam assim apresentar as suas propostas aos
1067 potenciais votantes. As eleições tiveram lugar no
passado dia 15 de janeiro. Exerceram o sue direito de votos 714 alunos. Houve 13 votos nulos. O número de votos
e mandatos obtidos foram os seguintes:

Em 1995, por proposta da deputada Julieta Sampaio, teve
lugar o “Parlamento das Crianças e dos Jovens”, no qual
participaram alunos de escolas do 1º ciclo de Lisboa e do
Porto. Entre os objetivos desta iniciativa contam-se, além
de dar a conhecer aos jovens o funcionamento da Assembleia da República, a educação para a cidadania, a promoção do debate democrático e o incentivo à reflexão e
ao debate que, todos os anos, é proposto aos alunos que
a ela adiram.
O tema a debater no Parlamento Jovem de 2016 é
“Racismo, Preconceito, Discriminação”. Num momento
em que à Europa chega um número cada vez maior de
pessoas que, não partilhando a sua debater esse assunto
não pode ser mais atual. Convém também não esquecer
que, apesar de a legislação de todos os países europeus,
nomeadamente a daqueles que fazem parte da União Europeia, proteger os direitos das minorias que historicamente deles fazem parte, nem sempre na prática estes
são respeitados. O impensável pode acontecer, não estando as perseguições – chegando ao assassinato coletivo – que tiveram lugar na antiga Jugoslávia assim tão distantes no tempo.

Lista A- 94 votos- 5 mandatos obtidos
Lista B- 125 votos- 6 mandatos obtidos
Lista C- 52 votos- 2 mandatos obtidos
Lista D- 22 votos- 1 mandato obtido
Lista E- 40 votos- 2 mandatos obtidos
Lista F- 42 votos- 2 mandatos obtidos
Lista G- 56 votos- 3 mandatos obtidos
Lista P- 270 votos- 10 mandatos obtidos
A Sessão Parlamentar Escolar decorreu a 19 de janeiro,
tendo sido escolhidos como representantes da nossa escola os alunos Frederico Fontes Ginjeira, Rui Marcelo
Ferreira da Silva (efetivos) e Diogo Filipe Valada Oliveira
Dias (suplente).
Já na Sessão Parlamentar Distrital, que decorreu no dia 7
de março, em Oliveira do Bairro, os alunos Rui Marcelo
Silva e Diogo Filipe Dias representaram a nossa Escola,
no conjunto das trinta e nove escolas presentes. O dia foi
passado em trabalhos parlamentares, tendo estes alunos
debatido ideias e conhecido outros colegas que partilham
os mesmos objetivos.

Segundo o relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), “Liberdade Cultural num
Mundo Diversificado”, cerca de mil milhões de pessoas
em todo o mundo pertencem a grupos que são vítimas de
alguma forma de discriminação, seja ele étnica, religiosa
ou cultural. Mais de 150 países incluem grupos minoritários que representam pelo menos 10% da população. Em
100 desses países, essas minorias incluem mais de um
quarto da população. O relatório lança um apelo à defesa
da liberdade cultural: “Os indivíduos, querem ser livres de
participar na sociedade sem terem de se desligar dos laços culturais que escolheram, sem medo do ridículo, do
castigo ou da diminuição das suas oportunidades.”
Quando as minorias são ricas e cultas, é fácil acusá-las
de projetos de domínio mundial: disso foram acusados os
judeus pelo nazismo. Sendo apenas, em 1933, 0,6% da
população alemã foram acusados de favorecerem tanto o
capitalismo como o comunismo. Porém, apenas uma muito pequena parte dos judeus europeus podia ser considerada uma minoria rica. Na maior parte da Europa, sobretudo nos países do Leste europeu, partilhavam da pobreza generalizada da população. Isso não lhes poupou a
vida: durante a 2ª Guerra Mundial, os cidadãos judeus
dos países ocupados pelo exército nazi foram sistematicamente exterminados, à exceção dos judeus dinamarqueses, búlgaros e, em menor proporção, italianos, os
quais foram protegidos pelos seus compatriotas.
Depois de efetuadas as eleições em cada escola que
adere a esta iniciativa, tem lugar a Sessão Parlamentar
Escolar, na qual os candidatos que conseguiram um mandato debatem as propostas apresentadas pelas suas listas. São então escolhidos os representantes da Escola à
Sessão Distrital. Os que nesta tiverem melhor desempenho participarão na Sessão Nacional na Assembleia da
República, frequentando os espaços que diariamente são
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GALERIA FOTOGRÁFICA
Elementos da nossa Escola como tu nunca os viste…

Regina Gonçalves
Momento marcante: A minha entrada no 1.º Ciclo
Música favorita: Let it be – The Beatles
Passatempo: Ler
Pessoa que admira: D. Alice (minha professora primária)
Se não fosse Diretora de Agrupamento…: Seria patinadora artística.
Detesta: Ingratidão.
Santa Maria da Feira: A minha 2.ª terra.
Definição pessoal: Persistente e empenhada.
Amor é: “Another word for you”.

Madalena Pires
Momento marcante: O nascimento da minha filha.
Música favorita: Os GNR
Passatempo: Bordar à mão.
Pessoa que admira: A minha filha.
Se não fosse Técnica Administrativa…: Seria professora.
Detesta: Hipocrisia.
Santa Maria da Feira: Uma cidade bonita.
Definição pessoal: Sociável e comunicativa.
Amor é: “Amor é fogo que arde sem se ver.”
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Mafalda Ribeiro
Momento marcante: Quando fui mãe.
Música favorita: Zumba.
Passatempo: Novelas.
Pessoa que admira: A minha avó.
Se não fosse Assistente Operacional…: Seria de
professora.
Detesta: Falsidade.
Santa Maria da Feira: A minha terra.
Definição pessoal: Sorridente e bem-disposta.
Amor é: O motor da vida.

Fernando Ferreira
Momento marcante: O casamento.
Música favorita: 9.ª Sinfonia de Beethoven.
Passatempo: Futebol.
Pessoa que admira: Jesus Cristo.
Se não fosse professor…: Seria lavrador.
Detesta: Hipocrisia.
Santa Maria da Feira: Uma terra para usufruir.
Definição pessoal: Ser quem sou sendo…
Amor é: Verdade.
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GALERIA FOTOGRÁFICA
Elementos da nossa Escola como tu nunca os viste…

Luísa Pintado
Momento marcante: O exame da 4.ª Classe.
Música favorita: Logical Song – Supertrump.
Passatempo: Fazer tricô.
Pessoa que admira: A minha filha.
Se não fosse Professora…: Seria professora de
EVT.
Detesta: Falsidade.
Santa Maria da Feira: Uma cidade acolhedora
Definição pessoal: Honesta e fiel.
Amor é: O sal da vida.

José Carlos Lourenço
Momento marcante: Nascimento da filha.
Música favorita: The Bee Gees
Passatempo: Andar de bicicleta.
Pessoa que admira: O pai.
Se não fosse Professor…: Psicólogo.
Detesta: Injustiças e mentira.
Santa Maria da Feira: Segunda casa.
Definição pessoal: Falador e brincalhão.
Amor é: Reciprocidade.

Armando Martins
Momento marcante: O casamento.
Música favorita: Música dos Anos 60.
Passatempo: Televisão.
Pessoa que admira: Mulher e filhos.
Se não fosse Assistente Operacional…: Seria detetive.
Detesta: Mentiras.
Santa Maria da Feira: Local de trabalho.
Definição pessoal: Brincalhão e amigo.
Amor é: Grande afeição.

Paula Oliveira
Momento marcante: Nascimento dos filhos.
Música favorita: Give a Little Beat - Supertramp
Passatempo: Cinema.
Pessoa que admira: A mãe.
Se não fosse Assistente Operacional…: Seria atriz.
Detesta: Injustiça.
Santa Maria da Feira: Cidade histórica.
Definição pessoal: Flexibilidade e integridade.
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A PROPÓSITO DO DIA DOS NAMORADOS…
Os nossos poetas e o amor ou a ausência dele
Amor é um Fogo que Arde sem se Ver

Adeus

Amor é um fogo que arde sem se ver;
É ferida que dói, e não se sente;
É um contentamento descontente;
É dor que desatina sem doer.

