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Editorial 

Projetando o futuro 

No passado dia 29 de maio, pelas 18 horas, decorreu a tomada de posse 

da nova diretora do Agrupamento Escolas Fernando Pessoa, a professora 

Regina Gonçalves, no polivalente da escola sede. 

Na sequência da aposentação do diretor cessante, professor António Car-

neiro, desenrolou-se todo o processo previsto tendo culminado com a elei-

ção da professora Regina.  

O professor António afastou-se, após ter dedicado a sua vida à escola pú-

blica, tendo deixado a sua marca pela sua dedicação, entrega, espírito de 

missão, juntamente com a equipa que liderou e ainda apoia, considerando-a 

“a alma, o segredo do sucesso do agrupamento”.  

A professora Regina consciente da responsabilidade e do volume de tra-

balho nestes tempos de incerteza relativamente à rede escolar e à mudança 

de instalações da escola sede, afirmou que tudo fará para estar à altura do 

cargo que acabou de assumir.  

Sente-se motivada pela confiança que deposita nos recursos humanos do Agrupamento, em particular na capa-

cidade destes para cooperarem na sua missão. 

Dirigiu-se aos seus antecessores (professores Ana Carneiro e António Carneiro), considerando-os dois amigos 

para quem a prioridade foi sempre a aposta numa educação mais humanizada e humanizadora. Deles recebeu a 

lição de que devemos lutar pela construção de uma escola que privilegie a relação com os alunos, os docentes, os 

funcionários, as família e com o meio. 

Por forma a levar a bom porto a sua missão, propôs-se a adotar uma gestão democrática e de proximidade 

com todos os intervenientes no processo educativo e a ter uma atitude que motive e valorize a comuni-

dade educativa no sentido de se alcançar o sucesso educativo. 

Espera trabalhar com a sua equipa no sentido de consolidar o Agrupamento de Escolas Fernando Pes-

soa como espaço de desenvolvimento e realização dos alunos que o frequentam, orientando-os para o 

sucesso cognitivo, afectivo e social; como espaço de magia, de sonho e de futuro; como espaço de valori-

zação do trabalho, do mérito e da disciplina …  
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EB N.º 2 Feira recebe mais três quadros interativos! 

 Tendo como objetivo tornar o ensino mais interativo e 

motivador para o maior número de crianças nesta escola, 

a Associação de Pais adquiriu três quadros interativos e 

dois vídeo-projetores com parte da verba angariada na 

Festa de Natal. O restante equipamento para o terceiro 

quadro será adquirido com a verba da Feirinha de outono, 

realizada em outubro. Os alunos da escola receberam com 

muita alegria a notícia que a escola dispõe, neste momen-

to, de 10 quadros interativos!  

Escolas do 1.º Ciclo - Outeiro, Travanca 

“Aprender e crescer com as tradições e costumes locais” 

Os alunos da escola básica do 1.º ciclo do Outeiro - Travanca, mais uma vez, participaram em diversas atividades ligadas às tradições e costumes locais. 

Em outubro, as crianças foram presenteadas com a presença de um encarregado de educação, que ensinou a confecionar o doce de abóbora regional de 

Travanca. Para comemorar o “Dia da Alimentação”, foi confecionada uma sopa rica em legumes, que foi servida a todas as crianças da comunidade educati-

va (1.º ciclo e jardim de infância) desta freguesia. 

Como já é habitual, a festa de Natal ocorreu 

no salão paroquial de Travanca. Apesar do frio 

dessa noite, não faltou a visita do Pai Natal com 

as prendinhas para os mais pequenos e o calor 

humano, a alegria, a música e a dança das nossas 

crianças animaram todo o público presente.  

No início do 2.º Período, as crianças saíram à 

rua da localidade, devidamente coroadas, para 

junto da sua população cantarem e tocarem, en-

tusiasticamente, “As Janeiras”. A população veio 

à rua e foi uma grande festa.  

Mais uma vez, como não podia deixar de ser, 

foi cumprida a tradição e a escola participou no 

concurso “Reinventar o Traje da Fogaceira”, que 

constitui uma referência histórica e cultural para 

as Terras de Santa Maria. A nossa escola esmera-

se tanto, que tem conseguido alguns prémios 

neste concurso. 

 

 

Escolas do 1.º Ciclo - EB N.º2 Feira 

A EB N.º2 Feira desenvolveu 

diversas atividades que 

envolveram toda a comunidade 

escolar e que estiveram 

vocacionadas para a 

preservação das tradições e dos 

costumes, para a integração e a partilha, bem como para a 

valorização das crianças através do incentivo a novas perspetivas de 

conhecimento. 

333   



A Escola EB 23 Fernando Pessoa 

Olimpíadas da Química 
Bronze para equipa da EB 2/3 Fernando Pessoa 

 

No dia 5 de abril, a equipa 

vencedora das Olimpíadas de 

Química Júnior a nível de escola, 

constituída pelos alunos Carla 

Brito, David Silva e Ricardo Fa-

ria, da turma B, do 8.º ano, re-

presentou a nossa escola na Fa-

culdade de Ciências 

da Universidade do 

Porto, tendo obtido 

um honroso 3º lugar, 

numa competição 

em que estiveram 

envolvidas trinta 

equipas. 

 

 

 

2.ª fase do Concurso Nacional de Leitura 

No dia 2 de maio, a nossa escola foi representada pelos alunos Sofia Duarte Baptis-

ta, n.º 24, Ricardo Oliveira de Faria, n.º 22, ambos do 8.º B e por Beatriz Horta de Oli-

veira, nº. 5 do 9.º C na 2ª fase do Concurso Nacional de Leitura, em Oliveira do Bairro, 

acompanhados pela professora Marina Pereira.  

Os nossos alunos alcançaram um honroso “6.º lugar” e destaque-se a postura cor-

reta e o convívio entre os alunos e entre estes e os professores.   

Os Professores de Português e o Professor Bibliotecário felicitam a responsabilida-

de e o empenho demonstrados nesta atividade.  

Prof.ª Marina Pereira 

  

 

A Escola EB 23 Fernando Pessoa 

Olimpíadas da Física 
Ouro para a escola Fernando Pessoa 

Alunos da Feira brilham nas Olimpíadas de Física 2014 

 

No dia 3 de maio, os alunos Nuno Cam-

pos, João Pinheiro e Beatriz Horta, do 9º 

ano da Escola E.B 2,3 Fernando Pessoa con-

quistaram a medalha de ouro aquando da 

participação na etapa regional das Olimpíadas de Física, que decorreu na Fa-

culdade de Ciências da Universidade do Porto no departamento de Física e 

Astronomia.   

Após terem conquistado a Medalha de Ouro na etapa regional , os alunos 

participarão nas Olimpíadas Nacionais de Física, nos dias 6 e 7 de junho no 

Museu da Eletricidade em Lisboa.  

A Sociedade Portuguesa de Física (SPF) organiza anualmente as Olimpíadas 

Nacionais de Física e promove a participação de uma equipa portuguesa na 

InternationalPhysicsOlympiad (IPhO) e na Olimpíada Ibero-americana de Físi-

ca (OIbF). As Olimpíadas de Física têm por objetivo incentivar e desenvolver o 

gosto pela Física nos alu-

nos dos Ensinos Básico e 

Secundário, consideran-

do a sua importância na 

educação básica dos jo-

vens e o seu crescente 

impacto em todos os ra-

mos da Ciência e Tecno-

logia. 
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A Escola EB 23 Fernando Pessoa 

VISITA À FÁBRICA DA VISTA ALEGRE 
 

No dia 12 de fevereiro, os alunos do 8.º ano visitaram o Museu Marítimo para 

os alunos tomarem consciência da importância da preservação ambiental dos oce-

anos.  

Ainda da parte da manhã, as turmas efectuaram uma visita guiada à Fábrica da 

Vista Alegre em Ílhavo, com o intuito de tomar contacto com a evolução da indús-

tria em Portugal.  

No turno da tarde, assistiram à dramatização da peça de teatro “Falar Verdade 

a Mentir” de Almeida Garrett, objecto de estudo nas aulas de Português, no Centro 

de Congressos, em Aveiro. 

Apesar da chuva foi um dia cheio de emoções e aprendizagem.  

 

CORES, DESENHOS, RECORTES, COLAGENS, ARROZ …  

 

Ao longo do ano lectivo, os nossos alunos têm vestido a entrada da 

nossa escola sob a orientação inestimável das docentes de Educação 

Visual. Estes trabalhos fazem-nos parar na correria do nosso dia-a-dia e 

reparar como, afinal, os nossos alunos não são aquela “geração à rasca”, 

mas sim, adolescentes e jovens extraordinários com imenso talento.  

E claro, como se costuma dizer, por detrás de grandes alunos, exis-

tem grandes professoras.  

 

Prof.ª Marina Pereira 

 

A Escola EB 23 Fernando Pessoa 
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A Escola EB 23 Fernando Pessoa 

 

Segurança na Internet: Frases premiadas 
1.º Prémio 
“Se facebook queres ter, a tua vida tens de proteger!”, Jéssica Sousa, 8.º A 
  
Menção honrosa 
“Se quer um mundo de verdade, seja consciente e aja com responsabilidade!”, João 
Francisco, 8.º A 
“Está na hora de agir e, de uma forma segura, se divertir!”, Maria Jorge, 8.º A 
“Queres ter segurança? Assegura-te que não corres riscos!”, Juliana Murteira, 8.º A 
 

 

A escritora Ana Oliveira na nossa escola 
 

Foi com muito carinho que os alunos do Educação Especial 
receberam a autora do livro "O Santo Guloso", preparando-
lhe algumas surpresas... 

   Guardei as lágrimas no bolso 

Num domingo de manhã, à beira mar, Leonor, uma menina magra e alta, de olhos castanhos e longos cabelos também cas-

tanhos, passeava tranquilamente. Era um local onde lhe agradava muito caminhar para recordar bons momentos com amigos 

e familiares. 

 Noutros tempos, na sua infância, costumava brincar naquele local com a sua melhor amiga, pois não tinha irmãos. Outras 

vezes, dava grandes passeios a cavalo no imenso areal da praia. Estas recordações traziam-lhe alguma felicidade. Agora tinha 

como companhia apenas a música, a sua fiel cadela Flora e as recordações de um passado feliz. A partida de Sofia, a sua me-

lhor amiga, para Paris, juntamente com a separação dos seus pais, faziam-na sentir sozinha e com pouca vontade de conviver 

com outros amigos e até com os seus familiares. 

  O seu estado de espírito, triste e infeliz, refletia-se no aproveitamento escolar e no relacionamento com os colegas. A 

avaliação das diferentes disciplinas tinha baixado e, nos intervalos, isolava-se para chorar devido à lembrança dos momentos 

felizes da sua infância. Os professores e os pais começaram a ficar preocupados com o comportamento de Leonor. Encami-

nharam-na para o psicólogo da escola, com o objetivo de a ajudar a melhorar as notas e o relacionamento com os colegas. 

Inicialmente, esta estratégia não lhe agradou muito, no entanto acabou por frequentar as sessões de psicoterapia. Para sua surpresa, os resultados foram 

positivos quer a nível do aproveitamento, quer a nível das relações interpessoais. Guardou as lágrimas no bolso e recuperou a felicidade.  

  Os pais ofereceram-lhe uma viagem a Paris durante uns dias para “matar” saudades da amiga e visitar uma cidade que não conhecia. Leonor concluiu 

que durante muito tempo sofreu sem razão e que agora podia voltar a viver os bons momentos perdidos. 

 

 

Conto em cadeia realizado pelos alunos do Clube de Escrita a partir da obra de Ana Meireles com o mesmo título. 

