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inovar! Penso que a mudança faz o tempo

Quero dizer a todos que o navio chegou ao fim da sua primeira viagem.
Agrada-me esta metáfora (talvez por morar perto do mar…) mas é assim que eu
sinto o nosso Agrupamento – como um navio enorme, numa viagem, onde a tripulação trabalha, em conjunto, para atingir o mesmo fim, o sucesso.
A primeira viagem foi o passado ano lectivo.
Avistámos um porto lindo, numa longa viagem que passou, tão depressa…
Em conjunto, neste percurso, enfrentámos ventos e tempestades, articulámos
experiências, projectámos e concretizámos ideias. Ficámos mais unidos e, juntos,
demos o melhor de cada um…melhorámos a nossa embarcação.
Chegámos ao fim da primeira viagem. É tempo de fazermos o balanço, de consolidarmos estratégias coerentes, escutarmos os ventos e rumarmos, com inovação,
a mais um destino.
A esta Brilhante e Exemplar tripulação quero apenas dizer:
Muitos Parabéns!
...é que seriam necessárias tantas, mas tantas palavras, quantas as ondas do mar,
para descrever o ORGULHO que sinto em ser o vosso Comandante.
O Director do AVEOS
Pedro Florêncio
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Descobre o local

Jardim de Infância do Faralhão
“Projecto “Conhecer o Corpo”
No Jardim de Infância do Faralhão, as crianças aprenderam a conhecer
melhor o seu corpo…por dentro e por fora.
Cérebro
Ossos

Cabeça

Veias

Pulmões

Braços

Coração
Estômago

Tronco

Rins Intestinos
Pernas

Inventámos canções…
Canção do corpo por dentro

Canção do corpo por fora

Eu sou pequenino
Mas estou a aprender
Como é o meu corpo
Para bem viver
Dentro do meu corpo
Tenho um coração
É tão pequenino
Que cabe na mão
Logo ao lado
Tenho dois pulmões
Enche, vaza, enche
Como dois balões
Estômago é saquinho
P’ra guardar comida
Fica lá um pouco
E segue de partida
Segue, segue, segue
Lá segue a comida
E no intestino
Acaba a corrida

O meu corpo, o meu corpo é belo
Da ponta do pé até ao cabelo
E cá em cima tenho uma cabeça
Que pelo pescoço ao tronco está presa
No meu tronco tenho dois braços
tenho dois braços
Para te abraçar
E mais abaixo tenho duas pernas
tenho duas pernas
para poder saltar
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Jardim de Infância do Faralhão
Registámos o nosso peso e altura…

Realizámos experiências…
Como funcionam os pulmões?

Na escola EB 2,3 da Bela
Vista, com a Professora

Construímos gráficos…

Brincámos aos médicos…

Nas salas construímos um esqueleto e um corpo com os
órgãos, que oferecemos à professora Isabel.

Isabel Mendes aprendemos
mais sobre o nosso corpo…
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“Dia Diferente”
No passado dia 16 de Junho realizou-se o último dia diferente deste Ano
Lectivo, um Dia Diferente especial, pois contou com a presença do atleta Edivaldo Monteiro, que connosco partilhou alguns objectos pessoais,
ligados à sua actividade desportiva, realizou várias actividades e no final
deu autógrafos a todos os meninos, professores, assistentes operacionais e um especial para ficar na escola e recordamos a sua presença.
Nós, em jeito de agradecimento, cantámos-lhe uma canção que tínhamos ensaiado com o professor Rolf.
Edivaldo Monteiro, destacou – se ao serviço da selecção portuguesa
de atletismo e no Sporting Clube de Portugal.
A sua especialidade são os 400
metros barreiras.
Foi campeão nacional júnior em
1995 e campeão nacional absoluto
po r
v á r ia s
v e ze s .
Participou no Campeonato mundial de atletismo nas edições de
2001, 2003 e 2007.
Em 2007 chegou às meias-finais nos Jogos Olímpicos. Foi a Atenas e a
Pequim em 2008, tendo em Atenas chegado às meias-finais.
Em 2002, no Campeonato europeu de atletismo de Munique, também chegou às meias-finais.
Tem como recorde pessoal a marca de 49.10 obtida em Berna a 26 de Junho de 2004.

Desafio matemático
Os seis meninos da imagem vivem na mesma rua.
Segue as pistas e descobre o nome, o apelido e o número da casa de cada um.
A Matilde está em cima do seu carrinho e ao lado da sua irmã gémea. Vivem na casa 3.
A Joana está ao lado do irmão, que é o
mais alto dos rapazes.

O Miguel tem uma bola; o seu apelido
não é Matos e não vive na casa 1.
O apelido da Rute é Ferreira.
Duas crianças têm o apelido Sousa.
O Simão não mora na casa 2.
O João é o menino mais alto.
O apelido do menino que mora na casa 4 é Andrade.

A

B

C

D

E

F

Nome
Apelido
Número da casa
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Ler+
Em Maio fomos visitar o

castelo de Palmela, foi muito interessante participar-

mos na animação histórica deste monumento.

Visitámos a igreja de Santiago, vimos as estátuas de Santiago apóstolo e de Santiago peregrino e aprendemos mais sobre a Ordem que esteve instalada durante séculos neste castelo.

