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Pela vida temos muitas surpresas: umas
boas, outras menos boas, mas sempre ou
quase sempre inesperadas…
Não é que no dia 12 de junho de 2014 a
surpreendida fui eu?
De antemão sabia que a biblioteca escolar da Escola Básica e Secundária da Bela
Vista iria apelidar-se de “Ana Fortuna”,
dado anteriormente ter sido interpelada
pelo Diretor do agrupamento, o prof. Pedro Florêncio.
No dia e hora marcados compareci na
escola apenas na expetativa de ir viver,
com um grupo restrito de colegas e funcionários da escola, o momento do descerramento da placa concebida pelo grande artista plástico Hélder Oliveira. Mas não,
não imaginam a surpresa festiva que me esperava… Foi linda!
Aplausos, muitos aplausos!
A todos quantos prepararam e concretizaram a homenagem, a mim dedicada:
aos colegas da Direção, às prof.ªs de Educação Musical – Elsa Mobilha e Rosa Nunes, à prof.ª Patrícia Rosa (de Educação Especial), ao extraordinário músico, compositor e prof. de música – António Brazinha; aos alunos que compõem os BelaBatuk e Olodum que abrilhantaram o início da cerimónia e aos alunos do projeto
TunaVist que a finalizaram; aos alunos e professoras da EB1 nº7 pela apresentação de canções com letra realizada pelos alunos da turma 31 e música da autoria
do prof. Carlos Xavier da ESE de Setúbal, que os dirigiu, e às professoras bibliotecárias, em especial à coordenadora da equipa das BE, Ana Vaz.
Um VIVA muito especial para todos os colegas e funcionários que compareceram
(num final de dia de trabalho), sem esquecer os que me brindaram com mensagens carregadas de significado; para os elementos da Associação de Pais; para os
colegas do Grupo de Trabalho das Bibliotecas Escolares que estiveram presentes e
em particular para os meus familiares e amigos que quiseram e puderam compartilhar, com a minha pessoa, momentos tão intensos e expressivos que me foram
abnegados. Sim, momentos que guardarei eternamente na gaveta das recordações mais felizes da minha vida. Que surpresa maravilhosa!
Bem hajam pelo vosso reconhecimento e mimos!
Até sempre!
Nesta edição:
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Descobre o local

EB1/JI do Faralhão

Durante o 1º Período toda a escola e Jardim de
Infância trabalhou o famoso pintor Paul Klee.
A Matemática e a Arte deram as mãos…
Começámos por pesquisar, trabalhar a informação, conhecer obras, fazer recriações e até criar
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EB1/JI do Faralhão

Pintámos telas

EB1/JI do Faralhão

Fizemos uma exposição aberta à Comunidade Educativa, com as obras que cada
turma recriou ...

EB1/JI do Faralhão

...e também fizemos um leilão!
No final, a obra foi entregue ao respetivo
dono e levada para casa!

Uma vez mais, a comunidade educativa, as
professoras e, em especial, os pequenos artistas estão de PARABÉNS!

EB1/JI do Faralhão
Este período, o artista escolhido para trabalhar nas aulas
foi o famoso Peter Carl Fabergé. Um artista admirável!
Peter Carl Fabergé foi um joalheiro russo de origem franco-dinamarquesa.
Ficou famoso pelos seus ovos imperiais, “recheados” de metais e pedras
preciosas.
Estes ovos eram feitos especialmente
para as famílias ricas, os czares da Rússia.

Eis alguns dos mais belos e
cobiçados ovos de Fabergé

EB1/JI do Faralhão
Mostramos agora algumas fotos do nosso trabalho. Primeiro o ovo modelo, depois a recriação do modelo.

EB1/JI do Faralhão
No final, fizemos uma exposição na escola sede do nosso Agrupamento

EB1 1 Faralhão nº 1
Exposição das árvores de Natal feitas pelos alunos e pais da escola do 1º Ciclo Faralhão 1. Trabalhos bonitos, feitos com materiais reciclados. Usámos pinhas, rolos de papel, enfeites de Natal e … a nossa imaginação!

EB 1 nº2 do Faralhão
APRENDER A CIRCULAR É IMPORTANTE

A Brisa veio à E.B.1 nº2 do
Faralhão. Todos os alunos
gostaram e ficaram elucidados sobre as regras de
trânsito. Foi muito bom.
Ficámos a saber que circular na estrada, seja a pé,
de bicicleta ou automóvel
exige muita atenção ao
trânsito. Falámos de algumas regras de trânsito. Por
exemplo, atravessar a rua
na passadeira é obrigatório, se ela existir.
Diz NÃO aos acidentes!

EB 1 nº2 do Faralhão

Estes amigos são fixes!
Os novos padrinhos da EB1 n.º2 de Faralhão foram à escola para falar um poucocom os nossos meninos sobre os golfinhos do Sado. Foram diversas as sessões a
que assistiram os alunos dos vários anos de escolaridade do nosso estabelecimento de ensino. Todos viram com interesse imagens de golfinhos a nadar no
nosso estuário, a saltar e a pescar.
A empresa que organiza as viagens de observação é a Vertigem Azul! Deu mesmo vontade de viajar até ao rio e ver em direto os nossos amigos roazes corvineiros.

EB1 n.º2 de Faralhão

Mais uma vez, a professora bibliotecária Ana Vaz foi à nossa escolinha para
nos deliciar com histórias e jogos!

Foi super divertido! Obrigada,
professora Ana Vaz, em nome
da EB1 n.º2 de Faralhão!

EB1 n.º2 de Faralhão
No dia Mundial da Criança, 1 de junho, os nossos alunos deliciaram-se com uma
manhã diferente: jogos diversos, pinturas e muita animação !!!
Obrigada, professor João, por toda a colaboração e carinho para com os nossos
meninos!

EB1 nº 2 de Faralhão
A Eb1 nº2 de Faralhão não pôde faltar, mais uma vez, à dinamização
de algumas histórias tão bem relatadas pelo escritor António Serafim.

Adorámos !!!
Para o ano haverá mais!

