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Já terminado ano letivo de 2015/2016, chega a terceira 

edição d’ “O Fogacinha”. Esperamos que ajude a passar 

de uma forma agradável os tempos livres a quem já os 

tiver!  

Mais uma vez, apresentamos os nossos agradecimentos 

a todos quantos nos facultaram os seus trabalhos. De 

outra forma, não teria sido possível fazer editar o jornal 

do nosso agrupamento com a qualidade que julgamos 

ter ostentado nas suas três edições. Por qualquer falha 

que tenha sido detetada, apresentamos as nossas des-

culpas. 

Como aconteceu na segunda edição, surgem agora al-

guns trabalhos que, por nos terem chegado quando já 

estava prestes a sair, não foi possível então publicar. 

Tendo o “Dia do Agrupamento” coincidido com o último 

dia de aulas do segundo período, as notícias relaciona-

das com as atividades que nele tiveram lugar aparecem 

nesta edição. 

A terminar a nossa “Nota de Abertura”, desejamos a to-

dos umas excelentes férias. Fazemos votos para que se-

jam as melhores que já tiveram… e que assim seja em 

cada um dos anos que estão para vir!   

 

 

A equipa do Jornal 

Nota de Abertura 

DIA DO AGRUPAMENTO 

Comemorou-se, no dia 18 de março de 2016, mais um Dia do Agrupamento. Foi um dia recheado de diversas ativida-

des, em que os alunos do Agrupamento participaram com entusiasmo, como demostram as imagens seguintes: 

Dia do Agrupamento 
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 1º Ciclo 

A EMOÇÃO DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA  

O trabalho de campo é veículo para a retenção e mobilidade de conhecimento multidimensional. 

No dia 11 de abril de 2016, pelas nove horas, a turma do 4.ºA, da Escola Básica N.º 1 da Feira, Agrupamento de Esco-

las Fernando Pessoa, orientada pela Professora Marília Mendonça deslocou-se, com imensurável alegria, à conceitua-

da Empresa Amorim Cork, Composites, SA., unidade de negócios da Corticeira Amorim, dedicada à produção de aglo-

merados de cortiça, sediada em Mozelos, para efetivar a visita de estudo, que já estava programada desde novembro 

passado.  

As várias circunstâncias e ocorrências que surgiram foram especiais, porque conduziram as crianças a uma observação 

minuciosa, contextualizada nas diferentes etapas que a cortiça percorre, desde a sua recolha e transporte, passando 

pela transformação até à conclusão, que revela o produto final. 

As crianças, envolvidas de indiscritível entusiasmo, motivação e avidez à descoberta, intervieram, interagiram e experi-

enciaram situações de verdadeiro saber científico. 

Foi uma manhã de extraordinário valor nos diferentes âmbitos da vida infantil. 

A Turma e a Professora estão extremamente gratas ao Agrupamento, à Câmara Municipal e à Empresa Amorim Cork.  
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PEQUENO GRANDE C 

Começámos por escrever uma história a partir de duas 
palavras que nada tinham a ver uma com a outra. Quan-
do terminámos a história era sobre uma aranha cor-de-
laranja e tratava o tema do racismo. Ficou mesmo muito 
engraçada! 

Para criar a nossa aranha usámos a técnica de sopro – 
colocámos tinta no papel e com uma palhinha soprámos 
de forma a criar as patas da aranha. Usámos ainda pas-
tel de óleo e fizemos carimbos para ilustrar o nosso livro. 
O júri do concurso elogiou muito o nosso trabalho: 
“Excelente escolha nas técnicas utilizadas para a ilustra-
ção do livro, pois proporcionam um sentido plástico (…) 
muito forte e em sintonia com toda a narrativa”. Mas o 
mais importante foi a montagem do livro. Decidimos que 
o formato do livro seria em caracol e na capa pintámos 
uma teia de aranha. Todos escrevemos, desenhámos e 
pintámos um bocadinho do livro.  

Quando o livro ficou pronto enviámo-lo para o concurso. 
Algum tempo depois ficámos muito felizes quando a nos-
sa professora nos deu a notícia: eramos um dos dezas-
seis vencedores do concurso Pequeno Grande C.  

No Dia da Criatividade, a 30 de maio, fomos a Lisboa, à 
Fundação Calouste Gulbenkian receber o nosso prémio. 
Também vimos vários espetáculos inspirados nos livros 

vencedores. O espetáculo que mais gostámos foi inspira-
do no nosso livro e chamava-se “A Grande Demonstra-
ção de Xilofagia”. Era sobre um senhor que comia livros, 
tinha uma doença chamada Xilofagia. Ele comia livros 
inteiros mas ficava com dores de barriga. Quando ele 
começou a comer o nosso livro ficámos muito assusta-
dos, mas era só a fingir… Foi mesmo muito divertido! 

 

Na cerimónia ficámos um bocadinho emocionados, rece-
bemos o prémio e agradecemos a todas as pessoas que 
nos ajudaram. Nós adorámos esta experiência! 

 

Alunos do 3º ano da Escola Básica de Valrico 

 

1º Ciclo 
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 1º Ciclo 

CAMPEONATO SUPERTMATIK 2015-2016 

 

 

Os alunos do 4º A da EB Nº 2 da Feira, Guilherme Ferrei-

ra Pinho e Sara Patrícia de Sá Beleza, a frequentar as 

atividades de enriquecimento curricular de inglês partici-

param no Campeonato SuperTmatik Inglês-Português, 

marcando a diferença, este ano, devido aos excelentes 

lugares conquistados. 

Na final online a nível nacional, num total de 10.920 con-

correntes na categoria 4, correspondente ao quarto ano, o 

Guilherme atingiu um brilhante 10º lugar e a Sara conse-

guiu um ótimo 17º lugar.  

 

 

 

Garantidamente, de forma direta ou indirecta, temos moti-

vos para nos sentirmos orgulhosos e, em meu nome, 

aproveito para destacar a motivação e o nível de conheci-

mento da língua inglesa que os alunos do 1º ciclo são ca-

pazes de revelar! 

 

Parabéns a todos! 

A professora de Inglês, 

Solange Duarte 

ELIMINANDO BARREIRAS 

No ano letivo transato, no dia do Agrupamento, divulgámos através da atividade dinamizada pelo grupo de educação 

especial (Eliminando barreiras) o nosso desagrado pela inexistência de uma passadeira para peões que permitisse o 

acesso à Escola Básica de Mosteirô, de uma forma mais segura. 

Para nosso contentamento, este ano letivo, fomos contemplados com a tão necessária passadeira. Por este motivo, 

apraz-nos manifestar a nossa satisfação, agradecer a quem de direito e divulgar o agradável acontecimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EB de Mosteirô  

Educação Especial 
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 Educação Especial  

O GRANDE CIENTISTA POLAR PORTUGUÊS   

No dia 15 de março, alunos e professores da Escola Bási-

ca Fernando Pessoa tiveram o privilégio de receber o 

grande cientista polar português, José Xavier. Durante as 

semanas que antecederam a sua visita, aprofundamos os 

nossos conhecimentos acerca da Antártida. 

Ficámos a saber que esta região não pertence a nenhum 

país, graças a um 

acordo internacio-

nal realizado há 50 

anos, o Tratado da 

Antártida. Este 

acordo internacio-

nal tem protegido 

esta região desti-

nada à investigação que pode ser realizada por qualquer país que tenha assina-

do o acordo.  

Portugal assinou o tratado da Antártida em 2010. 

Os alunos com Necessidades Educativas Especiais dinamizaram um teatro de 

fantoches, que foi o culminar  do trabalho de exploração do livro, ao longo das 

semanas que antecederam à vinda do escritor. Salienta-se, ainda, a satisfação 

do escritor com a apresentação do teatro de fantoches, bem como a interação 

saudável e entusiástica que se estabeleceu entre os alunos envolvidos (alunos 

NEE e alunos da turma do sétimo ano, turma A) e o escritor durante a sua apre-

sentação 

Estas e outras informações foram retiradas da obra” Experiência Antárctica”, escrita por José Xavier, e que se encontra 

disponível na nossa biblioteca escolar. 

DIA DO AGRUPAMENTO – JOGO DO BOCCIA  

O Departamento de Educação Especial dinamizou para o dia do Agrupamento, “O Jogo do Boccia” organizado com a 

colaboração de sete jogadores utentes da Cerci Feira, um terapeuta ocupacional e uma assistente operacional. 

O Boccia tem influências do jogo tradicional, petanca, oriunda das civilizações gregas e romanas, tornando-se uma mo-

dalidade Paralímpica em 1984, nos jogos de New York. Esta é uma modalidade indicada para pessoas portadoras de 

paralisia cerebral. 

É um desporto cuja modalidade pode ser dispu-

tada de forma individual, pares ou por equipas. 

Onde são arremessadas bolas (seis de cor azul 

e seis vermelhas) com o objetivo de as colocar 

o mais perto possível de uma bola branca cha-

mada de “jack” ou bola alvo, sendo permitido o 

uso das mãos ou de instrumentos de auxílio 

(calhas) para atletas com grande comprometi-

mento motor. 