Os símbolos de Santiago peregrino são: o bordão, a cabaça e a vieira.
E o símbolo da Ordem de Santiago era uma espada em forma de cruz (e do nosso Agrupamento
também é, por acaso ainda se recordam?!...)
Esta visita foi o culminar da exploração do livro: “Uma aventura no castelo dos ventos” que
temos lido durante os últimos meses (a acção da história passa-se na zona dos moinhos e no castelo de Palmela)
Lemos o livro, fizemos os recontos
escritos dos vários capítulos e
depois fomos visitar os locais da
acção.
Foi espectacular percorrer os
espaços do castelo e ver as paisagens que se observam lá de cima…
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Cada turma preparou uma experiência e durante a “Semana da
Ciência”. Depois foi só cirandar de sala em sala ensinando os nossos
colegas a realizá-las.
Foi uma semana muito vivida.
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EB1 das Manteigadas

Teatro “A Flor Rosalina”
No dia quinze de Junho de dois mil e dez, às nove horas e trinta minutos, a turma do segundo e terceiro anos da EB1 das Manteigadas apresentou, para as restantes turmas da Escola, professoras e
assistentes operacionais, um teatro intitulado “A Flor Rosalina”, uma
história escrita por Anabela Batista e ilustrada por Carla Pott.
Depois de trabalhar o livro o Rapaz de Bronze de Sofia de
Mello Breyner Andresen, fizemos um estudo sobre flores. A professora Ana Fortuna, professora bibliotecária, trouxe-nos a Flor Rosalina, uma história que nos leu e da qual gostámos muito. Depois surgiu a
ideia de fazermos um teatro… decidimos, em grande grupo, o papel de
cada um na peça de teatro, pesquisámos sobre a biografia das autoras
para a apresentarmos e a dona Gina, assistente operacional, uma
“artista nos fatos”, deu-nos uma grande ajuda na caracterização dos
insectos e de uma das rosas. A mãe da Mariana fez o adereço para a
personagem principal e, claro a professora Ana ajudou-nos na realização, nos ensaios e na selecção musical. Até aprendemos a dançar a valsa!
Correu muito bem porque todos nos esforçámos muito e os nossos colegas, das turmas doze e vinte e seis, viram e ouviram em silêncio. No final batemos uma grande salva de palmas, a todos, porque
todos estávamos felizes!
Se tiverem curiosidade espreitem-nos
no blogue: http://magiescrita.blogspot.com

(criado a partir de textos individuais dos alunos da turma 15 )
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EB1 das Manteigadas
O nosso pensar sobre...
Será que, por fazermos animações, sobre os livros que lemos, somos melhores
leitores?
Os nossos comentários:
- Sim, porque para fazermos o teatro tivemos de compreender e ler mais.
(Bruna Filipa)
to.

- Sim, porque nós temos mais vontade de ver o livro, ver a maneira como está escri(Liliana)

- Sim, porque ficamos animados e começamos a ler livros para fazermos teatros.
Mas também começamos a escrever as nossas histórias.
(Bruna Alexandra)
- Sim, porque os narradores treinam muitas vezes as suas falas… quase todas as
personagens têm falas, é engraçado fazer teatros, nem nos apercebemos que ao fazer um
teatro estamos a melhorar a escrita e a leitura.
(Sara Conceição)
- Sim! Eu acho que pelo facto de lermos muito, somos melhores leitores.
(Mariana Rosa)
- Sim, porque treinamos a ler alto, com expressão, para compreender.
(Tiago)
- Sim, porque vamos ler muito o livro para o teatro ficar perfeito e ter sentido,
então, depois ficamos com prazer de ler e de ter mais imaginação.
(Madalena)
- Sim. Quando fazemos animações aprendemos palavras novas que nós não sabíamos.
(Sara Freitas)
- Eu aprendi a ler, estive concentrado, por isso é que estou a ler mais!
(Leonel)
- Conhecemos mais livros, como por exemplo “A Flor Rosalina”
(Absalão)
-Sim, porque vejo e acho interessante.
(André)
- Sim, porque fazemos bons teatros e lemos muitos livros, por isso é que somos bons
leitores.
(Cristina)
- Eu acho que parece que estamos a dar vida às histórias e a desenvolver mais a
imaginação. Começamos a interessar-nos mais pelo livro.

(Jéssica)
Turma 15
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Crianças do Infantário “O Escorrega” visitam a sua futura escola
Depois do almoço, os meninos de uma sala do infantário “O Escorrega”, vieram visitar
a nossa escola, a sua futura escola, com as educadoras Manuela e Teresa.
Quando eles chegaram, fizemos uma “pintura mágica”, uma borboleta num papel de
tamanho A4, com a ajuda das duas educadoras e da nossa professora Círia.
Depois fomos dar a conhecer as instalações da escola “Peixe Frito”, aos meninos. A
seguir, fomos ver o teatro “Meninos de todas as cores”, apresentado pelos alunos da
turma 17, no auditório da nossa escola, com o apoio da professora da biblioteca.
Quando terminou o teatro, dançámos com eles, danças de outros países.
Antes de nos despedirmos demos uma pequena lembrança, feita por nós, aos meninos
do pré-escolar. Eles retribuíram-nos com gomas e rebuçados.
Foi uma tarde bem passada. Adorámos conviver e brincar com os meninos do infantário “O Escorrega”.

No auditório da biblioteca da escola, assistimos à peça de teatro “Meninos de todas as cores” e aprendemos a dançar com os “artistas”…

Turma 20
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A Primavera é tímida quando chove.
A Primavera é amável com os animais e as plantas.
A Primavera é cheirosa como o mel das abelhas.
Mas, acima de tudo a Primavera é…
Um arco-íris florido.