EB 1 nº 5
NOTICIA PREOCUPANTE

Criança assaltada no recreio da escola, em pleno dia
Uma criança foi assaltada no recreio da escola, esta semana, tendo a assaltante fugido de
imediato. Na passada quarta-feira, mal saiu da
sala, uma aluna viu o seu lanche ser-lhe roubado
da mão. A assaltante evadiu-se para longe, desaparecendo rapidamente ao misturar-se com um
bando de amigas da mesma laia.
A aluna, incrédula, dirigiu-se à sala para apresentar queixa à professora. Algumas colegas,
que tinham testemunhado o assalto, confirmaram a sua história incrível.
A assaltante não foi apanhada, mas sabe-se que continua a rondar
a escola, à distância, para tentar outros assaltos. Apesar das ameaças,
a polícia não foi chamada à escola, sendo feito apenas um alerta aos
alunos da escola para não levarem o seu lanche para a rua, pois as gaivotas são excelentes a roubar a comida das mãos.
E esta, hem?!
Texto coletivo da turma 29, baseado
em história quase verídica.

EB 1 nº 5
Visita de estudo a Elvas e Monsaraz
No dia 30 de janeiro fizemos uma visita de estudo ao centro histórico da cidade de Elvas. Vimos como a cidade estava rodeada de muralhas, com um enorme fosso entre
elas para melhor se defenderem dos inimigos. As muralhas tinham muitos baluartes e
guaritas. Vimos também a porta de Olivença, que ainda tem as portas de madeira, como antigamente, embora passem por lá carros agora. Vimos ainda o castelo, a estátua
de D. Manuel I, que lhe deu foral em 1512, e o aqueduto muito grande que abastecia a
cidade.
Após termos saído de Elvas em direção a Monsaraz, vimos muitas povoações pequenas que nos permitiram notar a diferença entre estas e a cidade onde vivemos. Em
Monsaraz, para além de vermos a povoação e subirmos às ruínas do castelo, vimos lá
do alto a barragem do Alqueva, que é uma das maiores que existem. Foi uma visita de
estudo muito interessante, que gostaríamos de repetir.

Turma 29

EB1 nº5 de Setúbal

VISITA DE ESTUDO AO CENTRO DA TERRA
No dia 27 de fevereiro, as turmas 24 e 25 do 3º ano da EB1
nº 5 de Setúbal fizeram uma visita de estudo às grutas de Mira
d’Aire.
Partimos da escola às 9h e 15, apanhámos a autoestrada do
norte e parámos na estação de serviço de Santarém, para lanchar
e brincar. Entrámos no autocarro e seguimos viagem até às grutas.
Quando chegámos fomos ver alguns animais que fazem
parte da fauna daquela zona; um burro, ovelhas, cabras, cães, uma
porca, um javali, falinhas, fracas, pavões, gansos, pombos, rolas,
etc.
Em seguida, almoçámos no parque das merendas, vimos um relógio de sol e fomos à
loja ver e comprar algumas lembranças. Pelas 14h fomos para o auditório ver um filme sobre
a descoberta das grutas, que foi em 1947, por quatro homens daquela zona.
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EB1 nº5 de Setúbal
VISITA DE ESTUDO (continuação)

Um guia acompanhou-nos na visita dentro das grutas e deu-nos algumas indicações sobre os cuidados a ter. Entrámos no Algar e seguimos até à Sala Grande, onde vimos a raiz de
uma árvore e um boneco em forma de homem pendurado por uma corda. Disseram-nos que o
boneco, assim equipado com capacete, mochila e botas, mostrava como trabalhava um explorador de grutas. Na sala Grande e na sala Vermelha vimos muitas estalactites e estalagmites.
Passámos pela sala do Esparguete, pela Joalharia, pela sala do Órgão, vimos várias cascatas e o
Rio Negro.
Descemos 683 degraus e estivemos a 600 metros de profundidade. No final da visita
vimos o Lago Final, com 14 fontes luminosas, que tornam o fim da visita apoteótico.
Adorámos a visita e aprendemos coisas muito interessantes!
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EB1 nº5 de Setúbal

Usar a internet é excelente para procurar saber mais, comunicar com os
amigos, ver imagens, estudar, brincar, mas deve ser feito com cautelas,
porque podemos expor-nos a riscos. Não devemos dizer onde moramos,
com quem vivemos, o que fazem os nossos pais, tal como devemos evitar
falar com estranhos e não acreditar em tudo o que aparece no ecrã, seja
escrito ou visto.
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EB1 nº 7
A turma 31 foi convidada pela docente bibliotecária, Ana Vaz, no âmbito da
comemoração do “Dia da Família”, para participar num evento organizado em
parceria com a Associação
de Pais do Agrupamento, no
Auditório da Escola Sede.
Os alunos desta turma
adoraram a ideia e quiseram presentear as suas FAMÍLIAS e todas as FAMÍLIAS
do AEOS com um filme que
realizaram no decorrer da
implementação do PROJETO
“AS CURTAS DO AEOS”.
Neste filme ,a TURMA 31 quis deixar a mensagem de que são crianças felizes,
porque as suas FAMÍLIAS SÃO ÚNICAS!

!
ÚNICA
é
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POEMA
Sou uma criança

Sou uma criança

Amada

Corajosa

E feliz

Porque tenho uma família

Porque tenho

Que me encaminha

Uma família que me abraça

E ensina a viver em sociedade

E ensina o que é o amor.
Sou uma criança
Cheia de sorte
Porque me rodeiam
Olhares protetores
Mãos que orientam
Palavras que me confortam.