Já gastámos as palavras pela rua, meu amor,
e o que nos ficou não chega
para afastar o frio de quatro paredes.
Gastámos tudo menos o silêncio.
Gastámos os olhos com o sal das lágrimas,
gastámos as mão à força de as apertarmos,
gastámos o relógio e as pedras das esquinas
em esperas inúteis.

É um não querer mais que bem querer;
É um andar solitário entre a gente;
É nunca contentar-se e contente;
É um cuidar que ganha em se perder;

Meto as mãos nas algibeiras
e não encontro nada.
Antigamente tínhamos tanto para dar um ao outro!
Era como se todas as coisas fossem minhas:
quanto mais te dava mais tinha para te dar.

É querer estar preso por vontade;
É servir a quem vence, o vencedor;
É ter com quem nos mata, lealdade.
Mas como causar pode seu favor
Nos corações humanos amizade,
Se tão contrário a si é o mesmo Amor?
Luís Vaz de Camões

O amor, quando se revela
O amor, quando se revela,
Não se sabe revelar.
Sabe bem olhar p'ra ela,
Mas não lhe sabe falar.
Quem quer dizer o que sente
Não sabe o que há de dizer.
Fala: parece que mente...
Cala: parece esquecer...

Já gastámos as palavras.
Quando agora digo: meu amor...,
já se não passa absolutamente nada.
E no entanto, antes das palavras gastas,
tenho a certeza
de que todas as coisas estremeciam
só de murmurar o teu nome
no silêncio do meu coração.
Não temos já nada para dar.
Dentro de ti
não há nada que me peça água.
O passado é inútil como um trapo.
E já te disse: as palavras estão gastas.

Ah, mas se ela adivinhasse,
Se pudesse ouvir o olhar,
E se um olhar lhe bastasse
P'ra saber que a estão a amar!
Mas quem sente muito, cala;
Quem quer dizer quanto sente
Fica sem alma nem fala,
Fica só, inteiramente!
Mas se isto puder contar-lhe
O que não lhe ouso contar,
Já não terei que falar-lhe
Porque lhe estou a falar...

Adeus.
Eugénio de Andrade

Fernando Pessoa
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Às vezes tu dizias: os teus olhos são peixes verdes!
e eu acreditava.
Acreditava,
porque ao teu lado
todas as coisas eram possíveis.
Mas isso era no tempo dos segredos,
no tempo em que o teu corpo era um aquário,
no tempo em que os meus olhos
eram peixes verdes.
Hoje são apenas os meus olhos.
É pouco, mas é verdade,
uns olhos como todos os outros.

Diversos

CINEMATECA
Hotel Transylvania 2
Durante séculos, os monstros viveram nas sombras, alimentando o medo nas almas humanas. Hoje, porém, existe um lugar especial onde, finalmente, todas as criaturas se podem encontrar: o Hotel
Transylvania. Lá, tudo é tranquilo e adequado às necessidades de cada um. Sete anos antes, depois de um encontro inesperado que os fez mergulhar na paixão, a vampira Mavis, filha de Drácula,
e o humano Jonathan casaram-se. O resultado desse amor foi um rebento híbrido de nome Dennis.
Drácula, agora avô de uma criatura adorável, resolve pedir ajuda aos seus amigos mais próximos
para inscrever Dennis numa escola para ter formação de monstro. Talvez assim o pequeno se pareça um pouco menos com um simples humano e consiga revelar o seu lado mais sombrio…
No Coração do Mar
Em Novembro de 1820, o navio baleeiro Essex foi atacado por um cachalote de proporções gigantescas. Defrontando a fúria do animal em alto-mar, os 21 membros da tripulação veem-se a questionar tudo em que sempre acreditaram, desde a honra ao verdadeiro valor da vida humana. Assim,
enquanto George Pollard Jr., o capitão, procura salvar os seus homens no meio de uma tempestade, Owen Chase, o imediato, não perde a esperança de vir a derrotar o animal enfurecido. À deriva
durante meses, a debaterem-se desesperadamente com as forças da Natureza, estes homens apenas terão a seu favor o instinto de sobrevivência e a experiência de uma vida no mar…
Mad Max: a Estrada da Fúria
Perseguido pelo seu turbulento passado, Mad Max acredita que a melhor forma de sobreviver é não
depender de mais ninguém para além de si próprio. Ainda assim, acaba por se juntar a um grupo
de rebeldes que atravessa a Wasteland, numa máquina de guerra conduzida por uma Imperatriz de
elite, Furiosa. Este bando está em fuga de uma Cidadela tiranizada por Immortan Joe, a quem algo
insubstituível foi roubado. Exasperado com a sua perda, o Senhor da Guerra reúne o seu letal gang
e inicia uma impiedosa perseguição aos rebeldes e a mais implacável Guerra na Estrada de sempre…

OUTRAS LEITURAS
Julieta e Romeu de Nicola Cinquentti
Sinopse: Esta é uma história de amor, bela e intemporal, que nasceu com um passo de dança numa
noite de Carnaval, na cidade de Verona. Foram muitos aqueles que, comovidos, a contaram através
dos séculos. Chegou agora a vez de a contarmos às crianças.

O Diário de um Banana 10 de Jeff Kinney
Sinopse: Neste novo livro da fenomenal coleção O Diário de um Banana, o autor e ilustrador Jeff Kinney faz-nos regressar aos primórdios da série, com o Greg a iniciar um novo ano escolar e a ser confrontado com novos desafios que nunca imaginara ter de enfrentar.

Pais Brilhantes, Professores Fascinantes de Augusto Cury
Sinopse: A educação está a passar por uma crise sem precedentes a nível mundial. Haverá alguma
esperança? Sim! Neste livro o psiquiatra e cientista Augusto Cury mostra que é preciso cultivar a emoção e expandir a inteligência dos jovens. Para isso, os pais e professores precisam de ferramentas para estimular as crianças e os adolescentes. Esta obra mostra que, para fazer a diferença, temos de
adquirir os sete hábitos dos pais brilhantes e dos professores fascinantes. Chama a atenção para os
sete pecados capitais dos educadores e ensina dez técnicas pedagógicas que podem criar um espaço
de desenvolvimento pleno e autêntico tanto na sala de aula como em casa.
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A IMPORTÂNCIA DA LEITURA
A aprendizagem da leitura é norteada basicamente por
dois objetivos: desenvolver a competência da leitura e fomentar o gosto pela leitura.
O que se pretende é criar leitores lúcidos e críticos, caso
contrário serão manipulados pelas leituras (o mesmo é
dizer que o leitor consome passivamente as leituras não
se dando conta dos efeitos que estão na base de determinados usos da mesma).
Para criar leitores lúcidos e críticos, será necessário que
o Professor seja capaz de levar os alunos a reconhecerem as marcas linguísticas dos textos, assim como os códigos que se entrecruzam.
Há três níveis de leitura: descodificação; apreensão fundamentada; meta a que se pretende chegar.
As competências técnicas, que devem ser adquiridas no
1.º ciclo do Ensino Básico, englobam o saber ler
(reconhecimento dos aspetos físicos do código/relação
gráfico-fonológica) e a correspondência de pontuação
(pausa, entoação). Segue-se a competência referencial,
os conhecimentos do mundo que o leitor já detem relativamente ao domínio de referências que estão no texto,
quer relativamente aos outros (aquilo que sabemos de
tudo e aquilo que sabemos sobre «aquilo»). A competência referencial, para se desenvolver, requer um equilíbrio
entre os conhecimentos que fazem parte do universo do
aluno e aquilo que eles não conhecem, de forma a ir sempre alargando as suas perspetivas referenciais. É desmontando os fenómenos de referência textual que se
possibilita ao aluno a construção de um novo texto através de processos de coesão e ordenação. Assim, a competência textual só se adquire reconhecendo fenómenos
de textualização.
A competência discursiva diz respeito à análise do processo linguístico, dos discursos e também ao que está aí
em causa. Se o aluno não dominar a competência discursiva limitar-se-á a consumir os textos na perspetiva de
uma primeira alfabetização. O importante será avançar
para uma segunda alfabetização. Para isso será necessário que a aula de Português forneça: trabalho de textos
diversificados/diversificação tipológica; trabalho de textos
com estratégias diversificadas também.