A Escola EB 23 Fernando Pessoa 

666   



A Escola EB 23 Fernando Pessoa 

SARAU MUSICAL DO 9.º A 
 

Finalistas surpreendem professores e familiares com o rigor e qualidade 

do espetáculo 

 

No dia 17 de dezembro de 2013, os alunos do 9.º A da escola E.B. 2,3 

Fernando Pessoa, em Santa Maria da Feira, organizaram um sarau musical 

no polivalente deste estabelecimento de ensino, por volta das 21:00 horas, 

com a finalidade de angariar dinheiro para uma possível viagem de finalis-

tas. 

Trajados a rigor e com a música no coração, estes alunos surpreenderam 

professores e familiares com a qualidade das suas atuações musicais. 

A organização deste evento também esteve à altura destes jovens: os 

apresentadores esmeraram-se na sua função, os ensaios foram os suficien-

tes e a decoração teve o toque e a sensibilidade da professora Ana Carneiro. 

A professora Regina, de Formação Musical, e a professora Olga, diretora de 

turma, também contribuíram com o seu valioso apoio para que esta gala se 

tornasse um sucesso incontestável. 

A acompanhar a música que inundou aquele espaço, não faltaram delici-

osas iguarias para adoçar, ainda mais, aquele momento. 

Todos os que assistiram àquele espetáculo saíram mais ricos cultural-

mente e com a alma mais preenchida. 

 

Margarida de Brito, 6.º A 

(irmã de uma das "artistas") 

 

 

DIA DO NÃO FUMADOR  

Os alunos do 7.ºC aconselham 

 

Os alunos da turma C do 7.º ano debateram, em Escola e Cidadania, a 

questão dos malefícios do uso do tabaco. Preocupados com os riscos  a 

que estão sujeitos os fumadores, decidiram elaborar um cartaz para sensi-

bilizar todos aqueles que fumam a mudarem os seus hábitos. Eis os conse-

lhos de cada aluno: 

Deixe de fumar para a sua vida continuar. 

Se continua a fumar, a sua morte vai acelerar.  

De fumar terá de parar, para a sua vida preservar. 

Não fume, pois o dinheiro some. 

A vida é pequena. Se continuar a fumar, vai ter um problema. 

Deixe de fumar pelo menos um dia, acredite que isso trará a sua alegria. 

Não deite a sua vida ao lixo, deite os cigarros. 

Se quer deixar de fumar, ainda vai a tempo de mudar. 

Deixar um cigarro é como travar uma luta. 

Não fume, pois não vai esquecer quando começar a adoecer. 

Se saudável quer ficar, o cigarro tem que deixar. 

Pare de fumar, a sua vida pode mudar. 

Não fume e poupe o seu coração! 

Quanto mais fumar, mais o seu vício irá aumentar. 

Eu fumo, tu fumas, ele fuma, nós morremos. 

Fumar é perigoso, altera o seu sistema nervoso. 

Se saudável quer estar, este vício vai ter de largar. 

Se a sua vida quer aproveitar, deixe de fumar. 

De cigarro a cigarro, os seus pulmões vai estragar! Pense na sua vida e 

deixe de fumar. 

Um cigarro apenas pode mudar a sua vida. Proteja o seu coração e não 

deixe que ele lhe pregue uma partida. 

 

Turma 7.ºC / Escola e Cidadania  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professora Clara Martins 

 

A Escola EB 23 Fernando Pessoa 

777   



Escola EB 2,3 Fernando Pessoa 

Escola EB 2,3 Fernando Pessoa 

         

No dia 14 de janeiro de 2014, os 

alunos do 8.º ano da Escola E. B. 2,3 

Fernando Pessoa visitaram as insta-

lações do jornal local, Correio da 

Feira, em Espargo. 

     Uma vez que os alunos estu-

daram o texto jornalístico na disci-

plina de português, decidiu-se visi-

tar um dos jornais da Feira. 

     Os alunos do 8.ºE fizeram o 

percurso a pé acompanhados pela 

Escola Segura e pelas profes-

soras Marina Pereira e Mar-

garida Godinho. Quando os 

alunos chegaram às instala-

ções, foram recebidos pelo 

administrador do jornal, que 

os convidou a observar exemplares 

de jornais de finais do séc. XIX com 

grafia diferente da utilizada hoje 

em dia. Os alunos também ficaram 

a conhecer a história do jornal e 

aprenderam que este é o terceiro 

mais antigo de Portugal.  

      O administrador convidou os 

alunos a subir ao primeiro andar, 

onde se encontravam a diretora e o 

responsável pela paginação. Este 

ensinou a fazer a primeira página 

do jornal, o que impressionou os 

alunos pela rapidez do trabalho ho-

je em dia, pois, antigamente era 

uma tarefa complexa e demorada.  

Os alunos regressaram à escola 

e, assim, tiveram uma aula de por-

tuguês diferente.  

8.º E 

 
 

8.ª Edição do Concurso Nacional de  

Leitura 

“Quem lê aprende, viaja, sonha e adquire      

novos conhecimentos” 

 

    No passado dia 8 de janeiro, pelas 14.30, em várias salas e na Biblio-

teca escolar da Escola E.B. 2,3 Fernando Pessoa em Santa Maria da Feira, 

teve lugar a primeira fase do Concurso Nacional de Leitura.  

     Este concurso decorreu entre 18 de outubro e 17 de janeiro, a nível 

nacional. 

 Nesta escola, inscreveram-se 113 alunos que leram a obra “A Lua de 

Joana, de Maria Teresa Maia Gonzalez e prestaram prova.  

Os vencedores da primeira fase, que participarão na fase distrital, são: 

1.º lugar: Sofia Duarte Baptista, nº 24 do 8.º B;  

2.º lugar: Ricardo Oliveira de Faria, nº 22 do 8.º B; 

3.º lugar: Beatriz Horta de Oliveira, nº 5 do 9.º C 

     Os Professores de Português e o Professor Bibliotecário felicitam a 

responsabilidade e o empenho demonstrados pelos alunos participantes 

nesta atividade.   

 

 

 

 

Prof.ª Marina Pereira 

Tenistas Feirenses no Luso 

 

Alunos da Escola EB 2,3  

Fernando Pessoa 

No domingo, 5 de janeiro de 2014, alguns alunos da Escola EB 2,3 

Fernando Pessoa, nomeadamente: Afonso Oliveira (5.ºA), Mariana 

Sousa (5.ºA), Vasco Cayolla (5.ºA), Francisco Alvim (6.ºA) e Luísa Bap-

tista (6.ºA) foram jogar ténis ao Luso. 

Estes alunos praticam ténis no ETCAF (Escola de Ténis do Clube 

Académico da Feira), tendo também participado no torneio a jovem 

Catarina Moutinho. Estes tenistas alcançaram bons resultados, ga-

nhando à equipa da casa (Luso). O destaque foi para a vitória da Luísa 

Baptista à n.º 40 no ranking nacional. 

 

Francisco Tavares, n.º12, 6.ºA 

 

 

Uma aula diferente 
Uma visita de estudo ao Correio da Feira 
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Viagem sobre os livros 

As leituras dos alunos 

Nos dias 27 e 28 de março, os alunos do 9.º C apresentaram as suas 

obras de leitura autónoma, na Biblioteca escolar da nossa escola. 

No âmbito da disciplina de Português, os alunos apresentaram, de for-

ma criativa e crítica, os livros que escolheram, partilhando com os colegas 

impressões e opiniões sobre os mesmos.  

Estes alunos manifestaram um grande interesse e envolvimento na ac-

tividade, tendo referido também como fator positivo o espaço acolhedor 

onde decorreu – a biblioteca.  

9.ºC 

 

 



Escola EB 2,3 Fernando Pessoa 

 

Encontro com a escritora Teolinda Gersão 
 

TEOLINDA GERSÃO VISITA A BIBLIOTECA DA ESCOLA E. B. 2/3 FERNANDO PESSOA 
 

No dia 24 de março de 2014, segunda-feira, pelas 14.30 horas, Teolinda Gersão visitou a Escola Fernando Pessoa, onde foi acolhida pelos alunos das tur-

mas 7.ºB e 7.ºC, juntamente com os seus professores. 

Os alunos fizeram a apresentação da escritora, dramatizaram o conto “Avó e neto contra vento e areia” e também declamaram um poema, que lhe foi 

dedicado. As atividades foram trabalhadas nas aulas de Português e de Escola e Cidadania. Ao longo de duas semanas os alunos ensaiaram a representa-

ção, bem como reuniram os materiais necessários para a caracterização das personagens, preparação do cenário e organização das quadras elaboradas, 

construindo um poema que depois foi oferecido à escritora. 

No decorrer do encontro, Teolinda Gersão respondeu às diversas questões que os alunos tinham para colocar, de modo a ficarem a conhecer melhor a 

escritora, os seus livros e a forma como ela vê o mundo e encara a vida. A uma das questões Teolinda respondeu que os livros da sua vida eram a “Bíblia” e 

“A Odisseia” de Homero, onde se inspirou para escrever alguns dos contos. Também esclareceu que tentava sempre inspirar-se na realidade e na maneira 

como via o mundo. Ainda lhes confidenciou o seu sonho de infância de trabalhar no circo como trapezista, que não chegou a concretizar. Neste encontro 

mostrou ser uma pessoa muito culta e sábia. 

No fim, foram-lhe oferecidos presentes que representavam tanto a escola, como a terra de Santa Maria da Feira. 

Os alunos do 7.ºC 

 
Poema elaborado pelos alunos do 7.ºB e oferecido à escritora Teolinda Gersão, no âmbito da sua visita à escola. 

O DIA DA ALIMENTAÇÃO COM OS AVÓS 
 A 16 de outubro realizou-se o dia da alimentação com os avós, na escola E.B.2,3 Fernando Pessoa. 

 

 Nesse dia os alunos levaram os seus avós a conhecer a escola e as várias atividades. 

 

 Primeiro, estivemos todos juntos no Polivalente a ouvir uma médica que nos alertou sobre o que devemos comer 

no nosso dia a dia. Também vimos um filme sobre a alimentação saudável. 

 

 De seguida, passamos por várias salas, incluindo as de Química e E.V.T., até chegarmos ao ginásio. No ginásio 

fizemos exercício físico ao som de várias músicas. 

 

 Quando terminámos, dirigimo-nos a uma mesa onde lanchámos fruta e água. 

 

 Por fim, todos nós fomos embora com uma lição aprendida – temos de comer bem e fazer exercício físico pa-

ra nos mantermos saudáveis. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mariana Silvares, N.º 21 5.ºA 

Teolinda Gersão, 
Adorámos o conto que escreveu 
Foi uma grande lição 
Aquela que nos deu! 
 
Avó e neto, 
Amor até mais não, 
Avó preocupada 
Com um grande coração! 
 

Teolinda Gersão 
É uma excelente escritora, 
Toca-nos no coração 
E revela ser sonhadora! 
 
É uma grande escritora, 
Gostamos de a ter aqui. 
Mas estamos muito curiosos  
Para saber mais sobre si! 

Escola EB 2,3 Fernando Pessoa 

Os alunos do 7.ºB 
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Escola EB 2,3 Fernando Pessoa 

Escola EB 2,3 Fernando Pessoa 

Reportagem 
Visita ao Jornal “Correio da Feira” 

No dia 14 de janeiro a turma do 8.ºA saiu da escola às 15h 40 minutos, 

com destino à sede do Jornal “Correio da Feira”. Durante a visita foi-lhes da-

da a conhecer a história deste Jornal e visualizaram algumas das suas anti-

gas publicações. 

 

A saída da escola foi às 15h 40 minutos, depois da “chamada” ter sido fei-

ta. O caminho não foi muito longo e, com a sorte, não choveu.  

