Editorial
A Família é…
Estas palavras são o início de uma frase que algumas crianças do nosso agrupa-
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mento de escolas foram convidadas a completar. As respostas foram muito interessantes, coloridas e convidaram à reflexão.
Muitas crianças optaram por adjectivar a família. A família é linda, amiga, grande, feliz, divertida, chata, maluca, fixe, importante, contente, …
Mas uma grande parte escreveu o que gostaria que a sua família fosse…O Luís
de 9 anos escreveu “A família é ser feliz…é por isso que quase sempre vão passear.” Quem conhece a dinâmica familiar deste menino sabe que ele raramente
vai passear… Para a Sara, também com 9 anos “A família é …ter bebés importantes…” Esta menina tem uma irmã mais nova que, de momento, recebe todas
as atenções dos pais.
Depois temos os comentários mais engraçados, como:
“É um conjunto de pessoas…mas todos lelos.” Ou…” A família é a minha mãe,
o meu pai, o meu pai…e o meu pai….”
E as verbalizações mais inquietantes:
“A família não é nada porque ninguém liga à minha mãe…nem os tios nem os
avós.” “Uma família deve ser feliz…a minha não é.” “Família?... é complicado…a minha família é complicada.”
A família é, ou deverá ser, um pilar fundamental no crescimento saudável e equilibrado de uma criança. Os mais pessimistas garantem que o "estado" desordenado em que as famílias se encontram, está a promover crianças solitárias, egoístas,
sem regras, com pouca tolerância à frustração e com poucos objectivos de futuro.
Recuso-me a ser tão pessimista, mas não nos deve iludir o argumento de que
todas as famílias são válidas no processo educativo desde que sejam bem apoiadas socialmente e providas de recursos que fomentem boas práticas parentais.
Nas dinâmicas familiares mais desequilibradas é necessário que exista a vontade
e o empenho dos intervenientes no processo de mudança.
Existem direitos que lhes são assistidos, mas também deveres que devem ser
cumpridos. Entre estes deveres encontra-se a responsabilidade de garantir um
ambiente familiar estruturado, securizante, pleno de afectos e promotor de um
desenvolvimento psicossocial saudável.
Bom…certo, certo é que nós não escolhemos a família em que nascemos. E também não somos escolhidos pelos nossos pais. O ideal é sermos aceites e aceitarmos igualmente quem se une a nós por estes laços. Esta partilha, esta reciprocidade nem sempre é fácil, mas todos devemos empenhar-nos para que a Família
se constitua como um contexto estruturante e organizador. Para terminar de forma divertida e usando as palavras de uma adolescente do 8º ano “Estou deserta
para me pirar de casa, mas a família é importante!”
Psicóloga Isabel Nogueira Silva
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Jardim de Infância do Faralhão
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Os meninos do Jardim de Infância do Faralhão visitaram a Quinta Pedagógica de S.
Paulo.
O entusiasmo e as aprendizagens foram significativos e superaram as expectativas.

Na visita à horta identificámos diferentes legumes: alfaces, tomates, nabiças… e aprendemos que para crescerem precisam do sol, da terra, da água
e do ar.

Conhecemos os animais que vivem nesta quinta:

O coelho

O burro

Os porcos

A cabra

A vaca

imais com alguns
Demos de comer aos an
na horta.
produtos que colhemos

Ainda experimentámos amassar pão que
depois de cozido levamos para o
Jardim de Infância e comemos ao lanche.
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Jardim de Infância do Faralhão

As actividades da Componente de Apoio à Família no Jardim de
Infância do Faralhão são muito divertidas.
Este período realizámos:
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EB1/JI do Faralhão
A visita ao Navio Escola Sagres
Na sexta-feira, dia 20 de Maio, comemorou-se o Dia da Marinha e eu
fui visitar um navio que se chama “Navio Escola Sagres”. Fui visitá-lo
com a minha turma de autocarro.
Nesse navio, eu vi canhões, uma âncora, uma cozinha em que estavam a
fazer feijoada. Também vi uma bússola e estive ao pé do mastro, mas o
mais importante é que foi muito divertido.

Também vimos a Fragata Francisco de Almeida, mas não pudemos
entrar, porque a maré estava cheia e a fragata estava muito inclinada,
só a vimos por fora. É um barco de guerra e é grande.

Tiago - Turma 9
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Este ano na nossa escola desenvolvemos um projeto chamado “Na Escola dos Grandes”. Este projeto consistiu em juntar o Pré-Escolar e o 1º
Ciclo, em que uma vez por mês tivemos na nossa sala quatro meninos do
Jardim de Infância, da nossa escola, dois da sala azul e dois da sala verde.
O objetivo foi “mostrar” aos mais pequenos como funciona a nossa escola e as regras que têm de ter quando vierem para o 1º Ciclo.
Com eles fizemos várias atividades, principalmente de Língua Portuguesa e Estudo do Meio.
Soubemos pelas Educadoras Gina e Clara que, quando os meninos chegavam às suas salas, contavam aos colegas o que tinham aprendido.
Foi muito divertido e esperamos que eles também tenham gostado.
Turma 6
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Durante o ano lectivo às sextas-feiras fomos cientistas e quisemos partilhar convosco uma das experiências que realizamos.
O que precisamos:
- 1 copo

- 1 prato

- Bicarbonato de sódio

- Corante alimentar

- Vinagre
Como fazer:
Por o copo em cima de um prato;
Por bicarbonato de sódio no copo;
Acrescentar o corante alimentar;
Por o vinagre no copo;
Observar o que acontece.
Turma 6 - 2º ano
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EB1 nº1 do Faralhão
O Ano Lectivo em retrospectiva

Na escola nº1 do Faralhão aconteceram muitas coisas boas ao
longo deste ano lectivo.
Chegaram novos livros para a nossa BE, oferecidos pelo Programa de Apoio às Bibliotecas Escolares da CMS. Para conhecermos esta novidade que tanto nos agradou, na Semana da
Leitura, pusemos algumas mesas no pátio e fizemos uma expo-

sição com os livros novos.
Passámos uma tarde muito divertida e interessante, lendo e observando aqueles livros
tão bonitos, num belo “Piquenique com livros”.