Neste sentido, o professor tem ao seu dispor uma grande
variedade de atividades: atividades de pré-leitura, tais como visionamento de filmes, de diapositivos, de ilustrações, visitas de estudo, demonstrações, experiências vividas, discussões na aula ou debates, primeira abordagem
do texto, introdução e discussão dos conceitos chave e
do vocabulário que serão encontrados no texto e leitura
prévia de textos relacionados com o texto em estudo.
É em sua casa, e não na aula, que o aluno deve fazer a
primeira leitura da obra integral. O tempo e o espaço da
aula permitem sobretudo que se realize uma releitura e
análise dos passos previamente selecionados pelo professor. Decorrente deste ponto, são a motivação e as circunstâncias que favorecem a leitura, que muitas vezes
não dependem do controlo efetivo do professor.
A leitura, atualmente, não parece ter o mesmo relevo que
tinha há algum tempo atrás, por ter sido, aparentemente,
relegada para segundo plano, devido à invasão dos meios de comunicação. Hoje em dia os espaços e tempos de
leitura têm de ser arduamente disputados. Prova disso é
a existência de coleções de livros de bolso que, no fundo,
surgem como uma tentativa de adequação aos novos modos de vida, que exigem leituras massificadas, curtas e
pouco dispendiosas. Ao mesmo tempo, deve apontar-se
o facto de a leitura exigir espaços de silêncio, concentração e isolamento que os jovens não conseguem ou não
querem encontrar, numa sociedade cada vez mais mediática e tecnologicamente mais avançada. Daí que a tarefa
do professor se revele extremamente difícil. Não basta
fazer a apologia da leitura. É necessário, antes de mais,
mostrar ao aluno que a leitura é um prazer, um mundo a
descobrir, mas requerendo um espaço e um tempo próprios. O professor não é, no entanto, o único responsável
pelo processo educativo, mas também os pais dos alunos
(ambiente familiar), o Ministério de Educação, os autores
dos manuais, os promotores da Biblioteca, etc..

Nos nossos dias, sob a influência da abordagem cognitivista, os estudiosos situaram a motivação na relação entre a pessoa e o meio. Estudos recentes mostram que
são sobretudo as perceções específicas no contexto da
aula que são as fontes mais importantes de motivação.
Três destas percepções têm sido objeto de pesquisas
desde as últimas décadas: a perceção que um aluno tem
do valor de uma atividade; a perceção da sua competência em concluir essa atividade; a perceção do controlo
que ele exerce sobre esta atividade.

Ler por prazer é uma das funções primordiais da leitura,
mas o “prazer de ler” é um sentimento, uma atitude. Todos conhecemos alunos que mostram desinteresse por
tudo o que implica a leitura. As causas podem ser várias:
um ambiente familiar em que não se lê, uma experiência
negativa no seu percurso inicial de aprendizagem, falta
de confiança nas suas possibilidades, etc.. Forçar a ler é
contraproducente, gera ansiedade e, por conseguinte,
mais rejeição.

Um aluno motivado tem aspirações claras que o levam a
perceber a importância e o interesse das atividades que
lhe propõem. Assim, empenha-se na sua aprendizagem,
gere o seu tempo de estudo e motiva-se a si mesmo, isto
é, uma motivação bem sucedida é, por sua vez, fonte de
motivação. Trata-se, portanto de uma perspetiva em que
as estratégias e tarefas do processo de ensino/
aprendizagem valorizam o aluno como centro das atenções e permitem ao professor ensinar melhor, ensinando
sobretudo o aluno a aprender.

“O verbo ler não suporta o imperativo. É uma aversão
que compartilha com outros: o verbo amar... o verbo
sonhar...”

Nesta perspetiva, a fase de contextualização é prioritária
porque é necessário que se faça uma recolha daquilo que
os alunos sabem. Segue-se a fase da apresentação daquilo que se vai trabalhar. De seguida, passa-se a uma
fase de manipulação inteligente que facilita a memorização e, por conseguinte, a aprendizagem.
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Esta citação de Daniel Pennac remete-nos para a importância da motivação na leitura. Além de conhecerem os
objetivos de leitura e encontrarem um sentido no que leem, os alunos devem sentir que o benefício obtido é superior ao esforço que para eles representa o ato de ler.

Professora Luísa Pintado, Departamento de Português
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CURIOSIDADES
O código SOS de socorro é mundialmente conhecido e tem como finalidade pedir ajuda em
qualquer língua.
O uso do SOS está ligado ao perigo, ao pedido de ajuda e à necessidade de prestar atenção
para um acontecimento fora do comum, mas a verdade é que esta sigla nasceu do Código
Morse. Trata-se de um acordo do antigo sistema de telégrafo criado por Samuel Morse, em
1835, que combinava pontos e travessões usados na emissão e receção de mensagens.
As letras “S”, no Código Morse, consistem em três pontos e a letra “O” consiste em três espaços, ou seja, visualmente obteríamos qualquer coisa assim: • • • – – – • • •. Desta forma, a adoção do termo SOS surgiu
para ajudar as pessoas a memorizarem a posição dos pontos e dos espaços.
O SOS sempre foi associado a frases como “Save Our Ship” (tradução: Salve o Nosso Navio), “Save Our
Souls” (tradução: Salve as Nossas Almas) ou “Send Out Succour” (tradução: envie socorro). Na verdade, estas associações nunca estiveram por trás da criação do SOS, no entanto, a associação a estas frases facilitava a memorização do
real significado.

O Cubo de Rubik ou cubo mágico é o nome dado ao jogo de quebra-cabeças tridimensional
que já irritou muitas pessoas pela quantidade de tentativas que fizeram para o resolver e, algumas delas, sem sucesso. Foi criado pelo húngaro Ernõ Rubik em 1974. Este jogo é internacionalmente conhecido, tendo já atingido um total de 900 milhões de unidades vendidas, algumas
delas
como
imitações.
É
possível
atingir
o
impressionante
número
de
43.252.003.274.489.856.000 combinações diferentes, daí podermos antever a quantidade de
vezes que este jogo já deu a volta à cabeça de muitas pessoas. O criador do cubo mágico demorou um mês para o resolver.
O atual recorde mundial na resolução do cubo de Rubik é de Collin Burns, um adolescente norte-americano que conseguiu a proeza em 5,25 segundos.