Turma nº28

A nossa horta
Para termos uma horta tivemos de trabalhar muito.
Cavámos com uma enxada, alisámos a terra com
um o ancinho, misturámos o estrume para as
plantas crescerem mais e retirámos o lixo.
Plantámos: couves portuguesas, chá príncipe que veio dos viveiros da câmara, alfaces, cebolas, morangueiros, tomateiros, pimenteiros e pepineiros.
Semeámos: meloeiros, melancieiras, rabanetes, nabiças, salsa e alhos.
Ao longo do ano fomos arrancando as ervas, tirando o lixo trazido pelo vento e observando o desenvolvimento das nossas plantas. Vendemos muitos e bons produtos da nossa horta. Com o
dinheiro que juntámos vamos almoçar ao Jumbo e
depois iremos ao cinema.
Turma nº19
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O Coelho da Páscoa
Há muito anos atrás vivia uma família de coelhos no bosque encantado.
Todos os dias bem cedinho o pai coelho ia trabalhar na fábrica dos ovos coloridos. À noite quando
regressava a casa vinha muito, muito cansado,
pois a Páscoa estava a chegar e as encomendas
dos ovinhos eram muitas.
Os filhos como eram pequeninos não entendiam a
correria do pai. Então, nessa noite o pai sentou os
dois filhotes no sofá e contou-lhes uma história sobre a importância dos ovos na Páscoa.
Os pequenotes ficaram maravilhados com o que ouviram e adormeceram …
De manhã quando acordaram foram ver no calendário quantos dias faltavam para a
Páscoa.
O coelhinho Alberto e a sua irmã Rafaela estavam ansiosos pelo dia, pois já imaginavam o
ovo grande e colorido que iriam receber. Este
ano o ovo tinha um sabor especial e diferente
das outras Páscoas.
Durante os quatro dias que faltavam, os ovos
de Páscoa chegaram a casa dos coelhinhos
(Rafaela e Alberto), mas descobriram que faltava um ovo e os filhotes perguntaram ao pai o
que se passava.
À noite o pai coelho foi buscar à fábrica, onde ele trabalhava, o ovo colorido embrulhado
num papel lindíssimo cheio de figuras geométricas.
O pai, feito maroto, foi esconder o ovo e não disse
nada a ninguém até à Páscoa.
Chegou o Domingo de Páscoa e o pai disse aos
filhos que tinham de fazer um jogo “ Caça ao Ovo”.
Logo tinham que seguir um labirinto e ler as mensagens que iam encontrando para descobrir o Ovo
que faltava. Quem o encontrasse ficava com ele.
Afinal foi o Alberto que o encontrou, pois foi o mais
rápido a cumprir tudo o que encontrou nesse labirinto.
Toda a família passou um Domingo de Páscoa com muita alegria!

História realizada pelas turmas 24 e 25, no âmbito do Projecto:
“ Virar uma página … descobrir muitas”
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Bullying
O bullying consiste em agredir, gozar, magoar e causar
muito medo e sofrimento às vítimas. Com tudo isto, o agressor sente prazer em magoar e humilhar. O agressor ameaça
a vítima para não contar a ninguém, pois se contar, agride-a
ou maltrata-a ainda mais.
Existem vários tipos de bullying, tais como: psicológico, físico e sexual. O bullying psicológico, consiste em chantagear
a vítima, de forma a que o agressor consiga atingir o seu
objectivo. O bullying físico, resume-se em magoar fisicamente a vítima. O bullying sexual, consiste num rapaz/
rapariga forçar o/a outro/a, a fazer actos que envolvam o seu corpo e das quais ele/ela
não pretende.
Na nossa escola, conhecemos alguns casos de bullying, tais como: houve alunos que
foram vítimas de agressões físicas e o/a professor/a interveio, para que este “pesadelo”,
terminasse para o aluno em questão. Felizmente, os casos de bullying, que temos
conhecimento na nossa escola, terminaram porque os professores, tiveram conhecimento das situações em questão e conseguiram colocar um “ponto final” às mesmas. Existiram ainda situações em que foram os próprios alunos a ajudar as vítimas intimidando,
assim, o agressor a acabar com este tipo de actos.
Assim, deves estar atento a alguns sinais, se os mesmos se repetirem sucessivamente,
nomeadamente:
- Agredirem-te;
- Ridicularizarem-te;
- Ofenderem-te;
- Humilharem-te;
- Perseguirem-te;
- Ameaçarem-te;
- Assustarem-te;
- Roubarem-te dinheiro ou pertences;
- Danificarem as tuas coisas;
- Espalharem rumores a teu respeito quer seja na escola, no
bairro onde vives,...;
- Colocarem informações ofensivas na Internet sobre ti;
- Outras situações desagradáveis que possam colocar em causa, a tua integridade física e/ou psíquica.
Que deverás fazer perante uma das situações atrás referidas? Deves recorrer a um adulto (por exemplo ao teu professor) pois ele sabe lidar melhor com estas situações do que tu,
e contar exactamente o que te estão a fazer. Só assim, conseguirás colocar um ponto final a esta situação, e terminar com
as agressões e/ou humilhações que estejas a ser alvo.
Turma 16
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Receita de petisco com caracóis
Ingredientes:
-2 litros de caracóis
-1 ramo de orégãos
-1 caldo de knorr
-3 dentes de alho
-2 colheres de sopa de sal
-1 malagueta pequena
-1 pedacinho de presunto
-1 colher de sopa de margarina
Como preparar?
1º- Num alguidar lavam-se muito bem os caracóis, a esfregar com as mãos, mudando a
água 5 ou 6 vezes;
2º- Colocam-se os caracóis numa panela e vão a cozer em lume brando.
Assim que os caracóis saírem da casca põe-se lume forte.
3º- Juntam-se os ingredientes e mexe-se com o raminho de orégãos durante 10 ou 15
minutos.