Tít ulo d o bloc o in terior

EB1 nº7

NOTÍCIA

Dia Escolar da Não Violência e da Paz
Na E. B. 1 nº 7 de Setúbal, no dia 27 de fevereiro, os alunos de todas as turmas realizaram atividades para comemorar o Dia Escolar da Não Violência e da Paz, que ocorreu
no dia 31 de janeiro.
Estas atividades realizaram-se para aprendermos a viver em sociedade, respeitando os
outros e as diferentes opiniões, sem violência.
Neste dia, recebemos a visita do professor Emanuel Santos, docente de Religião e Moral, na escola sede do agrupamento. O professor apresentou-nos uma história com o título ” Pessoas Coloridas” e ensinou-nos uma canção sobre a Paz.
Na sala de aula recebemos a turma afilhada do 1º ano, a turma 23, e com eles construímos barcos de papel onde escrevemos palavras relacionadas com a Paz. Com estes barcos elaborámos um cartaz conjuntamente com as outras turmas da escola.
Fizemos também um trabalho colaborativo entre turmas, tendo produzido mensagens,
textos e construído móbiles, cartazes , marcadores de livros e uma pomba, símbolo da
Paz.
E.B.1 nº 7
Turma 39
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EB1 nº7

Viajar abre horizontes, torna os sonhos realidade…
Viagens pode ter sido o mote deste ano letivo na EB1nº 7
de Setúbal...Vejam:
Viajámos até Óbidos, por altura do Natal, e foi uma viagem fabulosa no mundo mágico
da quadra natalícia. Porque viajamos tanto? – perguntam muitos de vós. Na verdade,
todos estamos mais disponíveis, mais libertos de horários e programas curriculares, e
ficamos a conhecer-nos melhor. É verdade. Sabemos mais dos nossos alunos, nas viagens, do que no nosso quotidiano (tantas vezes agitado, pelas mais variadas solicitações). Viajámos em torno da Música no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Viajámos
até Torres Vedras e Vila Nova de Famalicão, através do desporto Escolar, no 1º ciclo, e
demos vários saltos, em pequenas viagens até ao Agrupamento, ao Museu do Trabalho,
à Pista de Atletismo…Viajámos alegres e a cantar no Festival da Música de Setúbal !!!!!Preparados fisicamente, conseguimos não descarrilar, numa viagem de comboio, no
dia 1 de junho, até Lisboa, para comemorar o Dia Mundial da Criança.
Foi um dia inesquecível, essa viagem facultada pela Fertagus !!!E
por fim, terminaremos o ano letivo
com a já habitual Grande Viagem, este ano, por três
dias, a Troia. Viajar é o nosso lema !!!
Agora, viajem também, nas férias de verão!
Para todos, Boas Viagens !
A Coordenadora de Estabelecimento
Ana Paula Gonçalves
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EB1 nº7

ARA A PRAIA VAMOS TODOS
INDO E CANTANDO ATÉ LÁ CHEGAR
TÉ TROIA NO BARCO VAMOS
R NADAR

NA AREIA BRINCAR

S ONDAS

ERÃO

É

E

MERGULHAR E SOL APANHAR .

CALOR

GELADOS
IR

VAMOS

COMER

BRINCAR COM

NOSSA
NOSSO

NAVEGAR

ESCOLA
VERÃO

OS AMIGOS

É

QUE LÁ ESTÃO

DIVERTIDA

VAI SER UMA

A

“VALER”

ANIMAÇÃO !

Trabalho coletivo realizado pela turma 22 – 3º/4º
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EB1 das Manteigadas
Olhar a Arte….. em português
Os meninos do Jardim de Infância das Manteigadas escolheram e
recriaram algumas obras dos pintores Fátima Afonso e Hélder Oliveira.
Uma atividade de âmbito vertical, dinamizada pelas professoras Ana
Vaz e Lénea Gonçalves, com os alunos do 6B.
Surgiram trabalhos maravilhosos!
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EB1 das Manteigadas
A história da construção da nossa escola
No dia 16 de outubro de 2014, veio à nossa escola a D. Ana Bárbara contar-nos a
história da construção da nossa escola, inaugurada há 31 anos atrás.
Fizemos-lhe uma entrevista e ficámos a saber várias coisas. A escola foi construída por moradores que se organizaram numa «Associação de moradores», com o
apoio da Câmara Municipal de Setúbal. Não havia uma escola neste bairro e as
crianças tinham de se deslocar para outras escolas da cidade.
O terreno onde foi construída era uma fazenda e foi doado por um morador. Foram construídas duas salas de aula e o polivalente.
Havia uma única turma formada pelas quatro «classes», e apenas uma professora. A D. Bárbara mostrou-nos ainda fotografias tiradas no dia da inauguração, onde estavam crianças que agora são adultos, alguns já pais e mães de meninos
que frequentam a mesma escola!
A D. Bárbara disse-nos que, se não fosse o 25 de Abril de 1974, esta escola não
tinha sido construída, porque dantes era proibido fazer reuniões. Também falou
sobre a vida naquela época: não havia esgotos, eletricidade, nem água canalizada, lavava-se a roupa à mão.
A «Manteigada», como se chamava a esta localidade, era formada apenas por
três ruas; a rua principal a rua da escola e a outra rua. Em frente à escola não havia uma estrada como há hoje, era uma caminho de terra batida.
Por fim, deixou-nos um documento com os registos de construção da escola e
uma flor, um cravo, como símbolo da liberdade.
Foi muito importante para nós sabermos esta história, contada com tanto gosto !

Texto realizado pelas
turmas do 3º e 4º anos,
a partir da entrevista
20.10.2014
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EB1 das Manteigadas
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EB1 das Manteigadas
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EB1/JI de Setúbal
TEATRO

"Ester e Valentim"
Quinta-feira, dia 4 de junho de 2015, a turma 37 da EB1/JI de Setúbal apresentou
a sua peça de teatro "Ester e Valentim", no auditório da Escola Sede do AEOS.
Após muitos ensaios, construção de cenários e adereços, coreografias, danças e
cantares, estreámos a nossa peça. Pelo envolvimento destas crianças excecionais,
que ultrapassaram todos os medos e levaram a sua avante, todos estão de parabéns.
Um obrigado muito especial ao professor Ricardo Campos, sem o qual nada disto
teria sido possível, pelo seu envolvimento e empenho no concretizar de um sonho; um muito obrigado à professora Lénia Filipe, pelo apoio incondicional; obrigado à Direção do Agrupamento, pela cedência do espaço e por acreditar que na
Bela Vista se fazem coisas bonitas e interessantes.
Aos meus meninos e meninas, que me encheram a alma e o coração, obrigado
por aturarem esta professora. Hoje, foram grandes, muito grandes e eu nunca os
esquecerei...
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EB1/JI de Setúbal
Finalmente , na praia!
E assim acabou mais um ano escolar.
Quase a finalizar as atividades letivas, alunos, docentes e auxiliares foram até à Praia da Figueirinha, onde
deram asas à sua alegria, num alegre e são convívio.
Aqui ficam algumas fotos a registar as emoções!
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EB1/JI de Setúbal
NOTÍCIAS