É provável que já consiga escrever sem olhar para o teclado, mas também é provável
que, em determinada altura, se tenha questionado sobre a razão das teclas não estarem
por ordem alfabética.
Na verdade, a disposição não é aleatória. A razão é simples e segue uma lógica: a disposição das teclas obedece ao padrão da máquina de escrever, concebida pelo americano
Christopher Scholes, em 1868, e criador do teclado QWERTY. Este nome foi adotado devido à disposição das primeiras seis teclas. Scholes estudou as combinações de letras mais utilizadas na língua inglesa
e considerou que a melhor opção era distanciar essas teclas umas das outras, de forma a evitar que as hastes da máquina de escrever, ao subirem com pouco tempo de intervalo, ficassem presas. Assim sendo, concluiu que seria muito

OS PAÍSES MAIS PEQUENOS DO MUNDO
O concelho de Santa Maria da Feira ocupa uma área de 213,45 km2. Haverá países mais pequenos?
Há seis países que ocupam uma área inferior. Quatro desses países situam-se na Europa. Os outros dois são países
insulares situados na Oceânia. Eis os seus nomes e a área que ocupam:
Vaticano …………………………………… 0,44 km2
Mónaco ……………………………………. 1,95 km2
Nauru ………………………………………. 21 km2
Tuvalu ……………………………………… 26 km2
S. Marino …………………………………. 61 km2
Liechtenstein ………………………….. 160 km2.
Se tivermos em conta que a área ocupada pelo concelho de S. João da Madeira, que é o menor concelho de Portugal,
atinge os 7,94 km2, verificamos que é superior à de dois dos mais pequenos países do Mundo.
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OS CEM ANOS DA PARTICIPAÇÃO DE
PORTUGAL NA GRANDE GUERRA
Cumpre-se neste ano um século sobre a entrada de Portugal
na Primeira Guerra (1914-1918). Embora seja sobejamente conhecida a ação do C.E.P., o Corpo Expedicionário Português,
que se bateu na Flandres contra as tropas alemãs, não nos podemos esquecer que Portugal combateu em mais duas frentes
– Angola e Moçambique – e que isso chegou a acontecer mesmo antes de uma declaração formal de guerra. A batalha de La
Lys (9 de abril de 1918) é certamente o mais célebre dos episódios militares protagonizados pelos soldados portugueses nesta
guerra. Porém, o número de mortos em Moçambique foi bastante superior ao registado pelo C.E.P. na Flandres. Se a preparação deste último é celebrada como um feito – o “milagre de
Tancos” – não pode ser esquecido o enorme esforço efetuado
por um país sem grandes recursos para equipar e enviar para
um território distante (quase oito mil quilómetros, em linha reta).
GUERRA ANTES DA GUERRA
Moçambique
Moçambique era limitado a norte pela colónia alemã do Tanganica. A fronteira entre ambos os territórios seguia o curso do rio
Rovuma, exceto na sua parte final.
Poucos dias após o começo dos confrontos militares na Europa, teve lugar o primeiro ato hostil por parte da Alemanha em
relação a Portugal. Na madrugada de 24 de agosto de 1914,
um destacamento militar comandado pelo Dr. Wecke, o médico
que estudava a doença do sono no sul da colónia alemã do
Tanganica, atravessou a vau o rio Rovuma e atacou o pequeno
posto administrativo de Maziúa, tendo fuzilado o único português aí residente, o sargento enfermeiro Eduardo Rodrigues da
Costa.
O governo português reagiu com grande moderação ao que
acontecera em Maziúa. Talvez temesse que a opinião pública o
acusasse de não ser capaz de defender as colónias.
A 11 de setembro, partiam de Lisboa duas expedições, uma em
direção a Angola, outra, a Moçambique.
Angola
A sul, Angola tinha fronteira com uma colónia alemã, a Damaralândia, a atual Namíbia. O domínio português sobre os povos
da região que separava os dois territórios era recente e fora
conseguido com grande dificuldade.
No dia 1 de outubro, a expedição que partira de Lisboa desembarcava em Moçâmedes. Efetuando um longo e difícil trajeto,
os três mil membros desta força, dos quais cerca de mil eram
soldados indígenas, caminharam para o interior, estabelecendo
-se na zona onde a probabilidade de ocorrer uma invasão alemã era maior.
A 17 de outubro de 1914, uma pequena força alemã penetrou
em território de Angola. O primeiro incidente de Naulila teria
lugar no dia 19. Tendo tropas portuguesas sido enviadas para
as escoltar de volta à Damaralândia, os alemães recusaram-se
a fazê-lo.
No dia 18 de dezembro, os alemães deslocaram um forte contingente, com mais de seiscentos homens, para Naulila. No
combate que se seguiu, os portugueses sofreram uma pesada
derrota.
Tendo-se as forças alemãs rendido aos sul-africanos no dia 9
de julho, coube às tropas portuguesas deslocadas para o sul de
Angola sobretudo efetuar operações contra os povos que, na
sequência do ataque alemão, se haviam revoltado.
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PORTUGAL EM GUERRA… PORQUÊ?
Ainda no tempo da monarquia, a 30 de agosto de 1898, o ministro dos Negócios Estrangeiros inglês e o embaixador alemão
em Londres tinham assinado um acordo secreto, a propósito do
empréstimo de oito milhões de libras feito pelo Banco de Inglaterra a Portugal. A Inglaterra ficaria com todos os impostos cobrados no Norte de Angola e no Sul de Moçambique e a Alemanha, com as cobranças feitas no Sul de Angola, no Norte de
Moçambique e em Timor.
Já implantada a República, em dezembro de 1911, a Inglaterra
e a Alemanha decidiram retomar os contactos com vista à partilha das colónias portuguesas. A Inglaterra encontrava-se numa
situação algo embaraçosa: se, por um lado, pretendia satisfazer
a vontade da Alemanha em expandir os territórios que ocupava
em África, por outro, em 1899, comprometera-se a defender e
proteger as colónias portuguesas. A 13 de agosto de 1913, ambos os países celebravam novo acordo com a mesma intenção.
Em 1914, a posição internacional de Portugal não era fácil. Era
uma república numa Europa de monarquias, exceção feita à
França e à Suíça. Temia-se o envolvimento da Inglaterra com a
Espanha, tanto mais que desta última se supunha querer interferir nos assuntos internos do nosso país. Estando a nossa economia extremamente dependente do exterior, a participação na
guerra era vista em alguns setores como uma oportunidade para a desenvolver. E como o regime republicano ainda não era
muito sólido, havia quem pensasse que seria uma oportunidade
para unir todos os portugueses em torno de uma mesma causa.
A DECLARAÇÃO DE GUERRA
Quando a guerra começou, setenta e dois navios alemães e
austríacos refugiaram-se em portos portugueses. A guerra submarina levada a cabo pela Alemanha levou a Inglaterra e a
França a querer usá-los, quer para fins militares, quer para o
transporte de produtos sem os quais as respetivas economias
entrariam em colapso.
Assim, no dia 30 de dezembro de 1915, o governo português foi
informado de que, caso os requisitasse, a Inglaterra poderia
alugá-los; segundo essa nota, o seu uso seria muitíssimo benéfico para o esforço de guerra dos aliados. A 10 de fevereiro de
1916, declarava-se que a sua utilização era fundamental para a
Inglaterra e que, por essa razão, se pedia em nome da Aliança
que Portugal os requisitasse; caso a Alemanha declarasse
guerra a Portugal, os ingleses usariam todos os meios ao seu
alcance na defesa dos territórios portugueses.
Em finais de fevereiro, era publicado um decreto determinando
a apreensão desses navios e esta era concretizada com recurso à Armada. Como justificação eram apresentados o interesse
nacional e o problema das subsistências, ou seja, a necessidade de garantir o abastecimento das populações em géneros
alimentares, matérias-primas e carvão. Dias depois, o embaixador alemão em Lisboa, apresentou uma nota de protesto contra
a tomada de posse dos navios, na qual se pedia que essa medida fosse imediatamente anulada. No mesmo dia, Sidónio Pais
relatava que o governo alemão considerara muito grave aquilo
que se passara, uma vez que, caso Portugal realmente necessitasse dos navios, deveria ter tratado da sua compra.
A 1 de março, o embaixador alemão em Lisboa queixava-se por
o Ministro dos Negócios Estrangeiros ter negado em entrevista
a um jornal a apresentação de uma nota de protesto do governo alemão. No mesmo dia, chegava de Londres a resposta a
dar a esse protesto, a qual foi comunicada ao embaixador português em Berlim.
A declaração de guerra da Alemanha chegaria no dia 9 de março.