Ao longo daquela manhã foi notório o entusiasmo e o interesse que os alunos das turmas 

participantes evidenciaram ao longo da explicação e realização do jogo, prestando muita 

atenção. Muitos dos alunos que 

por ali passaram, aprenderam 

facilmente as regras do Jogo e 

queriam repetir e continuar a jogar. Por outro lado, foi visível 

o entusiasmo manifestado pelos utentes da Cercifeira en-

quanto jogavam / observavam ou  colaboravam com os pa-

res na concretização do jogo.  
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No dia 6 de abril, a escola aderiu a esta atividade propos-

ta pela Plataforma de Apoio aos Refugiados. Todas as 

turmas visualizaram um filme alusivo ao tema e à sua ma-

neira, responderam a este desafio com várias atividades. 

 

Também a nossa Biblioteca se associou  e assim, fez 

uma pequena exposição com as sugestões das turmas 

do 5º B e do 5ºC. As nossas crianças que têm a felicidade 

de viver num país de serenidade, de tolerância pelos que 

chegam de fora, revelaram espírito prático e sensibilidade 

para com o problema, tão atual , dos refugiados. Foi um 

exercício de cidadania pois promoveu-se a capacidade de 

se colocarem no lugar do outro. Iniciativas destas são 

sempre bem vindas para os nossos alunos!  

COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA 

FLORESTA 

No dia 18 de março de 2016, Dia do Agrupamento, come-

morou-se, na Escola Básica Fernando Pessoa, o Dia 

Mundial da Floresta. A atividade foi promovida pelo De-

partamento de Ciências Experimentais e incluiu uma ex-

posição de trabalhos dos alunos que foi aberta a toda a 

Comunidade Educativa e o visionamento de um filme so-

bre os Dinossauros. 

Os participantes foram chamados a construir árvores em 

três dimensões (2º ciclo) e marcadores de livros (3º ciclo), 

reutilizando materiais diversificados do quotidiano. Tam-

bém foram expostos trabalhos de alunos do 5º ano de es-

colaridade alusivos à diversidade no mundo animal. 

Esta iniciativa permitiu uma participação ativa e cívica dos 

alunos e a sensibilização para a adoção de comporta-

mentos de preservação dos recursos naturais, nomeada-

mente da floresta. Nesse sentido, contribuiu-se muito po-

sitivamente para a promoção e apropriação de hábitos de 

vida saudáveis, articulando-se saberes numa perspetiva 

de interdisciplinaridade com conteúdos de Português e 

Educação Visual.  

O Coordenador do D.C.E. 

 Jorge Almeida 



Pág. 14 
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FEIRA DOS MINERAIS 

Nos dias 9 e 10 de março de 2016, a Comunidade Educati-

va do Agrupamento de Escolas Fernando Pessoa teve a 

oportunidade de visitar uma Feira de Minerais promovida 

pelo Departamento de Ciências Experimentais, que decor-

reu na Escola Básica Fernando Pessoa. Esta atividade arti-

culou-se com o programa de Ciências Naturais, no que res-

peita à exploração dos materiais terrestres, nomeadamen-

te, rochas e minerais e suas aplicações no fabrico de obje-

tos.  

A participação dos alunos foi muito positiva, tendo a ativi-

dade permitido o reconhecimento do papel da Ciência e da 

Tecnologia na transformação e utilização dos recursos 

existentes na Terra. 

 

 

 

 

O Coordenador do Departamento de Ciências Experimentais 

 Jorge Almeida 

CAMPEONATO DE CÁLCULO MENTAL – JOGO DO 24 

Ao longo dos dois primeiros períodos letivos, os alunos do 2º ciclo da 

Escola Básica Fernando Pessoa foram treinados na aplicação de es-

tratégias de cálculo mental com recurso ao Jogo do 24 – atividade 

lúdica, mas de pensamento/raciocínio, que fomentou o gosto e a 

confiança no aprender matemática e promoveu a aquisição e prática 

de estratégias de cálculo mental, bem como a memorização das ta-

buadas da multiplicação. 

A final do campeonato decorreu no Dia do Agrupamento, 18 de mar-

ço, com a participação de 2 a 3 elementos por turma, tendo obtido os 

primeiros lugares os seguintes alunos: 

 - 1º lugar: Tiago Duarte Mourão, nº 30 do 6º F; 

 - 2º lugar: Xavier Costa Dias Sousa Guimarães, nº 31 do 6º A; 

 - 3º lugar: Mariana Antunes Mendes Silva, nº 19 do 5º A.  

 

Parabéns, a todos os participantes! 

 

Os docentes de Matemática do 2º Ciclo 
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“POESIA EM CADEIA” NO DIA DO 

AGRUPAMENTO 

No dia 18 de março, Dia do Agrupamento de Escolas 

Fernando Pessoa, o Subdepartamento de Português (3.º 

ciclo) não deixou de prestar a merecida homenagem à 

Poesia com a atividade “Poesia em Cadeia”, dinamizada 

na Sala B15 da Escola Sede, entre as 9:00 e as 12.30, 

tendo como público alvo as turmas do 8.º ano.  

A afluência à sala foi uma constante durante toda a ma-

nhã, tendo os visitantes aproveitado o momento para re-

laxar, refletir e escrever versos alusivos a imagens colo-

cadas à disposição, com a intenção de inspirar os 

“poetas emergentes” a produzir de forma lúdica e espon-

tânea rimas e trocadilhos, exprimir sentimentos, pensa-

mentos ou simples ideias, que brotassem da criatividade 

e da imaginação de cada um. Bastava contemplar as 

imagens, pensar num conjunto de palavras-chave e par-

tir para a criação poética, recorrendo a sinónimos, antó-

nimos, metáforas comparações, entre outros recursos 

literários, trabalhados nas aulas de Português.  

Antecipou-se, assim, o festejo do Dia Mundial da Poesia 

(21 de março), que este ano coincidiu com as férias da 

Páscoa dos alunos e o período das reuniões de avalia-

ção dos professores. Muitos dos versos produzidos reve-

laram reconhecida qualidade, tendo surgido poemas 

completos, em vez dos dois ou três versos inicialmente 

sugeridos, prova do entu-

siasmo com que os alu-

nos se entregaram à es-

crita.  

Seguem-se exemplos de 

algumas das inúmeras 

criações poéticas produ-

zidas de forma lúdica e 

espontânea: 

 O Branco é tudo… 
 Mas não é nada… 
 Uma cor simples e calada… 
 
 O Branco é muito mais  
 Do que uma simples cor, 
 Inspira todos em seu redor. 
 
 É vago, é gélido e frio 
 E acentua o vazio 
 Que é a solidão. 
 
 O Branco, essa cor inspiradora,  
 Que inspirava todos outrora, 
 Permanece na nossa vida em qualquer hora.             
 

         Miguel Marques, 8.º ano 
 
 A Vida é uma encruzilhada, 
 Às vezes está baralhada, 
 Mas não te vais perder 
 Se o caminho certo conseguires escolher. 
 
 Existem Caminhos bons 
 Outros maus 
 Segue o que te digo 
 Ouve o teu coração, 
 Mas, às vezes, terás que dizer “não”. 
 
 A vida tem vários caminhos 
 Alguns trazem felicidade, 
 Outros trazem tristeza. 
 Escolhe acertadamente 
 E a tua vida  
 Vai ser como a poesia.              
 

Miguel Silva, 8.º ano 
 

 O Amor é algo que 
 não se pode explicar 
 Apenas sentir! 
 
 Quando estou contigo 
 As minhas pernas tremem 
 O meu estômago dá voltas 
 O meu coração bate mais forte, 
 E um sorriso abre-se no meu rosto! 
 
 Amor não é só andar  
 de mãos dadas 
 é ser amigo 
 e estar sempre “lá” 
 para tudo.                                              
 

                  Soraia e Cláudia, 8.º ano 
 

Artigo da autoria de:  Professora Marisol Valente 
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KARAOKE NO DIA DO AGRUPAMENTO 

No Dia do Agrupamento, o Departamento de Línguas Estrangeiras dinamizou várias atividades, entre as quais o 

“Karaoke”, com o objetivo de fomentar nos alunos o gosto e a motivação para o uso das línguas estrangeiras. Esta ativi-

dade decorreu no auditório da escola e contou com a colaboração de alguns alunos do Curso Vocacional “Artes e Multi-

média” na sua organização e com a presença de vários discentes do Agrupamento, de todos os ciclos. 

Apesar de se ter cantado e ouvido muitas músicas de língua inglesa, as músicas de língua portuguesa foram as princi-

pais eleitas entre os participantes mais novos, que cantaram os êxitos dos cantores /grupos : Agir, DAMA, Nelson Frei-

tas, Dengaz, entre outros.  

Durante toda a manhã do dia 18 de março, o auditório teve sempre um público muito participativo, motivado, animado, 

“afinado” e cheio de energia.  

O Departamento de Línguas Estrangeiras fez um balanço muito positivo desta atividade e considera que todos os objeti-

vos foram atingidos. 

LABORATÓRIOS ABERTOS 

Atividades Experimentais de Ciências Natu-
rais e de Físico-Química 

No dia 18 de março de 2016 - Dia do Agrupamento, o 

Departamento de Ciências Experimentais organizou os 

laboratórios de Ciências Naturais e de Físico-Química, 

de modo a possibilitar à Comunidade Educativa a reali-

zação de atividades experimentais simples, mas apelati-

vas, focadas em conceitos de Ciências Naturais, de Físi-

ca e de Química, com recurso a materiais de laboratório 

e do quotidiano. Os visitantes tiveram oportunidade de 

realizar essas experiências, no seguimento de protocolos 

experimentais e com o acompanhamento/orientação de 

docentes destas disciplinas, que contaram, também, com 

a preciosa ajuda de alunos.  