Ao passar pela porta do que hoje são as instalações do Jornal “Correio da 

Feira”, foram recebidos por um senhor que os acompanhou a uma sala. Foi 

aí que ficaram a saber que a primeira edição do jornal foi publicada ainda no 

séc. XIX, a 11 de abril de 1897; era composta por quatro páginas, onde esta-

vam notícias que hoje em dia nunca imaginaríamos, como por exemplo, o 

nome de alguém que acabou o curso uni-

versitário ou o custo do arroz naquela 

semana. Também tiveram conhecimento 

de outros factos interessantes, como por 

exemplo, que hoje em dia basta-nos um 

simples clique numa tecla para escrever 

uma letra, mas, antigamente, para escre-

ver uma palavra com cinco letras, eram necessários cinco carimbos e um er-

ro significava começar do princípio. A atual diretora deste jornal, Sandra Mo-

reno, também informou que, antes de se instalarem naquele edifício, a sede 

do jornal “Correio da Feira” já tinha estado noutro local.  

Depois disto, voltaram à entrada, onde estavam em expo-

sição antigas edições deste jornal, e, após tirarem uma foto-

grafia em grupo, voltaram para a escola, desta vez, com o 

tempo mais chuvoso. 

                                     

19 de janeiro de 2014 

Mariana Castro, n.º18, 8.ºA 

5.ºE participou na Hora do Conto 

No passado dia 15 de janeiro, os alunos do 5.º E iniciaram de forma diferente a sua aula de Português. Deslocaram-se à biblioteca da escola para assistir 

à Hora do Conto. 

Foram recebidos pela professora Maria do Carmo Tavares, que os convidou a sentarem-se e a ouvirem com atenção e em silêncio a história que lhes iria 

contar. Quando já todos se encontravam sentados e confortáveis, a professora fez a apresentação do livro, cujo título era: “O Elefante não Entra na Joga-

da”. 

Enquanto a história ia sendo lida, com grande expressividade e entusiasmo, os alunos mostravam muito interesse, atenção e curiosidade por saberem 

qual o desfecho do divertido e invulgar conto. Mal a professora terminou a leitura, com um grande sorriso, todos os alunos manifestaram a sua satisfação e 

contentamento através de um ruidoso aplauso dirigido à professora Maria do Carmo Tavares. Esta agradeceu e retribuiu dando-lhes os parabéns pelo seu 

comportamento exemplar. 

Satisfeitos e ainda surpreendidos, os alunos regressaram à sala de aula, acompanhados pelo professor Carlos 

Baptista, para dar continuidade à aula de Português. Todos os alunos acharam que deveria haver mais aulas como 

esta. 

Notícia elaborada pelo 5.ºE 

 

 

O Elefante não entra na jogada 

Certo dia, a equipa de futebol dos Riscadinhos ia defrontar os Soquetes. Mas havia um problema na equipa dos 

Riscadinhos: os guarda-redes temiam os remates da equipa adversária e recusaram-se a defender. 

Pouco tempo depois, ao passar no passeio, o diretor e o treinador dos Riscadinhos, ouviram um rugido. Aí deci-

diram ir ao zoo contratar animais. 

Sabendo disto, o treinador dos Soquetes também usou as mesmas medidas. 

Na hora do encontro só se via animais. Estes, em vez de jogarem, puseram-se a pastar e trataram de comer a verdinha e apetitosa relva. 

Dois adeptos das equipas adversárias começaram a discutir, e a partir daí instalou-se uma grande confusão. 

Acabou por não haver jogo nenhum, para grande espanto dos animais. 

Rafael Tavares, Jéssica, Diogo, Bruna e Gabriel (5.ºE) 
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      Visita de Estudo à 

  

 

 

 

 

No dia doze de março de 2014 fizemos uma visita de estudo à fábrica de 

lápis Viarco, em São João da Madeira. 

  A nossa viagem começou por uma primeira paragem na torre industrial da 

Oliva para recolher e vestir umas batas. De seguida, dirigimo-nos à fábrica Vi-

arco, onde começámos por conhecer o seu administrador José Vieira e dois 

guias. O administrador contou-nos que a Viarco já existia na 1.ª Guerra Mundi-

al. Foi instalada em 1941, na cidade de São João da Madeira, e o seu nome 

tem origem na “Vieira Araújo e Companhia”. Foi-nos apresentado um filme 

sobre como era a fábrica antigamente. Também nos contou algumas curiosi-

dades, como por exemplo, que, como no espaço as canetas não funcionam 

devido à falta de gravidade, os russos decidiram levar lápis. 

   Atualmente trabalham na fábrica cerca de 18 pessoas. 

   A nossa visita consistiu, depois, por uma passagem por várias secções 

da empresa, e aprender como eram produzidos os lápis. 

   Começámos pela Secção de Minas: 

A mina do lápis é feita de grafite, argila e água. Misturam-se estes elemen-

tos num moinho durante 3 dias. O que resulta da mistura vai para um saco 

durante 15 dias (efeito de estufa). Esta mistura torna-se numa pedra, que de-

pois é partida em partes mais pequenas. Para cortar a mina, usa-se uma faca e 

um molde para obter o tamanho ideal para o lápis. De seguida vai para uma 

máquina com 1000º de temperatura durante 12 horas. Para obter um lápis de 

cor, usa-se um pigmento na mina. 

   A seguir passámos pela Secção de Arredondagem: 

 A madeira usada nos lápis é o cedro americano. É uma madeira muito 

macia. Cola-se a mina à madeira que depois vai para uma prensa como se fos-

se uma sanduiche. Quando estiver pronta, corta-se a sanduiche para ficar do tamanho de um lápis. Vão para um máquina para serem afiados e depois são 

colocados numa tábua com muitos buracos para serem mergulhados em tinta. Quando se quer pintar a cabeça do lápis ou quando se quer usar duas cores, 

primeiro pinta-se a parte mais fina e depois a mais grossa. 

   Depois, dirigímo-nos à Secção de Envernizagem: 

 Os lápis pintados são colocados numa máquina com uma passadeira rolante e, quando chegam ao fim, eles já estão secos. Para aqueles em que se 

metem marcas existe uma máquina com tinta por baixo e as marcas por cima. 

   Finalmente, observámos a Secção de Embalagem: 

 Quando os lápis já estiverem prontos para serem empacotados, são limpos com álcool e, de seguida, embalados. Aqueles que não tiverem as condi-

ções necessárias, são usados para testar as máquinas. A Viarco também vende para outras marcas. 

   E assim acabou a nossa visita de estudo, onde além de aprendermos como os lápis eram feitos também aprendemos que alguns estudantes que 

passaram pela Viarco criaram novos lápis, tais como: a mina XL (que serve para escrever em grandes superfícies), o lápis-pião, o lápis-íman, aguarela de gra-

fite e o Coloradd, que são lápis de cor para daltónicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inês Marques, n.º 13,  6.º B  

Escola EB 2,3 Fernando Pessoa 
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A nossa terra 

A nossa terra 

Mosteirô 
      Mosteirô é uma das freguesias de Santa Maria da Feira. 

 Mosteirô é constituído por várias localidades: Agoncida, Barreiro, Cai Água, Calvário, Fundo de Mosteirô, Igreja, Jardim, Monte, Pedra, Presas, Proselha 

e Zona Indústiral de Mosteirô. 

 Mosteirô é uma antiga freguesia do concelho de Santa Maria da Feira com 2,95 km2 de área e 2038 habitantes (em 2011). Densidade: 690,8 hab/km2. 

Foi extinta (agregada) pela organização administrativa de 2012/2013, sendo o seu território integrado na União das freguesias 

de São Miguel de Souto e de Mosteirô. 

 

Eventos 
 Carnaval de Mosteirô – fevereiro. 
 Semana Santa – março/abril. 
 Festa em honra de Nossa Senhora de Fátima – maio. 
 Festa em honra do padroeiro Santo André – último fim de semana de novembro. 
 
Associações desportivas 
 Mosteirô futebol clube. 
 Associação Columbófila de Mosteirô. 
 
Associações culturais 
 Fórum Ambiente e Cidadania. 
 Atividades permanentes. 
 Mostra – teatro, recriações Históricas e Animação. 
 Teatramos – teatro Amador de Mosteirô. 
 Arruada – grupo de percussões com a escola de percussões tradicionais. 
 Saltarellus – grupo de artes Circenses com escola de artes Circenses. 
 Os Monges – grupo de música gregoriana.  
 Espadas de Santo André – grupo de recriações históricas com a escola de esgrima medie-

val. 
 Outras atividades – intervenção Cívica e Ambiente, carnaval de Mosteirô, Via Sacra, Santo  

André.  
 Publicações – fórum notícias. 

Património edificado 
 Troço de via romana. 
 Ponte de três arcos da ribeira d` água, ponte construída no 

séc. XVII. 
 Igreja paroquial do séc. XVIII – estilo D. João V. 
 Capela da Senhora do Ermo. 
 Casa e capela da quinta da Mortosa. 
 Quinta do bicho. 
 Antiga casa de Hermenegildo de Andrade e Silva. 
 
Apoio Social 
 Apoio aos idosos: Pôr-do-sol – Centro Social, Cultural e des-

portivo. 
 Apoio à infância: Centro Paroquial Santo André de Mosteirô. 

A minha terra 

 

São João de Ver 

 

     São João de Ver é uma das trinta e 

uma freguesias do Concelho de Santa 

Maria da Feira, com cerca de 16,50 

km2 de área e 10,557 habitantes. 

     As pessoas que lá habitam são 

apelidadas de “malapeiros”. Este 

apelido remonta ao ano de 1908, ano 

em que foi inaugurada a linha de Vale de Vouga, o 

troço entre Espinho e Oliveira de Azeméis por El-Rei D. Manuel II. Os po-

vos de São João de Ver primavam pela humildade e alegria. Então, para 

ofertar a Sua Alteza, trouxeram malápios (os malápios são uma variedade 

de maçã doce e de sabor intenso). Esse fruto era muito abundante em São 

João de Ver e ainda se encontra à venda. A partir desse dia nunca mais 

perderam esse apelido. 

Esta freguesia respira história, através de uma antiga estrada romana 

que fez parte da ligação Lisboa - Braga e tinha passagem em São João de 

Ver, no lugar das Airas. A Casa da Torre é um solar setecentista. Foi propri-

edade dos Condes de São João de Ver,  encontrando-se ainda na posse da 

família Sampaio Maia. Esta família contribuiu bastante para o desenvolvi-

mento da freguesia e até para o próprio concelho de Santa Maria da Feira. 

Este solar é uma das mais belas casas do nosso país. Apresenta altos mu-

ros ameados à sua entrada, um vasto pátio a partir do qual se pode obser-

var uma magnífica varanda. É possível também admirar um fabuloso fon-

tenário que, segundo dizem, foi desenhado por Nazoni (o responsável pela 

Torre dos Clérigos, no Porto). 

O monumento ao Espírito Feirense, situado face à estrada Nacional 

n.º1, é bastante célebre em São João de Ver e representa as trinta e uma 

freguesias do concelho de Santa Maria da Feira. Foi idealizado e realizado 

pelo escultor José Aurélio. Cada pedra foi colocada de forma vertical e em 

círculo, sendo que, no centro, há um bloco que simboliza uma mesa. Tudo 

isto representa a união entre as diferentes freguesias do concelho de San-

ta Maria da Feira. 

Para além da história, a minha terra também é conhecida pelo ciclismo, 

modalidade bastante praticada nesta região. Muitos atletas já obtiveram 

glórias, nomeadamente na volta a Portugal em bicicleta. Em honra a um 

desses grandiosos atletas, Manuel dos Santos (1933), que foi o grande im-

pulsionador da modalidade do ciclismo, foi erguido um dos monumentos 

mais conhecidos desta freguesia – o monumento ao Ciclista. 

O Santo Padroeiro de São João de Ver é São João Baptista. O prato típi-

co na minha terra é o Cozido à Portuguesa.    

 

 

 

 

               

 

 

 

 Ana Rita Carvalho, 6.ºF 
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Tradições e costumes 

S. Martinho 

Entrevista  

Entrevistada: Angelina Pinto; 61anos; Santa 

Maria da Feira  

Entrevistadora: Avó, podia-me contar, por 

favor, como comemorava o S. Martinho na 

sua juventude? 