Diversos

A PARTICIPAÇÃO DE PORTUGAL NA GRANDE GUERRA
Na Europa
A constituição do C.E.P., o Corpo Expedicionário Português,
deveu-se essencialmente ao esforço de dois homens, Afonso
Costa e Norton de Matos. Foi graças a eles que teve lugar o
chamado “milagre de Tancos”, como foi designada a concentração em Tancos para instrução de uma divisão de vinte mil homens. Ao mesmo tempo, convém lembrar, tinham lugar novas
mobilizações para Moçambique.
Entre janeiro e setembro de 1917, tiveram lugar os sucessivos
embarques de soldados portugueses para França. Uma vez
desembarcados no porto de Brest, seguiram depois de comboio
para o setor que lhes foi atribuído, um quadrilátero irregular,
com uma frente de doze quilómetros de trincheiras, perto da
cidade de Lille, na Flandres francesa, numa zona que o comando britânico considerava bastante tranquilo. O primeiro combate
em que as forças portuguesas se viram envolvidas teve lugar
na noite de 26 para 27 de julho de 1917. Seguiram-se outros
combates em 14 e 23 de agosto e em 10 e 22 de novembro.
Março de 1918 foi um mês particularmente difícil. Houve combates nos dias 2, 7. 9, 12 e 18, além de contínuos bombardeamentos de artilharia. A 9 de abril, data marcada para a substituição das tropas portuguesas por forças inglesas, os alemães
atacaram. Foram usados gases. Em situação de grande inferioridade numérica, os soldados portugueses conseguiram resistir
durante longas horas. As primeiras linhas de defesa resistiram
cerca de seis horas. Ao fim do dia, todo o setor português, à
exceção de um pequeno núcleo, fora ocupado pelos alemães.
Chegava assim ao seu termo a batalha de La Lys.
Em Moçambique
Ao todo, foram quatro as expedições a Moçambique, o que implicou um enorme esforço. O teatro de operações teve lugar no
Norte, a região mais pobre e mais distante da colónia.
Em 10 de abril de 1916, teve lugar o ataque a Quionga, na foz
do Rovuma. Quando fora estabelecida a fronteira entre Moçambique e o Tanganica, os alemães consideraram que aquela fora
estabelecida com base no paralelo do cabo Delgado e não no
Rovuma. Assim, se este rio marcava a fronteira entre os dois
territórios ao longo da maior parte do seu curso, ambas as margens da sua foz tinham passado a fazer parte do Tanganica.
Nada mais natural que os portugueses quisessem ocupar
Quionga. Penetrar em território alemão foi conseguido apenas
em duas ocasiões. A primeira, em maio de 1916, conduziu à
captura do pequeno posto de Fábrica, na margem esquerda do
Rovuma, que permaneceu em mãos portuguesas até 1918. Em
26 de outubro de 1916, foi conquistado o forte de Nevala, que
os alemães reconquistaram em 28 de novembro.
A mais sangrenta batalha entre portugueses e alemães teve
lugar a 25 de novembro de 1917, em Negomano, no local onde
o rio Lugenda desagua no Rovuma. Isoladas da Europa, as tropas alemãs do Tanganica iriam escapar, ao longo dos quatro
anos que durou a Grande Guerra, aos cento e sessenta mil soldados do exército britânico, às forças belgas que as procuravam dominar a partir do Congo e aos contingentes portugueses. Nesse dia, entraram em território português.
A partir de 8 de janeiro de 1918, as forças portuguesas passaram a estar sob comando inglês. Não foi isso que obrigou os
alemães a abandonar o território de Moçambique: em finais de
1918, voltavam a atravessar o Rovuma, reentrando assim no
Tanganica.
Registaram-se muito menos mortos em combate do que por
causa das doenças tropicais, sobretudo da malária. Os soldados portugueses tardaram em perceber a importância do quinino para a prevenção da doença, tendo inicialmente os oficiais e

sargentos de os vigiar à hora em que diariamente o deviam tomar. Muitos também não compreendiam que a água estagnada
era letal, continuando a usá-la para beber. Mas, de um modo
geral, o cuidado que houve com a assistência médica foi muito
inferior à preocupação com o aprovisionamento das tropas em
armas e mantimentos. Faltavam médicos e medicamentos, a
qualidade destes, mesmo no caso do quinino, nem sempre era
a melhor e foram poucas as vezes em que as redes mosquiteiras foram disponibilizadas.
No final da guerra, o número de soldados ao abandono nas
ruas de Lourenço Marques suscitou indignação. A solução encontrada foi criar um campo de convalescentes em Goba, perto
da fronteira com a Suazilândia, onde se chegaram a acumular
dois mil e quatrocentos soldados doentes. Centenas de soldados doentes terão morrido nas palhotas de Goba.
HEROIS PORTUGUESES DA GRANDE GUERRA
Carvalho Araújo
José Botelho Carvalho de Araújo participou na revolução de 5
de outubro de 1910, que conduziu à implantação da República.
Deputado à Assembleia Constituinte, em 1911, exerceu depois
as funções de governador do distrito de Inhambane, em Moçambique. Em outubro de 1918, quando comandava um pequeno navio chamado Augusto de Castilho, encarregado de proteger o vapor S. Miguel, com duzentas e cinquenta pessoas a
bordo, colocou-se entre este o submarino alemão U-139, ao
qual deu luta durante cerca de duas horas. Deste modo, conseguiu que o S. Miguel escapasse, salvando a vida a todos os
que iam bordo. Na luta com o submarino alemão, Carvalho Araújo mais cinco tripulantes do Augusto de Castilho perderam a
vida.
Aníbal Augusto Milhões
Natural de Valongo, no concelho de Murça, era trabalhador rural. O seu apelido não era Milhões, mas sim Milhais. Porém, na
batalha de La Lys evidenciou tal coragem que o seu comandante o abraçou dizendo que tinha o nome de Milhais, mas valia milhões. A partir daí, passou a ser conhecido como o
“soldado Milhões”. Em 1924, a sua terra natal passou a ter a
designação Valongo de Milhais.
ÚLTIMO CONDENADO À MORTE
A última vez que, em Portugal, fora executado um condenado à
pena capital fora em 1846. A 1 de julho de 1867, Portugal tornava-se o primeiro país do Mundo a abolir a pena de morte para
crimes civis.
O último português a ser condenado à morte e executado foi o
soldado João Augusto Ferreira de Almeida. Motorista do exército, fora acusado a 30 de julho de 1917 de ter a intenção de passar para o lado inimigo, levando consigo cartas topográficas
onde estavam assinaladas as posições das tropas portuguesas.
O comandante do C.E.P. decidiu então que o soldado fosse
apresentado a tribunal, o qual deu como provada a intenção de
o soldado querer passar para o lado dos alemães. Uma vez decidida a condenação à morte, o soldado Ferreira de Almeida foi
executado a 16 de setembro.
No C.E.P., muitos discordaram dessa sentença, chegando a ser
relacionada com a cedência a pressões por parte dos ingleses.
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D. MARIA I

reabilitado, nem os Jesuítas. Se aquilo que lhes sucedera
provocava grande angústia na rainha, o mesmo se passava se tomasse outras medidas que implicassem uma condenação moral de seu pai, D. José I.
D. Maria I promoveu a cultura, com a fundação da Academia Real das Ciências, da Real Biblioteca Pública de Lisboa, da Aula de Debuxo e Desenho, no Porto, da Aula
Régia de Desenho, em Lisboa, da Academia Real da Marinha, da Academia Real das Fortificações, Artilharia e
Desenho. No seu reinado, efetuaram-se missões científicas em África e no Brasil, com destaque para a longa viagem pela Amazónia de Alexandre Rodrigues Ferreira.