Ora vejam como estávamos interessados!
Hum! Adoramos ler, aprender coisas novas…

Continua
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EB1 nº1 do Faralhão

Fomos à Quinta Pedagógica de S. Paulo.
Vimos os animais,

fizemos pão e divertimo-nos muito.

Os meninos da sala nº1 representaram para todos os colegas da
escola “A lenda do dragão vermelho”. Foram eles que pintaram
o cenário e as personagens.

Vejam que bonitos ficaram os trabalhos...

Continua
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Para celebrar o dia da árvore fizemos trabalhos muito bonitos e, com a ajuda da Junta de Freguesia, plantámos uma árvore no pátio da escola.

Outra actividade muito interessante foi a vinda da Srª D. Natália Tsap,

mãe de uma das nossas colegas do 4º ano, para nos falar da Ucrânia. Apresentou-nos um PowerPoint com as maravilhas do seu país. Ao longo do
ano, a Liliya Tsap foi-nos ensinando algumas palavras em ucraniano, que
deixámos expostas no metro quadrado que construímos, sob o título “O
que cabe no metro quadrado”. Para aceder ao PowerPoint visite o blogue http://pequenosleitoresdofaralhao.blogspot.com

Continua
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Pré do Faralhão na EB1 nº1

Recebemos a visita dos nossos coleguinhas da pré, da EB1/JI do Fara-

lhão. Alguns destes coleguinhas vão frequentar a nossa escola, já no próximo ano lectivo. Para os receber fizemos flores e moinhos de papel, que
lhes oferecemos no final da visita. Nós fomos mimados com um lindo
manjerico e um quadro representando um ramo de flores em que cada
flor tem o nome do seu autor.

Os meninos da Sala Verde
ofereceram-nos um belo
manjerico com uma quadra
que dizia assim:
Vamos à escola nº1
Descobrir o que lá se faz
Levamos um manjerico
A ver se os satisfaz

Que simpatia!
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EB1 nº2 do Faralhão
Assistimos à dramatização da história: “A Galinha Verde”

do autor

Ricardo Alberty, que nos mostrou que devemos respeitar as diferenças,
pois todos temos valor.

E no final pudemos explorar o espaço da Ludoteca, brincando de forma
muito divertida.

Participámos na exploração da história: “A

casa da Mosca Fosca”, fizemos jogos de

expressão dramática
e ainda tivemos tempo
para jogar nos P.C.´s
da BE.

Que tarde
tão bem
passada!!...
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Durante este ano na Área de Projecto e de Formação Cívica trabalhámos o tema
da alimentação em articulação com as A.E.C..
Aqui estão algumas das actividades que fizemos e que tu podes fazer para te
divertires…
A - Ajuda o cozinheiro a fazer o nosso jantar. Pinta apenas os alimentos saudáveis que estão em cima
da sua mesa.

B- O Verão está a chegar e este menino gosta muito de comer melancia. Ajuda-o a encontrar o
caminho correcto até à melancia.

Página 12

EB1 das Manteigadas
Ida à Escola Secundária D. Manuel Martins
No dia 17 de Maio, fomos à Escola Secundária D. Manuel Martins participar
num workshop na “Semana de Projetos”.
Nesta visita vimos trabalhos elaborados pelos alunos sobre:


a saúde



a biodiversidade



funcionamento do carro através da luz solar



transformação de óleos para combustíveis de
carros.

Fizemos animais com materiais recicláveis.
Fomos ver a horta que tinha sal na areia para não
crescer as ervas.
Também vimos o lago que tinha um sapo e peixes.
E vimos as fotografias dos antigos alunos.
Adoramos ter participado neste workshop, porque aprendemos muitas coisas
com os alunos mais velhos.

Turma 26 do 2º/3º Ano
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Ingredientes
3 peras
6 bananas
4 maçãs
1 abacaxi
6 laranjas
meio melão
3 kiwis
1 copo de refrigerante de guaraná

Modo de preparação
1º passo - Lave as frutas antes de descascar.
2º passo - Esprema duas laranjas, de modo a obter 1/2 copo de sumo e
coloque num recipiente fundo.
3º passo - Corte as frutas em pedacinhos pequenos.
4º passo - Depois de todas as frutas cortadas junto o sumo de guaraná,
misture tudo muito bem e está pronta para a sua sobremesa.

Dica:
É aconselhável que seja
consumida logo, pois as frutas
podem estragar-se se ficarem guardadas muito tempo.
Turma nº12
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Ingredientes:
1 litro de leite
4 colheres de sopa de maizena
2 gemas
1 lata de leite condensado
1 pacote de natas
1 caixa de morango (picados e
sados no açúcar)

pas-

2 pacotes de gelatina de morango (com quatro colheres de açúcar).

Modo de preparação:
1-Leve ao lume o leite, a farinha maizena, as gemas e o leite condensado. Deixe engrossar e junte as natas. Mexa mais um pouco e desligue o
fogão.
2 – Despeje o preparado num recipiente de vidro transparente.
3 – Prepare a gelatina, deixe-a arrefecer e coloque-a em cima do creme. De seguida, adicione os morangos e coloque no frigorífico cerca de
duas horas até a gelatina solidificar.