Turma 19

A visita ao Jardim Zoológico de Lisboa
No dia 24 de Maio saímos da escola as 8h30m para irmos ao Jardim Zoológico.
Fomos dois a dois, chegámos e a professora comprou os bilhetes.
Quando chegámos fomos assistir ao espectáculo dos golfinhos e dos leões-marinhos.
Os leões-marinhos eram muito bonitos. Os golfinhos conseguiram chegar às bolas.
A seguir fomos almoçar. Quando acabámos de almoçar fomos comprar um gelado.
Nós fomos ver os animais, com um guia que se chamava Tiago. O Tiago foi - nos
mostrar todos os animais que eram: leões, elefantes, tigre, cangurus, girafas, macacos, gorilas, pinguins, focas…Vimos ainda os animais da quinta, pedagógica e que
são: a cabra, o burros, porco, póneis….
Nós chegámos à escola às 17.00 horas. Gostámos muito do passeio, porque foi giro e
divertido.
Esta fotografia mostra um dos momentos divertidos do espectáculo dos
golfinhos, no Jardim Zoológico de Lisboa.

Turma 24
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Projecto Grupo +
Este ano, pela primeira vez, a nossa escola promoveu o projecto a que se deu o nome de
“Projecto Grupo +”.
O “projecto grupo +” decorreu entre as 15.45h e as 17.30h, em quatro dias da semana, com a
professora Susana Brôa. As turmas que participaram neste projecto foram as seguintes: 16, 18, 20,
21, 24, 25, 28, 33 e 34. Este projecto trabalhou sobretudo as TIC e a área da Expressão Dramática.
Em Expressão Dramática, trabalhámos os jogos, fizemos mímica e alguns de nós aprenderam
a expressar-se melhor e a perder a “vergonha”, em alguns dos jogos/actividades que a professora
foi pedindo ao longo das aulas. Nas aulas de TIC, aprendemos ou adquirimos mais conhecimentos nos
seguintes programas: Paint, Word, Excel, PowerPoint e fizemos algumas pesquisas na Internet. Gostaríamos ainda de dizer, que nestas aulas, tivemos oportunidade de trabalhar com os nossos computadores Magalhães. Os alunos que por algum motivo não traziam ou não tinham o computador Magalhães, trabalhavam com os da nossa escola.
No final do ano lectivo, fizemos ainda notícias para o jornal “Folhas Mágicas”, no decorrer
das aulas de TIC, pois já sabíamos o suficiente para trabalhar no computador.

Estas fotografias mostram alguns de nós, a trabalhar nos computadores da escola (fotografia do
lado esquerdo) e no computador Magalhães (fotografia do lado direito) no decorrer das aulas de TIC.

Elementos do “Projecto grupo +”
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A Traça, bicho marau, só come farinha de pau
A Traça, que era prima da Carraça, fez ninho num pau de pinho. Nessa madeira fez oficina para as serrações.
Até bebia caldo de pau a todas as refeições. Este bicho – carpinteiro repetia raac raac o dia inteiro.
- Que alarido! – disse o Rato aborrecido.
- Que algazarra!- disse a Cigarra.
- Não aguento este bicho barulhento!- disse a Mosquinha Morta, que estava a namorar na soleira da porta.
Os seus vizinhos não estavam nada contentes com a chinfrineira que a Traça fazia com os dentes de serra
afiada que, por onde entravam não deixavam nada.
- Raac, raac, raac, raac…
Era demais aquela barulheira. Os vizinhos então decidiram fazer-lhe uma maroteira. Como não se lembravam
de nada fizeram uma reunião.

(ROCHA, Alberta et al; “ Amiguinhos Língua Portuguesa 3.º ano”. Texto Editores)
No dia seguinte reuniram e a Mosquinha Morta que namorava na soleira da porta lembrou-se:
- Eu tenho um namorado que é dentista e que nos pode ajudar a organizar a fazer esta maroteira.
- Mas que brilhante ideia! - exclamaram os amigos.
Juntos lá foram chamar o mocho que era dentista, contaram-lhe a chinfrineira que estavam a viver e ele
teve uma ideia magnífica:
- À noite quando ela estiver a dormir pintam-lhe os dentes de preto e vão ver…
De manhã quando a Traça foi lavar a cara olhou para o seu reflexo e viu que tinha os dentes pretos.
Depois chamou o dentista que lhe disse:
- Hum! Acho que já sei a solução para o seu problema.
- E qual é? - perguntou ela muito nervosa.
-Tenho más notícias. Vou ter que lhe arrancar os dentes todos. A partir de hoje só poder vai comer farinha, caldo de pau, lã e seda.
E assim acabou o chinfrim.

Texto concluído pela turma 28

Curiosidades:
As traças não representam propriamente um risco para a saúde. São
uma praga maléfica nas habitações,
pelos danos graves que as suas larvas causam no vestuário, tecidos,
peles, couros, tapetes e carpetes.
(http://
www.rentokil.pt/clientes-sector-domestico/
insectos-voadores/tracas/index.html)

“A mosca é um dos
insectos mais comuns.
A mosca pode pousar
em comida, contaminando-a de bactérias
e tem sido, durante os tempos, responsável por inúmeras propagações de
doenças.
O ciclo de vida de uma mosca varia de
2 5
a
3 0
d i a s . ”
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Moscadom%C3%A9stica)

“ A carraça, quando portadora de micróbios, constitui um perigo
para os nossos cães e também para a saúde pública.
O aumento de animais de estimação e, fundamentalmente, o sucessivo e crescente abandono de cães e de gatos, constituem factores
decisivos para a proliferação deste parasita. Esta situação tornou-se
deveras preocupante, não apenas pelo incómodo que a carraça
causa ao animal, mas principalmente pelas doenças que lhe pode transmitir ao
picá-lo, quando portadora de micróbios, vírus, ricketssias e outros agentes.
No Ser Humano a picada pode provocar doenças, como a chamada “febre de
carraça”. (http://www.pestecontrol.pt/carracas.php)