Entrevistada: Sim, minha neta. Vou-te con-

tar como eu festejava o São Martinho quan-

do era da tua idade. Na escola, antes uns di-

as, os professores pediam autorização aos 

nossos pais para nos deixarem sair da escola 

para ir ao pinhal e também pediam aos pais 

que tinham castanheiros se davam autoriza-

ção para apanharmos castanhas.  

Éramos divididos em dois grupos: um encar-

regava-se do moliço, outro das castanhas. 

No dia a seguir, todas as crianças, professo-

res e empregadas deslocavam-se aos devi-

dos locais. Umas iam para o pinhal para ra-

par e transportar o moliço, outras iam para 

os locais onde havia castanheiros, que era 

perto dos campos. 

Regressados à escola, punham-se os sacos 

do moliço num lugar onde não apanhasse 

chuva para não se molhar. As castanhas iam 

para a cantina, para serem escolhidas e gol-

peadas. No dia de São Martinho, todos em 

conjunto (crianças, professores e emprega-

das), pegavam no moliço e nas castanhas e 

levavam-nas para o recreio. Fazia-se uma 

fogueira, punha-se o moliço e depois as cas-

tanhas em cima. Fazíamos uma roda e cantá-

vamos canções dedicadas ao São Martinho. 

Quando as castanhas já estavam assadas, 

nós íamos à fogueira buscá-las e, com as 

mãos sujas de cinzas, pintávamos a cara uns 

dos outros. 

E assim terminava o dia de São Martinho, 

com muita alegria. 

Obrigada, avó pela disponibilidade e colabo-

ração neste trabalho.  

 

Entrevistadora: Ana Rita Silva Carvalho; 6.ºF  

São Martinho 
Entrevista 

Entrevistado: António Santos; 73 anos; Espargo 

Entrevistadora: Avô, podia–me contar, por favor, como 

comemorava o São Martinho na sua juventude?  

Entrevistado: Sim. No meu tempo, quando eu tinha a tua 

idade, o São Martinho festejava-se no recreio da escola 

com os professores. Cada um trazia uma coisa, tal como 

moliço, castanhas golpeadas…etc.  

      Com a ajuda dos professores, fazíamos a fogueira. 

Quando esta estava pegada, colocavam-se as castanhas a 

assar. Depois arranjávamos uns paus compridos para me-

xer as castanhas na fogueira, enquanto cantávamos can-

ções à volta dela. Quando elas estavam prontas e arrefeci-

das, os professores e funcionários faziam a sua distribuição 

nuns cartuchos que eram feitos de papel de mata-borrão. 

De seguida começávamos a saboreá-las, todos contentes.  

      No final, brincávamos com as cinzas e pintávamos a ca-

ra uns aos outros. Quando chegava a casa, a minha mãe 

também as assava para a família, só que na lareira. 

      Que bom que era esse dia e que saudades eu tenho 

desses tempos! 

Entrevistadora: Muito obrigada, avô, pela sua colaboração 

na realização deste trabalho, onde aprendi mais sobre as 

tradições e costumes. 

Entrevistadora: Carolina Silva, 11anos, 6.ºG 

Tradições e costumes 

St.Valentine’s Day 
A day for romance and love! 

 

O Dia de S. Valentim celebra-se no dia 14 de fevereiro. 

Neste dia, os casais expressam o seu amor trocando presentes, tais como flores, chocolates, … 

Existem várias lendas sobre a origem deste dia, mas na Inglaterra já é celebrado desde a Idade Média. 

 

 

Os símbolos associados a este dia são muitos: 

 

 

O Cupido – um pequeno rapaz com asas segurando um arco e uma flecha. Segundo a lenda, é o filho da deusa romana do Amor, 

Vénus, que, quando lançava uma flecha na direção do coração das pessoas, estas apaixonavam-se. 

 

 

As flores, especialmente as rosas vermelhas, são o símbolo do amor. Segundo a lenda, as rosas vermelhas eram as flores preferi-

das da Deusa Vénus. 

 

O coração é talvez o símbolo mais comum. As pessoas compram imensas coisas em forma de coração: balões, velas, cartões, cho-

colates… até rebuçados! 

 

 

No Reino Unido as pessoas oferecem prendas acompanhadas com cartões –Valentines- com pequenos poemas de amor. Algumas 

escolas fazem festas de S. Valentim. Os alunos oferecem Valentines uns aos outros e comem doces e guloseimas em forma de co-

ração.   

 

Frederico Machado, 5.ºB 
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This is the Easter Bunny. It is a very cute bunny. It is very friendly, too. It is a white rabbit with big pink ears, black eyes 

and a very big tooth. 

It has got a lot of Easter eggs in a brown basket. 

 

 

 

 

 

These are Easter Eggs. They are Chocolate Eggs, some are big, some are small... but all Eggs are very delicious! 

I love Easter Chocolate Eggs! 

 

 

 

 

 

 

This is the Easter Chick. Isn’t it cute? He helps the Easter Bunny put chocolates in every home! 

It is a yellow chick, with round blue eyes and orange paws. 

I love the Easter Chick so much!!! 

 

 

 

 

 

 

 

In the city of Santa Maria da Feira people usually celebrate Easter. 

The city is decorated with brown crosses, adorned with purple cloths, the traditional colour of Easter. 

At my grandparents´, my family and I also celebrate Easter. 

My grandmother hides Easter Eggs in the garden and my sister, my cousins and I seek the eggs. It’s always a lot of fun! 

Easter is always a fun festivity and I love it! 

Happy Easter to all! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Work performed by : Maria Leonor Moura, number 18, Class: 5th A 

Teacher : Margarida Godinho 

Tradições e costumes 
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Fogaceiras 
 

A Festa das Fogaceiras teve origem num voto ao mártir S. Sebastião. Em 1505 houve um surto de peste e, em tro-

ca de proteção, o povo prometeu ao santo a oferta de um pão doce chamado fogaça. S. Sebastião tornou-se, assim, 

o santo padroeiro da Feira.   

No cumprimento do voto, os ofertantes incorporavam-se numa procissão que saía do Paço dos Condes e seguia 

pela Igreja do Convento do Lóios, onde as fogaças eram benzidas, divididas em fatias e repartidas pelo povo. Assim 

nasceu a Festa das Fogaceiras. Esta cumpre-se no dia 20 de janeiro e constitui uma referência histórica e cultural pa-

ra as Terras de Santa Maria. Neste dia, há sempre missa solene, com sermão, precedida da bênção das fogaças, cele-

brada na Igreja Matriz, e a procissão, que sai da Igreja Matriz e percorre algumas ruas da cidade. 

Com a proclamação da República, acrescentou-se um novo ritual: a formação de um cortejo cívico, a 

partir dos Paços do Concelho rumo à Igreja Matriz, antes da missa solene, que integra as meninas 

“fogaceiras”, que levam as fogaças à cabeça, bem como as autoridades políticas, administrativas, judiciais 

e militares e personalidades de relevo no município.  

 

A procissão realiza-se à tarde e congrega símbolos religiosos, destacando-se o mártir S. Sebastião, bem 

como símbolos autárquicos, económicos, sociais e culturais de cada uma das 31 freguesias do concelho, 

misturando-se, deste modo, o civil e o religioso. 

 

 

 

     No cortejo e na procissão as atenções recaem sobre as fogaceiras, crianças provenientes de todo o 

concelho, vestidas e calçadas de branco, cintadas com faixas azuis e vermelhas, que levam à cabeça as 

fogaças, coroadas de papel de prata de diferentes cores, recortado com perfis do castelo.  

Inicialmente, as fogaças eram distribuídas pela população em geral, depois pelos pobres e, mais tarde, 

pelos presos, pobres e personalidades concelhias. Atualmente são entregues às autoridades religiosas, 

políticas e militares de Santa Maria da Feira.  

 

 

 

 

Fonte: https://www.cm-feira.pt 
 

 

Inês Silva Costa, n.º13, 5.ºC 
 

Tradições e costumes 
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Desporto 

 

TORNEIO FUTSAL (Masculino e Feminino) – 2.º e 3.ºciclos 

 

No passado dia 23 de outubro e 25 de outubro realizou-se um mo-

mento privilegiado de competição desportiva e de convívio, entre os di-

versos alunos do nosso agrupamento. Participaram com entusiasmo cer-

ca de 350 alunos que proporcionaram grandes momentos de exaltação 

desportiva individual e de grupo bem como demonstraram um espírito 

solidário de verdadeiro fair-play. O nosso obrigado a todos os participan-

tes e parabéns aos vencedores. 

 

Equipas vencedoras: 

5.º Ano Masculino - 5.º G  

5.º Ano  Feminino - equipa formada com alunas das turmas E e F 

6.º Ano Masculino - 6.º D 

7.º Ano Masculino - 7.º A  

7.º Ano Feminino -7.º G 

8.º Ano Masculino - 8.º F  

8.º Ano Feminino  - 8.º H 

9.º Ano Masculino - 9.º D  

9.º Ano Feminino   - 9.º D 

 

Prova de corta-mato na EB 2,3 Fernando Pessoa 

 

O Corta-mato é um desporto em que os atletas competem numa corrida em terreno aberto ou acidentado. 

No dia 17 de dezembro de 2013, na escola de Ensino Básico Fernando Pessoa de Santa Maria da Feira, ocorreu o 

corta-mato escolar. Estando os alunos divididos em categorias consoante as idades, os seis primeiros passam às 

regionais, que terão lugar no dia 12 de fevereiro de 2014, nas Piscinas Municipais de Santa Maria da Feira. 

     O percurso do corta-mato teve início na zona exterior da escola; segui-

damente, entrava-se pelo portão traseiro e completava-se uma volta à 

escola. O número de voltas variava segundo as categorias. No fim da corri-

da, foi oferecido um lanche. Os alunos do 9.ºAno também ajudaram na 

realização da atividade. 

     No fim da corrida de cada categoria, procedeu-se à entrega das meda-

lhas. Os seis primeiros alunos de cada categoria participarão nas provas 

regionais que terão lugar no mês de fevereiro. 

Luís Gonçalo, 9.ºB 

Desporto 

JUDO FEIRENSE 

No dia 26 de Fevereiro, a secção de Judo do Clube Desportivo Feirense visitou a 

nossa escola com o objetivo de divulgar a modalidade junto dos alunos e professo-

res. As turmas que tinham aula de Educação Física nessa manhã tiveram a oportu-

nidade de aprender algumas técnicas básicas do judo tais como quedas, projeções 

ou imobilizações. Os treinadores presentes fizeram também algumas demonstra-

ções destas técnicas e simularam um combate.  

No final os treinadores do Feirense convidaram os alunos a realizarem alguns 

treinos gratuitamente no Pavilhão do Feirense. 

O Judo é uma modalidade derivada do Jujutsu. Foi criado no Japão em 1882 

pelo mestre Jigoro Kano que idealizou o judo com o objetivo de fortalecer o físico, 

a mente e o espírito dos praticantes de uma forma integrada, além de desenvolver 

técnicas de defesa pessoal. Um dos seus princípios era desenvolver as capacidades 

do ser humano o máximo possível, procurando sempre a perfeição, para que qual-

quer judoca possa contribuir com algo de valor para o mundo. Fundou o Instituto 

Kodokan de Judo, em Tóquio, onde começou a ensinar e onde se considera ser a 

autoridade internacional de judo. 

A palavra Judo/ Judô, “Ju” significa Suavidade e “Dô” significa Caminho. Esse 

Caminho Suave representa a vida equilibrada, regrada e disciplina que um judoca 

precisa de ter para atingir seus objetivos. 

Foi introduzido nos Jogos Olímpicos em 1964 e, nos dias de hoje, é praticado 

por milhões de pessoas em todo o mundo. 

Judo representa muitas coisas para pessoas diferentes: é uma arte, uma disci-

plina, um desporto, um meio de auto-defesa ou de combate, um modo de vida, ... 

Ele é tudo isso e muito mais. 