Turma nº12

Página 15

EB1 das Manteigadas

Continua
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EB1 das Manteigadas

Turma 15
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Jardim de Infância de Setúbal

Na manhã de 6 de Junho
fomos comemorar o “Dia
Mundial do Ambiente e da
Ecologia” com um piquenique.
Fomos conviver com os colegas de toda a escola e com a
Natureza em Ambiente muito saudável... e deixámos
tudo limpinho!

Nós dissemos que devemos:


tratar bem das árvores e plantas na floresta;




na floresta não deitar lixo para o chão;
na praia colocar o lixo no caixote ou
saco;



nos rios, mar e lagos, não deitar lixo.

Se fizermos tudo isto, o nosso ar fica bom
e temos mais saúde.
Que bom é ver tudo limpinho!
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Jardim de Infância de Setúbal
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Pensamos…
Registamos…
Huf!!!

Na expressão plástica fazemos trabalhos
bem bonitos, verdade?

Turma nº54
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No dia 10 de Maio, fomos ao Auditório da sede do nosso Agrupamento para assistir a
uma sessão com a escritora Fátima Éffe e comemorar o “Dia Mundial do Livro e dos
Direitos de Autor”.
A autora começou por nos mostrar uma mala de
onde tirou vários livros e outros objectos, que serviram para nos contar uma história, “O Vendedor
de Fósforos”.
No fim, pudemos ficar a conhecer um pouco
melhor a autora, que respondeu a algumas das perguntas feitas pelas turmas presentes.
O seu nome é Fátima Villa de Freitas, tem 48 anos
e vive em Lisboa.
Quando era pequenina queria ser professora ou
bailarina, nunca conseguiu seguir este sonho, mas conseguiu ser professora. Gostou muito das experiências que viveu com os seus alunos.
Os livros eram como seus amigos quando era criança.
Fátima Éffe começou a escrever “já tarde”, há cerca de oito anos atrás, quando tinha quarenta anos. Começou por escrever poesia e também já escreveu livros para adultos. Mas,
gosta mesmo é de escrever livros para crianças. Segundo a autora, “não são livros para
crianças, mas sim para todos”.
Como nos disse a escritora “parece tonto mas não sei ao certo quantos livros já escrevi,
penso que foram cerca de onze”.
Quando lhe perguntaram em que altura do dia escreve, Fátima Éffe disse-nos que não
tem hora marcada, escreve quando tem a cabeça sossegada e está tranquila. “Quando tem
o exterior e o interior arrumado”.
Como nos disse a autora, cada livro é um livro e cada um
leva o seu tempo até estar pronto. “O Vendedor de Fósforos” foi escrito em cerca de 6 meses, por outro lado, a
ideia de “O Universo todo dentro de mim?!!” surgiu de
repente, tendo a escritora “saltado” do sofá e rascunhado
as ideias principais numa folha de papel amarelo, que
ainda hoje guarda e nos mostrou. No entanto, até o livro
estar completamente pronto e ser vendido passou quase
um ano.
Gostámos muito de ouvir e conversar com a escritora
Fátima Éffe e ficámos curiosos por conhecer mais algumas das suas histórias.

Turma 49
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No dia 20 de Maio fomos visitar dois navios que estavam atracados
no Porto de Setúbal. Os nomes deles eram: Sagres e D. Francisco de
Almeida.
Foi a turma quase toda,
abalamos num autocarro só
para nós.
Quando chegámos vimos
muitos senhores da tropa,
vestidos com uns fatos bem
giros. Depois começamos a
nossa visita ao navio D. Francisco de Almeida que é um navio de guerra.
Os senhores marinheiros mostraram-nos um canhão automático e uns
foguetes para atacar os inimigos.
Logo de seguida fomos visitar
o navio Sagres que tinha grandes lemes que podemos mexer.
Este navio tinha também muitas bandeiras penduradas e a
maior era a Portuguesa. Lá
vimos também uma grande bússola, uns comandos e uns senhores a
cozinhar o almoço dos marinheiros. Ficamos a saber que era carne de
porco à alentejana. Hummmm!!!!
Gostamos muito desta visita, estava um dia lindo e o mar bem calminho.
Trabalho coletivo - Turma 48

Página 21

EB1/JI de Setúbal

Visita ao Palácio da Presidência
no Dia da Criança
No dia 1 de Junho de 2011, a turma 43 composta por 20 alunos do 2º ano, da EB1/JI
de Setúbal e a profª Rute Perdigão foram em representação do Agrupamento Vertical
de Escolas de Ordem de Sant’Iago realizar umas actividades muito divertidas no
Palácio da Presidência e conhecer o Museu e as Ordens de Segurança - GNR, mais
em pormenor.