“Os ratos são pequenos roedores de diferentes famílias sendo que, os ratos
formam a maior família de mamíferos existentes. As espécies mais
prejudiciais à saúde humana são as ratazanas e o rato-preto ambos
originários da Ásia. As ratazanas são ágeis podendo subir em paredes,
mergulhar, saltar além de nadar bem. Sua urina pode causar doenças
sérias ao homem e aos outros animais, uma delas é a leptospirose que
é uma infecção grave que manifesta hemorragias, mal funcionamento dos rins, diminuição de urina podendo levar ao coma.
A gestação dos ratos é de aproximadamente 21 dias podendo engravidar até dez vezes
por ano. Alimentam-se de qualquer coisa comestível que estiver ao seu acesso, por isso
é tão importante guardar bem os alimentos, pois, onde o rato roer fica depositado germes causadores de doenças”. (http://www.brasilescola.com/animais/rato.htm)
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Para comemorar o Dia Mundial da Criança, todos os alunos, professores e assistentes operacionais da EB1 nº 7, fizeram uma
VIAGEM DE COMBOIO.
Grande maioria de alunos nunca tinha andado
neste meio de transporte.
A viagem foi curta, mas muito agradável. Viajámos até ao Pinhal Novo no comboio da CP,
que nos proporcionou todo o apoio necessário,
em termo de segurança e conforto.
No Pinhal Novo, por ser feriado municipal
pudemos brincar e assistir a algumas actividades num jardim junto à estação.
Outro grande momento aconteceu: o MC DONALDS na pessoa do senhor João Tiago
ofereceu a toda a comunidade escolar um
gelado e uma bandeirinha.
Foi muito agradável.
Regressámos de comboio, saímos na estação
do Quebedo em Setúbal, cansados de tanto
brincar mas muito felizes.
Grupo de alunos do Apoio Educativo
(das professoras Ana Paula Gonçalves
e Vera Macedo)
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JOANA, UNE FILLE MODERNE
Salut! Je m’appelle Joana Tomás. J’ai 15 ans, j’habite à Setúbal avec mon père, ma
mère et mon petit frère.
Je suis sportive, je pratique le basket. Mon idole est un joueur de …
foot, David Luís! Il est super !...
En été, je vais beaucoup de fois à la plage, j’adore nager.
Chez moi, je range toujours ma chambre et je surveille mon petit frère.
A l’école, je suis déléguée (7º E), c’est un rôle important pour moi et
pour mes copains. Je suis heureuse d’étudier à Bela Vista, c’est une
nouvelle école avec de bonnes conditions pour réussir. J’adore mon
pays, le Portugal, mais apprendre des langues étrangères comme l’anglais et le français nous donne une chance d’être plus préparés pour l’avenir.
Bisous !
Joana T.

CASSANDRA, UNE FILLE PRATIQUE
Salut! Je suis Cassandra Couto. Je suis une fille maigre et sympathique. Pour occuper mon temps libre, je fais du crochet. J’aime produire
mes accessoires de mode.
J’aime écouter de la musique pop et être sur le net en ligne avec mes
amis.
Cassandra C.

CRISTIANA, UNE FILLE SANS STRESS
Bonjour! Je me présente: mon nom c’est Cristiana Lavado, et j’ai 12 ans. Je suis une
fille calme, discrète, je ne suis pas bavarde. Je fais de la gymnastique rythmique, au son
de belles musiques qui accompagnent les mouvements de notre corps.
J’ai de bonnes notes à l’école, mais en vérité je n’étudie pas beaucoup.
Les vacances d’été vont commencer, je suis contente ! Au mois de
septembre tout va recommencer, mais ce jour est encore loin… Bonnes vacances !
Cristiana L.
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No dia 12 de Março se realizou em Santarém o 6º Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos,
com a participação dos seguintes alunos:
David Canaria (4ºano)
Cláudio Jesus (4ºano)
Filipe Saúde (4ºano)
Rui Pombo (6ºB)
Daniel Silva (6ºB)
André Silva (6ºB)
Fábio Campos (8ºA)
Vitor Mendonça (8ºB)
Tiago Cruz (CEF 4)
Por volta das 8:00 chegou o autocarro que nos transportou, juntamente com os alunos da Escola
D. Manuel Martins, D. João II e Básica do Bocage. Os alunos foram acompanhados pelas professoras Manuela Venâncio, Elisabete Mendão e Francisca Neves. Passámos pela Ponte Vasco da
Gama e fomos pela auto-estrada até Santarém.
Chegámos às 10:30 e fomos encaminhados para um ginásio, no qual decorreram os jogos. Jogámos

Semáforo, Ouri, Konane, Hex e Rastros. O almoço realizou-se no refeitório do Instituto.
Da parte da tarde decorreram as finais, em que participou o nosso aluno Rui Pombo, que ficou no
13º lugar.
Regressámos a Setúbal muito divertidos e contentes. A chegada à escola ocorreu pelas 20 horas
onde os Encarregados de Educação já aguardavam os seus educandos.
Esta participação teve como objectivo incentivar e desenvolver o gosto pela Matemática bem
como a descoberta do lado lúdico da disciplina.

O grupo disciplinar
TORNEIO DE VOLEIBOL
Realizou-se na semana de 24 a 28 de Maio o Torneio de Voleibol.
Foi grande a participação de todas as turmas da escola sede, na participação neste torneio. Durante
toda a semana realizaram-se162 jogos, sempre com grande entusiasmo por parte dos participantes.
Sagraram-se vencedores as seguintes turmas:
Masculinos: 5º F, 6º B, 7º D e Cef4;
Femininos: 5º G 6º C, 7º E e 8º A.
No final do ano serão entregues medalhas aos vencedores do torneio.