Decorreu no dia 9 de maio, na ESES, o Scratch Day.
No meio de tantos "veteranos" nestas andanças, a turma 47 da EB1/JI de
Setúbal só teve motivos para sentir orgulho na sua participação. Acolhimento fantástico, participação simples e elogiada…, sentimo-nos realmente felizes!
No próximo ano contem connosco, já que o Clube Scratch vai continuar!
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EB1/JI de Setúbal
NOTÍCIAS

Torneio de Ténis de Mesa
Quinta-feira, dia 4 de junho de 2015, realizou-se a entrega
dos prémios do torneio de ténis de mesa.
Esta iniciativa que decorreu durante o 3º período e que culminou na realização das finais no dia Mundial da Criança,
deve o seu sucesso ao envolvimento, interesse e motivação
dos alunos que nela participaram.
Um muito obrigado a todos os docentes que ajudaram e
facilitaram a realização do torneio, com a promessa de que "pró ano há mais".
Classificação:

Femininos
1º Rute Leste
2º Carl a Ramos
3º Luciana Pôtra

Masculinos
Vítor Barão
Domingos Silva
Emanuel Gimenes
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EB1/JI de Setúbal
NOTÍCIAS

Dia Mundial da Criança

Água...luz... e alegria não faltaram neste Dia!
Aqui fica o registo em forma de fotografia.
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EB1/JI de Setúbal
NOTÍCIAS

Kid Fun (Fundação Benfica)
No passado dia 24 de abril, a EB1/JI de Setúbal recebeu o projeto Kid Fun da Fundação Benfica, que
promoveu junto dos alunos de 3º ano valores tão importantes como a Verdade, a Humildade e a
Superação, entre outros. Foi uma manhã bem passada e a criançada adorou!

Parlamento
No dia 8 de maio, as turmas do 4º ano
da EB1/JI de Setúbal assistiram a um plenário na Assembleia da República.
Foi uma visita de estudo muito gratificante e motivadora para docentes e discentes.
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EB 2,3/S Bela Vista
PESQUISA

TRADIÇÃO PORTUGUESA – PÃO POR DEUS
Este ano resolvemos
“meter o nariz” nas comemorações
do
“Halloween”! A professora de Português desafiou-nos a pesquisar sobre uma possível tradição que coincidisse com
esta época do ano, mas
com raízes portuguesas.
E não é que encontrámos?!
Embora se tenha vindo a perder com o passar dos anos, em Portugal, no dia 1 de novembro, Dia de Todos os Santos, ainda há povoações onde as crianças saem à rua em pequenos grupos para pedir o
Pão por Deus (ou o bolinho) de porta em porta, pois este era o dia
em que, antigamente, se repartia muito pão cozido pelos pobres.
Quando pedem o Pão por Deus, as crianças recitam versos e recebem como oferenda: pão, broas, bolos, romãs e frutos secos, que
colocam dentro dos seus sacos de pano ou de retalhos.
Os bolinhos típicos são especialmente confecionados para este
dia, sendo à base de farinha e erva doce com mel (noutros locais,
leva batata doce e abóbora) e frutos secos como passas e nozes.
Com este desafio descobrimos uma tradição do nosso país que
desconhecíamos. O passo seguinte foi
elaborar alguns trabalhos sobre o tema, que acabaram por integrar“ um
cantinho” da habitual e fantástica exposição do “Halloween” da nossa escola.
6ºG
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EB 2,3/S Bela Vista
Trava Línguas
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EB 2,3/S Bela Vista
INGLÊS

(Faz zoom sobre a página ara veres melhor)

Do you know who I am?
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EB 2,3/S Bela Vista
INGLÊS

(Faz zoom sobre a página, para veres melhor)

What time is it, please?
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EB 2,3/S Bela Vista

opinião

LIGADOS À NET OU DEPENDENTES DA NET?
“ A Internet é um instrumento de trabalho e lazer que se tornou
imprescindível nos nossos dias.”
Concordo plenamente com esta afirmação, pois realmente nós utilizamos muito a internet, mas talvez mais
na área do lazer. Muitos estudantes, quando chegam a
casa, a primeira coisa que fazem é agarrarem-se ao
computador a jogar ou a utilizar as redes sociais. Deste
modo, se fizerem apenas isso, os jovens não estudam e
por isso é que muitas das vezes as suas notas são negativas. Outra situação preocupante é o isolamento desses mesmos estudantes, que quebram assim as suas ligações familiares e sociais, vivendo num “mundo virtual” diante
de um ecrã.
Mas é claro que a internet também tem aspetos positivos. Eu por exemplo, tenho um
método de estudo: quando não me apetece estudar pelos manuais, utilizo o computador, procuro exercícios e faço-os. Obviamente que também gosto de jogar e utilizar as redes sociais, mas de forma moderada.
Acho que a internet tem aspetos positivos e negativos, depende do modo como a utilizamos. Aconselho os jovens a utilizar a internet não apenas como forma de lazer,
mas também como um instrumento de trabalho.
Daniela Leonor, 8ºA
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Opinião

NAVEGAR
A internet tornou-se imprescindível nos nossos dias,
mas para usufruto equilibrado da internet é preciso
mentalizarmo-nos de que ela não é apenas um instrumento de lazer, é também de trabalho.
Como utilizadora da internet, sei como é difícil escapar à tentação de espreitar o nosso estado no “Facebook”, o nosso perfil no “Twitter”, no “Tumblr”, e
com isso gastamos o nosso tempo sem termos feito
nada verdadeiramente útil.
Sei que há jovens que passam o dia todo na internet,
o que não é nada saudável.
De momento, não tenho qualquer tipo de aparelho
electrónico, e não sinto necessidade de aceder à internet, a não ser para trabalhos da
escola, como por exemplo, biografias de autores, cientistas, etc.
Na minha opinião, as crianças e os jovens de hoje em dia deveriam ser incentivados pelos pais a utilizarem com moderação os computadores, e quando os utilizassem terem a
supervisão de um adulto, para não cometerem excessos.
Ariana Carolino, nº2 -8º A
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Opinião