Tocámos vários instrumentos musicais, quase parecíamos uma orquestra; alguns de
nós fizemos o baptismo de mergulho; andámos num barco de borracha numa fonte
muito bonita; brincámos ao “faz de conta” como se fôssemos bombeiros verdadeiros, apagámos fogos, observámos os cães de busca e até explorámos como seria uma
saída real de um helicóptero. Conhecemos técnicas de defesa pessoal, lanchámos e
ainda vimos os cães em activo, em situação de fogo e de ataque pessoal.
Estávamos tão felizes, e junto a nós sempre fotógrafos, fomos alvo de todas as aten-

ções, bem diferente do dia-a-dia.
Tivemos o privilégio de conhecer a Primeira Dama Maria Cavaco Silva que nos
acompanhou nas nossas aventuras e interagiu connosco sempre com um sorriso
estampado! Foi um dia mesmo especial!
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Semana das Ciências
Professores Titulares de Turma: Miguel Alves,
Rute Perdigão e Paula Saraiva
Como é hábito ao longo deste ano lectivo 2010/2011
tem sido nosso intuito o trabalho em parceria, a comunicação e a interacção entre turmas, e como estávamos na Semana das Ciências, assim foi…
As turmas 42, 43 e 443 juntaram-se, aliaram esforços e vontades… Deste
modo fizemos experiências em estações, cada sala tinha uma magia aliada ao
saber do ensino experimental. Assim, na sala 2 fizemos a experiência relacionada com as aparas dos lápis de cera e com o ferro de engomar, através
da temperatura as aparas derreteram, juntando-se, misturando-se em múltiplos tons
coloridos. Na sala 4 pintámos flores de

papel com oito pétalas com lápis de
cor, dobrámos as pétalas para o raio

da circunferência da flor e colocámo-la
delicadamente em água. Foi um espanto
ver a flor a abrir, as pétalas a mostrar
as suas cores. Ao absorver a água e
esta a ocupar o espaço fez as pétalas
desabrocharem. Na sala 6 montámos
circuitos eléctricos e vimos como era
possível obter luz, energia eléctrica,
que componentes faziam falta e até respondemos a algumas perguntas.
Aprendemos a brincar, a manusear, a descobrir!
Turmas envolvidas: 42, 43 e 44
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Uma tarde de atletismo
No passado sábado, dia 2 de Abril, tive a oportunidade de participar em
diversas provas no Complexo Municipal de Atletismo de Setúbal onde
pude correr, saltar e lançar o peso.
Conheci novos amigos e representei a minha turma, pois os outros colegas
seleccionados não puderam comparecer.
O tempo estava muito bom e nas
bancadas estava mais público a
assistir do que nalguns jogos de
futebol.
Fiquei cansado mas valeu a pena
participar. É muito melhor praticar

exercício físico do que passar a tarde
no computador.
Espero vir a participar noutros jogos
organizados pela escola porque adoro desporto, pois ajuda-me a crescer
e a conhecer novos amigos.

André Silva - T25
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aventureiro,
batalhador,
conquistador,
desafiador,
enorme,
fundador,
gentil,
herdeiro,
imparável,
jubiloso,
líder,
monumental,
notável,
omnipresente,
poderoso,
querido,
respeitado,
saudável,
territorial,
único,
valioso,
zeloso.
Ensina-me a ser corajoso para sair vitorioso!!
Trabalho coletivo T-28
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A turma 36 no Espaço Aventura Naval
No dia 19 de Maio, pelas quinze horas e quarenta e cinco minutos, a
turma 36 visitou o Espaço Aventura Naval, no Largo José Afonso, com a
professora Mafalda.
Fomos recebidos por um fuzileiro que nos conduziu a uma tenda. A
entrada dessa tenda estava tapada com uma rede de camuflagem. Entrámos e lá dentro vimos várias armas e assistimos a um filme sobre a vida
militar da Marinha. Depois vimos uma lancha rápida em que um militar
nos explicou o seu funcionamento e falou sobre o trabalho que faziam
(apanhar traficantes de droga, ajudar as pessoas, …). Logo a seguir, fomos
para baixo de uma rede de camuflagem onde um fuzileiro nos pintou a
cara e fizemos exercício físico. De seguida, fomos ao insuflável e a uma
tenda onde fizemos um jogo de simulação de condução de um helicóptero
e de um barco.
Por fim, fomos a uma tenda onde um fuzileiro nos mostrou uma
arma e nos explicou que as crianças não devem mexer nas armas.
Foi um dia de grande conhecimento e gostámos muito.
Texto coletivo
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A Família na Escola – Articulação com AEC
A turma 7 e a turma 22, padrinhos e afilhados, desenvolveram projectos em articulação com as Actividades de Enriquecimento Curricular e festejaram o Dia da
Família em dois momentos.
1º Momento – O Dia do Pai em Família
As turmas organizaram uma festa no ginásio da escola onde tocaram flauta, cantaram e dançaram para todos os pais e todos os membros da família presentes.

2º Momento – O Dia da Mãe em Família
No ginásio da escola apresentaram sombras chinesas a partir dos poemas de José
Jorge Letria da obra “Porta-te Bem!” Cantaram em inglês para todas as mães e
todos os membros da família presentes.

Todos os familiares ficaram emocionados pela surpresa!
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Dia

da

No dia 1 de Junho de 2011, nós, os alunos da Escola Básica 1 nº7 de Setúbal,
fomos fazer uma viagem no comboio
da Fertagus.
Partimos da estação de Setúbal, no
comboio das 9he57m e saímos na estação do Fogueteiro, para irmos ver um
filme no Shopping Rio Sul.
O filme tinha imagens muito bonitas e

coloridas e uma mensagem muito educativa. Fomos ver o Horton.
Depois de termos lanchado, comido gelados e as saborosas pipocas, regressámos, de
novo no comboio, onde uns senhores e
senhoras da Fertagus, nos ofereceram um
brinde, por ser o Dia Mundial da Criança.