Pedro Vale
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O rapaz lingrinhas
Era uma vez um menino chamado Becas. Ele era muito tímido e lento, não aprendia
as coisas com facilidade.
Morava com a mãe, o pai e um irmão mais velho numa casa fora da aldeia.
O irmão de Becas era um rapaz confiante e seguro, não tinha medo de nada. Chamava-se Félix.
Todos os dias Becas regressava da escola triste e magoado, mas não queria explicar porquê. Acontecia que lá na turma havia um rapaz que se aproveitava de todos os motivos para implicar com o
Becas, batendo-lhe sem que os professores vissem.
O irmão de Becas tanto insistiu que ficou a saber o que se estava a passar.
- Deixa estar, que eu vou pôr fim a isso! Amanhã vou ficar escondido, a ver se ele te bate.
No dia seguinte, o brutamontes quis bater no menino Becas, mas apareceu logo o Félix, com cara
de poucos amigos.
- Vá lá, agora bate lá em mim, como se fosses um valentão!
- Bem, tu estás a confundir as coisas, eu só toco no teu irmão para lhe mostrar que ele tem de ser
mais rijo, porque aqui na escola não gostamos de lingrinhas!
- Ai é? Então toma lá um pêro nas ventas para saberes o que é ser rijo! Agora sou eu que te ensino
a ser rijo. Gostaste? E fica sabendo que o meu irmão não é mariquinhas nenhum, é uma criança que
não tem de ser bruto como tu, é mais inteligente que tu e irá mais longe na vida do que tu. Ou páras
com as tuas porcarias, ou fazemos queixa de ti à polícia, percebes?
(…)
- Filho, estás aí há tanto tempo…, que é isso que estás a escrever?
- Mãe, estou a ver se invento uma história para um concurso lá da escola, tenho de usar palavras
obrigatórias como livro, Dia das Bibliotecas Escolares, biblioteca … e ainda Gripe A! Esta então é a
mais difícil, não sei como fazer. A minha história não puxa nenhuma das palavras…
- Deixa lá, filho, também acho que não se devia impor nada à imaginação. Olha, anda mas é comer
o lanche, já são horas! Depois voltas a tentar, se quiseres. Talvez o lanche te inspire, sabe-se lá!...
Evanilda Santos - Curso de Gestão e Administração

Para leres outros contos escritos por esta turma visita o site:
http://aveordemsantiago.pt/slide/index.html

A minha mascote é um pássaro que pertence à espécie dos Rosicolis.
É muito engraçado e tem quatro anos e meio.
Mora numa gaiola grande e branca que está na marquise da minha casa.
Todas as noites dorme tapadinho por causa da claridade, porque assim que vê
luz começa a cantar.
Por vezes a minha mãe solta-o no corredor e ele anda no meu ombro, vai para a
minha cabeça puxar-me os cabelos. Eu tenho uma carruagem para os bonecos,
às vezes eu ponho a carruagem no corredor e ele sobe para cima da carruagem
e eu puxo, porque a carruagem tem uma corda para se puxar. De vez em quando ele cai, mas volta a levantar-se e sobe de novo para a carruagem.
Às vezes ponho o dedo na gaiola e ele vem para a grade para me dar beijinhos,
outras vezes pica-me e até deito sangue, mas eu já estou habituada!
O meu pássaro voa quando eu lhe mando.
Ele gosta de comer quase tudo: queijo, pão, alface, feijão verde, maçã, romã, pêra e bolos.
O meu pássaro é muito querido e eu gosto muito dele.
Ana Sofia Matilde Pereira - 6ºE
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Dia Mundial da Criança
No Dia Mundial da Criança, dia 1 de Junho, homenageiam-se as crianças do mundo inteiro. É um dia em que
têm mais algum respeito que o normal. Não é estar a dizer
que não são respeitadas nos outros dias normais, mas é
um dia especial, onde pelo menos um dia se homenageiam
as crianças.

Cartaz elaborado por:
Ana Rita Vieira – 6ºC

Um dia um peixe vai contra o outro.
- Ei! Tem cuidado!
Não vês por onde andas?
- Desculpa! Estava com água nos olhos.
Ana Catarina Lamy Cunha - 5ºI

Tenho capa, mas não sou estudante.
Tenho lombada, mas não sou boi.
Tenho folhas, mas não sou planta.
Que é que eu sou?
Ana Catarina Lamy Cunha - 5ºI
Sou um livro.

País cheio de

Partiram para África do Sul
Os melhores do mundo!
Razão acima de tudo.

AMOR

Reis e rainhas que

Ter confiança!

LEALDADE

Tudo fizeram para

Ultimos a desistir!

EMOÇÃO

Unir

Grande povo

Gloriosamente
A nossa nação em
Liberdade.
Joana Revés - 6ºH

Unidade.
Erguem-se as bandeiras!
Sopro das vuvuzelas!
Especialmente felizes.
Sorriso na cara.