O NOSSO MUNDO
Na minha opinião, o problema dos sem-abrigo é um preconceito da sociedade em
relação às pessoas que não têm onde
dormir, onde viver. Na verdade, é uma
situação que pode acontecer a qualquer
um de nós, sem estarmos à espera.
Infelizmente,

há gente que não tem

pena dessas pessoas e ainda goza com
eles ou lhes lança um olhar de desprezo.
Penso que podíamos fazer uma manifestação para proteger esta causa e alertar as
pessoas para este problema social. Podia ser que assim as pessoas mudassem a sua
atitude e opinião em relação aos sem-abrigo, ou seja, todos aqueles que não têm
onde dormir e pedem roupa, comida, banho e dormida. Todos os seres humanos são
iguais, todos têm direito à igualdade, liberdade e fraternidade.
Vítor Moreira,nº26 -7ºF

Ninguém sabe o dia de amanhã. Hoje
estamos bem, mas amanhã podemos não
estar. Eu e os meus pais ajudamos os semabrigo, dando roupas que já não nos
servem, comida e brinquedos para os mais
novos. O pouco que temos é partilhado com
aqueles que nada têm.
Qualquer pessoa pode ir parar à rua, situações como o desemprego, álcool e drogas
geram conflitos familiares e acabam sozinhos e nas ruas. A falta de emprego é uma
das situações que mais leva as pessoas a viverem nas ruas, porque sem trabalho não
há dinheiro e sem dinheiro não se pagam contas nem rendas, ficam sem nada e cheios
de dívidas.
Eu faço voluntariado no restaurante social da minha zona, faço isso para ajudar quem
mais necessita.
Érica Santos, 8ºD nº7
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SEMANA DAS LÍNGUAS 2014/2015

Na escola sede do nosso Agrupamento, entre os dias 19 e 26 do passado mês de fevereiro, teve
lugar mais uma Semana das Línguas que envolveu alunos do 2º, 3º ciclo e secundário.
Decorreu uma exposição de trabalhos elaborados pelos alunos no âmbito das disciplinas do Departamento de Línguas e realizaram-se outras atividades, como o visionamento de filmes no auditório e três concursos: “Em Bom Português/2º ciclo”; “Olh’ó Provérbio/2º ciclo e “Provérbios em
francês/3º ciclo”, dos quais saíram vencedores os seguintes alunos:
“Em Bom Português”: 1º- João Varela (6ºA); 2º - Lara Santos (5ºC); 3º - Jéssica Parreira (5ºB)
“Olh’ó Provérbio!”: 1º - Jéssica Lopes (6ºA); 2º - Yara Santana (6ºA) e (3º) Mª Carolina (6ºA)
“Provérbios em francês” – 1º - Miguel Dias (7ºA); 2º Rodolfo Gomes (7ºD); 3º - Pedro Caldeira (7ºD)
Estes alunos receberam o seu prémio em livros. Todos os que contribuíram para a realização
das atividades programadas estão de parabéns. Fica a promessa de, para o ano, se repetir a experiência! Até lá, não esqueças: saber línguas, escrever e falar faz toda a diferença. Mais e melhor
português, inglês, francês e alemão estão ao teu alcance, na escola.
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Como te vês a ti mesmo(a) ?
A professora de Português desafiou os alunos a fazer um autorretrato à semelhança de um conhecido soneto de Bocage. Aqui ficam dois poemas, de dois ilustres alunos da escola.

Luís é o nome de batismo
De olhos castanhos, cabelo pelos ombros,
Sou orgulhosa e não o escondo dos outros.
Alta, magra e tom moreno,

Que me foi dado.
Dias é o sobrenome
Dos meus pais que lhes foi tirado.

Teimosa, sincera, com ar sereno.
Cabelos pretos e lisos,

Outrora fui impulsiva, tonta, fria,
Não tinha este coração que se mostra, estava perdida…
Faltaram-me as forças, mas eu ergui-as.
Hoje olho e vejo que aquela pessoa se foi, a mariquinhas!

Nariz grande e proporcional,
Testa franzida em três pisos,
Personalidade deveras emocional.
Olhos azuis, verdes ou cinzentos,

Tenho vontade, tenho mil desejos…
Tentar concretizá-los implica os seus meios.
Umas vezes certos, outras vezes errados,
São escolhas com futuros indeterminados…
Aqui estou eu a fazer um autorretrato.
Eu sou eu, só eu me conheço de facto.
Vou seguir em frente, sempre até ao fim,
Não sou daquelas que desiste só p´ra gostares de mim.
Soraia Cesário 10ºA

Sorriso sincero e atraente,
Lábios carnudos que causam lamentos,
Será a razão destes tormentos?
Sou tímido no jeito com que enfrento e insisto,
Mas corre-me nas veias o andar na mudança,
Iludo quem pensa que por pouco se cansa,
Sou um guerreiro! Não temo e não desisto!
Luís Dias 10º B
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Saber viver, saber comer
Para fazermos uma alimentação equilibrada, devemos comer maior quantidade
de alimentos pertencentes aos grupos de
maior dimensão e menor quantidade dos
de menor dimensão (na roda dos alimentos), de forma a ingerir o número de porções adequado.
O ideal é comer cinco refeições diárias e diversificadas: frutas, verduras e tudo o que
seja saudável. Se não fizermos uma boa alimentação, podemos vir a ter algumas doenças:
Anorexia – Perda, progressiva de peso (emagrecimento), devido a não ingerir alimentos, ou praticar excessivamente desporto e atividade física.
Obesidade – Excesso de peso, devido ao aumento de gordura no organismo.
Bulimia – Pressões para possuir um corpo magro e procura de perda de peso.

5º Ano / Turma D - Joana Ramos (nº 7), Luana Ilhéu (nº 12), Rafaela Moço (nº 17)
Oferta Complementar
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Carta de amor … ou nem tanto assim?
Sentes-te sem inspiração para escrever uma
carta sentimental? Podes escolher entre duas
opções: dizer bem ou dizer mal, como no jogo do malmequer.
Mãos à obra!