O interesse e a curiosidade científica dos visitantes; a 

colaboração de um grupo de alunos na dinamização de 

algumas experiências e na explicação de vários concei-

tos envolvidos; e o contacto dos alunos mais jovens com 

os laboratórios, as experiências e a interpretação das 

mesmas destacam-se como os principais aspetos positi-

vos desta iniciativa. 

 

 

O Coordenador do Departamento de Ciências Experimentais  

 Jorge Almeida 
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OS MÁRTIRES DE ARRIFANA 

No Dia do Agrupamento, os professores de História e Geografia de Portugal organizaram uma exposição sobre a Se-

gunda Invasão Francesa, na qual estiveram patentes trabalhos realizados pelos alunos do sexto ano de escolaridade e 

réplicas dos equipamentos utilizados pelos soldados franceses e portugueses. Estas foram amavelmente cedidas pela 

Junta de Freguesia de Arrifana, a qual, no ano de 2009, comemorou o segundo centenário do episódio dos “Mártires de 

Arrifana”, procedendo à sua reconstituição. 

Por que motivo se deu esse triste episódio?   

Apesar de os seus exércitos terem sido derrotados, quando pela primeira vez invadiram Portugal, em finais de 1807, 

Napoleão não desistiu de tentar ocupar o nosso país.  

A Segunda Invasão Francesa começou no dia 4 de março de 1809, quando o marechal Nicolas Soult entrou em Trás-os

-Montes. A 29 de março, conseguia conquistar o Porto, dias depois de ter ocorrido o desastre da “Ponte das Barcas”, 

quando alguns milhares de portuenses tentaram refugiar-se na margem sul do Douro, precipitando-se sobre a única 

ponte existente sobre o rio, a qual assentava sobre barcas. Talvez pelo excesso de peso, talvez por terem sido abertos 

os alçapões protetores, para assim se impedir o avanço dos franceses, um elevado número de pessoas acabou por 

morrer por afogamento. 

Depois de ocupada a cidade do Porto, Soult enviou alguns destacamentos de cavalaria para sul. Ora, quando soube da 

entrada dos franceses em Portugal, Bernardo António Soares Barbosa da Cunha, natural de Arrifana, juntou rapazes da 

sua terra e dos arredores, a fim de combater as tropas invasores. Foram levadas a cabo várias emboscadas. Numa de-

las, que teve lugar no sítio da Costa de S. Tiago, acabou por ser morto a tiro, pelo próprio Bernardo António da Cunha, 

um sobrinho de Soult, um oficial de cavalaria de apelido Lameth. 

Assinalada como terra de invasores, Arrifana foi cercada pelo general Thomiers, na madrugada de 17 de abril de 1809. 

Apertando-se o cerco, os habitantes que não conseguiram fugir, ou que foram mortos à medida que os soldados de 

Thomiers avançavam, refugiaram-se na Igreja Matriz. No entanto, os soldados franceses acabaram por aí entrar e obri-

garam os homens e rapazes que aí se encontravam a sair em linha. Cá fora, foram “quintados”: num grupo de cinco, o 

quinto elemento era posto de lado e amarrado. No final, mais de cem indivíduos foram levados para o lugar da Buci-

queira, já na freguesia de S. João da Madeira, onde foram postos em linha e fuzilados.  

Os Professores de História e Geografia de Portugal 

O SÍMBOLO DO 25 DE ABRIL  

O cravo vermelho é um dos símbolos da revolução de 25 de abril de 1974. Por que motivo essa flor terá surgido nos ca-

nos das espingardas dos soldados que puseram fim à ditadura do Estado Novo? 

Há pelo menos duas versões a esse respeito. Segundo uma delas, o 

dono do restaurante self-service existente no edifício “Franjinhas”, na 

Rua Braamcamp, teria decidido oferecer cravos brancos e vermelhos 

às suas clientes, por ocasião do primeiro aniversário do seu estabele-

cimento, o qual fora inaugurado precisamente um ano antes da revo-

lução. Devido às movimentações militares, o restaurante acabou por 

não abrir, tendo o proprietário dito às empregadas que levassem as 

flores para suas casas. Ao sair da estação de metro do Rossio, uma 

delas, chamada Celeste, deparou-se com os tanques. Então, pergun-

tou ao primeiro soldado que encontrou o que faziam. Este respondeu

-lhe que estava em curso uma revolução. Celeste deu-lhe um dos 

cravos, que ele 

colocou no cano da sua espingarda. Ao subir a rua em direção ao 

quarto onde vivia, ofereceu as restantes flores aos soldados com que 

se foi cruzando. Outra versão conta que terão sido as vendedeiras de 

flores da Baixa de Lisboa que os terão oferecido aos soldados. 

Qualquer que seja a razão, esta flor, tão barata e popular, ficou de tal 

modo associada ao 25 de Abril que esta revolução ficou conhecida 

como “revolução dos cravos”. 

Na exposição comemorativa que esteve patente no átrio da Escola 

Básica Fernando Pessoa, o cravo vermelho não deixou de marcar 

presença entre os trabalhos produzidos pelos alunos. 

A equipa 
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CONCURSO “FORNO SOLAR”  

Numa iniciativa do Clube Eco-Escola e dos professores de Ciências Físico-Químicas da Escola Básica Fernando Pes-

soa, teve lugar um concurso que envolveu a construção de fornos solares.  

O teste de funcionamento teve lugar no dia 1 de maio, entre as 9h30m e as 13h00m. A temperatura final da água obtida 

pelos vários fornos que foram a concurso variou entre os 51º e os 67º, permitindo que em cada um dele se assassem 

maçãs. 

As equipas vencedoras eram formadas por alunos das turmas 5ºA (Mariana Silva, Bruna Valente e Diana Pereira) e 7ºH 

(Renato Pires, Eduardo Topa, Filipe Lopes, Nuno Fernandes, Sofia Fernandes e Joana Santos). Em segundo lugar, 

classificou-se a equipa formada por alunos do 6ºA (Carolina Pinto, Pedro Pinho, João Oliveira, Teresa Costa, Sofia 

Campos e Manuel Ratola). A terceira classificada era constituída por dois alunos do 6ºA (Manuel Tavares e Miguel Ta-

vares) e um do 8ºA (Francisco Tavares). 

Participaram ainda equipas formadas por alunos do Curso Vocacional e das turmas 5ºA, 6ºH, 7ºA, 7ºG e 9ºA.    

Todos os participantes, nomeadamente os vencedores, estão de parabéns!  

PEDYPAPER  

No Dia do Agrupamento, os professores de História e Geografia de Portugal organizaram um pedypaper sobre a forma-

ção de Portugal, no qual participaram equipas de três alunos de cada uma das turmas do 5º ano. 

O nível dos participantes foi excelente. Com efeito, nenhuma equipa falhou uma única resposta, de modo que foi neces-

sário proceder a um desempate! Uma vez este concluído, saíram vencedoras as equipas do 5ºA e do 5ºD, às quais da-

mos, mais uma vez, os parabéns. 

Aqui estão as perguntas do pedypaper. Também conseguirás responder acertadamente a todas elas?  

 

 
 
 
 
Os Professores de História e Geografia de Portugal 

1– Que condado surgiu no reino de Leão e deu origem a Por-

tugal?   

2– Qual o nome do filho de D. Henrique e D. Teresa?   

3– Diz o nome da batalha em que D. Afonso Henriques ven-

ceu D. Teresa.    

4– Em que ano e com que tratado Portugal se tornou um rei-

no independente?   

5– Quem concedeu a bula “Manifestis Probatum”?   

6– Completa a seguinte afirmação:  “A luta contra os muçul-

manos tinha como principal objetivo...  “ 

7– Diz o nome de duas localidades que Afonso Henriques 

teve de conquistar para dominar a linha do Tejo.   

8– Qual a principal função de um castelo?    

9– Diz o cognome de D. Afonso Henriques. 

10– Indica o nome do rei que conquistou definitivamente o 

Algarve. 

11– Diz quais as cores da primeira bandeira da monarquia 

portuguesa. 

Soluções 
1 – Portugal teve origem no Condado 
Portucalense. 
2 – D. Afonso Henriques era filh ode D. 
Henrique e D. Teresa. 
3 – D. Teresa foi derrotada na batalha de 
S. Mamede. 
4 – Em 1143, foi assinado o Tratado de 
Zamora, obtendo Portugal a sua inde-
pendência. 
5 – Foi o papa Alexandre III quem conce-
deu a bula Manifestis Probatum. 
6 – … reconquistar os territórios que 
estes tinham conquistado a partir de 711 

 
7 – D. Afonso Henriques teve de con-
quistar Santarém, Lisboa, Sintra, Alma-
da. 
8 – O castelo tinha sobretudo uma fun-
ção defensiva. Era também a residência 
do senhor. 
9 – D. Afonso Henriques tem o cognome 
de “Conquistador”. 
10 – D. Afonso III conquistou definitiva-
mente o Algarve. 
11 – A bandeira da monarquia era azul e 
branca.  
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OFICINA DE MARCADORES DE LIVROS  

Durante este ano letivo, na Biblioteca da sede do Agrupa-

mento, funcionou  a Oficina de Marcadores de Livros, à 

quinta feira, no turno da tarde. Esta atividade teve como 

objetivos reforçar a componente prática na aprendiza-

gem; valorizar a partilha de saberes; desenvolver a capa-

cidade de observação e exploração de materiais varia-

dos; estimular a imaginação e a criatividade; desenvolver 

capacidades reflexivas e críticas; desenvolver o gosto pe-

la leitura e pela escrita; promover o gosto pelo saber e 

pelo aprender; estabelecer e fortalecer as relações inter-

pessoais; contribuir para a formação integral dos partici-

pantes.  