No dia 20 de março de 2016, completam-se dois séculos
sobre a morte de D. Maria I, a primeira monarca europeia
que viveu no continente americano.
Filha de D. José I, em cujo reinado Lisboa foi arrasada
pelo terramoto de 1755, e de D. Mariana Vitória, filha de
Filipe V, rei de Espanha, nasceu no dia 17 de dezembro
de 1734. Foi a primeira mulher a ocupar o trono de Portugal, por direito de sucessão. Em 6 de junho de 1760, casou com o tio, D. Pedro, irmão de seu pai.
Na base desse casamento, estão decisões que teriam
sido tomadas pelas cortes de Lamego de 1139. Sabe-se
hoje que não passavam de uma falsificação, tornada pública em 1632, a fim de demonstrar que Filipe II, rei de
Espanha, apesar de ter sucedido ao seu tio, o Cardeal D.
Henrique, em 1580, jamais poderia ter reinado em Portugal. Sendo neto materno de D. Manuel I, não poderia ter
sido aclamado rei de Portugal, pois sua mãe, ao casar
com um príncipe estrangeiro, perdera quaisquer direitos
ao trono do nosso país.
Apesar da diferença de idade, o casamento de D. Maria I
foi particularmente feliz. D. Pedro III pouco se interessava
pela política. Deve-se-lhe a construção do Palácio de
Queluz (1758-1794). Dos seis filhos que tiveram, chegaram à idade adulta o príncipe D. José (1761-1788), o infante D. João (1767-1826) e a infanta D. Mariana (17681788).
O rumo que deu ao governo do país ficou conhecido como a “viradeira”. O Marquês de Pombal, que se julga ter
planeado convencer D. José I a substituir D. Maria pelo
neto na sucessão ao trono, foi demitido e desterrado. Foram impostos limites à atuação da Real Companhia da
Agricultura das Vinhas do Alto Douro, que controlava a
produção e comércio do vinho do Porto. A Companhia do
Grão-Pará e Maranhão, que fora muito contestada na região onde atuava pelos pequenos comerciantes, foi extinta; pouco depois, terminava também o monopólio da
Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba. Mais significativo do que isso, a família Távora, executada com requintes de crueldade na sequência do atentado contra D.
José I, foi reabilitada e libertados os seus parentes que
ainda se encontravam presos. Mas o duque de Aveiro foi
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Figura de destaque no seu reinado foi o intendente Diogo
de Pina Manique. Foi ele o responsável pela instalação
da iluminação pública em Lisboa, pela criação da Casa
Pia de Lisboa, destinada a acolher e educar os muitos
órfãos que havia na capital e pela construção do Teatro
de S. Carlos. Mas também perseguiu, com o seu corpo
especial de polícia conhecido como “as moscas”, todos
os que eram suspeitos de introduzirem em Portugal ideias
revolucionárias.
Em França, o absolutismo e os privilégios do clero e da
nobreza foram suprimidos com a revolução que teve lugar
em 1789. Em 1793, o rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta eram executados. Tais factos, bem como as tragédias pessoais que a afetaram (as morte do seu marido e
do filho mais velho, e de duas pessoas em quem depositava grande confiança, o seu confessor, o arcebispo de
Tessalónica, e o seu ministro, o marquês de Angeja) abalaram profundamente a sua saúde mental. A partir de fevereiro de 1792, seu filho e herdeiro, o futuro rei D. João
VI, assumiu o governo do país. Ainda se fez vir a Lisboa o
médico que tratara o rei de Inglaterra, Jorge III, que também enlouquecera, mas não se conseguiram quaisquer
resultados.
Quando, em finais de 1807, a família real partiu para o
Brasil, fugindo da primeira invasão francesa, as esperanças de que D. Maria I recuperasse a saúde há muito estavam perdidas. Tendo morrido a 20 de março de 1816, o
seu corpo seria transportado para Lisboa quando D. João
VI regressou a Portugal, em 1821.
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PALAVRAS CRUZADAS
Propomos-te umas palavras cruzadas! Não utilizes acentos gráficos.
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4

5

6

7

8

9

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Horizontais

4 – Sério, honrado; forma do verbo rir (presente do indicativo).

1 – astuto, capaz de enganar qualquer pessoa; uma das con-

5 – Sílaba tónica de ordem; pronome pessoal; forma do verbo

soantes de gesto.

dizer (presente do conjuntivo).

2 – Preposição; forma do verbo orar (presente do conjuntivo);

6 – Preposição; tomar um alimento.

uma das contrações da preposição a.

7 –Determinante artigo definido; antónimo de baixo; uma das

3 – Sílaba átona de esta; consoante do nome próprio Nuno;

sílabas átonas de antónimo.

antónimo de gordo.

8 – Prediz um acontecimento normalmente infeliz.

4 – As frases de tipo imperativo servem para a dar; lama.

9 -– Obeso; cinquenta em numeração romana; determinante

5 – Preposição; conjunção ou pronome pessoal; irmão do pai

artigo definido.

ou da mãe.

10 – Vogal repetida; palavra homófona de sem.

6 – Duas letras da palavra ilustre; umas das consoantes do
nome próprio Tejo; aquilo que é o azul e também o verde ou o
castanho; cem em numeração romana.
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D
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O

O
G

8

9

10

ração romana; verbo relativo à voz do gato.

A

3 – Letra que antecede o o no alfabeto; quinhentos em nume-

G

2 – Uma das cores do arco-íris; consoantes de seco.

I

1 – Que tem método

R

Verticais

A

10 – Inventar, educar; determinante artigo definido.

R

9 – Militar (patente inferior a oficial e superior a cabo)

S

meração romana.

C

ração romana; tem a propriedade de atrair o ferro; mil em nu-

9

8 – Letra que, no alfabeto, vem a seguir ao n; um em nume-

10

7 – Confortável; pronome pessoal.
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BANDEIRAS DA EUROPA
Pinta as bandeiras de acordo com as instruções e, depois, diz a que país pertence cada uma delas.

4
Superior – Amarelo
Centro – Verde
Inferior – Vermelho

7
Campo – Vermelho
Cruz – Branco

10
Superior – Azul
Centro – Preto
Inferior – Branco

2
Direita – Vermelho
Centro – Amarelo
Esquerda –Azul

5
Superior – Vermelho
Centro – Branco
Inferior – Vermelho

8
Campo – Branco
Cruz – Azul

11
Superior – Preto
Centro – Vermelho
Inferior – Amarelo

3
Direita – Vermelho
Centro – Branco
Esquerda – Verde

6
Superior – Vermelho
Centro – Branco
Inferior – Azul

9
Campo – Azul
Cruz – Amarelo

12
Superior - Vermelho
Centro - Branco
Inferior - Verde

4 – Lituânia
5 – Áustria
6 – Países Baixos (Holanda)
10 – Estónia 11 – Alemanha
12 – Hungria

SOLUÕES
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1 – Bélgica
2 – Roménia 3 – Itália
7 – Dinamarca 8 – Finlândia 9 – Suécia

1
Direita – Vermelho
Centro – Amarelo
Esquerda – Preto

Passatempos

CAPITAIS DA EUROPA
Nesta edição de “O Fogacinha”, há um passatempo sobre as bandeiras de alguns países europeus. Na sopa de letras
que te propomos que resolvas, encontrarás as respetivas capitais.
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PAÍSES AFRICANOS DE EXPRESSÃO OFICIAL PORTUGUESA
Propomos-te que comeces por descobrir a superfície ocupada por cada desses países. Em seguida, descobrirás as datas em que se tornaram independentes e, por fim, as suas capitais.
Cabo Verde e S. Tomé e Príncipe são dois arquipélagos.
Angola é catorze vezes maior do que Portugal e Moçambique quase nove vezes.
A Guiné-Bissau tem uma superfície idêntica à do território de Portugal a sul do Tejo.
Dos dois arquipélagos, Cabo Verde é o maior, mas nenhum é tão grande como a Guiné-Bissau.
Se já és capaz de os ordenar de acordo com a superfície que cada um ocupa, escreve os seus nomes no quadro que tens no fim desta folha.
Dos dois arquipélagos, o menor declarou a independência uma semana depois de o maior o ter feito.
O país que é maior que Cabo Verde mas menor que Moçambique foi o primeiro a declarar a sua independência.
O maior destes cinco países foi o último a tornar-se independente.
Ambos os arquipélagos se tornaram independentes depois de Moçambique.
Agora, coloca no quadro as seguintes datas: 1973/09/24, 1975/06/25, 1975/07/05, 1975/07/12 e 1975/11/11.
Em S. Tomé, a data da independência é lembrada antes de Luanda o fazer.
Também na Praia, a independência é festejada antes de Luanda a celebrar.
Maputo celebra a independência antes de S. Tomé, mas depois de Bissau.
Em Bissau e na Praia, celebram-se as independências antes de S. Tomé o fazer.
Podes dar por concluído este passatempo, pois acabaste de descobrir as capitais dos países africanos de língua portuguesa.