Meu/Minha …… (1)
Neste dia especial, os meus lábios e a minha mão uniram-se para te dizer toda a verdade. Sem
ti, não consigo … (2), tu representas para mim …… (3) inesquecível. A teu lado, sou …. (4),
choro de ….. (5), sabendo que …. (6) outra vez. Quando me falas, fico …. (7). Ainda tenho na
memória os dias em que ….. (8), e eu, com a voz emocionada, te pedi para ….. (9).
Neste dia dos Namorados, tudo me parece …. (10), por favor ….. (11).
Para sempre ……. (12), com ……. (13)
1. Flor
Príncipe
Rebuçadinho
Cobra mentirosa

5. tanta felicidade
ver-te a meu lado
perder tempo contigo
não te pôr a milhas de vez

10. mágico
flutuar
um pesadelo gigante
desabar

2. viver mais
respirar fundo
ter alegria
ser eu próprio(a)

6. tu e eu somos perfeitos
te aturarei por mais uns dias
não vale a pena recomeçar

11. belisca-me
abana-me forte
compra-me uma joia
estás a pisar-me os pés

3. a doce primavera
a beleza do Amor
o prémio do euromilhões
uma pizza fria

7. rendido(a) à tua pessoa
sem pinga de sangue
cheio(a) de comichões

4. outra pessoa
um ser apaixonado
um passáro que voa
mesmo baixinho(a)

8. saíamos de mãos dadas
nos beijámos
chovia a potes
me mentiste

12. teu/tua
longe de ti
descomprometido(a)
13. amor
planos de futuro a dois
um Obrigado(a) na
mesma!

9. não parares
olhares fundo nos olhos
não atenderes o telefone
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ESTUDANTES DA BV VIAJAM PARA FRANÇA
Durante a última semana do segundo período letivo,
um grupo de 20 alunos e 2 professoras da Escola Básica e
Secundária Ordem de Sant’Iago deslocou-se a França,
em visita de estudo.
Esta viagem, que começou a ser preparada no início do
ano letivo, pretendia, entre outros objetivos, proporcionar aos alunos o conhecimento de outros povos, outros
modos de vida, nomeadamente a cultura francesa, e
aprofundar também o uso diário da língua francesa.
A viagem de ida durou longas horas, de sono tranquilo
para uns, de alerta máximo para outros, devido à dificuldade em dormir no autocarro ou, muito simplesmente, devido à ansiedade em chegar aos lugares desejados.
O primeiro destino foi o parque Futuroscope, em Poitiers, onde a ciência e a tecnologia abriram
o apetite a todos para as aventuras do resto da semana.
Seguiu-se o tão desejado destino PARIS, onde, por entre monumentos e lugares históricos e românticos, ruas, avenidas, lojas, catedrais, museus… alunos e professoras deambularam e se deliciaram, apreciando a história e a beleza da Cidade Luz!
Para terminar com chave de ouro, um dia inteirinho na Eurodisney, só podia ser fantástico, com
a fantasia e adrenalina ao rubro!
Entretanto, os alunos foram preenchendo os guiões das visitas, exprimindo a sua alegria ou a
surpresa pelo que viam e aprendiam.
Viveram-se estes dias a um ritmo acelerado, mas de descontração, “absorvendo” tudo o que
aparecia pela frente. Alunos e professoras também fizeram outra grande descoberta: a da amizade. Os que já se conheciam e os que só aqui travaram conhecimento, ficaram a ganhar.
No regresso, o cansaço falou mais alto e todos se renderam. Foi a dormir que nos despedimos da
França e atravessámos parte da Espanha. O regresso a casa
fez-se no meio de beijos e de algumas lágrimas teimosas
que denunciavam as saudades.
Agradecimento geral a todos quantos ajudaram, quer com
os donativos que tornaram a viagem mais económica, quer
com bens essenciais que tão práticos se revelaram ao longo
da semana, e também à Direção que viabilizou a sua realização, aos pais e Encarregados de Educação que tão positivamente reagiram ao desafio, conscientes dos benefícios
para os seus educandos. Agradece-se, ainda, a colaboração
do professor Jorge Pereira, também organizador do projeto. Fica ainda o nosso apreço pela simpatia da nossa guia
Ana Paula Marques, e pela disponibilidade dos nossos motoristas, os senhores Jorge e Bruno.
A todos MERCI BEAUCOUP e Bem Hajam pela disponibilidade e apoio na realização de uma inesquecível aventura em França!... Aqui deixamos algumas imagens, das muitas que guardámos na
memória.
As professoras participantes e organizadoras,
Luísa Rosa e Maria Manuel Teixeira
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TEATRO

Texto elaborado a partir da obra Auto da Barca do Inferno, de Gil Vicente
(Chega Amber Rose à barca do Inferno, muito vistosa, presença habitual nas revistas “cor de
rosa”)
Amber – Hou da barca! Já aqui cheguei! Vinde receber-me, pois!
(Ela nota a presença do Diabo, mas rejeita-o.)
Não vos conheço, do meu mundo não sois !
Irei à outra barca, nisso me fundo,
pedir ao anjo que me embarque.
Aqui está muito calor
faz mal às minhas plásticas, que horror!
Já começo a sentir alguma dor!
Diabo –

Rose, minha querida, aqui voltarás
Para sempre cá ficarás!
A tua plástica amada,
É pena, será um pouco …. danificada!
(Amber Rose dá as costas ao Diabo e chega-se ao Paraíso.)

Amber – Peço-te que me deixeis cá ficar,
para minhas plásticas não estragar.
Anjo –

Não se embarca vaidade e sensualidade nesta barca,
muito menos falsidade!
Devias tomar atenção à tua fraca qualidade.
Foi com o dinheiro dos teus fãs que tuas plásticas fizeste
Pela tua maldade tudo isso perderás agora
Vai-te daqui embora
Seduziste os teus maridos com esse corpo de ostentação
Tudo fingiste sem qualquer devoção!