Nicole Vaquinhas - 6ºC

Orgulho pelos

GLORIOSA
RECLAMAÇÃO
INDISPENSÁVEL
ALEGRIA
Tatiana Neves - 6ºH
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“Estou a tornar-me adolescente”
Este Verão cresci, cresci mais uns oito centímetros. A mãe diz que eu não paro de crescer,
que de dia para dia cresço mais e mais. No entanto, eu continuo a achar-me pequena em
relação às outras (é que nós crianças, achamos sempre que o que os outros têm ou são é
melhor). No entanto, não é preciso crescer só em tamanho. Mas o meu corpo tem mudado, coisas feias e vermelhas andam-me a aparecer na cara e eu só quero espremê-las, a
minha barriga não pára um segundo de dar voltas e os meus sintomas também não são os
melhores. A minha avó diz que é a mudança de idade, mas eu só tenho dez anos, o que
será quando tiver quinze… Se tivesse uma irmã mais velha, ela poderia explicar-me isto
melhor, porque já teria passado pelo mesmo, mas a mãe decidiu trazer-me um irmão, que
agora tem seis anos e chama-se João. Este sim, foi o pior desgosto que a minha mãe me
deu até agora, pior do que não querer que eu coma pastilhas. Eu às vezes chamo-lhe maluco porque sobe para a cama e depois atira-se para o chão, mas ele vai logo a chorar para a
mãe. Mas eu também não me considero normal, nem sou normal pelo facto de colar pastilhas no tecto, atirar os meus CDS pelo ar e correr pela casa como uma doida cada vez que
a vida me corre bem. Por isso, ainda sou mais maluca que o meu irmão, mas ao contrário
dele, eu não faço chichi em tudo o que é sitio. De qualquer das formas, estou numa fase
muito importante da minha vida, mas também muito complicada e que me está a atormentar. Todas estas mudanças me provocam desordem e muita confusão, mas eu bem digo:
nunca o meu irmão irá passar por isto. Já faz tempo, muito tempo, em que eu pensava
que todos os rapazes tinham piolhos por isso cada vez que avistava algum rapaz enxotava-o
com um mata-moscas. Eles chamavam-me “doida varrida” e com muita razão, só que em
pequenos nós mal sabemos que dois e dois são quatro. E agora, fazemos troça por coisas
mínimas, que às vezes nem nós sabemos, mas rimos dos outros. Mas agora decidi descolar
do tecto as pastilhas que há dois anos lá colo, pelo menos estou entretida. Normalmente, e
só para me distrair, ponho-me a colá-las, mas agora é completamente o contrário. Os adolescentes são estranhos, têm atitudes que não passam pela cabeça de uma criança. O meu
irmão nem liga às borbulhas que o chocolate lhe faz, é por isso que se encharca de chocolate e Coca-Cola, mas na vida de uma adolescente uma borbulha é a sua principal inimiga
(aqui entre nós, principalmente quando há rapazes giros em nosso redor). Por isso é como
eu digo, o meu irmão logo por ser rapaz nunca vai perceber isto, mas eu já sou uma adolescente e entendo muito mais disto do que aparento perceber. É também por isso que
demoro cerca de quatro horas na casa de banho, uma para tomar banho, outra para me
vestir, outra para secar o cabelo e outra para mastigar pastilha e colá-la ao tecto. Sou viciada em pastilha é verdade, talvez a minha melhor amiga seja a pastilha, mastiga-se, cola-se
ao tecto, descola-se do tecto, mete-se na boca e cospe-se para o lixo. Bem, mas se há uma
coisa que aprendi com isto tudo? Haver há, por isso nunca colem pastilhas ao tecto, acabam sempre por ser descobertos e também não comam chocolates, faz borbulhas, o que é
mau quando aquela “brasa” está mesmo ao vosso lado!
Ana Pinto - 6ºE
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Nos dias 25 e 26 de Maio de 2010, o Clube do Reiki esteve em festa. Foram dois dias intensos
povoados de alegria, de entusiasmo e de partilha.
No dia 25 de manhã, contámos com a presença do Senhor António Monteiro e da sua esposa, D. Laura Paulas, que vieram do
norte do país e trouxeram uma bela colecção de cristais e fósseis
para venderem na nossa feira expositiva. Contámos também com
a colaboração de uma livraria de Setúbal, a HEMUS, que expôs
para venda uma bonita colecção de livros alusivos à prática do Reiki, ao Yoga, à Meditação, aos Florais de Bach, aos Cristais, às
Técnicas de Relaxamento, às Artes Marciais, etc. Em suma, tivemos uma boa diversidade ilustrativa das várias terapias alternativas mais conhecidas. Tivemos também a participação da D. Romilda Aguiar com a arte da Numerologia, em que através de alguma operações matemáticas simples, se determina qual ou quais os números que têm influência na vida de um indivíduo. Esta actividade também registou uma grande adesão
por parte de crianças e adultos curiosos por saber qual o número que influenciaria o seu destino, de
acordo com a respectiva data de nascimento.
Depois de uma manhã e de uma tarde muito animada em torno das bancadas dos cristais, fósseis,
livros e numerologia, chegou a hora de irmos para o auditório ouvir os convidados da palestra subordinada ao tema: “Reiki – Saúde e Bem-estar”. Os convidados procuraram motivar, sensibilizar e elucidar os presentes sobre os benefícios
da prática de algumas terapias alternativas, como forma de manter e preservar a
saúde de forma natural, demonstrando a perfeita compatibilidade destas práticas
com a medicina convencional. Estiveram presentes os convidados: Drª Teresa
Chitas, licenciada em farmácia e praticante de Homeopatia; Drª Josefa Martins,
Presidente da Associação de Yoga – Chintámani, Setúbal; D. Romilda Aguiar,
“Facilitadora de Cristais e Reiki”; Mestre de Reiki e Magnified Healing, Luísa Amaro e Professor e Mestre de Reiki, Rui Viana.
Na primeira parte da palestra, além das intervenções orais, houve também uma demonstração prática
do Yoga. No final desta parte, algumas alunas que frequentam o Clube do Reiki deram o seu testemunho sobre
as mais variadas sensações e sentimentos que experienciaram ao longo do ano lectivo.
No intervalo, tivemos a extraordinária actuação do grupo
de percussão da Bela Vista, “BelaBatuke”. O vigor, o entusiasmo e a alegria com que tocaram foi contagiante e emocionante. Estão todos
de parabéns, extensíveis também à sua professora que os dirigiu e orientou.
Na segunda parte e após todas as intervenções, foi reservado
um espaço para esclarecimento de dúvidas e reflexão.
No dia 26, para além de continuar a feira expositiva de cristais,
fósseis e livros, realizaram-se as práticas de Reiki. Foi reservada uma sala para o efeito e criada uma atmosfera acolhedora.
Com a ajuda de várias pessoas habilitadas para praticar Reiki,
uns professores, outros não, foi possível proporcionar a muitas
pessoas uma experiência talvez única e diferente, para a maioria. Entre as dez e trinta e as dezanove horas daquele dia, passaram dezenas de pessoas por aquela sala que respirava luz, paz e serenidade. Muitas pessoas deixaram os seus comentários escritos relativamente às sensações que experienciaram e ao bem-estar que
sentiram. Muitos fizeram votos de repetir e alguns tomaram a decisão de tentar saber mais sobre o Reiki e até inseri-lo na sua vida prática.
Perante os factos, só resta ao Clube do Reiki agradecer a todos os que deram o seu contributo das
mais variadas formas, para que fosse possível organizar, partilhar, divulgar, doar e proporcionar
momentos de harmonia a tantas pessoas.
Eugénia Alexandre
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Área Curricular não Disciplinar – Formação Cívica
A turma do 9º A realizou um inquérito aos alunos da Escola Básica 2,3/S da Bela Vista com o objectivo
de conhecer melhor os hábitos alimentares dos alunos no que diz respeito ao pequeno-almoço, sendo
esta a primeira refeição do dia e fundamental para um desenvolvimento saudável dos jovens.
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Após a elaboração e aplicação de um inquérito, procedeu-se ao tratamento estatístico do mesmo. Os
dados obtidos foram convertidos em percentagem e elaborados os seguintes gráficos.
A leitura dos gráficos permitiu tirar as seguintes conclusões:

A maioria dos alunos toma o pequeno-almoço antes de entrar na escola e em casa.

Os que não tomam o pequeno-almoço antes de entrar na escola apresentam como principais
motivos “não ter tempo” ou “não apetecer”.

O pequeno-almoço preferido é leite e cereais seguindo-se o pão e leite.

Mais de 50% dos alunos faz cinco refeições por dia e cerca de 20% faz seis refeições, número
considerado ideal.

Em relação ao número de peças de fruta, cerca de 34% dos alunos consome duas peças de fruta
por dia, 32% uma peça de fruta, 12% não come nenhuma fruta e os restantes três ou mais peças
de fruta.
O inquérito permitiu então apurar que a maioria dos alunos tem o hábito saudável de tomar o pequenoalmoço antes de entrar na escola e só uma pequena percentagem não o faz, havendo também a preocupação a nível dos alimentos ingeridos. Um aspecto a melhorar é aumentar o consumo de fruta
por dia.
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O QUE LEVA TANTA MALTA A...
O que leva tanta malta a dirigir-se à zona do bar,
até nos intervalos pequenos? E que papelinhos
coloridos são esses que desenrolam com a expectativa de quem abre quase uma prenda de Natal?
Quer… Quer…quê? Quermesse??? Que raio de
palavra essa! E quem trouxe as coisas para vender na quermesse? Eles e os professores? Ah, já
percebo! Trazem e sorteiam entre quem gastar 5
cêntimos numa senha. Olha, gosto daquilo, às
vezes até vale a pena jogar, pelos vistos!
Que força é essa que os faz esperar numa fila longos minutos, até que alguém lhes sirva … um crepe quentinho recheado de chocolate? E quem
pôs nas mesas tantas iguarias típicas de Portugal,
Inglaterra e França, a preços de saldo?

De onde vêm as risadas que ouvimos? Do auditório? Que se passa lá dentro? O quê? O pessoal a
curtir filmes do Vasco Santana? Quem diria?
Boa!...
E o que faz ali aquele grupo, de livro aberto, concentrado a falar para aquilo? Mas tenho de falar
baixo porquê? Eles ‘tão a quê? Dizes que a gravar
poemas e contos no mp3, para meter no Jornal
da escola? Hoje é mesmo o dia das surpresas,
pelos vistos!...

E onde é que vais agora? Explica lá! Essa agora!
Ver os trabalhos dos teus colegas sobre os países onde se fala as três línguas que aprendemos na escola? Não estás farto desse género
de coisas, tu? Agora deu-te para te armares
em intelectual, foi? Mudasti, não te conheço!
Ainda por cima dizes que até fizeste uma pesquisa sobre pintores franceses, escritores
ingleses e línguas crioulas? E que puseste isso
em cartazes? ‘Tás outro, mano, nem te conheço mesmo … Não me venhas agora dizer que
foste tu quem desenhou aqueles cartazes
gigantes com letra de graffiti a dizer “Semana
das Línguas”!… Foste? Pronto, acredito, ‘tá
giro.
E amanhã, sexta, o que há? Encontro com uma
escritora? Nunca vi uma escritora ao vivo e a
cores, posso ir? Ela escreve o quê? Contos?
Olha, vou, vou! Vou-lhe contar aquela história
marada que me aconteceu no outro dia, talvez
ela a ponha num conto e eu passe a ser famoso… Agora vou bazar. Se pr’ó ano houver outra
Semana das Línguas, vê lá se me avisas para eu
poder entrar em alguma coisa, ao menos petisco, divirto-me e aprendo coisas em várias línguas. Ou pensas que só tu é que tens jeito p’ra
isso, hã? Tchau!
A.R.
Praça do Bocage em
Setúbal

Nota: A Semana
das Línguas decorreu na escola sede
entre 19 e 23 de
Março.