PAÍS

SUPERFÍCIE

DATA DA INDEPENDÊNCIA

CAPITAL

964 km2
4 033 km2
36 125 km2

799 380 km2
1 246 700 km2

1975/11/11

1 246 700 km2

Angola

1975/06/25

799 380 km2

Moçambique

1973/09/24

36 125 km2

Guiné-Bissau

1975/07/05

4 033 km2

Cabo Verde

964 km2

S. Tomé e Príncipe

SUPERFÍCIE

PAÍS

Luanda
Maputo
Bissau
Praia
S. Tomé

1975/07/12

CAPITAL

DATA DA INDEPENDÊNCIA

SOLUÇÃO
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CAPITAIS EUROPEIAS BANHADAS PELO DANÚBIO
O Danúbio é o segundo maior rio da Europa. Nasce na Alemanha e, no seu longo percurso até desaguar no Mar Negro,
banha quatro capitais europeias. Propomos-te dois desafios: o primeiro é que, sem consultares um mapa, descubras os
respetivos países.
1) O Danúbio desagua na Roménia, mas a sua capital não é banhada por este rio.
2) Para se navegar de Viena para Belgrado, é preciso navegar em direção à foz, passando pelas outras duas capitais.
3) A cidade que fica entre Viena e a atual capital da Hungria já foi em tempos capital da Hungria.
4) O percurso mais curto entre uma destas capitais e a foz do Danúbio começa em Belgrado.
5) O percurso entre Budapeste e a foz do Danúbio é mais curto que o percurso entre a capital da Eslováquia e a foz do
Danúbio.
6) A Áustria é dos quatro países cujas capitais são banhadas pelo Danúbio aquele que se situa mais próximo da sua
nascente.
7) A Hungria tem fronteira com a Roménia, mas para navegar pelo Danúbio entre os dois países tem de se passar por
Belgrado.
8) Bratislava não é a capital da Sérvia.
Como conseguiste resolver rapidamente o enigma, perguntamos-te agora o nome do país cuja capital é Bucareste e o da cidade que foi em tempos capital da Hungria.

“Nascente do Danúbio”, em Donaueschingen (Alemanha)

Bratislava foi em tempos (entre 1526 e 1784) capital da Hungria. A solução descobre-se lendo as frases 3 e 5.
Bucareste é a capital da Roménia.
2ª PARTE
Se o percurso mais curto entre uma destas capitais começa em Belgrado (4) e se para se navegar pelo Danúbio entre a Hungria e a Roménia
se tem de passar por Belgrado (7), a capital da Sérvia é Belgrado e a capital da Hungria é Budapeste.
Se o percurso entre Budapeste e a foz do Danúbio é mais curto que o percurso entre a capital da Eslováquia e a foz do Danúbio (5) e se Bratislava não é a capital da Sérvia (8), Bratislava é a capital da Eslováquia.
Se entre Viena e Belgrado (2) é preciso passar por duas capitais e se a Áustria é o país que fica mais a oeste e mais perto d a nascente do Danúbio (6), Viena é a capital da Áustria.
1ª PARTE
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JOGO DA GLÓRIA
Este jogo deverá ser realizado por um mínimo de duas pessoas. Terás de começar por:
1) Recortar o tabuleiro do jogo.
2) Recortar, uma a uma os cartões com as perguntas que serão colocadas aos jogadores.
3) Arranjar um dado.
4) Arranjar uma marca para cada um dos jogadores.
Uma vez lançado o dado, cada concorrente avança o número correspondente de casas. Então, terá de responder acertadamente a uma pergunta. Se errar, terá de recuar duas casas, exceto se, na primeira jogada, lhe tiver saído o número um;
neste caso, se errar, recuará para a casa de partida. Se, ao jogar, for parar às casas 7, 28 ou 33, uma resposta certa corresponde a um avanço de três casas e uma resposta errada obriga a um recuo de quatro casas. Caso só haja dois jogadores, cada um lerá a pergunta do seu adversário e indicará se acertou ou errou. Se houver três pessoas disponíveis, uma
poderá ser o árbitro do jogo. A alínea correspondente à resposta certa está assinalada no fundo de cada cartão.
Vence aquele que regressar primeiro ao ponto de partida.
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13

31
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33
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No Sistema Solar, a Terra encontrase:
a) entre Marte e Júpiter
b) mais próxima do Sol do que Vénus
c) a menor distância do Sol do que Marte

A presença de vida na Terra deve-se:
a) à existência de atmosfera
b) à presença de água no estado líquido
c) as duas opções estão corretas

C
A diminuição da quantidade de CO2 atmosférico na História da Terra deveu-se:
a) à atividade biológica
b) à atividade vulcânica
c) à radiação solar

O efeito de estufa natural:
a) resultou da atividade fotossintética
b) resultou das estufas criadas pelo ser humano
c) é o aquecimento da superfície da Terra
pelos gases da atmosfera

C
As células de uma cebola são:
a) eucarióticas sem parede celular
b) eucarióticas com parede celular
c) procarióticas com cloroplastos

C
A fotossíntese é o exemplo de uma interação entre:
a) várias plantas
b) à componente biótica e abiótica de um
ecossistema
c) plantas e animais

A

B

B

São fatores abióticos de uma floresta …

Num pequeno lago com peixes e algas,
fazem parte da biosfera:
a) apenas os peixes
b) os peixes e as algas
c) apenas as algas

Por ordem crescente de complexidade, a
sequência correta é:
a) organismo; população; ecossistema; comunidade
b) organismo; comunidade; população; ecossistema
c) célula; organismo; população; ecossistema
C

a) a luz, a água e o vento
b) todas as plantas e animais
c) a água, as árvores e a luz
A

B

Representa uma população …
a) o conjunto de animais e plantas que vivem num jardim
b) os peixes da mesma espécie que vivem
num lago
c) as leoas e as zebras que vivem no mesmo local
B

Nas plantas, a luz é indispensável para a
realização da:
a) respiração
b) transpiração
c) fotossíntese

Numa colmeia, as abelhas estabelecem
uma interação:
a) competição
b) parasitismo
c) cooperação

O esquilo hiberna porque:
a) entra num estado de dormência na estação fria
b) está ativo apenas durante a noite
c) entra no estado de dormência na estação
quente

C

A

C

As plantas são seres vivos:
a) autotróficos, pois alimentam-se para obter
matéria orgânica
b) heterotrófico, pois alimentam-se para obter
matéria orgânica
c) autotróficos, pois produzem matéria orgânica a partir da matéria mineral
C

Tendo em conta o ciclo da água, a sequência correta é:
a) oceanos, rios, chuva, nuvens
b) oceanos, nuvens, chuva, rios
c) rios, nuvens, chuva, oceanos

O ideal é:

São consequências da desflorestação:

a) reduzir a formação de chuvas ácidas
b) reduzir a camada de ozono
c) aumentar o efeito de estufa

a) a formação de chuvas ácidas
b) a redução da camada de ozono
c) as duas opções estão corretas

O parasitismo é:
a) uma relação biótica intraespecífica
b) uma relação biótica interespecífica
c) uma relação abiótica interespecífica
B
A camada de ozono protege os seres
vivos …
a) dos raios ultravioleta emitidos pelo Sol
b) da radiação ultravioleta emitida pela Terra
c) do aumento do efeito de estufa

C

O cato é exemplo de uma planta:

a) xerófila
b) hidrófila
c) mesófila
A
O Oceano Glacial Ártico banha:
a) a Europa, mas não a Ásia
b) a Ásia, mas não a América
c) a América, mas não a África

B

A

A

A água dos rios pode ser classificada
como:
a) recurso hídrico, energético e renovável
b) recurso hídrico não renovável
c) recurso biológico renovável