Já em Setúbal, tiramos fotografias de
grupos e regressámos à escola, cansados mas muito contentes.
As cozinheiras da nossa escola fizeram um almoço semi-volante, para
ser mais rápido. Almoçámos juntamente com as nossas professoras e
professores num ambiente muito
agradável.
Queremos agradecer a todos os
adultos que nos acompanharam e que nos proporcionaram um dia inesquecível!
Alunos do Apoio Educativo + Coordenadora de Estabelecimento
Página 28

EB1 nº7 de Setúbal

Porque fizemos este projecto?
Nós fizemos este projecto porque queríamos saber mais sobre os partidos políticos e a politica. Queremos ser cidadãos informados. Fizemos um trabalho sobre
os partidos políticos em grupo, em parceria com a turma-madrinha e as professoras ajudaram-nos a trabalhar. Cada grupo defendeu uma ideia e teve de pensar
num nome. Ensaiámos a apresentação, fizemos as bandeiras com o nome dos
partidos. Depois, apresentámos os partidos, aos colegas das turmas nº 40,13 e
10 e depois eles votaram nos partidos.

GRÁFICO DA VOTAÇÃO
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IDA À CÂMARA
Nós fomos à câmara ao salão nobre.
A presidente da câmara, a Beatriz
Azevedo da turma 7, cumprimentou
a presidente da assembleia, Margarida Brito da turma 22, quando
tomaram posse, como mostra esta
foto.

Os vereadores fizeram um discurso para lerem na câmara e os
representantes dos partidos participaram na assembleia e discursaram também.
Turma 22 e 7 –
Autores: Márcia, Ana, Melliny, Leo e Catalin

A TunaVist do AVEOS actuou na Escola Básica 1 nº7 de Setúbal, no passado dia 7 de Junho.
Tocaram e cantaram canções populares e provenientes de várias zonas do país.
Os alunos da escola, nomeadamente as 11 turmas que aí se encontravam, assistiram com elevado entusiasmo e empenho.
O ginásio da escola foi o palco da actuação.
Professores e assistentes operacionais aplaudiram e tudo fizeram para bem receber, todos
os elementos da Tuna.
Foi bom rever antigos alunos da escola, na Tuna.
Parabéns pela vossa actuação!
A Coordenadora de Estabelecimento
Ana Paula Gonçalves
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Português Língua não Materna
“Dia Internacional da Família”
O conceito de família tem evoluído ao longo dos tempos. A família tradicional composta por
pai, mãe e filhos, sofreu algumas transformações.
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Algumas famílias tem
madrasta ou padrasto e
irmãos-postiços ou
irmãs-postiças
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AVEOS na “III Festa da Família e da Diversidade”

No passado sábado, dia 21 de Maio, realizou-se no Parque Verde da Bela Vista a III
Festa da Família e da Diversidade.
Esta iniciativa foi promovida pela ACM (Associação Cristã da Mocidade), evento integrado nas comemorações do Ano Europeu do Voluntariado e da Prática Cidadã e contou com a participação dos vários parceiros da associação.
O nosso agrupamento participou nesta actividade com a dinamização de uma oficina
de Origami.

As famílias tiveram a oportunidade de aprender a fazer diversas dobragens e participar
na elaboração de um “retrato de família” em pintura e origami. Resultando da colaboração de avós, pais e filhos esta bonita tela.

Esta actividade é desenvolvida, desde o ano passado, com turmas do Pré-escolar e 1º
ciclo do nosso agrupamento. As crianças gostam muito de aprender a transformar simples quadrados de papel em bonitas figuras, esperando com ansiedade nova sessão.
Caso tenha curiosidade e queira experimentar é só ligar-se à Internet aceder, por
exemplo, ao site: www.comofazerorigami.com.br seguir as instruções e com alguma
paciência tornar-se-á mestre desta arte japonesa. Seja curioso, experimente!
Liliana Faria (Animadora Sociocultural)
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The Avalon Theatre Company presented Murder at the
Manor and the students loved it…
Hi! I’m Ronalda Castelbranco and I watched a play in my school auditorium
on June 1st. I liked it a lot and I think it was a great experience to have people
from a foreign country at my school doing something special.
The actors spoke with the students in a very kind way. They were nice.
They invited the students to participate in the play and that was really funny. I
say this because I participated. I went on stage and I liked it.
I wish this theatre company could come to my school more often!

Hello! I’m João Lopes. I think it was a great play. I liked the fact that the
actors spoke in English, it was really cool! The four actors were great and they
should come to my school more often.
It was also very funny to watch some students acting. My friend Ronalda,
who was invited to go on stage, ended up dead. She was killed by a rubber chicken.
That was hilarious. She must be the first person killed by a rubber chicken!

Hi! I’m João Prazeres. To start with I think it was a great play!
At first some of my classmates were worried because they thought they
wouldn’t understand the actors, but I think they understood quite well.
The play was about a very rich man who invited nine people to his Manor
House. He was having a party but he wanted to blackmail his guests to make them
give him money. Three of the guests invited were the actors and the other six
guests were three boys and three girls from the audience. These six students
had to go on stage and one of them was my friend Ronalda. Their performance was
quite good.
The party host was murdered and an inspector, Inspector Clueless, had to
question the nine guests to find out who the killer was. In the end we all helped
solving the case and the real killer (or should I say killers) was revealed.
I would like to have this kind of activities in our school more often.
8º C
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Ma Famille !
Bonjour!
Je m’appelle Ricardo.
J’ai douze ans.
Je suis né le vingt Octobre.
Il y a quatre membres dans ma famille: mon père, ma mère, mon frère et moi. Mon père s’appelle
Ricardo, il a trente quatre ans. Ma mère s’appelle Ana, elle a trente-et-un ans. Mon frère s’appelle
Emanuel, il a neuf ans.
J’aime beaucoup ma famille!
Ricardo Paixão, 7ºA