O judo é sem dúvida alguma uma aposta sólida que assenta valores de compa-

nheirismo, amizade e entreajuda. Ser judoca é isso mesmo, é pertencer a uma 

grande família.  

Eva Oliveira, n.º13, 9.º A 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Defesa_pessoal
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Desporto 
MEGA ATLETA – MEGA SPRINTER, MEGA SALTO, MEGA KM 

No dia 29 de janeiro realizou-se a Fase Escola do Mega Atleta.  

Com esta atividade, inserida no Plano Anual de Atividades do Agrupamento, pretendeu-se apurar os alunos que irão representar o Agrupamento na Fase 

da Coordenação Local do Desporto Escolar (CLDE) Entre Douro e Vouga, no dia 20 de fevereiro, na pista de atletismo de Lourosa e sensibilizar a comunida-

de educativa para a importância da prática desportiva em geral e do atletismo em particular.  

Com a ameaça da chuva sempre presente, a atividade decorreu conforme planificada, tendo envolvido todas as turmas do 2.º e 3.º ciclos do ensino bási-

co.  

Seguidamente apresentam-se os resultados dos alunos apurados nas diferentes técnicas, nomeadamente Mega sprinter, Mega salto e Mega km. 

 

 

VENCEDORES   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saudações desportivas para todos os participantes  

A subcoordenadora de Educação Física , Sandra Correia 

Modalidade Escalão Class. Nome Ano / Turma 

MEGA SALTO 

Infantil B masculino 
1º Diogo Pinho 7ºE 

2º José Pedro Basto 7ºH 

Iniciado feminino 1º Beatriz Santos 8ºC 

Iniciado masculino 
1º Ricardo Silva 9ºE 

2º Diogo Pinho 9ºB 

Juvenil masculino 
1º Suleimane Barri 8ºC 

2º Miguel Santos 8ºC 

MEGA SALTO 

Infantil B masculino 
1º Diogo Pinho 7ºE 

2º José Pedro Basto 7ºH 

Iniciado feminino 1º Beatriz Santos 8ºC 

Iniciado masculino 
1º Ricardo Silva 9ºE 

2º Diogo Pinho 9ºB 

Juvenil masculino 
1º Suleimane Barri 8ºC 

2º Miguel Santos 8ºC 

MEGA SPRINTER 

Infantil A Feminino 
1º Ana Nogueira 5ºF 

2º Beatriz 5ºF 

Infantil A masculino 
1º Diogo 5ºB 

2º Frederico 5ºE 

Infantil B Feminino 
1º Diana Rocha 7ºD 

2º Sara Barbosa 7ºE 

Infantil B masculino 
1º Marcelo 6ºE 

2º Vasco 7ºG 

Iniciado feminino 
1º Bruna Rodrigues 8ºH 

2º Ana Filipa 9ºD 

Iniciado masculino 
1º David Duarte 8ºF 

2º Nuno Soares 8ºA 

Juvenil feminino 
1º Nádia Dias 9ºD 

2º Fabiana Ramos 9ºD 

Juvenil masculino 
1º Suleimane Barri 8ºC 

2º Henrique Pinto 9ºD 

MEGA KILÓMETRO 

Infantil A Feminino 

1º Sofia Fernandes 5ºG 

2º Bibiana 5ºI 

3º Constança 5ºJ 

Infantil A masculino 

1º João Silva 5ºD 

2º Filipe Lopes 5ºG 

3º Rafael Coelho 5ºE 

Infantil B Feminino 1º Carolina Silva 6ºH 

Infantil B masculino 

1º Diogo Pires 7ºD 

2º André 6ºA 

3º Filipe Barbosa 6ºH 

Juvenil feminino 1º Vanessa Silva 8ºD 

Iniciado masculino 

1º Francisco 8º E 

2º Luís Carvalho 7ºE 

3º Luís Gonçalo 9ºB 
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Desporto 

 

 

 

 

DESPORTO ESCOLAR – VOLEIBOL                                          

ESCALÃO INFANTIS B FEMININO  

 

 A equipa de Voleibol do nosso Agrupamento já entrou em 

ação. As alunas participaram em dois Encontros da modalidade inte-

grando o quadro competitivo com as seguintes Escolas:  

- Centro de Educação Integral, S. João da Madeira 

- Escola Básica e Secundária Ferreira de Castro, Oliveira de Azeméis 

- Escola Básica e Secundária de Fajões, Oliveira de Azeméis 

- Escola Básica de Argoncilhe, Santa Maria da Feira 

 Nesta primeira fase do quadro competitivo a nossa Escola 

participou em todos os jogos demonstrando um bom espírito desportivo e uma 

vontade enorme em se sagrar vencedoras em todos os jogos realizados. No entan-

to, o resultado final desta fase colocou-nos em segundo lugar. A nossa Equipa ven-

ceu todos os jogos exceto os confrontos com a equipa da Escola Básica e Secundá-

ria de Fajões.  

 A Equipa propõe-se continuar o seu trabalho, com muita vontade, para al-

cançar os melhores sucessos desportivos.  

                                                        

 

 

 

A Professora Responsável, Sandra Correia  

 

CAMPEONATO MUNDIAL DE VOLEIBOL – DESPORTO ESCOLAR  

 

 

 

 

  

O nosso Agrupamento, irá abraçar, neste ano lectivo, um evento mundial inserido no âmbito do Desporto Escolar. O evento vai acolher 28 equipas mas-

culinas e 29 femininas de todo o Mundo: Alemanha, Arménia, Áustria, Bélgica, Brasil, Bulgária, Chile, China, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Espa-

nha, Estónia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Inglaterra, Israel, Irão, Letónia, Liechtenstein, Noruega, Polinésia Francesa, Polónia, Portugal, República Che-

ca, Sérvia e Turquia. Portugal vai estar representado com duas equipas, masculina e feminina, que irão ser apuradas nos dias 7 e 8 de março, no Agrupa-

mento de Escolas de Montemor-o-Velho. Citando a opinião de João Grancho, Secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário, considera que "Portugal 

orgulha-se do trabalho que está a ser feito ao nível do Desporto Escolar, referindo ainda que o facto de o nosso país ser mais uma vez anfitrião dos Campe-

onatos da ISF, vem confirmar o alto nível de qualidade e maturidade do trabalho nas escolas em prol da participação e da dinamização do desenvolvimento 

desportivo, na perspetiva de educar para uma cidadania mais ativa.  

A competição vai decorrer em Espinho e Santa Maria da Feira, de 9 a 17 de abril de 2014. No concelho 

de Santa Maria da Feira, o nosso pavilhão gimnodesportivo será um dos pavilhões que irá receber es-

tes jovens participantes. Ao longo dos dias de competição podes vir assistir aos jogos. Apela-se ao bom 

desportivismo e fraternidade entre todos os intervenientes.  

 

 

 

 

 

Bola Oficial 

A Coordenadora do Projeto, Sandra Correia 

Desporto 
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Desporto 

CORTA-MATO REGIONAL - 13 DE FEVEREIRO DE 2014 

Classificações individuais e coletivas 

Escalão 
Class 

Equipa 
Classificação individual 

Infantil mas 14º 32º Rafael Coelho 43º Alex Gonzalez 77º João Silva 84º Filipe Lopes 92º Diogo Ferreira 104º  Tiago Gomes 

               

Escalão 
Class 

Equipa 
Classificação individual 

Infantil fem 1º 3º Sofia Fernandes 4º Ana Nogueira 6º Inês Costa 7º Beatriz Godinho 31º Bibiana Cabral 73º Maria Nunes 

              

Escalão 
Class 

Equipa 
Classificação individual 

Infantil B mas 18º 36º Alexandre Novo 59º Gabriel Ferreira 60º Ricardo Soares 129º Renato Alves         

              

Escalão 
Class 

Equipa 
Classificação individual 

Infantil B fem 4º 22º Ana Sofia Perler 31º Catarina Pereira 41º Ana Rita Correia 43º Ana Catarina 71º Mariana Silva 83º Ana Santos 

              

Escalão 
Class 

Equipa 
Classificação individual 

Iniciado mas 6º 16º David Duarte 24º Luís Gonçalo 45º Luis Carvalho 52º Samuel Valente 141º Fábio Pais     

              

Escalão 
Class 

Equipa 
Classificação individual 

Iniciado fem 11º 36º Inês Estevão 46º Clara Torres 62º Beatriz Alves 75º Mariana Silva 75º Liliana Silva 125º Lara Carmo 

              

Escalão 
Class 

Equipa 
Classificação individual 

Juv mas. ----- 76º Hugo Oliveira 90º Pedro Pinho 96º Henrique Pinto             

              

Escalão 
Class 

Equipa 
Classificação individual 

Juv fem ----- 32º Vanessa Silva 47º Fabiana Ramos         
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Desporto 

A alegria da criançada no Dia Do Agrupamento  

 

 No dia do agrupamento, 5 de junho de 2014, a nossa escola proporcionou aos 

alunos do 1º ciclo uma manhã desportiva diferente – Judo.  

 Esta atividade foi dinamizada em articulação pelo grupo de Educação Física e o 

Clube Desportivo do Feirense.  

 O objetivo foi divulgar esta modalidade ímpar – considerada pela UNESCO como 

a modalidade de formação mais completa para crianças e jovens dos 4 aos 21 anos e 

proporcionar aos nossos alunos vivências desportivas diferentes. 

 Cerca de 150 alunos tiveram a oportunidade de sentir de perto como se pratica este desporto derivado das artes 

marciais. O Judo pretende valorizar física e mentalmente o atleta, preparando-o para a vida em sociedade, dentro e fora 

do tapete, vincando a componente cívica e humana da modalidade, que aposta no autoconceito e na autoestima dos 

atletas, contribuindo sobremaneira para o conceito de Escola Inclusiva.  

 Os participantes receberam ainda um voucher que lhes permitirá participar gra-

tuitamente em 3 aulas na secção de Judo do Feirense. 

 O Judo foi à Escola; uma escola para todos! 

 

 

 

 

 

Equipa de Voleibol da Escola E. B. Fernando Pessoa alcançou o 2º lugar 

 

No passado dia 4 de junho de 2014realizou-se o último jogo do quadro 

competitivo de Voleibol – Escalão Infantis B Feminino- que contou com a par-

ticipação da equipa da nossa Escola. 

Participaram neste quadro competitivo 5 equipas de 5 escolas que integra-

ram o CLDE Entre Douro e Vouga.  

A equipa da Escola Fernando Pessoa alcançou o 2º Lugar, apenas perderam 

um jogo ao longo de todo o quadro competitivo. 

Parabéns pelos resultados desportivos alcançados bem como pelo esforço 

e empenho manifestado em todas as competições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            A Professora responsável Sandra Correia 

 

Desporto 
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Mundial Escolar de Voleibol: Uma  experiência memorável 

O Mundial Escolar de Voleibol acabou mas as memórias vão ficar para 

sempre. Após alguns meses de preparação e formação foi tempo de colocar 

em prática todos os ensinamentos e todos os nossos investimentos. 

Para os mais diretamente envolvidos, professores, alunos e alunos volun-

tários, foi, sem dúvida uma semana de muito trabalho, de grande responsa-

bilidade, muito recheada de episódios interessantes, convívio intercultural, 

muitos sorrisos e, claro, de muito Voleibol. 

O relatório final de avaliação deste campeonato - ao nível geral, não ape-

nas do aconteceu na nossa escola - já cotou esta organização como uma das 

melhores de sempre no âmbito da IFS (International School Sports Federati-

on). Ao nível interno, também a Sra. Vereadora Cristina Tenreiro e a nossa 

Diretora Regina Gonçalves, manifestaram já o seu elogioso reconhecimento 

pela forma magnífica como foi desenvolvido todo o trabalho durante o even-

to. Temos, por isso, razões para estarmos todos felizes com o resultado al-

cançado e por termos sabido dignificar o nome da nossa Escola. 

