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O que é que cada um de nós entende por ser criança? Poderá ser infantil,
imaturo, brincalhão, divertido, irresponsável…. enfim existem inúmeros
adjectivos que podem definir uma criança. E será que ser criança é apenas uma das características que referi anteriormente? Não, a meu ver ser
criança é tudo aquilo e muito mais. É um infindável rol de palavras e de
atitudes que fazem das crianças aquilo que elas são.
Ser criança é também ser inocente, alegre, emocional, atento, curioso, é
sonhar, é acreditar que tudo é
possível e que os nossos pais
são os nossos super-heróis, é
acreditar que o bem vai sempre
prevalecer em relação ao mal e
que somos capazes de tudo.
E será que todas as crianças
são assim? Será que todas
sonham, que todas brincam e
que todas são felizes? Infelizmente não, no mundo existem
muitas crianças que não têm tempo de o ser, ao contrário de muitos adultos que serão crianças a vida toda. Existem muitas situações que nos
fazem pensar e que nos suscitam dúvidas relativamente ao mundo em
geral, ao rumo que levamos e sobre que futuro terão as nossas crianças.
Será que todos fazemos o que está ao nosso alcance para as ajudar? Se
não fazemos todos, muitos de nós tentamos fazer o que conseguimos, e é
por isso que ainda existem muitas que são felizes e que podem ser crianças no verdadeiro sentido da palavra.
E gostaria de deixar aqui uma mensagem, a meu ver muito importante,
que nunca nos devemos esquecer que todos temos uma criança dentro de
nós, que por vezes deveríamos deixar ―falar mais alto‖, para que mais

facilmente possamos compreender as crianças que nos rodeiam.
Porque quem melhor que uma criança para entender outra criança?
Irina Marto
Nesta edição:
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Descobre o local

Jardim de Infância do Faralhão

Centenário da República
No Jardim de Infância do Faralhão comemorámos o Centenário da República com a
construção da bandeira de Portugal.
Os amigos mais crescidos da escola do 1º ciclo vieram ao nosso espaço polivalente e
juntos…
…amachucámos folhas de
revistas…colámos…
…os meninos mais velhos
coloriram os espaços mais
difíceis.

Pintámos com as cores respectivas.

E, o resultado final agradou a todos

A bandeira construída pelo “pré e pri” juntou-se numa exposição, a outras construídas nas salas do jardim de infância e turmas do 1º ciclo.
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Visitem-nos!
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Jardim de Infância do Faralhão

“Dia da Alimentação”
No âmbito do projecto de Educação

para a Saúde

comemorámos o Dia Mundial da Alimentação com um
lanche da manhã cheio de fruta…

Nas salas construímos
tabelas com os frutos
preferidos…

…e a roda com os alimentos que
devemos comer todos os dias.

A canção “A roda dos alimentos” ajudou-nos a
não esquecer o que devemos comer!

Da Roda dos alimentos
De tudo devo comer
E durante todo o dia
A água eu vou beber
Gosto muito de legumes
Arroz, massa e feijão
Da gordura e do açúcar
Não se abusa, ai isso não
Gosto de frutos maduros
Carne, peixe, leite e pão
Como bem, não como muito
Vario a alimentação
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Jardim de Infância do Faralhão
No

“Dia dos Reis”

fomos cantar as Janeiras à escola do 1º ciclo

Representámos a chegada dos três Reis Magos ao presépio
No fim comemos um delicioso bolo rei confeccionado por nós!
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EB1/JI do Faralhão

Centenário da República
Para comemorar o Centenário
da República as duas salas do
pré-escolar e as quatro turmas
do 1º ciclo fizeram uma bandeira portuguesa de várias
épocas. Depois, todos em
conjunto, fizemos uma outra
em material reciclável. Foi
muito divertido, pois para
além de vermos como a nossa
bandeira evoluiu, trabalhámos
com os meninos do préescolar.

São Martinho

Este ano para além do tradicional magusto, fizemos uma festinha no polivalente do Jardim de Infância.
Primeiro dramatizámos a Lenda de São Martinho em conjunto com os mais
pequenos do pré-escolar. A seguir, os meninos do Jardim-de-infância cantaram uma canção; depois, nós também cantámos e no final fomos para o
recreio festejar esta data.
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Natal
Mais uma vez a nossa escola comemorou o Natal. No último dia
de aulas fizemos uma festinha no polivalente do Jardim-deinfância.
A coordenadora de estabelecimento foi quem orientou a festa. A ajudá-la esteve a nossa colega do 4º
ano, a Ariana Carolino.
Todas as turmas cantaram
uma canção alusiva à quadra, com excepção da turma do 1º ano, que cantou
uma canção muito bonita
em Inglês, ensaiada pela
professora de Inglês Ana
Paula Santos.
No fim, os meninos do Pré
-escolar e do 1º ciclo cantaram uma canção de Natal
que ensaiaram com o professor João Lança, da
Expressão Musical.
Com a ajuda e orientação da coordenadora de estabelecimento,
elaborámos, em conjunto com o Pré-escolar, uma fita de Natal, utilizando o interior dos pacotes de leite escolar, que serviu para
enfeitarmos os portões e duas árvores da escola.
De referir que, como já é tradição, fizemos o nosso Presépio com a
ajuda das assistentes operacionais: a D. Eduarda e a D. Ana.
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EB1 nº1 do Faralhão