Amber – Tudo quanto fiz foi para meu bem
Quem pensas que és? Ao pé de mim, tu não és ninguém!
Ordeno que me deixes embarcar
para o meu casaco da Chanel não estragar.
Anjo –

Retira-te desta barca, não mereces embarcar!

(Amber Rose percebe que não tem alternativa e acaba por embarcar na Barca do Diabo. )
Leocádia Maikeny – 9º D
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Um rapaz sem medo
Na altura das férias, por volta dos meus 7, 8
anos, ia sempre para a casa dos meus tios, numa pequena aldeia perto de Bragança. Na primeira vez em que fui para lá achei que as férias iam ser muito aborrecidas, porque só havia velhotes, era raro ver crianças. As ruas
eram estreitas, as casas feitas de pedra, só cabras, vacas, eiras, aquilo fazia-me confusão, eu
estava habituado a muito movimento na cidade. Naquela aldeia do norte, não viviam mais
de 30 pessoas.
Um dia, o meu tio levou-me ao rio. Eu estava a nadar
normalmente e de repente uma cobra um bocado amarelada
apareceu--me à frente. Eu comecei a esbracejar, quase a entrar
em pânico… podia ser venenosa, não é? O meu tio apanhou-a, matou-a
logo. Levámos o animal para nossa casa, até tirei uma fotografia com a
máquina do meu tio.
Quando chegámos, mostrei a cobra à minha tia e ela ficou muito
admirada, porque eu vinha com a cobra na mão, todo valente. Ela virou-se e disse-me:
- Flávio, foste tu que apanhaste essa cobra? Eu respondi logo: - Sim,
tia, eu estava a nadar e ela passou ao meu lado, eu depois agarrei-a, matei-a e agora vim mostrar-lhe a cobra, está aqui... E a minha tia respondeu: - Foste muito corajoso em matar a cobra! Que valente!
Fiquei caladinho, sabendo bem que quem matou a cobra foi o meu
tio. O meu tio não se desmanchou. Passei a ser um herói lá em casa, para
a minha tia. Ainda hoje, cobras é comigo!
Flávio Gama, cef1
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OPINIÃO

Viajar pode ser uma forma de aprender
1. Na minha opinião, viajar pode ser uma forma bastante

agradável de aprender.
Quando vamos de férias ou quando fazemos uma viagem
de trabalho, mesmo que nos desloquemos apenas para uma
cidade diferente do nosso país, há sempre a oportunidade
de aprendermos algo novo. Todas as cidades têm a sua história para contar, todas elas têm costumes diferentes, festas características do local, trajes regionais, gastronomia
local, etc.
Se viajarmos para um país diferente, as oportunidades de
aprendizagem são ainda mais vastas. Há a oportunidade de
aprender uma nova língua e de conhecer um local com características totalmente diferentes.
Há infinitas maneiras diferentes de aprender, e algumas delas, como viajar, são agradáveis e divertidas.
Sempre que viajamos, aprendemos algo novo, juntando assim o útil ao agradável.
Podemos sempre tornar-nos pessoas mais cultas, independentemente da nossa idade.
Ana Ferreirinha nº 1 , 9ºA

2. Se és uma pessoa curiosa, pede ao teu professor para marcar uma visita de estudo a qualquer sítio do
país. Vale sempre a pena!
Este ano fui ao Museu das Telecomunicações, em Lisboa, e fiquei a saber muita coisa sobre o futuro. Se
queres ir para fora do país, pede aos teus pais para nas férias irem descobrir o mundo, ir a museus, ver a
história das cidades.
Em Portugal, uma das cidades que podes ir visitar é Lisboa. Podes ir ao Jardim Zoológico, Museu da Eletricidade, Planetário, Oceanário, Palácio de Belém, entre outros.
Este mundo está cheio de coisas inovadoras, existe vida para além da Internet! Para quê pesquisar locais
no " Google ", sabendo que podem aprender mais indo aos próprios locais?
Boa viagem!
Ivan Grilo nº 19, 9º A

3. Ao viajarmos podemos conhecer outras pessoas, descobrir coisas novas, termos noção da vida noutros
sítios, conhecer culturas diferentes. Ao viajarmos e conhecermos outras pessoas podemos tornar-nos pessoas diferentes, palavras e frases em línguas estrangeiras, nomes de monumentos, comidas diferentes,
danças, etc.
Quando viajamos para países pobres na África, podemos ver que lá tudo é muito diferente, as condições
de vida são más, não têm acesso a bons hospitais, falta de higiene, mas vemos como nesses países eles
sobrevivem e começamos a dar mais valor às pequenas
coisas. É que muitas pessoas querem mais e mais como
telemóveis, computadores e outras coisas, e há quem
nem tenha comida para comer!
Muitas pessoas deviam dar mais valor ao que têm e
pensar que há quem não tenha nem metade do que
elas têm! É bom aprendermos um pouco sobre tudo.
Sandra Gomes, nº 25, 9º C
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CARTA FORA DE ÉPOCA