A Coordenadora do Projeto Sandra Correia 

 

 



Dia do Agrupamento 

 
No dia 5 de junho de 2014, comemorou-se, mais uma vez, o Dia do Agrupamento 

na escola sede. 

Miúdos e graúdos participaram e dinamizaram actividades diversas onde  a nota 

principal foi a aprendizagem com diversão. 

Ficam aqui algumas fotografias para mais tarde, ou agora, recordar. 

             

 

Atividades 
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Atividades 

Festa de encerramento 

 
No dia 13 de junho de 2014, a Associação de Pais e Encarregados de 

Educação brindou este Agrupamento com mais uma extraordinária e colo-

rida festa de encerramento do ano lectivo, em que participou toda a comu-

nidade escolar. 

De salientar o esforço e disponibilidade demonstrada pelos elementos 

da Associação sempre em estreita colaboração com as nossas escolas no 

sentido de promover o sucesso dos nossos alunos tanto escolar como pes-

soal. 

    

 

 



Escrita criativa 

 Na aula de Português, estivemos a dar a descrição de personagens. Aqui fica 

um exemplo de um trabalho pequeno ,simples, mas muito realista e bem escrito, 

por quem sabe…Aí vai! 

 

 
 

O meu nome é Leonor. 

Tenho cabelos castanhos, olhos castanhos-esverdeados, um nariz pontiagudo e 

uma boca encarnada. 

Sou alta. 

A minha cor favorita é verde, sou sportinguista e o meu desporto favorito é o ténis. 

Gosto de brincar e de estudar, mas principalmente gosto de estar com a família! 

A minha comida favorita é salmão. 

Sou estudiosa e nunca desisto das coisas que quero realmente! 

A Minha Turma é o 5.ºA 

É a Turma do Articulado 

Se ouvires o nosso canto 

Até vais ficar pasmado. 

 

O Afonso é o primeiro 

O Alex vem a seguir 

Depois vem a Ana Raquel 

E a Ana Sofia também quer vir 

 

A Vitória é a última 

O Vasco é antes dela 

A minha turma é gigante 

Mas é tão, tão bela! 

 

Um dos Gémeos é o Vasco 

O Outro é o Miguel 

A nossa turma é tão doce 

Tão doce como o mel 

 

A Minha Turma é mesmo fixe 

A Minha Turma é muito bacana 

Mas que divertimento 

Com a menina Diana 

 

Ao pé da Professora 

Está a menina Maria 

E logo atrás dela 

Está a Mariana e a Bea. 

 

A Minha Turma é fixe 

É mesmo à maneira 

Com a Catarina Penedos. 

 

A Minha Turma é feirense 

É de Santa Maria da Feira 

Somos todos, mesmo todos 

Incluindo a Inês Vieira 

 

Margaridas são duas 

Marianas são três 

Meninos, não podem andar nas luas 

Senão a professora ralha outra vez!!! 

 

Meninos, parem quietos! 

Parece que estão com comichão 

Parem com isso, Tiago Coelho 

E senhor Tiago João! 

A Minha Turma é colorida 

Colorida como o Arco-Íris. 

Na Minha Turma há muitas raparigas, 

19 mais a Íris ! 

 

A Minha Turma usa Chapéu 

Usa Chapéu e Usa boné. 

Mas quem não usa nenhum desses 

É a menina Maria José! 

 

A Minha Turma é divertida 

Com a Sofia Almeida. 

A Minha Turma é engraçada 

Também com a Catarina Almeida. 

 

É um rapaz 

Um rapagão… 

Tem lá cuidadinho 

É o João! 

 

A minha turma é fantástica, 

Fantástica e catita. 

A Minha Turma é ‘’poderosa’’, 

Poderosa com a Rita! 

 

A Minha Turma tem pouquinhos rapazes, 

Um desses mesmos é o Rafael. 

Ele é também da nossa turma, 

Também faz parte deste painel 

 

A minha turma é linda, 

Linda como uma flor. 

A minha turma é muito grande 

28 mais a Leonor. 

 

A Minha  Turma é muito marota… 

Mas não foi apanhada pela P.I.D.E. 

Tem uma professora fantástica 

A D.T. Paula David  

 

A propósito do Dia mundial da poesia, a Mª Leonor do 5.ºA brindou a sua turma com um poema muito engraçado. 

Querem ver que ela é mesmo uma poetisa? Aqui vai… 

A minha turma... 

Mª Leonor Moura, nº 18 

5.º A 
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APRENDER A ESTUDAR  

 

Estudar é muito importante, 

mas pode-se estudar de várias maneiras.... 

Muitas vezes estudar não é só aprender 

o que vem nos livros. 

  

Estudar não é só ler nos livros 

que há nas escolas. 

E também aprender a ser livre, 

sem ideias tolas. 

Ler um livro é muito importante, 

às vezes urgente. 

Mas os livros não são o bastante 

para a gente ser gente. 

É preciso aprender a escrever, mas também a viver, mas também a sonhar. 

É preciso aprender a crescer, 

aprender a estudar. 

  

Aprender a crescer quer dizer: 

aprender a estudar, a conhecer os outros, 

a ajudar os outros, 

a viver com os outros. 

E quem aprende a viver com os outros 

aprende sempre a viver bem consigo próprio. 

Não merecer um castigo é estudar. 

Estar contente consigo é estudar. 

Aprender a terra, aprender o trigo 

e ter um amigo também é estudar. 

  

Estudar também é repartir, 

também é saber dar 

o que a gente souber dividir 

para multiplicar. 

Estudar é escrever um ditado 

sem ninguém nos ditar; 

e se um erro nos fôr apontado 

é sabê-lo emendar. 

É preciso em vez de um tinteiro, 

ter uma cabeça que saiba pensar, 

pois, na escola da vida, primeiro está saber estudar. 

  

Cantar todas as papoilas de um trigal 

é a mais linda conta que se pode fazer. 

Dizer apenas música, 

quando se ouve um pássaro, 

pode ser a mais bela redacção do mundo... 

mas pensar é tudo! 

 

 

 

 

 

 

 

J. C. Ary dos Santos- (7 /12/1937-18 /1/ 1984 Lisboa) 

Escrita criativa 
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Escrita criativa 

MOCHILAS VÍTIMAS DE BULLYING     

O convidado especial de hoje faz parte da família das Mochilas. Estas têm sido vítimas de Bullying por parte da família dos Alunos, que as tratam pessimamente, che-
gando ao ponto de as fazer carregar cinco quilogramas de livros e até de as atirar pelo ar, fazendo-as viajar quase dois metros. 

 

Desde quando é vítima de Bullying? 
Eu sou vítima de Bullying há quase dois anos, mais precisamente desde o dia em que uma criança de cara adorável me foi buscar à prate-

leira onde eu me encontrava e me levou consigo para casa, sem sequer me perguntar se eu queria ir ou não! 
 

Lembra-se da sua primeira agressão? 
Claro que me lembro! No dia em que aquela criança baixinha me levou para casa, começou logo por me tratar mal! Resolveu pegar em 

marcadores e decidiu escrever o seu nome a caneta vermelha. Até parece que não me chamo Eastpack! 
 

Pode relatar-nos outras agressões? 
Posso. Um dia, depois do nome “Inês” ter ficado tatuado na minha pele, retiraram-me o símbolo da Eastpack, ou seja, agora não tenho o 

meu nome escrito, mas sim o da minha dona. Outra coisa super dolorosa que me fazem é atirarem-me pelo ar. Fico indignada! Também me 
deixam à chuva e ameaçam-me dizendo que já estou velha e que me vão deitar fora. Por vezes dão-me um pontapé e eu fico rasgada, o que faz com que perca algum 
material da minha dona.  

 

Quantas pessoas já a agrediram? 
O meu principal agressor é a minha dona. No entanto, os colegas da turma dela costumam raptar-me! Há dias em que a minha dona não me procura e me deixa a dor-

mir na escola! Depois ainda resmunga comigo e diz que não fez os trabalhos de casa porque eu desapareci! 
 

O seu filho já foi agredido alguma vez? 
A maior parte dos meus filhos é raptada. Recordo-me que o meu primeiro filho, o Estojo  Cor-De-Rosa, foi raptado e regressou morto. Veio sem canetas, completa-

mente rasgado e sem fecho! 
 

O que se pode fazer para evitar o Bullying? 
Bem, eu penso que cabe aos agressores terem consciência daquilo que fazem… Acho que as vítimas não podem fazer nada. Quando muito, deviam informar as autori-

dades para que estas tratem do assunto da melhor maneira.  
 

Tem alguma coisa a dizer à sua dona? 

Sim, eu queria pedir-lhe que me voltasse a colocar na cadeira do seu quarto, porque o chão da cozinha é muito frio para eu dormir! 
 

Faça um apelo para parar o Bullying com a sua família. 
Eu apelo para que pensem melhor antes de nos mal tratar. Afinal, nós fazemos companhia aos nossos donos no caminho de casa para a escola e da escola para casa!  
E esta foi a nossa entrevista à Mochila da Eastpack. Já sabem, pensem melhor antes de mal tratarem não só as vossas Mochilas da escola, como também as vossas 

Mochilas de viagem e todas as outras. Estimem o que é vosso! 
 

Ana Catarina Martins, n.º 2, 7.º H                                               

Entrevistador – Bom dia, Joaquim Lápis Viarco! 

Lápis – Bom dia! 

Entrevistador – Já ouvi dizer que é um lápis cheio de estilo, é? 

Lápis – Sou, claro que sou! 

Entrevistador – Quantos anos tem? 

Lápis – Tenho poucos anos, porque ainda estou alto. 

E – Onde vive? 

L- Vivo no estojo do meu dono. 

E – Gosta de viver lá? 

L – Sim, gosto. 

E – Porquê? 

L – Porque tenho vários vizinhos. Tenho a senhora Borracha, que limpa tu-

do o que eu sujo; a Canetita, uma caneta linda; o Compasso-Pica, um com-

passo que só me pica; o Remede, uma régua que me mede e o pior, a Afia-

Afia, uma afia que quando fico mais gordo, ela põe-me logo elegante. 

E – Viaja muito? 

L – Viajo, viajo. 

E – E já viajou, por onde? 

L – Por cadernos, folhas soltas, livros… 

E – Gosta do seu dono? 

L – Gosto, gosto muito dele. Eu admiro-o! 

E – É muito trabalhador? 

 

L – Eu e meu dono somos muito trabalhadores. 

E – Recebe algum dinheiro ao fim do mês? 

L – Não, acha! Eu trabalho de graça! 

E – Não acha isso um roubo? 

L – Não, eu gosto de trabalhar para o meu dono, mas gostava de receber 

algum dinheiro. 

E – Está satisfeito com o seu trabalho? 

L – Sim, muito. 

E – O que é que deseja da sua vida? 

L – Olhe, que não acabe num caixote do lixo e que me respeitem até a mi-

nha vizinha Afia-Afia acabar comigo. 

E esta foi a entrevista possível com Joaquim Lápis Viarco, um lápis trabalha-

dor e que gosta do que faz. 

Diogo 7.ºH 

O LÁPIS TRABALHADOR 

Hoje temos uma entrevista com Joaquim Lápis Viarco, um lápis cheio de estilo. 

Escrita criativa 
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A verdadeira história de Luísa 

 

Trata-se da verdadeira história da vida de Luísa. Sim, a verdadeira, a única, a inesquecível e não aquela que as más-línguas contam. Foi o melhor dia da 

vida de Luísa, um dia memorável, o dia do seu casamento. 

                           Ora então comecemos… 

       

Lisboa é uma cidade de estilo mediterrânico, conhecida pela sua intensa luminosidade, pelas suas longas avenidas e pelo seu clima temperado. Fora 

sempre uma das cidades preferidas de Luísa, pois foi lá que passou toda a sua infância, adolescência, juventude e, quando chegou a altura de se casar, vol-

tou a Portugal e fez questão de se casar na sua terra-natal, Lisboa. 

Mas perguntam vocês, leitores, como é que ela voltou a Portugal se ela passou toda a sua vida na sua nação? 