Dialogue

Vendeuse - Bonjour Mademoiselle!
Moi – Bonjour Madame!
Vendeuse – Je peux vous aider ?
Moi – Oui. J’ai besoin d’un tee-shirt rose, à fleurs.
Vendeuse – C’est quelle taille ?
Moi – Je fais du 32.
Vendeuse – Voilà ! Vous pouvez l’essayer dans la cabine.
Moi – Merci. Ça me va très bien !
Vendeuse – Vous allez l’emmener ?
Moi – Oui. C’est très beau ! C’est combien ?
Vendeuse – C’est 7 Euros.
Moi – Ce n’est pas cher. Tenez 10 Euros.
Vendeuse – Voilà votre monnaie.
Moi – Au revoir.
Vendeuse – Merci. Au revoir, Mademoiselle.
Janice Dinis, 8ºA

Salut! Je m’appelle Ana Soraia. J’habite à Setúbal.
Dans notre maison il y a trois chambres, un salon, une cuisine, deux salles de bains et deux toilettes.
Ma pièce préférée est ma chambre. Elle est grande et très confortable. Il y a un lit et un canapé bleu,
une table de chevet, une lampe, un ordinateur et des livres. Ma chambre est très belle.
Ana Soraia, 8ºA

Salut! Je m’appelle Ricardo Ferreira. J’ai 15 ans. Je suis né à Setúbal, dans le sud du Portugal. J’habite dans une villa avec mes parents.
Notre villa a sept pièces : il y a trois chambres, une cuisine, un salon et deux salles de bains.
Ma pièce préférée est le salon, parce que j’y ai : l’ordinateur, une console de jeux, une télé et une
chaîne hi-fi.
Ma maison a aussi un garage et un petit jardin.
Je partage ma chambre avec mon frère.
Ricardo Ferreira, 8º A

J’aime la musique! C’est un de mes loisirs préférés. Elle m’aide à concentrer, à me distraire et à étudier pour les contrôles.
J’ai plusieurs styles musicaux: le pop, le hip hop, le house le reggae... Je n’ai pas de groupe préféré.
La musique est aussi un art, mais il y a des gens qui ne l’a voient pas comme ça. Pour eux, l’art c’est
les musées, les galeries, etc. Cet art, la musique, c’est très amusante et elle nous fait oublier quelques problèmes.
Berlinda Manuel, 9º A
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O meu pôr-do-sol
Se eu fosse pintora desenhava o pôr-do-sol. Com o tacto
faria um sol rugoso, com a visão conseguia tornar o pôrdo-sol todo dourado, com o olfacto conseguia sentir o
cheiro bom da maresia ao passar, com a minha audição
ouvia os golfinhos no fundo do mar, as ondas a bater na
terra e as gaivotas a voar de um lado para o outro e finalmente com o paladar sentia o sabor do mar salgado.
Com estes sentidos conseguia fazer um pôr-do-sol maravilhoso.
Ana Carolina Rocha, 5ºA
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1 Junho 2011 – Dia Mundial da Criança

Que criança há em mim?

Quando um dia percebi que afinal o Pai Natal não existia, senti
uma desilusão. Pouco depois,
também aprendi que as crianças
não vinham de França no bico de
uma cegonha.
Mesmo assim, acho que não deixei de ser criança. Continuei a gostar de brincar, de correr, de
saltar, inventar histórias, jogar às escondidas, ver o Panda,
conhecer novos meninos na escola, ir ao jardim com os pais,
aprender a andar de bicicleta, etc…
Hoje, já crescidinha, não desejo perder esses sinais da minha
infância feliz. Gosto de reconhecer nas outras crianças a
criança que eu fui, compreendo perfeitamente o seu gosto por
gomas, gelados, caramelos, bolas, escorregas, desenhos
esquisitos, legos e muito mais.
A criança que há em mim é aquela que às vezes também chora, aquela que também faz birras, aquela que ainda fica alvoroçada com a ideia de ir à praia, mas também muito assustada
quando ouve um trovão forte a ribombar nos céus …
À medida que a idade avança, sabemos que nos vamos modificando. No entanto, tentaremos manter algum sinal do nosso
tempo de crianças, seja a flor no cabelo, a alegria de viver
outro dia, o prazer de correr, a imaginação fértil ou a curiosidade por tantas coisas que o mundo tem.
Composição colectiva da turma CEF3
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Nunca