Os materiais foram fornecidos pela Coordenação da Bibli-

oteca e pela Professora dinamizadora da atividade. Con-

cretamente, as sessões realizadas constaram da elabora-

ção de marcadores, da exposição e partilha dos mesmos 

em datas comemorativas, como por exemplo, no Natal, 

no Dia dos Namorados, no Dia 25 de Abril e nos Dias do 

Pai e da Mãe. 

Frequentaram esta oficina sete alunas do 2.º e 3.º Ciclos. 

Na opinião das mesmas, esta atividade foi proveitosa na 

medida em que, durante as sessões de trabalho, se de-

senvolveram tarefas de carácter mais prático que lhes 

permitiram treinar a concentração, a destreza manual, a 

motricidade fina, a criatividade e a melhoria das relações 

interpessoais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prof.ª Luísa Pintado - Oficina de Marcadores de Leitura/Bibliot. 

A FEIRA DO LIVRO NA BIBLIOTECA 

Entre os meses de abril e maio de 2016, realizou-se a 

feira anual do livro na Biblioteca da escola sede do Agru-

pamento. 

O objetivo desta feira foi divulgar e disponibilizar para 

venda livros que fazem parte das metas curriculares, li-

vros de apoio ao estudo, assim como livros da literatura 

infanto-juvenil, livros para adultos e livros de culinária. 

A grande variedade de livros dentro dos géneros acima 

referidos, bem como o desconto de 20% sobre o preço 

do editor, revelaram-se aspetos atrativos na procura e 

aquisição de obras de leitura obrigatória e recreativa, li-

vros úteis no apoio ao estudo nas diferentes disciplinas, 

de exemplares de literatura de autores nacionais, de au-

tores dos PALOP e de autores estrangeiros.   

 

Este evento teve uma grande adesão da parte da comu-

nidade escolar em geral, sendo o volume de vendas sa-

tisfatório, uma vez que se atingiu o montante de seiscen-

tos euros.   

Esta iniciativa pretendeu, mais uma vez, promover junto 

de todos a importância da prática da leitura.   

Luísa Pintado, Departamento de Português/Biblioteca    
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QUADRAS AOS SANTOS POPULARES 

Chegou ao fim mais um ano escolar. Com ele, terminam também os concursos da Biblioteca e outras atividades que aí 

decorreram, tão do agrado dos alunos. Os concursos de escrita criativa que foram decorrendo, são reveladores de que 

os nossos alunos se divertem a escrever e que têm aperfeiçoado este mecanismo. Neste período o tema era: «Quadras 

aos Santos Populares»- não faltaram  engraçadas quadras  ao nosso S.João , ao Santo António de Lisboa e ao 

S.Pedro, a relembrar-nos estas tradições … Aqui vai: 

 

S.João 

S.João vem para a Feira 

E traz a rusga a tocar. 

Vem à Fernando Pessoa 

E vamos todos dançar. 

 

S.Pedro 

S. Pedro, estás cansado 

De tanto calcorrear 

Vem à Fernando Pessoa 

Só para descansar. 

 

Sto António 

És o nosso padroeiro 

Padrinho dos portugueses. 

Por isso te festejamos 

Muitas e muitas vezes    

Miguel e Manuel Tavares 6º A 

 

Todos estes alunos estão de parabéns e, de certeza, mais ricos pois ler e escrever enriquece-nos sempre.  

O que é mesmo preciso é escrever, escrever…  

Até para o ano e não se esqueçam de ler nas férias!! 
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A MÃE MENTE? 

A mãe cuida, a mãe ama, a mãe ensina…no entanto, 

a mãe também “mente”. 

Ela mente… dizendo que nunca está cansada de fazer 

tudo por nós; ela mente dizendo que a partir de uma 

dada altura da vida temos que ser autónomos e no 

mesmo instante…lá está ela a fazer o máximo para 

nos ajudar e auxiliar… 

A mãe mente…diz estar farta de nos ensinar sempre 

as mesmas coisas. Só que eu sei que ela gosta de to-

dos os momentos em que nos orienta e ensina.  

Ela mente… dizendo que um dia nos vai deixar, ou 

seja,  «morrer» …Mentira porque ela vai estar sempre 

no nosso coração. 

E quando nos pede para «repetir o prato» …eu sei 

que é para nos olhar mais uma vez e estar connosco o 

máximo de tempo possível. 

Enfim, ela “mente” por boas causas…muito boas mes-

mo. 

Mas, lembrem-se: mãe é mãe e por nada deste mun-

do… a devemos negar. 

Amo-te,mãe! 

Laura Valgôde 

Nº 13, 5ºB 

“Se eu fosse refugiado “é uma pergunta que me obriga a 

refletir sobre a vida que tenho hoje e que de um momen-

to para o outro, posso perder!                                                                   

Estas perguntas ajudaram-me a perceber melhor o que é 

ser refugiado e a perceber o que cada um de nós valori-

za mais na vida ao ter de escolher o que levar na mochi-

la. 

Custar-me-ia muito ter de deixar tudo para trás e reduzir 

tudo  a uma mochila. 

Nesse sentido, dei por mim a pensar e a refletir sobre o 

que levar, já que tudo é importante. Contudo, consegui 

chegar a uma conclusão, levar só o que mais necessita-

va e assim fiz a minha mochila: 

    -Objetos de higiene pessoal 

    -telemóvel e carregador com um saco á prova de água 

    -dinheiro e identificação embalados 

    -mini kit  de primeiros socorros 

    -fósforos e lanterna 

    -uma muda de roupa 

    -uma fotografia da família 

    -enlatados e gomas 

 

Esta iniciativa levou-me a valorizar mais  este drama que 

afeta milhares de pessoas. Hoje sinto-me mais sensibili-

zada para as dificuldades dos refugiados.  

Mafalda Santos nº19 5ºC   

Campanha do Laço Azul 

Bater na criança 
É má opção 
Ela vai sofrer 
Por violação. 
 
Para uma criança 
Isso é demais 
Ela precisa 
De direitos especiais. 
 
Ela magoa-se 
Fica ferida 
Ao confiar nas pessoas 
Fica desiludida. 
 
Com o laço azul 
Iremos compreender 
Que a criança 
Não tem que sofrer! 
 
Para acabar com o seu receio 
Toda a criança 
À segurança tem direito. 

 
 
 
 
 
 

Turma: 5ºE 
João Vaz e Dylan Correia 

SE EU FOSSE REFUGIADO O QUE LEVAVA NA MOCHILA  
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VISITA DE ESTUDO À SULDOURO 

No dia 8 de abril de 2016 as turmas 5ºA e o 5ºB foram à 

Suldouro. Partimos ás 15:20h e chegamos ás 17:20h., 

encontrava-se já à nossa espera uma guia que nos acom-

panhou e questionou diversas vezes. 

Durante a visita, vimos enormes contentores devidamente 

identificados, e que continham lâmpadas florescentes, ba-

terias, óleos usados, óleos alimentares, objetos de eletró-

nica, vidros… Tudo isto, segundo a guia, iria ser recicla-

do. 

Depois mostrou-nos o aterro sanitário que já “se tinha es-

gotado”, mostrou-nos uma maneira de reutilizar o plástico 

e  imitar a madeira… Entretanto, fomos ver o papel a ser 

esmagado e a transformado em cubos. Também nos ex-

plicou como é que conseguiam que as gaivotas não pou-

sassem no aterro: havia um falcão à solta! 

Depois desta tarde bem passada, ficamos mais sensibili-

zados para a reciclagem e alertados para a possibilidade 

de permitir aos cidadãos uma participação ativa na me-

lhoria da qualidade do ambiente. 

Maria João Lima Ribeiro,nº20  5ºB 

No passado dia 31 de maio, o aluno Xavier Guimarães, 

do 6ºA, venceu o primeiro concurso literário Rotary club 

Caldas das Taipas, na categoria “2º ciclo - Conto”. 

O concurso subordinado ao tema “Sê um Presente para o 

Mundo” estava dividido em quatro categorias: “2º ciclo - 

conto”, “2º ciclo - Poesia”, “3ºciclo - Conto” e “3º ciclo - 

Poesia”. O aluno Xavier Guimarães, nº31, do 6ºA, da Es-

cola Básica Fernando Pessoa foi o único participante des-

te agrupamento, tendo vencido com o seu conto cujo títu-

lo era “Uma Revolução pela Vida”. 

A cerimónia da entrega dos prémios realizou-se nas insta-

lações da Rotary club Caldas das Taipas, com a presença 

do senhor Governador do Distrito 1970, o senhor António 

Custódio Vaz, da senhora Vereadora da Cultura da Câ-

mara Municipal de Guimarães, entre outras autoridades 

locais, assim como os diretores das escolas secundárias 

de Caldelas das Taipas e de Briteiros, tendo os seus alu-

nos vencido as restantes categorias. 