Não contribuem para o efeito de estufa
atividades como:
a) Viajar de avião
b) a desflorestação
c) andar a pé e aproveitar a luz solar para
obter energia

A

C

A

Os papéis e as embalagens de iogurtes
que deitamos fora na escola são resíduos:
a) industriais
b) urbanos
c) urbanos e industriais, respetivamente

No contentor amarelo e azul de um ecoponto deve colocar-se, respetivamente:
a) garrafas de plástico e de vidro
b) frascos de vidro e embalagens metálicas
c) embalagens metálicas e papéis

B

C

Os combustíveis fósseis são recursos:
a) energéticos e renováveis
b) não renováveis e energéticos
c) metálicos e não energéticos
B

C
São exemplos de recursos naturais:
a) o pinheiro e a água do rio
b) a radiação solar e o pão
c) a manteiga e o oxigènio
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Qual é o maior planeta do sistema solar:
a) Terra
b) Júpiter
c) Mercúrio

Qual é o planeta que se move com maior
rapidez:
a) Marte
b) Mercúrio
c) Vénus

B

B

A

O refresco de limão, que é uma solução
ácida:
a) torna carmim a solução alcoólica de fenolftaleína
b) torna vermelha a tintura de tornesol
c) não altera a cor da fenolftaleína nem do
tornesol
B

Os símbolos químicos C, Ca, F e P representam respetivamente, os os elementos:
a) cálcio, carbono, fósforo e potássio
b) carbono, cálcio, fósforo e potássio
c) carbono, cálcio, potássio e fósforo

A luz atravessa parcialmente os materiais:

B

C

Qual é o elemento mais abundante no
universo?
a) oxigénio
b) hidrogénio
c) carbono

Quem enunciou a Lai da ação-reação:
a) Jean Paul Gautier
b) James Watt
c) Isaac Newton

B

Em que fase a lua tem a forma de um “D”:
a) quarto crescente
b) quarto minguante
c) lua cheia

a) transparentes
b) pacos
c) translúcidos

A evaporar a água passa do estado líquido
para o estado:
a) aquoso
b) sólido
c) gasoso

C

O …. é uma gás nobre:

O que se mede com um ohmímetro?:

a) hélio
b) oxigénio
c) azoto

a) o números de homens numa população
b) intensidade da corrente
c) resistência elétrica
A

C
A que constelação pertence a estrela polar:
a) ursa menor
b) ursa maior
c) cassiopeia

C

A

A luza branca é:

Que lei diz que U = R x I?:

Quem tem maior inércia:

a) monocromática
b) dicromática
c) policromática

a) Joule
b) Ohm
c) Newton

a) autocarro
b) carro
c) bicicleta
B

A

Como se chama a lente convergente que
existe nos olhos?:
a) irís
b) córnea
c) cristalino

Núcleo, cabeleira e cauda fazem parte de
um….:
a) asteroide
b) cometa
c) meteoro

Num corpo atuam forças cuja resultante
é ...:
a) grande
b) nula
c) pequena

C

B

B

C

Ag é o símbolo químico da:
a) prata
b) antimónio
c) astato

Um corpo flutua se valor da impulsão é
……. peso:
a) maior
b) menor
c) igual

A
A solução básica é:

a) o minuto
b) a hora
c) o segundo

A
Segundo Lavoisier o que não varia numa
reação química:
a) cor da solução
b) massa
c) temperatura

a) água pura
b) lixivia
c) vinagre

A unidade SI do tempo é:

B

C
Um anião tem excesso de:
a) protões
b) eletrões
c) neutrões

B

B

ZnSO4 é a fórmula química do:

Que grandeza física varia com a altitude?:

a) sulfato de zinco
b) zinco de sulfato
c) zinco enxofre de oxigénio

a) área
b) massa
c) peso

Espelhos convexos fazem … a luz nele incidente:
a) convergir
b) divergir
c) desaparecer

A
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Qual a forma correta da 3.ª pessoa do
plural do presente do indicativo do ver
cair?
a) caem
b) caiem
c) caeem
A

Qual a forma verbal que está correta nas
seguintes frases:
a) Ele poderia ter intervindo na reunião.
b) Ele vai entrevir no colóquio.
c) Ele tinha intervido na aula.

“Rubicundo” quer dizer:

A palavra “divergência” tem como sinónimo e antónimo:
a) concordância/competência
b) harmonia/discrepância
c) discordância/concordância

a) avermelhado
b) redondo
c) feio

A

A
A palavra “sem”, na frase “Ficámos sem
luz na caverna.”, é:
a) pronome
b) advérbio
c) preposição
C
Qual destas formas verbais está incorreta?
a) Tu dissestes
b) Vós falastes
c) Eles caem

Escolhe
o
“abominar”:
a) estimar
b) adorar
c) detestar

sinónimo

-Amei, amaste, amou, amámos, amastes,
amaramO verbo “amar” está conjugado no:
a) pretérito perfeito do indicativo
b) presente do indicativo
c) futuro do conjuntivo
A

Quanto à sílaba tónica, as palavras
“cabeleireira”, “maquilhadora” e
“esteticista” classificam-se como:
a) esdrúxulas
b) graves
c) aguda
B

Indica a palavra em que o número de letras
é igual ao número de fonemas:
a) vacina
b) homenagem
c) arremesso

A 1ª pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo do verbo “obter” é:
a) obtinha
b) obtivera
c) obtive

Na frase “Acreditamos no valor de iniciativas ecológicas.”, o sujeito é:
a) simples
b) nulo subentendido
c) composto

A

C

B

Escolhe o sinónimo de “idioma”:

O verbo “delatar” significa:

“Supérfluo” significa:

a) frase
b) língua
c) fala

a) denunciar
b) desafiar
c) desprezar

a) indispensável
b) desnecessário
c) impecável

A conjunção “mas” introduz uma oração:
a) subordinada adjetiva relativa restritiva
b) subordinada completiva
c) coordenada adversativa

palavra

C

C

A

B

da

A
Indica a palavra que apresenta ditongo
oral decrescente:
a) multidão
b) baile
c) vadiar

B
Na frase “Pela boca morre o peixe.”, a expressão “o peixe” desempenha a função
sintática de:
a) complemento direto
b) predicativo do sujeito
c) sujeito
C

C

B

“Vós atribuís” é a:
a) 2.ª pessoa do plural do presente do conjuntivo do verbo atribuir
b) 2.ª pessoa do plural do pretérito perfeito
do indicativo do verbo atribuir
c) 2.ª pessoa do plural do presente do indicativo do verbo atribuir

“Numero” é a forma verbal da:
a) 1ª pessoa do singular do pretérito perfeito
do indicativo do verbo “numerar”
b) 1ª pessoa do singular do futuro do indicativo do verbo “numerar”
c) 1ª pessoa do singular do presente do indicativo do verbo “numerar”

C

C

A

Na frase “Procura um médico para atestar
que ele bebeu.”, o verbo “atestar” tem o
sentido de:
a) consultar
b) comprovar
c) autorizar

Indica a conjunção existente na frase ”O
João está contente, porque, amanhã, vai ao
cinema.”:
a) contente
b) porque
c) amanhã

B

B

Nas séries de palavras que se seguem,
todas elas apresentam números de sílabas diferentes, exceto:
a) décimo – varia - ideia
b) psicose - mais - idem
c) anexo – deem - caixa

A relação existente entre a palavra “sua”,
determinante possessivo, e “sua”, 3ª pessoa do singular do presente do indicativo
do verbo “suar”, é de:
a) homofonia
b) homografia
c) homonímia
C

“Perplexidade” significa:
a) melancolia
b) estupefação
c) animosidade
B
A palavra “exército” é um nome:
a) comum contável
b) comum coletivo contável
c) comum não contável
B

A

Quanto
ao
processo
de
“enfraquecer” é uma palavra:

formação,

a) derivada por parassíntese
b) derivada por prefixação
c) derivada por prefixação e sufixação
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