pensei ser convidada para ir ao Palácio de Belém. Nunca pensei
poder estar tão perto da 1ª dama, a
Dra. Maria Cavaco Silva, ouvi-la falar
connosco e caminhar livremente sobre
o relvado daquele jardim, no meio de
soldados bem jeitosos da GNR, cães
preparados para salvar pessoas, cabos
e roldanas para fazer rappel, cavalos
para montar e sei lá que mais!
Pois é! Nunca pensei, mas aconteceu!
Aconteceu! Como? Eu explico: lembram-se de o Presidente da República ter visitado uma escola da Bela Vista em
Abril? Deve ter-se sentido tão bem recebido que decidiu retribuir, convidando
algumas turmas do nosso Agrupamento para ir visitar a sua morada oficial, no
Dia Mundial da Criança (1 de Junho).
Partimos para Lisboa depois de almoço. Ninguém sabia o que nos esperava.
Passando o portão do palácio, deixámos de ver os prédios, os semáforos, os carros… Isto é, nem parecia que estávamos na maior cidade do país. Árvores altas,
sombras, relvinha, pássaros e, claro, mais umas 50 crianças atarantadas como
nós, sem saber o que aí vinha.
Não demorou a saber-se. «- Qual das meninas quer andar a cavalo?» Todas
levantámos a mão, algumas até quiseram parecer mais altas com o telemóvel na
ponta dos dedos! Em minutos, todas recebemos o baptismo na arte de montar.
Não sei o que se passou, mas todas pareciam saber perfeitamente o que fazer,
encavalitadas a 2 metros do chão, sem gritinhos de aflição nem cara de madalenas arrependidas.
Depois foi o máximo! A Dina e a Fátima ofereceram-se para se esconder numa
caixa, para ver se um cão as descobria no meio de muitas caixas parecidas. E
quem segurava o cão pela trela? - A nossa colega Daniela, agora toda orgulhosa
com o diploma de treinadora de cães de busca e salvamento.
Ainda houve tempo para pintar as caras como a Pocahontas (chama-se camuflagem, é coisa séria, não riam!), tempo para fazer manobras de escalada, barras
paralelas (ui, ui!) e sobretudo procurar ficar nas fotografias que os fotógrafos
profissionais andavam por ali a tirar, constantemente. Quem sabe, com alguma
sorte até poderíamos vir a aparecer nas revistas cor de rosa do jet-set!
Acreditem: todas ficámos muito felizes com a tarde que passámos no Palácio de
Belém!
Composição colectiva da turma CEF3
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Este ano com a verba oferecida pelo Jumbo foi possível realizar atividades com os jovens de
Currículo Específico Individual. Colaboração/Ajuda que veio proporcionar Momentos Especiais, aos alunos, no âmbito da sua preparação para a vida ativa.
Aqui fica o registo feito pelos alunos:
Fizemos vários doces: bolo de cenoura, bolo de bolacha, brigadeiros, salame, tarte de amêndoa, côquinhos e tarte de pastel de nata. Estavam todos deliciosos!

Nós fizemos os doces na cozinha da escola com a ajuda das nossas professoras e funcionárias
da cozinha. Aprendemos muito e deixámos sempre tudo limpo.

Depois montámos uma banca para vendermos os doces que fizemos. No primeiro dia vendemos tudo e por isso tivemos que fazer mais bolos. No segundo dia também vendemos tudo.

Nós gostámos muito de fazer esta actividade porque nos ajudou a crescer e a preparar para o
futuro.

Com o dinheiro que fizemos vamos realizar passeios e visitas de estudo a sítios que gostaríamos de ir e que ainda não conhecemos.
Catarina Santos, João Cunha, Marino Brito, Miguel Baptista, Miguel Gimenes, Paulino Gomes e Vera Mendes
Página 38

EB 2,3/S Bela Vista
“DIA DA FAMÍLIA”
No passado dia 17 de Maio, comemorou-se o "Dia Internacional da Família" com um evento promovido
pela Biblioteca Escolar em parceria com a Associação de Pais e Enc. de Educação da AVEOS, assinalando
este dia com o convite a todos os Pais e encarregados de educação para virem à escola sede e assistirem a
dois espetáculos realizados por professores, um pai e alunos da Escola EB2,3/S Bela Vista, os BELABATUKE e a TunaVist, e ainda à apresentação de um trabalho magnífico com depoimentos de crianças sobre
a importância da Família, realizado pela Psicóloga do Agrupamento Drª Isabel Silva.

…._

A família é um pilar de extrema importância no desenvolvimento da criança, uma vez que é através
desta que se constroem pessoas adultas, é com ela
que se aprende a enfrentar desafios e a assumir responsabilidades.
Os pais devem acarinhar e estimular as crianças no
sentido de transformá-las em seres humanos com
capacidade para se relacionarem saudavelmente no
seu meio físico e social, saberem responder às exigências da vida… adaptarem-se ao mundo.
É verdade que as famílias de hoje têm pouco tempo
para conviver, comunicar. Mas encontrar tempo para
ouvir e para falar, significa AMAR, significa deixar de
lado muitas outras coisas que pensamos serem prioritárias, mas que são muito menos importantes que os nossos filhos.
A falta de assunto associado ao stress do dia-a-dia promove o distanciamento entre os membros da família…
Os pais devem fazer um esforço no sentido de fomentar o diálogo e consequentemente os laços familiares,
até porque, existe sempre algo para dizer ou fazer: saber como foi o dia de escola do(s) nosso(s) filho(s),
partilhar uma aventura do trabalho/escola, executar uma tarefa doméstica, ver um programa na TV e trocar ideias, etc. O importante é promover o diálogo familiar...
As crianças devem aprender a dialogar em família, é algo acessível a todos, faz parte da nossa humanização e é tão saudável!
Com os pais, as crianças aprendem, não só o que estes lhes contam ou ensinam, mas também e sobretudo,
pelo que vêem neles, como atuam, como respondem perante as adversidades do dia-a-dia. Nunca devemos esquecer que as crianças observam e copiam as atitudes dos seus pais perante a vida.
A verdadeira educação de valores transmite-se, passa de pais para filhos desde o dia em que nascem até
ao fim da sua existência.
A família é a instituição mais privilegiada da educação, pois é no seu meio natural que o homem nasce e
desperta como pessoa para a vida.
É muito importante reforçar que a família tem um papel muito importante na integração escolar e
desenvolvimento dos filhos.
Isabel Quadros - Presidente da Associação de Pais
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Olá!
Sou o Rex.
Como qualquer animal de estimação,
adoro carinho.