 

 

 

 

 

 

Xavier Guimarães, Nº31, 6ºA 

ALUNO DA EB FERNANDO PESSOA VENCEU CONCURSO LITERÁRIO DA ROTA-

RY CLUB 
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UM HEROI DO 25 DE ABRIL 

Fernando José Salgueiro Maia nasceu no dia 1 de julho de 1944, em Castelo de Vide, no distrito de Portalegre, e mor-

reu no dia 4 de abril de 1992, em Santarém. 

O seu pai chamava-se Francisco da Luz Maia e era ferroviário; o nome da sua mãe era Francisca Silvéria Salgueiro. 

O futuro capitão Salgueiro Maia começou os seus estudos em São Torcato, no concelho de Coruche, prosseguiu-os em 

Tomar e concluiu o ensino secundário no Liceu Nacional de Leiria. Depois, ingressou na Academia Militar, em outubro 

de 1944. 

A sua carreira militar teve início em 1966, quando se apresentou na Escola Prática de Cavalaria, em Santarém. Em 

1968, partiu para o Norte de Moçambique, integrado na 9ª Companhia de Comandos. Durante a Guerra Colonial ou do 

Ultramar, eram as companhias de comandos que tinham de enfrentar as missões mais perigosas. A sua participação 

neste conflito continuou na Guiné, onde esteve a partir de julho de 1971. No ano anterior, fora promovido ao posto de 

capitão, por se ter distinguido nos combates que travara no Norte de Moçambique. 

Por essa altura, a guerra parecia não ter solução. As dificuldades estavam a aumentar e não havia liberdade de expres-

são. Estas razões levaram à formação do M.F.A. (Movimento das Forças Armadas), em que Salgueiro Maia participou 

como delegado de Cavalaria. 

No dia 25 de abril de 1974, Salgueiro Maia foi quem comandou os blindados que partiram de Santarém em direção a 

Lisboa. Foi também ele quem conseguiu que Marcelo Caetano, o último primeiro-ministro do Estado Novo, o qual esta-

va cercado no quartel da GNR do Carmo, se rendesse e entregasse o poder ao general António de Spínola. Em segui-

da, escoltou-o até ao avião que o levou para a Madeira, juntamente com outros ministros e com o Presidente da Repú-

blica, Américo Tomás. 

Em finais de 1975, partiu para os Açores, regressando a Santarém em 1979. A partir dessa data, comandou o Presídio 

Militar de Santa Margarida. Dois anos depois, foi promovido a major. 

Em vida, foi condecorado com a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade. A título póstumo, ou seja, já depois da sua morte, 

recebeu outras condecorações: medalha de ouro de Santarém e Grande Oficial da Ordem de Torre e Espada. 

A humildade de Salgueiro Maia era tão grande que recusou uma série de honras: ser membro do Conselho da Revolu-

ção, governador civil de Santarém, adido militar numa embaixada à sua escolha ou membro da Casa Militar da Presi-

dência da República. 

Em 1989, foi diagnosticado um cancro. Apesar de ter sido submetido a várias intervenções cirúrgicas, morreu por causa 

dessa doença no dia 4 de abril de 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ºG  
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CONCURSO DE LEITURA EXPRESSIVA 

Teve lugar, na passada quarta-feira, dia 1 de junho, a fi-

nal do Concurso de Leitura Expressiva em que estiveram 

envolvidos os alunos do quinto e do sexto ano.  

Cada turma escolhera previamente os seus representan-

tes, um efetivo e outro suplente. Dadas as características 

do excerto de “A Locomotiva Tchaaf”, de Carlos Correia, 

que, na final do concurso, tiveram de ler, pode-se dizer 

que foram condignamente representadas. Com efeito, tra-

tava-se um texto muito exigente, obrigando quem o leu, a 

mostrar que possuía um bom nível de dicção, fluência e 

entoação. Poderás pôr à prova a excelência da tua leitura 

com um dos seus parágrafos:  

“Tchaf, tchaf, tchaf, tchaf, rilha o ferro, range o rail, roda a 

roda, reduplica a raiva de mil corcéis a escoucinhar furio-

sos as alavancas da máquina.” 

No quinto ano, o vencedor do concurso foi o João Jorge 

(5ºF), o segundo classificado, o Gonçalo Santos (5ºC) e o 

terceiro, a Laura Valgöde (5ºB). No sexto ano, venceu a 

Inês Silva (6ºB), ficando em segundo lugar o David Mar-

tins (6ºA) e em terceiro a Beatriz Correia (6ªE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os Professores de Português 

O AUTORRETRATO DE PIERRE BETEILLE 

A imagem representa o autorretrato de Pierre Beteille. Este encontra-se sentado a uma mesa, segurando um livro aber-

to, apoiado sobre a mesma mesa.  

O livro tem uma escadaria na capa que dá acesso a um jardim. Está colocado sobre 

a mesa e disposto de forma organizada, pois tem arbustos, vegetação rasteira, pe-

dras decorativas de diferentes tamanhos e formas. Ao lado, há um caminho de pe-

dra que conduz até ao interior do livro. Pierre Beteille encontra-se com o livro aberto 

e observa o seu interior com uma expressão de curiosidade em relação ao conteúdo 

do livro. 

Este autorretrato de Pierre Beteille está relacionado com a importância da leitura e 

da natureza. 

A realização desta atividade, no âmbito da disciplina de Português, levou-me a que-

rer saber mais sobre a personalidade anteriormente referida. Através de um trabalho 

de pesquisa na internet, fiquei a saber que Pierre Beteille é diretor de arte e fotógrafo francês que usa a manipulação de 

imagens para dar cor a uma vasta criatividade. Defende que não é um fotógrafo nem um artista, só cria imagens. Tira 

fotografias medianas ou até ruins, segundo ele, que tenta melhorar graças ao Photoshop. Afirmou numa entrevista: “Eu 

leio bastante e gosto de livros, então queria criar imagens sobre eles. Desculpe-me, mas não tenho muito a dizer sobre 

as minhas fotos. Para mim, fotos são como piadas: se você tem que as explicar significa que elas não são muito boas.” 

Os autorretratos de Pierre Beteille são “selfies” criativas que se distanciam das habituais “selfies” com “boquinhas” mui-

to populares nas redes sociais. 

Alexandra Santos – 8º Ano/Turma H 

Os representantes das turmas do 6º ano 

3º Ciclo 
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CONCURSO NACIONAL DE LEITURA  

2015/2016 

10.ª Edição - 2.ª Fase Distrital - Aveiro 

 

 

A Biblioteca Municipal Ferreira de Castro acolheu, dia 27 

de abril, a fase distrital da 10.ª edição do Concurso Nacio-

nal de Leitura, que decorreu no Pavilhão Municipal Profes-

sor António Costeira em Oliveira de Azeméis. 

O Concurso Nacional de Leitura (CNL) é uma iniciativa de 

promoção do livro e da leitura organizada em parceria com 

o Plano Nacional de Leitura (PNL), a Direção Geral do Li-

vro, Arquivo e Bibliotecas (DGLAB) e da Rede de Bibliote-

cas Escolares (RBE). É de referir o apoio da Rádio Televi-

são Portuguesa (RTP), do IP Camões e, ainda, o apoio da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis. 

Participaram nesta fase distrital 255 alunos/as de 63 esco-

las dos 16 concelhos do distrito de Aveiro. Entre os/as con-

correntes, estiveram presentes os três representantes da 

Escola Básica Fernando Pessoa, vencedores da 1.ª fase: 

Carlos Filipe Sousa Oliveira (9.ºC, n.º 3); Rafael Alves Pais 

(7.º A, n.º 23) e Sofia Vieira de Sousa (8.ºA, n.º 29). 

No período da manhã, os/as participantes do 3.º ciclo do 

ensino básico realizaram as provas escritas sobre os livros 

“A Estrela” de Vergílio Ferreira e “A Instrumentalina” de Lí-

dia Jorge. Já para o ensino secundário foram escolhidas as 

obras “Aparição” de Vergílio Ferreira e “Emigrantes” do es-

critor oliveirense Ferreira de Castro. 

À prova oral chegaram cinco finalistas de cada nível de ensino. A prova foi constituída por um momento de leitura ex-

pressiva e outro de compreensão das obras já referidas. 

As alunas Margarida Aguiar, da Escola Secundária João da Silva Correia, de São João da Madeira (1.ª classificada em 

173 participantes do 3.º ciclo), e Joana Gaspar Ferreira, da Escola Básica e Secundária de Santa Maria da Feira (1.ª 

classificada do ensino secundário em 82 participantes), fo-

ram as vencedoras da fase distrital de Aveiro da 10.ª edi-

ção do CNL. As duas alunas irão representar o distrito de 

Aveiro na final do CNL 2015/2016 que decorrerá em Lis-

boa, entre o final do mês de junho e o início de julho, coin-

cidindo com o final do ano letivo. 

Durante o dia, alunos/as, professores/as e outros/as   parti-

cipantes e colaboradores/as puderam assistir a várias inici-

ativas. No período da tarde, a cerimónia e os momentos de 

animação estiveram a cargo de Pedro Neves, humorista e 

comediante, que brindou o público presente com um espe-

táculo de stand-up comedy. 