Querido Pai Natal:
Agora que o Natal já passou, deves andar um pouco mais aliviado de trabalho. Por
isso te escrevo a pedir um favor.
Imagino que na época natalícia não deves ter mãos a medir para atender os pedidos
que te chegam de todo o lado do mundo. Vou ser breve e prometo não contribuir
para aumentar o peso das tuas sacas, nem o esforço das tuas renas.
Só te queria pedir que, quando sobrevoasses outra vez este pequeno país (chamado
Portugal, não esqueças!), soltasses aí do alto, misturadas nas nuvens, umas gotinhas
que nos fizessem sentir mais animados, mais confiantes, mais disponíveis, mais interessados, mais unidos, mais amigos, mais … olha, o melhor do que tiveres aí na sacola para distribuir por nós, miúdos e graúdos.
O pessoal só te pede brinquedos, telemóveis, pc’s, deves estar farto de carregar
sempre a mesma coisa e pensar que nós só queremos caixas e caixinhas. Por tudo
isto lembrei-me de te pedir uma coisa que não tem código de barras, não entra em
promoção nas lojas, mas que faz muito falta, faz bem à alma e enche a nossa vida
de sentido. Uns chamam-lhe Amor, outros Saúde, outros Esperança, outros Paz…
Seja como for, tens? Ajudas? Claro, nós cá em baixo também temos de dar uma
mãozinha, é certo…
Muito obrigado, Pai Natal ! És muito fixe!
A.R.
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“Tocha da Paz e da liberdade” pela URAP, no AEOS
A Federação Internacional de Resistentes (FIR) pretende assinalar os 70 anos do
Fim da II Guerra Mundial, fazendo percorrer por todos os países da Europa uma
tocha – “Tocha da Liberdade e da Paz”.
É neste contexto que no dia 9 de fevereiro de 2015 e por proposta da União dos Resistentes Antifascista Portugueses se assinalou este dia de um modo diferente. Associando-se à iniciativa, a URAP solicitou a colaboração da CMS e dos Agrupamentos de escolas , e por volta das 9:40h, ocorreu uma pequena receção à comitiva que
transportava a “Tocha da Liberdade e da Paz” . A mesma foi entregue ao Diretor do AEOS.
O marcante momento contou com a leitura de um poema, da autoria da aluna Ema Correia,
pelo aluno Diogo Valério, ambos alunos do 9º A.
Seguiu-se um novo e extraordinário momento de partilha em voz alta do poema – “Balada
dos Mortos dos Campos de Concentração”, de Vinicius de Morais, demonstrando a sua preocupação relativa à terrífica realidade do holocausto, pela aluna Inês Pereira, também do 9º A.
A receção da comitiva e da simbólica Tocha foi abrilhantada pela participação do grupo de
percussão Belabatuk’Olodum, sob a condução do sempre disponível professor António Brazinha.
Estiveram presentes todos os alunos do 9º ano. O CEF 1 e 2 e muitos alunos, autonomamente, assistiram ao evento de grande significado...
Na preparação da receção esteve a professora Gertrudes Risso, a Direção do AEOS e a Biblioteca Escolar.
Aqui fica a divulgação do poema da autoria da aluna Ema.

Tortura, fome, angústia
Povo em sofrimento
Negros judeus ciganos
Gente desprezada
Gente perseguida
Pessoas como eu
como tu
como nós
tiradas da vida
encerradas
nos campos da morte
entre arame e espingardas
entre a fome e o desespero
Não podemos esquecer
Não podemos ignorar
Merecem ser lembrados
Merecem viver para sempre
Na memória do tempo
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“Nos caminhos de São Filipe” - Passeio pedestre e leituras
em várias línguas
No âmbito da atividade “Setúbal, uma Baía a
Ler”, os alunos do 8º A, acompanhados pelos
professores António Rosa (francês), Teresa
Hiêu (português), Larisa Guerreiro (clube de
espanhol) e pela professora bibliotecária, realizaram, no dia 9 de junho, um passeio pedestre com leituras em espanhol e português.
A atividade teve como objetivos dar a conhecer algumas zonas em torno da cidade de Setúbal e da maravilhosa Arrábida, a aquisição de
conhecimentos relativos ao nosso património
natural e histórico, contactando com ele através de uma salutar atividade de ar livre - a caminhada, lendo e ouvindo ler em várias línguas.
O passeio pedestre teve início junto da Escola
Lima de Freitas – Viso, seguindo-se em direcção dos Moinhos de S. Filipe, junto aos quais se
efetuou a primeira paragem e a leitura de poemas de vários poetas da Língua Portuguesa, de
Fernando pessoa a Sebastião da Gama. Continuámos em direção ao Moinho do Campistas.
Pelo meio, numa pequena paragem para recuperar forças, numa bonita clareira, lemos primeiramente em espanhol excertos da obra “O
Velho e o Mar”, de Ernest Hemingway seguindo
-se a leitura do início da mesma obra em português.
A chegada ao Moinho dos Campistas “tirou o
fôlego” à maioria… A vista é magnífica! Deste
local, avistámos a península de Tróia, a zona
da Comenda Real e parte do seu palácio, o
Forte do Outão, o porto de Setúbal e o nosso
esplendido rio Sado… Num cenário soberbo,
novo momento de leitura de poemas, incluindo
um pelo professor António Rosa que, aproveitando o momento e tendo como ponto de par-

tida o que a nossa vista alcançava, partilhou
algumas
palavras
em
francês…
Retomámos a caminhada em direção à Fortaleza de São Filipe e, após uma breve visita ao
anexo da edificação, o tão aguardado e último
momento de leitura... Vários alunos leram a
parte final da obra de Hemingway, que, num
contexto tão diferente, ganhou um outro significado…
Muito obrigado a todos os participantes e a
quem se empenhou para que a atividade fosse
um sucesso!
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O AEOS na “Marcha pela leitura”
“Setúbal, uma baía a ler”
No passado dia 14 de abril, cerca de uma
centena de alunos do Agrupamento de
Escolas Ordem de Sant’Iago participaram
na “Marcha pela leitura”, no âmbito da
atividade “Setúbal, uma baía a ler”.
Alunos dos diversos ciclos de escolaridade, mais concretamente das turmas 31
(4º ano, 1º ciclo), 5º A e 6º G (2º ciclo),
7º A (3º ciclo), 10º A, representando o
secundário ,e uma turma do CEF caminharam até à baixa da cidade e, juntando
-se aos restantes agrupamentos da bonita
cidade sadina, deram vida à “Marcha pela
leitura”… As referidas turmas foram
acompanhadas pelos seguintes professores: Paula Pinto, Rosa Nunes e Paula Casimiro, Lénea Gonçalves, Aldina Silva, Cristina Figueira,
António Rosa e pela professora bibliotecária Ana Vaz.
A todos eles, obrigado! Só convosco foi possível! Dora
Ramos, muito obrigada pelo precioso contributo!...
Na baixa da cidade, “munidos” de cartazes portadores
de importantes “Palavras de ordem” e, gritando-as por
onde iam passando, alunos, professores, assistentes
operacionais, transmitiram importantes mensagens…
As leituras do AEOS, foram partilhadas em frente da
Biblioteca Pública de Setúbal… Muitos parabéns aos alunos, pelo seu esforço, empenho e excelente colaboração!...
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