Inês Pires - 2º ano

A ilha dos segredos
Há muitos, muitos anos, numa ilha

Pedro

pequena, chamada Ilha dos Segredos,
vivia nas profundezas do oceano uma
sereia que tinha a receita da felicidade.
Nesta Ilha pequena também vivia um
cão chamado João que era amigo da
sereia.
Um dia a ilha foi rondada por uma tripulação de piratas que vivia num navio e
que vinha do país luminoso.
O capitão dos piratas queria descobrir a
receita da felicidade que sabia que estava
na ilha, mas não sabia onde.
Então um dia, o capitão desembarcou na

ilha e escondeu-se atrás de um rochedo.
Foi aí que ele ouviu a sereia a conversar com o João dizendo-lhe que a receita da felicidade está dentro do coração de todos os homens e que se todos forem amigos uns
dos outros, a felicidade reinará em todo o mundo.
O pirata, ao ouvir o segredo, pensou melhor na vida que levava e deixou de ser um
pirata mau.
Ao aproximar-se mais, viu a sereia e imediatamente se apaixonou por ela.
Sem demora pediu a sua mão em casamento e foram os dois viver felizes para sempre
para o país luminoso.
Vitória, vitória, acabou-se a história.
Pedro H. B. Gonçalves
Página 8

EB1 nº2 do Faralhão

Iniciámos a nossa Horta.
Preparámos a terra, e alguns dias depois começámos com as plantações.

A primeira semente a semear, foi a fava pela turma 4

A segunda semente foi a ervilha pela turma 3

A turma 14 plantou cebolas

A turma 5 semeou Alhos e coentros
Que ao fim de algumas semanas começaram a crescer e os alunos ficaram todos contentes.
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EB1 das Manteigadas
Texto de opinião

Ler+

“ O sonho de Mariana “

O Livro “O sonho de Mariana” foi escrito por
António Mota e ilustrado por Danuta wojciechowska.
Tem uma imaginação bonita, agradável e fértil.
As ilustrações são muito criativas, agradáveis
pela cor que a ilustradora utiliza, parecendo
que as imagens se movimentam.
Mariana contou ao seu irmão o que se passou num dos seus
sonhos e ele ficou admirado porque ela contou que fez um percurso de pássaro com o avô e com o próprio irmão!
Mariana e Liliana - 4º ano - T15
Curiosidades:

António Mota
Nasceu em Vilarelho, concelho de Ovil, a 16 de Julho de 1957.
Foi professor do Ensino Básico.
Em 1979 publicou o seu primeiro livro “A aldeia das flores” e desde aí
não parou...
Já ganhou vários prémios.
Com a obra “O sonho de Mariana” ganhou o prémio Nacional de Ilustração com ilustrações de Danuta Wojciechowska em 2003.
Muitos dos seus livros fazem parte das obras recomendadas pelo Plano Nacional de Leitura.

Danuta Wojciechowska
Danuta Wojciechowska nasceu em 1960 no Québec, Canadá.
É licenciada em Design de Comunicação pela Escola Superior
de Design de Zurique.
Vive em Portugal desde 1984.
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EB1 das Manteigadas
“Semana da leitura”

Na primeira semana de Março, comemorámos a semana da leitura na E.B.1/das
Manteigadas. Convidámos os pais e outros familiares para virem ler um livro.
Assim, no dia dois de Março, às doze horas, o pai da Bruna Filipa leu-nos a história
«A menina que detestava livros» com ela. Foi um momento de muita aprendizagem
porque descobrimos vocabulário novo, falámos da importância de saber ler e recordámos a história que tínhamos lido no terceiro ano e da qual gostámos muito.
Às catorze horas daquele dia,
as turmas da escola reuniramse no campo de jogos para
fazerem ―um piquenique com
livros‖. Cada um levou um
livro para ler. Por volta das
catorze e trinta minutos, a
Mariana e a sua mãe leram-nos
duas histórias do livro ―Contos
para Rir‖ de Luísa Ducla Soares,‖O Troca Tintas‖ e ―O príncipe com Orelhas de Burro‖.
Foi um momento muito engraçado e alegre pelo humor que
caracteriza a escrita desta autora.
No dia seguinte, às onze horas fomos presenteados com a leitura da história «Castigo
de Sal» de José Jorge Letria lido pelo pai da Liliana e a própria. Logo de seguida, o
André, acompanhado pela sua tia leu-nos ―A Menina dos Cabelos de Ouro‖. Foram
momentos inesquecíveis!
A meio da tarde, o pai da Olívia e ela própria apresentaram-nos o livro ―A Menina
Gotinha de Água, um poema que nos transportou pelo Ciclo da Água. Foi uma
maneira interessante de acabar o dia!
Por fim, na sexta-feira, dia quatro, as professoras das turmas, a professora de apoio
educativo e a professora bibliotecária narraram-nos a história ―A Mosca Fosca‖, com
recurso a um PowerPoint.
Seguidamente, desfilámos ao som de música carnavalesca e de quadras alusivas aos
diferentes adereços, escritas em cadeia, entre as turmas.
Foi uma semana da leitura memorável!
Texto escrito pela turma 15 em 10.03.2011
(Se quiserem saber mais vão a: http://magiescrita.blogspot.com/2011/03/semana-da-leitura.html)
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EB1/JI de Setúbal