No encerramento desta fase distrital de Aveiro da 10.ª edição do Concurso Nacional de Leitura, a Vereadora da Cultura 

da Câmara de Oliveira de Azeméis, Dra. Gracinda Leal, elogiou o “esforço e dedicação” de todos /as os/as alunos/as 

em participarem na maior iniciativa de promoção da leitura do país e apelou para que “continuem a ler, ocupando dessa 

forma o seu tempo livre”. 

Todas as informações relativas a este concurso estão disponíveis no sítio oficial do evento com o endereço  

http://cnl2016.bm-ferreiradecastro.com/ 

 
 
 

Luísa Pintado, Departamento de Português/Biblioteca 

http://cnl2016.bm-ferreiradecastro.com/
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OUTRAS LEITURAS 

A Zanga das Letras Comadres de Carlos Nuno Granja 

Sinopse 

"Numa rua muito estreitinha viviam as letras. Ao lado, na rua vizinha, mas que era larga como 

uma avenida, viviam os números! Havia tanta rivalidade entre estes cidadãos!". Esta é uma histó-

ria divertida que nos mostra como, tantas vezes, mesmo o que parece incompatível, por vezes ne-

cessita de se conciliar para que o resultado final seja feliz e do agrado de todos.. 

O Triunfo dos Porcos de George Orwell 

Sinopse 

Livro recomendado pelo Plano Nacional de Leitura - 9º Ano de escolaridade. Publicado pela pri-

meira vez em 1945, "O Triunfo dos Porcos" transformou-se na clássica fábula política deste sécu-

lo. Acrescentando-lhe a sua marca pessoal de mordacidade e perspicácia, George Orwell relata a 

história de uma revolução entre os animais de uma quinta e o modo como o idealismo foi traído 

pelo poder, pela corrupção e pela mentira. 

Inteligência Emocional para Totós de Steven J. Stein 

Sinopse 

Aumente o seu QE. Aprenda a controlar as suas emoções! Conhecer as suas emoções e ser ca-

paz de as controlar é a chave para ser bem-sucedido, pessoal e profissionalmente. Um quociente 

emocional elevado é um trunfo em qualquer situação. "Inteligência Emocional Para Totós" é o livro 

ideal para quem quer aprender a dominar os seus sentimentos e não se deixar levar pelas emo-

ções. Aqui encontrará exercícios e dicas fundamentais para melhorar o seu QE. Neste guia práti-

co descobrirá tudo sobre inteligência emocional. 

Sugestões de Luísa Pintado 

CINEMATECA 

ANGRY BIRDS - O FILME 

O filme leva-nos até uma ilha distante, inteiramente povoada por pássaros felizes e incapazes de 

voar – ou, pelo menos, voar de forma eficiente...  

Neste paraíso, porém, Red, um pássaro com problemas de temperamento, o veloz Chuck e o volátil 

Bomb, sempre foram verdadeiros inadaptados. 

Mas quando a ilha é visitada por misteriosos porquinhos verdes, serão exatamente estes imprová-

veis marginais que se incumbirão de descobrir que raio andam os porcos a tramar…  

O CAÇADOR E A RAINHA DO GELO 

Descobre o que acontece antes da história da Branca de Neve em “O Caçador e a Rainha do Gelo”. 

Charlize Theron, no papel da Rainha Má Ravenna, trai a sua bondosa irmã Freya (Emily Blunt) com 

um ato imperdoável, gelando-lhe o coração e libertando um poder glacial que nem Freya sabia pos-

suir. Em retiro num longínquo reino no Norte, Freya cria um exército de caçadores para a proteger, 

com a única regra que nenhum se podia apaixonar. Quando a guerra pelo domínio se intensifica 

entre as duas rainhas, o herói que se coloca entre ambas é Eric (Chris Hemsworth), o caçador de 

elite de Freya. Juntamente com a guerreira Sara (Jessica Chastain) – a única mulher que capturou 

o seu coração – Eric tem que ajudar Freya a vencer a sua irmã… ou a maldade de Ravenna irá per-

durar para a eternidade.  

UM DIA DE MÃE 

UM DIA DE MÃE é a mais recente comédia, recheada de estrelas, do realizador Garry Marshall 

(Pretty Woman, Valentine’s Day).  

Reunindo estrelas mundiais como Jennifer Aniston, Kate Hudson e Julia Roberts, lado a lado com 

Jason Sudekis, este filme é uma celebração do lugar universal das mães no nosso coração.  

Esta comédia, plena de sentimento, convida-nos a todos a desfrutar da alegria, das lágrimas e do 

amor, testemunhando a reunião de três gerações na semana em que se celebra o Dia da Mãe.  

 
Sugestões de Luísa Pintado  
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CURIOSIDADES  SOBRE  LIVROS 

  Os Lusíadas têm 250 470 caracteres excluindo espaços, distribuídos por 55 433 palavras, 

em 8816 versos, agrupados em 1102 estrofes, distribuídos por 10 cantos. Na obra surgem 

739 nomes geográficos, 392 nomes históricos e 539 nomes mitológicos. O total dos nomes 

com inicial maiúscula, em sinal de veneração, como Barões, Fé, Rei e outros é de 935. Os 

nomes próprios do poema são 827. 

  A carta de Pêro Vaz de Caminha tinha oito páginas. 

  Fernando Pessoa criou um slogan para a Coca-Cola, quando a bebida tentou entrar no mer-

cado português, durante a ditadura de Salazar: «Primeiro estranha-se, depois entranha-se.» 

  José Saramago, o Prémio Nobel da Literatura português, escrevia os seus romances em 

Word. 

  Ernest Hemingway alterou a última página do Adeus às Armas 39 vezes, para desespero 

dos editores. 

  O primeiro romance escrito numa máquina de escrever foi Tom Sawyer, de Mark Twain. 

  A Bela Adormecida chamava-se Princesa Aurora e o príncipe que a acordou era Filipe. 

  Rudyard Kipling foi despedido do lugar de repórter do jornal San Francisco Examiner. Na 

carta de despedimento, lê-se: «Lamento, Sr. Kipling, mas o senhor não sabe usar  a língua inglesa. Isto não é uma 

creche para amadores da escrita.» 

  O termo bestseller foi inventado pelo jornal americano Kansas Times and Star a 25 de abril de 1889, ao anunciar os 

seis livros mais vendidos na semana anterior. 

  O escritor Jonathan Swift descreveu, nas Viagens de Gulliver, as duas luas de Marte, Fobos e Deimos, dando os valo-

res exatos para os seus tamanhos e velocidades de rotação. Só cem anos depois é que os referidos satélites foram 

descobertos. 

  Cervantes e Shakespeare morreram no mesmo dia: 23 de abril de 1616. 

  O sapatinho da Gata Borralheira era originalmente feito de pele e não de cristal. A história foi mudada em 1600 por um 

tradutor. Cinderela perde sempre o sapato esquerdo. 

  Os Miseráveis, de Victor Hugo, tem uma das mais longas frases em língua francesa, 823 palavras sem um ponto. 

  Sherlock Holmes nunca disse «Elementar, meu caro Watson». 

  Na versão original de Mil e Uma Noites, Aladino era um rapazinho chinês. 

  Ian Fleming, o autor das histórias de James Bond, escreveu também Chitty Chitty Bang Bang, o livro que deu origem 

ao filme infanto-juvenil, na senda de Mary Poppins, My Fair Lady e Música no Coração, com Julie Andrews. 

  O único animal doméstico que a Bíblia não menciona é o gato. 

  Tolstoi demorou apenas seis anos a escrever Guerra e Paz. 

   Virgínia Wolf escreveu todos os seus livros de pé. 

  Louisa May Alcott, a autora de Mulherzinhas, um dos livros infantis mais lido pelas meninas portuguesas dos anos 50, 

detestava crianças. Só escreveu o clássico por encomenda do editor. 

  A Mensagem, de Fernando Pessoa, para concorrer ao prémio literário do Secretariado Nacional de Informação (SNI) 

do Estado Novo, tinha de ter pelo menos 100 páginas, segundo o regulamento. Crê-se que o tipógrafo esticou o miolo 

do livro, para atingir as 104 páginas, porque 27 estão em branco e das restantes 77, só 55 contêm os poemas. As que 

sobram são 12 de títulos isolados, 4 de epígrafes e 4 de índice, fora o frontispício e cólofon. Mesmo assim, Pessoa 

perdeu para Romaria, de Vasco Reis. 

In O NOVO LIVRO DAS INUTILIDADES, de António Costa Santos, Ed. Guerra e Paz  
Recolha de  Luísa Pintado  
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ENTREVISTA 

A paixão pela leitura 

Maria de Fátima Sousa Martinho, de onze anos de ida-

de, aluna  da Turma B, do 5.º Ano,  é uma das alunas 

mais assíduas na frequência da Biblioteca do nosso 

Agrupamento e uma leitora exemplar. Por esta razão, 

decidimos realizar esta entrevista a fim de a conhe-

cermos melhor no que diz respeito ao seu passatem-

po favorito – ler. 

- O que fazes nos teus tempos livres? 

MF -  Leio, sobretudo. Por vezes pesquiso sobre filmes 

baseados em livros que leio. 

- Com que idade começaste a criar o gosto pela leitu-

ra? 