O Rex

é um amigalhaço que vive na EB2,3/S Bela Vista.
Cão de pêlo castanho, porte médio, olhar meigo, simpático
para quem o mima, com o boletim de saúde em dia, é sem
dúvida um exemplo vivo do tão conhecido dito popular “O
cão é o melhor amigo do homem”.
Já viram a sua casa nova? Parece uma vivenda com terreno
vedado e tudo… foi construída pelos alunos do CEF de carpintaria. Está uma maravilha, não está?
O Rex adora dormir na sua nova casa, em especial nas horas
de mais calor. Agora já não sofre tanto nos dias mais quentes
ou chuvosos…
Aqui fica um agradecimento
muito
especial a todos
quantos colaboram
para que o Rex continue a ser bem tratado e respeitado.
Profª Ana Fortuna
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No dia 1 de Junho fomos visitar o Jardim Zoológico de Lisboa.
Saímos da escola às 09:00 e fomos apanhar o autocarro 601 na Avenida Bento de
Jesus Caraça. Depois, fomos apanhar o comboio na estação de Setúbal.

Iniciámos a visita vendo os tigres e ficámos a saber que nasceram três crias
de tigres brancos no dia 20 de Setembro de 2010.

Assistimos ao espectáculo das aves, andámos de teleférico o que foi uma grande
aventura! Adorámos!

Este dia foi maravilhoso! Adorámos visitar o Jardim Zoológico, pois enriquecemos os nossos conhecimentos sobre os animais que habitam o Zoo. E andar de
comboio...foi espetacular!
O grupo de alunos:
Vera Mendes 6ºF, Marino Brito 5ºB, Miguel Gimenes 6ºE, Paulino Gomes 7ºA, Catarina Santos 6ºA
As professoras: Patrícia Rosa e Carla Ferro
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A Biblioteca Escolar foi crescendo não só em número de utilizadores como ao nível dos serviços prestados: abriu portas a
inúmeras exposições - “Uma janela para o mundo”,
“Presépios” (realizados por alunos e pais/encarregados de educação), “A Família”, “Ofertas Educativas”, “Os Romanos”…
Deu continuidade à atividade de leitura formal e informal
nomeadamente através dos jornais que diariamente são renovados e constituem um dos interesses de muitos dos nossos
alunos: Ariel, Muriel, Tertuliano… a ler na nossa BE? Pois é!... Parece mentira mas é
verdade… “A Bola”, claro está, mas como o que interessa
verdadeiramente é desenvolver o gosto pela leitura… Muitos
outros correm atrás das novidades literárias que no decorrer
do 2º período foram chegando graças à verba atribuída pela
RBE - “O Capitãocuecas”, os “Vampiros
ou nem por isso” ou o
“Diário de um Banana”
fizeram as delícias dos mais novos que se perfilavam à espera do outro volume que tardava a chegar das mãos de alguém
que o havia requisitado… para os mais crescidos e românticos o “Juntos ao Luar”ou “O Diário da Nossa Paixão”…
para os amantes do suspense e da ação “Olho por olho” entre
outros da mesma coleção de Robert Muchamore acelararam
pulsações…
enfim
novidades
ao
sabor
dos
interesses.
Os trabalhos de grupo, a realização de trabalhos de casa ou o estudar para os testes com toda a
carga emotiva associada, foram uma constante…
Os jogos de computador,
na falta da tão aguardada
internet, também cativaram alunos de diversas
faixas etárias e anos de
escolaridade para a BE.
Diariamente cerca de
centena e meia de utilizadores passaram pelo nosso espaço…
Atividades como a comemoração do “Centenário da República”, do “Mês Internacional das
Bibliotecas Escolares”, da “Semana da Leitura”, do “Dia Mundial do Livro e dos Direitos de
Autor” e a “Sant’Iagos Feira”. A Animação do Livro e da Leitura proporcionando a alunos e professores o contacto com autores: Evelinda Ferreira, Fátima Éffe e o espantoso contador de histórias António Jorge Serafim. Ainda o trabalho de parceria no projeto “Sala Júnior” que durante
todo o mês de Maio permitiu, às turmas do 4º ano, a visita guiada pelo espaço da BE da escola
sede, a participação no “Concurso Rosa-dos-Ventos” e ainda o acesso à requisição domiciliária…
Para o ano cá vos esperamos...

PB - Ana Vaz
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Entre os dias 3 a 11 de Maio realizou-se a Semana das Ofertas Educativas. O objectivo
da realização deste evento foi não só dar a conhecer os Cursos de Educação e Formação
(CEF) assim como as Turmas de Percurso Curricular Alternativo (PCA) em funcionamento na escola, mas também divulgar alguns dos trabalhos realizados pelos alunos
das turmas. As actividades conjuntamente desenvolvidas pelas turmas participantes
proporcionaram diversas experiências, reforçando-se desta forma a importância da criação destes percursos escolares na vida dos nossos jovens. Assim, realizou-se uma exposição de trabalhos na Biblioteca de várias áreas formativas (Carpintaria –CEF I e II, Costura –CEF III, FAV –6ºM e a turma de PCA -7ºG). Contámos com a visita das Turmas de
Percurso Curricular Alternativo de 4º ano à exposição. Estes alunos, muito interessados
e curiosos, puderam ainda visitar as Oficinas de Carpintaria e o Atelier de Costura e
conversar com os Professores e alunos. O Clube de Cinema, que engloba as turmas de 6º
L, 6º M e 5º L, marcou também a sua presença com a projecção dos filmes dos alunos
durante a realização da exposição. Finalmente os alunos do 10ºA realizaram uma sessão
de divulgação do Curso Profissional de Desporto junto dos alunos de 3º Ciclo, finalistas
da nossa escola. Pelo que vimos, acreditamos que vale sempre a pena apostar nestas
ofertas criadoras de um futuro com mais sucesso na vida de muitos dos nossos jovens!
A Representante das Ofertas Educativas

Monumento
Convento de Jesus
em
Setúbal