Eu, a vossa escritora favorita, disse que ela passou toda a sua infância, adolescência, juventude cá em Lisboa, mas não disse que quando se tornou adul-

ta continuou por cá … Naquela altura, havia já muita crise e muitos problemas económicos. Então, Luísa viu-se obrigada a deixar o seu país e a viajar para 

os Estados-Unidos, um país desenvolvido. Teve de deixar a sua família, mas passados dois anos,  veio visitá-la, acompanhada pelo seu namorado, o João. 

Chegaram os dois muito felizes, trazendo duas notícias igualmente maravilhosas, a primeira é que estavam de casamento marcado e a outra é que den-

tro de nove meses a família iria receber um novo membro. 

A mãe de Luísa ficou radiante e ofereceu-se para arranjar a boda. 

Uma semana mais tarde, Luísa ainda permanecia em Portugal e recebeu pelo telefone a notícia de que a sua boda estava agendada. Então, Luísa e sua 

mãe dirigiram-se a uma loja de vestidos de noiva. 

Chegado o grande dia, pelas 11h, Luísa entrou na igreja, levada pelo seu pai ao altar. Levava um lindíssimo vestido branco e um véu de renda que passa-

ra de geração em geração; os sapatos, ou melhor dizendo as sandálias, oferecidas pela sua avó, eram brancas e bastante altas, tão altas que Luísa passara 

os 185 cm do seu noivo; ia com o cabelo solto e tão leve que flutuava na brisa. 

O noivo envergava um elegante fato preto, usado pelo seu pai no dia do seu casamento. 

A mãe de Luísa emocionou-se bastante ao ouvir o padre dizer que a sua filha já era uma mulher casada. 

No copo d’ água havia rosas vermelhas por todo lado, iguais às do bouquet de Luísa. Estava tudo perfeito, o menu, a decoração, a música… 

Quando chegou a hora de atirar o ramo, pela primeira vez, na história dos casamentos, Luísa recolheu todas as rosas que existiam naquela sala e deu 

uma a cada mulher. 

E assim terminou o melhor dia da vida de Luísa. 

Será desnecessário dizer que viveram felizes para sempre. 

 

Marta Santos, n.º 20—7.º E 

 

Se eu fosse um livro... 

 

   ...gostava que as pessoas andassem sempre a ler-me. A minha capa teria dois cães da mesma cor. Eu seria a narrativa desses cães e da sua dona que gosta 

muito deles. 

Seria escrito por mim, Ana Carvalho, com  o nome da  dona dos cães, Angelina, e os nomes dos cães Boby e Poeta. 

Quando a dona vai passear o Boby, o Poeta sente-se triste, mas a sua dona gosta tanto de um como do outro. 

O Poeta ficou cada vez mais velho, no entanto a sua dona continuava a gostar dele. 

assados cem anos, os cães morreram e a sua dona ficou com uma imagem dos dois juntos como irmãos unidos por uma grande amizade. 

Ana Rita Carvalho, 6.ºF 

Clube da Escrita 

  

Escrita criativa 
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Escrita criativa 

Bom dia. Para começar pode dizer-me quanto tempo demorou a sair 

das prateleiras da loja? 

Demorei muito pouco tempo, porque naquela altura havia muita procu-

ra de dicionários. 

Como era a sua relação inicial com os seus donos? 

Era bastante boa. Eu era utilizado todos os dias e depois de ser utilizado 

eu ficava contente por eles terem aprendido comigo. 

Alguma vez o maltrataram? 

Por acaso sim. Mas eu não me importei, pois estava feliz por ser utiliza-

do regularmente. 

Os seus donos nunca se queixaram de não obter respostas às suas dú-

vidas? 

Não. Eu sou um dos melhores dicionários a nível nacional e tenho as 

definições de todas as palavras! 

Quando é que começou a sentir que já não era utilizado regularmen-

te? 

Foi quando as crianças entraram na faculdade, porque não me levaram 

com eles para as suas casas. 

Qual foi o acontecimento que o colocou nas prateleiras de casa? 

Eu já estava a ficar velho, mas a verdadeira razão foi ter saído o Novo 

Acordo Ortográfico !! 

E neste momento? O que sente quando está lá em casa guardado? 

Sinto-me mesmo muito mal… Ninguém me utiliza há mais de 10 anos! 

Mesmo nesta situação, quando pensa na sua vida o que acha dela? 

Acho que a minha vida foi positiva, pois vivi muitos e bons anos de vida. 

Obrigado por ter comparecido à entrevista. 

De nada, foi um prazer ter estado presente. 

Para acabar, graças a este dicionário concluímos que muitas vezes as 

pessoas só utilizam as coisas no início (quando são compradas) e depois 

ficam guardadas em casa e nunca mais pensam delas.  

Pedimos a todos que vendam ou entreguem a alguém, há sempre pos-

sibilidade de reutilizar !! 

José Francisco, 8.º F 

Dicionário descontente 
Agora vamos entrevistar um dicionário que se revelou descontente com os seus donos, pois já não é utilizado há 10 anos. 

E – Senho Flamingo fale-nos um pouco do seu problema. 

F – Apesar de todos os outros amigos que tenho dizerem que a minha vida 

é fácil por ter um ótimo processador e placa gráfica, na verdade não é na-

da fácil, porque o meu dono passa muitas horas seguidas sempre a jogar 

jogos pesados como Call of Duty e Battlefield. 

E – O que acha que o seu dono pensa sobre si? 

F – Acho que o meu dono nem quer saber sobre mim e sempre que se sen-

ta na secretária pensa “que computador ótimo”. Acho que ele nem quer 

saber como eu estou, desde que eu funcione, está tudo bem. 

E – Costuma sentir-se cansado? 

F – Quase nunca estou bem, ando sempre a morrer, já não sei o que é o 

oposto de cansado. 

E – Acha esta vida de computador bastante dura? 

F – Acho que a vida de cada computador depende do dono. Um computa-

dor com mau hardware pode ter uma vida bastante boa se, por exemplo, 

o seu dono só o usar de vez em quando ou só para trabalho. 

E – Acha-se melhor que os outros por ter um melhor hardware? 

F – Sei que tenho um bom hardware, mas tenho uma má vida, por isso não 

me posso gabar! 

E – Há quanto tempo está com este dono? 

F – Sempre fui deste dono, ou seja, já nasci cansado, como diz aí um dita-

do dos humanos. 

E – Consegue fazer alguma coisa para evitar o seu dono? 

F – Se eu quiser posso deixar de trabalhar, mas sei que o meu dono vai 

deitar-me fora e …. 

E – Sente inveja perante a vida dos outros computadores? 

F – Sim. 

Termina assim a entrevista com este computador que se lamenta do seu 

trabalho excessivo.  

Se também joga bastantes horas com o seu computador … tenha dó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Duarte, 8.ºF 

Computador queixa-se do seu dono 
Apesar deste computador ter um processador i7 e uma placa gráfica GTX Force Titan queixa-se que o seu dono usa-o apenas para jogar e que passa horas 

no seu computador e até faz diretas sempre a jogar. 

E – Entrevistador 

F – Flamingo   
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Quero Ser Tanta Coisa! 

 

Às vezes, olho para a televisão e imagino-me a pisar um palco, a apre-

sentar um programa de grande audiência, para fazer rir as pessoas que 

me estão a ver e a ouvir. 

Gostava de apresentar um programa como o “ Somos Portugal” porque 

é bom viajar e divulgar as riquezas do nosso país, a nossa gastronomia, a 

nossa cultura, os nossos costumes e tradições, tanto a nível nacional co-

mo internacional.  

Também gostava de apresentar um programa de talentos, por exem-

plo, “Os Ídolos”, onde muitas pessoas começam a sua carreira, porque aí 

divulgam os seus dotes musicais e tornam-se conhecidos do público.  

E, quem sabe, criar o meu próprio programa educativo para ensinar 

diversos temas! 

Quando olho para o dinheiro imagino-me a ser uma ótima economista, 

que gere a sua própria empresa financeiramente e profissionalmente. 

É muito bom sonhar, mas ainda melhor é concretizar os sonhos! 

Eu nasci com esse dom, com esta dádiva, com asas capazes de fazerem 

do sonho um pássaro nascido para voar mais alto do que todos os outros! 

Estes são os sonhos da Mariana! 

 

 

 

 

Mariana, 5.ºE  

Quero ser tanta coisa 

 

Quero ser tanta coisa… dou asas à minha imaginação e deixo-me levar 

por tudo o que vejo. 

Quando olho para o céu, imagino-me acrobata a saltar nas nuvens 

brancas e suaves, olho uma caneta e imagino-me uma bela e criativa es-

critora, vencedora de prémios literários. 

Sou mesmo assim, sonhadora por natureza, mas tentando sempre ter 

os pés bem assentes na terra. Sei que alguns dos meus sonhos são fruto 

da minha imaginação, não os conseguirei realizar. 

A minha mãe diz-me sempre que é bom sonhar, mas acrescenta que 

para conseguir realizar os meus sonhos tenho de me empenhar e traba-

lhar. 

Já o meu pai é muito prático e tem medo que eu ache que a vida é 

uma fantasia e me perca no meio de tantos sonhos. 

Quero ser tanta coisa, mas não sei bem o quê! Vou precisar que al-

guém me ajude e me oriente nesta escolha! Mas não tenho pressa… 

 

 

 

 

 

 

 

Catarina, 5.ºE 

O caminho do conhecimento 

 

O caminho que pode levar a descobrir outros caminhos, pela vida fora. É este o caminho a percorrermos todos os dias a fim de conseguirmos um 

futuro melhor. 

São 7 horas e 45 minutos da manhã. Lá fora ainda está escuro, mas para eles o dia já 

começou. De pequeno almoço tomado, abrem as portas com uma energia própria dos mais 

pequenos. É dia de escola, cá fora a mãe já está ao volante do carro: 

- Despachem-se, já estamos atrasados. 

Os pequenos correm para o carro e entram, não sem antes se despedirem dos seus ami-

gos: os cães. Estes ficam com olhos tristes, ao vê-los partir. 

Dentro do carro está quentinho e a Rádio Comercial passa uma música conhecida e do 

agrado de todos. Eles, distraídos, a cantarolar, vão olhando pela janela e captam tudo à sua 

volta. A paisagem é rural e mesmo em frente à casa há um campo onde costumam estar 

cavalos. O chilrear dos pássaros é encantador e no beiral da casa há um ninho de andori-

nhas… No caminho vão passando por muitos campos de milho, que nesta altura do ano já 

está seco e os agricultores começam a apanhá-lo. É ver as senhoras de idade a andar de 

bicicleta e a conduzir tratores. Toda a gente já está a pé e a começar mais um dia. 

A mãe vai conduzindo distraída nos seus pensamentos e os miúdos vão discutindo no 

banco de trás o que vão observando. A aldeia fica para trás e chegam a uma estrada com mais trânsito. Os campos desaparecem e dão lugar a casas e 

jardins bonitos. Podem ver as paragens de autocarros e muitos miúdos à espera, que certamente irão para a mesma escola que eles. Alguns abrem a 

boca com muito sono e outros conversam e brincam com os amigos. O trânsito é muito e toda a gente parece que está com pressa. Por fim estão a 

chegar à escola. Já se veem os autocarros a chegar, repletos de crianças. O barulho é muito e a mãe estaciona mesmo em frente ao portão. Despedem-

se com um até logo e um beijo e saem para um novo dia de escola.  

É dia de escola e estão ansiosos para ver os amigos e começar as aulas… 

David Gonçalves Silva, n.º8, 8.ºB 
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Bullying 

 
 

               

 (Uma – mau; Duas – medíocre; Três – bom; Quatro – muito bom; Cinco – 

excelente.)  

 

Um filme sobre Bullying que retrata um caso verídico que aconteceu em 

Espanha. O filme foi dirigido por Josetxo San Mateo. 