MF- Comecei por me interessar pelos livros como brin-

quedo. Depois decorava as histórias que me liam. Na pré-

primária já conseguia ler pequenas histórias. No 1.º Ciclo, 

quando aprendi a ler, comecei a adquirir o hábito de ler 

regularmente. Lia os textos do manual de Português e 

tentava encontrar os livros de onde eles eram retirados. 

- Qual o tipo de literatura que mais te agrada? 

MF- Leio um pouco de tudo, mas interesso-   me mais por 

literatura de ficção. 

- Por que razão gostas desse tipo de literatura?  

 MF- Porque gosto de coisas imaginárias, de fantasia, his-

tórias que me fazem sonhar... 

 

 

 

- Falas com alguém sobre os livros que lês? 

MF- Gosto de falar com os meus familiares, como, por 

exemplo, os meus pais, o meu irmão que é mais novo 

que eu e a quem leio muitas histórias. Também falo das 

minhas leituras com as minhas amigas e colegas de tur-

ma e, por vezes, com a professora de Português. 

- Consideras que a leitura te ajuda nos teus estudos? 

MF- Penso que sim. Antecipar a leitura de uma obra de 

leitura obrigatória, ajuda-me na compreensão da mesma. 

Em relação às outras disciplinas, ajuda-me na compreen-

são e na expressão escrita. Por exemplo, agora estou a 

ler um livro sobre os deuses da mitologia greco-latina que 

me ajuda a compreender a história dos deuses. 

- Qual é o teu autor preferido? 

MF- O meu autor preferido é Richard Riordan, porque 

gosto do tipo de escrita dele e porque ele não abandonou 

a coleção de que eu mais gosto, Percy Jackson. Já estou 

ansiosa que chegue às livrarias o último livro que ele pu-

blicou. 

- Qual foi o livro que leste de que mais gostaste até 

este momento? 

MF- É difícil indicar algum, porque eu gosto de todos os 

livros que leio, mas talvez destaque a coleção do Harry 

Potter e a coleção do Percy Jackson.  

-Tens alguma personagem favorita nos livros que les-

te? 

MF- Gosto da Annabeth do Percy Jackson e da Hermione 

do Harry Potter.  

- Se tivesses de falar sobre a importância da leitura 

aos teus colegas, o que é que lhes dirias? 

MF- Diria que ler, além de adquirir conhecimentos, é so-

nhar. 

Agradecemos a disponibilidade da Maria de Fátima para 

a realização desta entrevista e esperamos que seja um 

incentivo para outros alunos no que diz respeito à aquisi-

ção de hábitos de leitura. 

 
 

Prof.ª Luísa Pintado e Inês Cunha - 5.º H 
(Entrevista e fotografias) 
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AS REDES SOCIAIS  

O termo redes sociais torna-se, nos dias de hoje, muito 

mais amplo do que há seis anos atrás. Além do famoso e 

mais que conhecido Facebook, o tão usado SKYPE em 

todo o mundo também é considerado como uma rede so-

cial. Mundialmente, existem quase 300 tipos de redes so-

ciais diferentes, para todos os gostos e usos. Estas plata-

formas passaram a fazer parte do ADN das marcas, que 

já não sobrevivem sem elas.  

Tudo começa na América com o “social media presence”. 

O Youtube é um dos primeiros a aparecer na indústria. 

Mais recentemente o Snapchat começa a ganhar proemi-

nência em Portugal. Estão em uso nos diversos dispositi-

vos: smartphone, tablets e computadores.  

Mas, então, como definir “redes sociais”? 

As redes sociais são estruturas virtuais compostas por 

pessoas e/ou organizações, ligadas por um ou vários ti-

pos de relações que partilham valores e objetivos comuns 

na internet. E são virtuais, obviamente, porque se referem 

às comunicações via Internet e que ultrapassam as qua-

tro paredes tradicionais. Além disso, as mesmas fazem 

parte dos media sociais, que são a produção de conteú-

dos de forma não centralizada, onde não há o controlo 

editorial de grandes grupos. Podemos  dizer que é a pro-

dução em massa de todos para todos. 

É também claro que as redes sociais não são só as virtu-

ais, pois antes da internet as redes sociais eram aquelas 

que estabelecíamos com as pessoas que nos rodeavam, 

como os nossos familiares, amigos, colegas de trabalho e 

que, ainda hoje, se mantêm, mas às quais não damos 

tanto enfâse. Os resultados de investigações recentes 

mostram que o futuro será liderado por conteúdos de ví-

deo. Melhor dizendo, o vídeo “será rei” em detrimento de 

outras redes sociais, não só para fins publicitários, profis-

sionais e educativos, mas também pessoais.  

Ainda há mais: se forem fanáticos do Facebook, as inves-

tigações atuais revelam que o mesmo tem os dias conta-

dos na indústria dos media. O mais interessante é pensar 

que filmes como “O Quinto Elemento”, “A Guerra das Es-

trelas” ou até mesmo “Star Trek” começam a aproximar-

se da realidade, pois o digital vai ter um papel preponde-

rante nas nossas vidas.  

Interessa contudo, destacar as vantagens e desvanta-

gens das redes sociais: 

Pesquisa Google®´, Luísa Pintado  

  
Vantagens 

  
Desvantagens 

  

   As redes sociais proporcionam-
nos uma grande facilidade para a 
comunicação, pois permitem liga-
ções com muita gente, indepen-
dentemente, de elas estarem na 
mesma cidade que nós ou noutro 
país. Não é nenhum segredo que 
a comunicação virtual se tornou 
muito mais atraente para muitas 
pessoas. Em tempos de atualiza-
ção social, uma grande quantida-
de de pessoas está solitária, e, 
para elas, a comunicação online é 
essencial. 

   As redes sociais dá-nos a possi-
bilidade de encontrar pessoas 
que mudaram de cidade há muito 
tempo, familiares, velhos amigos, 
colegas, etc.. Podemos comuni-
car com eles nas redes sociais e 
encontrá-los na vida real. Há al-
guns anos atrás, apenas podería-
mos sonhar com tal possibilidade. 

   As redes sociais oferecem gran-
des possibilidades de namoro e 
também de amizade. Devido à 
grande quantidade de utilizado-
res, as redes sociais fornecem a 
possibilidade a todos os membros 
descobrirem novos amigos e co-
nhecer novas pessoas de acordo 
com seus interesses e passatem-
pos. 

   As redes sociais podem ser bem 
utilizadas como anúncios de inter-
net e, olhando para o número de 
visitantes, são anúncios muito 
eficazes, como por exemplo, para 
encontrar ofertas de emprego. 

  A possibilidade de participar de 
grupos de discussão é outro pon-
to positivo das redes sociais. 
Existem grupos que reúnem pes-
soas interessadas em trocar infor-
mações sobre uma série de as-
suntos, como: doenças, adeptos 
de clubes, faculdades, cursos, 
livros, etc..  

  Tudo o que se faz e se deixa na 
internet ficará para sempre.  

   A informação pode ser usada por 
qualquer pessoa, sem que os 
utilizadores. Por isso, atualmente 
se veja a cópia ou roubo de iden-
tidade.   

   As informações de contacto po-
dem ser usadas para spam. 

   Às vezes, as redes sociais po-
dem, inclusive, prejudicar famílias 
e parentes próximos. A explicação 
aqui é simples: os utilizadores 
que estão muito interessados nas 
redes sociais gastam todo o tem-
po livre online e não prestam 
atenção às pessoas ao seu redor. 
Neste caso, o passatempo preju-
dica relacionamentos reais. 

   Os pais devem prestar atenção 
ao tempo que os seus filhos pas-
sam na internet, além de controlar 
o que andam a fazer, a fim de 
evitar que sejam vítimas de pes-
soas mal intencionadas, como 
pedófilos, por exemplo. 

   Um grande número de pessoas 
não pode passar um dia sem visi-
tar a rede social. A ausência de 
internet torna-se uma «privação», 
pois as pessoas ficam viciadas na 
comunicação online. 

   A disseminação de informações 
falsas é outro problema que acon-
tece nas redes sociais. Muitas 
pessoas leem algo em algum 
lugar ou ouvem falar e partilham. 
Isso pode tomar proporções gi-
gantescas, chegando a prejudicar 
gravemente as vítimas de tais 
mentiras. 

   Muitas pessoas costumam parti-
lhar demasiadas sobre as suas 
vidas nas redes sociais: contam 
onde moram, para onde vão via-
jar, onde estudam os filhos, etc.. 
Tudo isso pode acabar por chegar 
às pessoas erradas, que podem 
usar essas informações para pla-
near roubos, raptos ou outros 
crimes. 

   As redes sociais permitem o 
bullying cibernaútico 

   Os predadores sexuais e pedófi-
los usam estes meios para 
“caçar” as suas vítimas. 
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PALAVRAS CRUZADAS 
 

Propomos-te umas palavras cruzadas! Não utilizes acentos gráficos. 

 
 

 

Horizontais 

1 – Pessoa que tem dificuldade em tomar decisões. 

2 – Mole; forma do verbo orar (presente do indicativo). 

3 – Cem em numeração romana; nome próprio feminino; cin-

co em numeração romana; forma do verbo ver (pretérito per-

feito do indicativo). 

4 – Ofensiva, violenta. 

5 – Cinquenta em numeração romana; antes de Cristo; fruto 

da videira. 

6 – Cinco em numeração romana; terceira vogal; alimento dos 

mamíferos no início da sua vida. 

7 – Pôr do sol; contração da preposição de com o determi-

nante artigo definido as. 

8 – Enfraquecido, sem forças; a consoante de oito. 

9 – Assim terminam os verbos da terceira conjugação; ponto 

cardeal a que também se pode dar o nome de oriente. 

10 – Assim é quem tem o cabelo de um tom dourado ou cas-

tanho muito claro; ditongo existente na palavra Douro.  

Verticais 

1 – Oitava letra do alfabeto; sem cabelo; cinquenta em nume-

ração romana. 

2 – Uma vogal e uma consoante da palavra presente; sétima 

letra do alfabeto; forma do verbo cair (presente do indicativo). 

3 – Campo semeado de cereais; forma do verbo abrir 

(pretérito perfeito do indicativo). 

4 – Pessoa que tem dificuldade em tomar decisões; consoan-

te da palavra ouro. 

 

5 – Preposição (aqui, sem acento gráfico); uma consoante e 

uma vogal da palavra outro; a penúltima das vogais. 

6 – Contração da preposição a com o determinante artigo de-

finido o; um dos pontos cardeais; uma consoante e uma vogal 

da palavra tília. 

7 –Consoante que, no alfabeto, se segue a m; mora; preposi-

ção.  

8 – Sílaba átona de oito; orgulhoso. 

9 – Pasto que se colhe para alimentar o gado; sílaba átona de 

ondas; pronome pessoal. 

10 – Interjeição; determinante demonstrativo.  

SOLUÇÃO 
 

 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1 H E S I T A N T E    

2   T E N R O   O R A  

3 C   A D A   V   V I  

4 A G R E S S I V A    

5 L   A C   U V A      

6 V     I   L E I T E  

7 O C A S O     D A S  

8   A B A T I D O   T  

9   I R     L E S T E  

10 L O I R O     O U    

            

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

                    

2 
                    

3 
                    

4 
                    

5 
                    

6 
                    

7 
                    

8 
                    

9 
                    

10 
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CAPITAIS DO MUNDO  

Para realizares este jogo, corta as peças que deverás colocar no dominó que a seguir te é apresentado.  

Deves começar por descobrir pelo menos uma das peças que se ajustam a um dos elementos da casa de partida. Em 

cada peça, encontrarás o nome de uma cidade (a capital do país que surge na peça anterior) e o nome de um país 

(aquele cuja capital surge na peça seguinte).  

 

S
O

L
U

Ç
Ã

O
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PASSATEMPO 

1) São quatro primos, o Ricardo, a Rita, o Rui e a Rute. 

2) Cada um tem uma disciplina preferida. 

3) Todos ocupam o seu tempo livre de maneira diferente. 

4) O mais velho vive no extremo nordeste da cidade e o mais novo, no extremo sudoeste. 

5) O que vive no extremo noroeste da cidade é mais velho do que aquele que vive no extremo leste. 

6) Nos seus tempos livres, um dos rapazes pratica natação e uma das raparigas dedica-se à jardinagem. 

7) Se o Rui quiser ir a casa do Ricardo, andando no sentido dos ponteiros do relógio, tem de passar por casa da Rita. 

8) O rapaz que prefere Matemática não é aquele que, nos seus tempos livres, coleciona selos.   

9) A rapariga que vive mais longe de casa do Rui é quem prefere Ciências Naturais. 

10) Em linha reta, quem ocupa os seus tempos livres com a natação vive no extremo oposto daquele cuja disciplina pre-

ferida é Educação Visual. 

11) A rapariga que ocupa os seus tempos livres com a leitura é quem vive mais perto de casa do Ricardo. 

12) O Rui não gosta muito de Matemática. 

13) Quem ocupa o seu tempo livre com a jardinagem é quem mais gosta de Inglês. 

14) A casa da Rita fica entre a do Rui e a do Ricardo. 

15) A casa do Ricardo fica entre a da Rita e a da Rute. 

16) Uma das raparigas, nos seus tempos livres, dedica-se à leitura. 

 

Qual dos quatros primos é o mais velho? E quem é o mais novo?  

SOLUÇÕES 
 

 

 

 

 

 

 

 

A Rita é mais velha que a Rute, mas mais nova que o Ricardo. Dos quatro primos, este é o mais velho. O mais novo é o Rui. 

  Ricardo Rita Rui Rute 

Onde vive extremo nordeste extremo noroeste  extremo sudoeste extremo leste 

Tempos livres natação jardinagem colecionar selos leitura 

Disciplina preferida Matemática Inglês Educação Visual Ciências Naturais 



Pág. 33 

 Passatempos 

PASSATEMPO 

Em cada quadrado há um intruso, um elemento que dele não devia fazer parte. Descobre-o!  

 

 

SOLUÕES 
 
1 – O intruso é Porto Santo. Trata-se de uma ilha do arquipélago da Madeira. As restantes ilhas pertencem ao arquipélago dos Açores. 
  2 –  O intruso é dessem. Trata-se de uma forma do verbo dar; as restantes palavras são contrações da preposição de com determinantes ou 
com pronomes demonstrativos. 
  3 – O intruso é Canárias. Neste arquipélago, fala-se espanhol; nos restantes, fala-se português. 
  4 – O intruso é Portugal. Situa-se na Europa; os restantes países situam-se na América. 
  5 – O intruso é sável. Esta palavra pertence à classe dos nomes; as restantes palavras pertencem à classe dos adjetivos. 
  6 – O intruso é norte. Trata-se de um ponto cardeal; as restantes palavras designam pontos colaterais.   
  7 – O intruso é Porto. Não é capital de nenhum país, como acontece com as outras três cidades.  
  8 – O intruso é D. João I. Foi o primeiro rei da Dinastia de Avis; os outros reis pertencem à Dinastia de Borgonha.   
  9 – O intruso é Pedro Álvares Cabral. Descobriu o Brasil, que se situa na América; as descobertas dos restantes navegadores tiveram lugar 
em África. 
10 – O intruso é colorau. Trata-se de uma mistura de especiarias e não de uma especiaria. 
11 – O intruso é Tâmega. Trata-se de um afluente do Douro; os outros rios desaguam no Oceano Atlântico. 
12 – O intruso é injeção. Trata-se de uma palavra aguda; as restantes palavras são graves. 
13 – O intruso é Brasil. Situa-se na América; os restantes países situam-se em África. 
14 – O intruso é ir. É um verbo da terceira conjugação; os restantes pertencem à primeira conjugação. 
15 – O intruso é meu. Pode ser um determinante possessivo ou um determinante possessivo; as restantes palavras são pronomes pessoais 
(“Eu não o vi.” – nesta frase, o não é um determinante artigo definido, mas sim um pronome pessoal) 
16 – O intruso é Tejo. Os outros rios são afluentes do Douro. 
17 – O intruso é Roménia. É o único dos quatro países que não é banhado pelo Mar Mediterrâneo. 
18 – O intruso é estrela. Trata-se de um nome comum; as restantes palavras são nomes coletivos. 
19 – O intruso é França. É o único dos quatro países que não é banhado pelo Mar Negro. 

1  2  3  4 

                   

Faial S. Miguel  destas dessem  Canárias Cabo Verde  México Brasil 

                   

          S. Tomé        

S. Jorge Porto Santo  dessas daquelas  e Açores  Canadá Portugal 

          Príncipe        

           

5  6  7  8 

                   

sável admirável  noroeste sudeste  Porto Lisboa  D. Dinis D. Fernando 

                   

                   

agradável saudável  nordeste norte  Paris Madrid  D. João I D. Sancho I 

                   

           

9  10  11  12 

Pedro                  

Álvares Bartolomeu  pimenta colorau  Minho Mondego  saúde tratamento 

Cabral Dias                

                   

Diogo Gil   canela noz moscada  Tâmega Vouga  doença injeção 

Cão Eanes                

           

13  14  15  16 

                   

Angola Brasil  andar caminhar  eu tu  Tejo Tâmega 

                   

                   

Cabo Verde Moçambique  ir passear  os meu  Tua Paiva 

                   

           

17  18  19  20 

                   

França Itália  cardume constelação  França Bulgária  cardume mudança 

                   

                   

Roménia Malta  estrela exército  Roménia Turquia  estrela exército 
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FREQUENTLY MISPRONOUNCED WORDS 
 

Here is a short list of some words which are most frequently mispronounced: 

1. ACHE  Rhymes with LAKE/BREAK 

2. BEAT  Homophone of BARE 

3. BEARD  Rhymes with WEIRD 

4. BLOOD  Rhymes with FLOOD / MUD 

5. CASTLE  Rhymes with PARCEL 

6. CAUGHT  Rhymes with COURT 

7. CHOIR  Rhymes with QUIRE 

8. COUGH  Rhymes with OFF 

9. EDINBURGH  Rhymes with COIMBRA 

10. HEIR  Homophone of AIR 

11. LAUGH  Rhymes with HALF 

12. LETTUCE  Rhymes with “BETIS” 

13. MAYOR   Homophone of MARE 

14. MUSCLE  Rhymes with MUSSEL 

15. STEAK  Homophone of STAKE 

16. TEAR (n)  Homophone of TIER 

17. TEAR (v)  Rhymes with DARE 

18. WALK   Rhymes with PORK 

19. WOMEN   The O and the E are both pronounced “i” 

20. WON   Homophone of ONE  