O Filme conta a história de vida de Jordi, vítima de bullying , na escola, o 

que acontece também nas escolas portuguesas. Normalmente é feito por 

grupos de pessoas que têm sempre um “líder”.  

  No filme, Jordi e a mãe mudam-se para uma nova cidade, porque o pai 

tinha morrido e eles queriam recomeçar uma nova vida. Quando o Jordi foi 

para a escola nova, começou a ser perseguido por um grupo de rapazes lide-

rado pelo Nacho que passava o tempo todo a torturá-lo. Eles estavam cons-

tantemente a persegui-lo, chegando ao ponto de colocar um vídeo de Jordi 

na internet.  

 Jordi não aguentou a pressão e acabou por se suicidar… 

O filme é interessante e retrata muito bem o bullying.  

Filme aconselhado para as escolas para acabarem com o BULLYING!!          

 

 

Matilde, n.º14,  8.ºF  

Lenda da moura encantada de Silves 

 

Depois da conquista cristã surgiu na povoação de Silves uma Lenda 

que ainda hoje perdura. 

Na noite de São João, à meia-noite, aparece na Cisterna Grande do 

Castelo (cisterna chamada mourisca) uma moura encantada, navegando 

sobre as águas, numa barca de prata com remos de ouro, e entoando 

hinos da sua raça. É uma princesa encantada que aguarda apenas a che-

gada de um príncipe da sua fé que pronuncie as palavras necessárias 

para o seu desencanto. 

Diz-se que é possível avistar a princesa e caso seja vista por uma jo-

vem solteira, ela acena com o braço ou não. No caso de não acenar é 

porque a jovem fica solteira. Se acenar ela casa e será feliz para sempre. 

Fonte: http://www.jf-silves.pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenda da moura encantada  

 

Uma linda moura encantada, numa noite de S. João, saiu do seu  pa-

lácio maravilhoso com uma túnica leve tecida a fios de prata e, na sua 

cintura delicada, uma faixa ricamente bordada. 

Sentou-se à beira do caminho penteando-se com o seu pente de ou-

ro fino, cravejado de diamantes. 

No ar uma voz de encantar! Cantava feitiços de amar para quem a 

quisesse salvar. 

Um jovem caminhou ao seu encontro. A princesa moura pensou que 

era ele o seu salvador e perguntou-lhe, sorrindo, se achava o seu pente 

de ouro fino mais bonito do que ela. O jovem respondeu que ela era 

muito mais bonita. Recomeçou a cantar com mais encanto, penteando-

se. 

Ouviu o ruído de um cavalo a galope. Aproximou-se um cavaleiro que 

lhe perguntou quem era a formosa donzela. A princesa respondeu-lhe 

que era filha de reis mouros. Depois perguntou-lhe quem era mais belo: 

o seu pente de ouro fino ou ela. O cavaleiro afirmou que era ela! 

A princesa moura disse ao cavaleiro que este tinha dobrado o feitiço. 

Deveria ter dito que o pente era mais belo do que ela. Por isso, a prince-

sa moura desapareceu nas profundezas de uma mina. Uma lágrima des-

lizou no rosto do cavaleiro! 

 

 

Mariana, 5.ºE 

Cinema 

Lendas 

303030   



Espaço Cultural 

RELEMBRAR O ACORDO  
ORTOGRÁFICO 

Mudanças na acentuação 
 

1 – Desaparece o acento dos diton-
gos abertos éi e ói das palavras pa-
roxítonas (as que têm a penúltima 
sílaba mais forte). 
        Exemplos: Europeia, ideia, he-
roico, apoio, boia, asteroide, Co-
reia,estreia, joia, plateia,paranoia,    
jiboia, assembleia. 
    Exceções:herói, papéis, troféus, 
que mantêm o acento porque têm a 
última sílaba mais forte.  
 
2- Desaparece o acento circunflexo 
das palavras terminadas em êem e 
ôo (ou ôos). 
       Exemplos: creem, deem, leem, 
veem, preveem, desdeem ,reveem , 
voo, enjoos. 
 
3- Desaparece o acento diferencial. 
   Exemplos: para (flexão do verbo 
parar), homógrafa de para 
(preposição); flexão do verbo pelar ;  
      Exceções: Mantem-se o acento 
diferencial em pôr (verbo) / por 
(preposição) e pôde (pretérito) / po-
de (presente). 
 

 
4- Desaparece o acento agudo no 
u forte nos grupos gue, gui, que, 
qui, de verbos como: averigue, 
apazigue, ele enxague . 
 
5. É facultativo o uso do acento 
circunflexo em: 

     demos- primeira pessoa 

do plural do presente do conjunti-

vo do verbo dar), forma 

(substantivo), homógrafa de for-

ma (substantivo/verbo). 

 

Prof.ª Alzira Bastos 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igreja                        Festa            Convento 

Escola                   Doces                 Ex-libris da cidade 

Espaço Cultural 

Verticais: 

8 (1C-1D) —Os outros não concordam mas … coopero; (1ªpessoa 

sing.)  

9 (2B-2D) - Fá-lo quando alguém depende de ti ou da tua ajuda. 

10 (3A-3F) - Consolo, ajuda,… 

11 (4A-4G) - Entende-te com as outras pessoas, … , ajuda, apoia. 

12 (5B-5I) - Sentimento que devemos ter pelos outros; considera-

ção. 

13 (6C-6E) - Sentimento que provoca sofrimento, provoca… 

14 (6G-6J) - Tu sabes mas o outro também … respeita a sua opini-

ão. 

15 (7D-7H) - Qualidade apreciável, apreço, coragem, estima, méri-

to... 

16 (8F-8J) - Ligação, pacto… 

17 (9G-9I) - …os teus familiares e amigos. 

18 (10A-10G) - Preocupação; deves tê-lo com os que te amam. 

Horizontais: 

1 (2B-5B) —É um sentimento de carinho e de demonstração de 

afeto. 

2 (6J-8J) - União íntima, do qual fazem parte uma ou mais pessoas. 

3 (9B-12B) - As relações de afetos dependem das ações dos outros 

e das… 

4 (8C-13C) - Pessoas que têm uma relação de amizade. 

5 (7D-13D) - Sentimento que afasta as pessoas; provocado pelo 

orgulho. 

6 (9E-12E) - Local onde as pessoas que partilham afetos se reúnem. 

7 (10F-11F) - Oferece, entrega… 

SOLUÇÕES: 
HORIZONTAIS: 1-AMOR; 2-ELO; 3-TUAS; 4-AMIGOS; 5-VAIDADE; 6-CASA; 7-DÁ. 
VERTICAIS: 8-EU; 9-AGE; 10-AMPARO; 11-COOPERA; 12-RESPEITO; 13-DOR;  14-SABE; 15-VALOR; 
16-UNIÃO; 17-AMA; 18-CUIDADO. 

S O H G I D K L A C Q S C M C 

A L O E M A F Ç X I V S A O A 

S F M P W Y O P E G S O I N L 

T E H C A L G D I N H H D U A 

E R K S P Q A W M C D N R M D 

L N U T E F C K D C L I O E I 

O F A E S M E S V A L D C N N 

G E B N O A I F G S J A I T H 

Q R E E I T R A U T O L R O O 

D N G G O J A K S E Z A E S S 

B A M R L W S E R L Y C S O I 

D N O A F O H S S O E A I D A 

G D J A Ç A G O F V B L M Q W 

E O P E S S O A T Y U I O P A 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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Espaço Cultural 
1    

      
2    

    
3    

    
4    

    

5    6          
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9        

  

10        
  

  
  

  
      

  
    

  
    

11                      

  
          

  
      

  
    

            
  

            

        
12                

    

13      14    
      

  
            

    
15                

        

    
  

                    

Horizontais: 

5— Dispositivo que permite ler, escrever e transmitir informação num sistema 

informático.  

7—Sistema operativo instalado na escola.  

9—Tecnologias de Informação e da Comunicação.  

10—Sigla da memória primária só de leitura.  

11—Periférico de saída.  

12—Periférico que permite transformar imagens em papel em formato digital.  

13—Centro do computador onde se efectuam as operações de processamento.  

15—O sistema operativo Linux é considerado software de...  

 

Verticais: 

1—Dispositivo de memória secundária que só permite leitura.  

2—Periférico de entrada.  

3—Unidade mínima de informação.  

4—Periférico de saída.  

6—Periférico de entrada muito utilizado.  

8—Parte física do computador.  

10—Memória que contém os programas e dados com que se está a trabalhar no 

momento.  

14— Ponto de ligação entre a motherboard e um periférico.  

        1      2                3      4    5          

                                        

  6                      7            8          

                  9                        

  10                                        

                                        

11      12                                      

                                        

                          13              14    

    15                                16        

                17                          

18                                          

                 19              20            

  21                                        

                                        

  22        23                24                    

                                       

                        25                  

  26                                        

                            27              

Horizontais: 
1-Um dos periféricos de entrada mais utilizado. 

4-Planeta em que foi encontrada água em 2009. 

6-Primeiro nome de Pessoa que deu nome à esco-

la. 

8-Costa alta constituída por rochas que conse-

guem suportar o bater das ondas.  

9-Palavra terminada em “zinho”, demonstrativa de 

carinho pelos ascendentes. 

10-A operação, 112-62, é uma … 

12-Números naturais que têm apenas dois diviso-

res diferentes: o 1 e ele mesmo. 

15-Pavimento superior do navio. 

17-Periférico de saída mais utilizado na sala de TIC. 

18- Nome do processo de deterioração dos mate-

riais, nomeadamente dos metais. 

19-Pequeno barco para serviço de navio. 

21- Foi declarado Monumento Nacional em 1907 

e, em 1983, pela UNESCO que o classificou como 

"Património Cultural de toda a Humanidade". 

23-Quando uma frente fria, movendo-se mais de-

pressa, ultrapassa (e obstrui) uma frente quente, 

fazendo elevar-se todo o ar quente, denomina-se 

por frente … 

24-Personagem principal, do livro de Sophia de 

Mello Breyner Andresen, estudado. 

25- Alimento favorito do pinguim. 

26- Grupo de Ilhas perto umas das outras. 

27- Doce famoso da nossa terra. 

Verticais: 
2-Nome das lentes inseridas num telescópio refletor. 

3-Exemplo de uma costa baixa. 

5-Mosteiro cuja construção começou em 1178 pelos monges de Cister. 

7-Uma das propriedades do som. 

9-Sólido geométrico cuja superfície é composta por um número finito de faces, cujos vértices são formados por três ou mais arestas em três dimensões. 

11-Clube de futebol campeão em 2014. 

13-Motor de busca mais utilizado. 

14-Palavras que têm o mesmo significado (masc). 

15-Parte branca visível do olho. 

16-Planeta mais próximo do Sol.  

19-O rio Douro nasce em … 

20-Fenómeno que corresponde à mudança de direção ou sentido de propagação física. 

22-Acumulação de areias ou seixos resultantes da erosão das arribas. 

Horizontal: 

 5-Drive; 7-Windows; 9-TIC; 10-ROM; 11-Impressora; 12-Scanner; 13-CPU; 15-Sistema 

Vertical: 

 1-CD; 2-Webcam; 3-Bit; 4-Monitor; 6-Rato; 8-Hardware; 10-RAM; 14-USB 

Horizontais: 

1-Teclado; 4-Marte; 6-Fernando;8-Cabo; 9-Paizinho; 10-Subtração; 12-Primos; 15-

Convés; 17-Monitor; 18-Corrosão; 19-Escaler; 21-Jerónimos; 23-Oclusa; 24-Cavaleiro; 

25-Peixe; 26-Arquipélago; 27-Fogaça. 

 

Verticais: 

2-Côncavo; 3-Praia; 5-Alcobaça; 7-Timbre; 9-Poliedro; 11-Benfica; 13-Google; 14-

Sinónimos; 15-Córnea; 16-Mercúrio; 19-Espanha; 20-Reflexão; 22-Dunas. 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Ar