As receitas que aqui partilhamos fazem parte do livro de culinária que estamos a construir num dos projectos de turma ―A Alimentação‖.
A cada elemento da turma foi atribuído, por sorteio, um alimento. Em conjunto com a
família, cada um redigiu uma receita onde um dos ingredientes fosse o alimento sorteado.

Nome: Domingos
Alimento que me saiu no sorteio:

Ingredientes (receita para 6 pes-

soas):

500g de batata
400g de couve galega cortada em caldo verde
1 cebola
2 dentes de alho
2dl de azeite
Sal q.b.
1 chouriço
2l de água

Preparação:
Numa panela com os 2l de água coloque as batatas, a cebola, os dentes de alho, metade do azeite
e tempere com sal. Deixe cozer durante 30 minutos para ficar tudo bem cozido. Depois de tudo
cozido passe com a varinha mágica. Junte a couve cortada. Deixe a couve cozer 15 minutos.
Entretanto corte o chouriço em rodelas. Por fim, junte o restante azeite e o chouriço. Deixe
levantar fervura. E está pronta a servir.

Cuidados especiais: Não há
Truques: Nenhum

Conselho:
Experimentem a fazer, sempre, com a ajuda de
um adulto.
Hum! Nham...Nham...

Os legumes são muito saudáveis!

Página 12

EB1/JI de Setúbal

Ingredientes:
 1 frango
 4 cenouras
 150gr de ervilhas
 1 chouriço/linguiça
 2 cebolas (1 média e 1 grande)
 1 caldo de knorr de galinha
 Arroz
Azeite e sal q.b.

Preparação:
Coza o frango na panela de pressão com água, a cebola média e o caldo
de knorr. Quando o frango estiver cozido, reserve a água e desfie o frango e reserve. Num tacho, coloque a cebola grande cortada às rodelas com
um pouco de azeite e leve ao lume a alourar. Depois junte o chouriço/
linguiça cortado/a às rodelas, as ervilhas e as cenouras cortadas aos cubinhos, envolva tudo e deixe refogar uns segundos. Junte um pouco da
água de cozer o frango e deixe cozer. Quando as ervilhas e as cenouras
estiverem cozidas, junte o frango e o arroz e, se necessário, mais água de
cozer o frango. Rectifique o sal e deixe o arroz cozer. Quando o arroz
estiver cozido, retire do lume e sirva quente.

Cuidados especiais: Este arroz de frango deve ficar com um pouco de água.
Truques: Usar a água de cozer o frango.
Quem me deu a receita: Uma vizinha da minha mãe
Tem alguma história especial: Não
Professora - Ângela Santos
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EB1/JI de Setúbal
Nome: Sara
Alimento que me saiu no
sorteio:

Ingredientes:
250 gr de arroz
7,5 dl de leite
250 gr de açúcar
3 gemas de ovos
Casca de limão q.b.
1 pedacinho de canela em pau
Canela em pó
sal q.b.

Preparação:
Leva-se o leite ao lume num tacho. Quando começar a ferver juntase o açúcar, o arroz, o sal, a casca de limão e o pauzinho de canela.
Assim que o arroz estiver cozido, retira-se do lume e deixa-se arrefecer um pouco. Batem-se as gemas à parte, juntam-se em seguida
ao arroz, mexe-se muito bem e leva-se a lume brando para cozer as
gemas. Serve-se em travessas ou pratinhos com canela em pó.
Cuidados especiais:
Juntar os ovos numa taça com um pouco de arroz para não talhar

Truques: Nenhum
Quem me deu a receita: A minha avó
Tem alguma história especial: Não
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EB1/JI de Setúbal

No dia 23 de Fevereiro, na ―Semana da Arte‖, a ilustradora Fátima Afonso veio à nossa escola
a convite da profª bibliotecária, e foi recebida por duas turmas na biblioteca: o grupo do préescolar da educadora Albertina Chambel e o grupo do 3º ano de escolaridade da professora Clarisse Paulino.
Depois da leitura da história efectuada pela ilustradora, os
mais crescidos, que haviam preparado uma entrevista,
―dispararam‖ perguntas, as quais gostaríamos de vos mostrar, tal foi a nossa curiosidade e posterior satisfação. Então
aqui vai…
Ruben Cabral – Quanto tempo demora a ilustrar um livro?
Fátima Afonso – Demora muito tempo, nem sempre o mesmo, mas são vários meses. Como sou professora apenas desenho nos meus tempos livres.
Ruben Cabral – Tem alguma história curiosa na sua vida de ilustradora que nos possa contar?
Fátima Afonso – Curiosamente, não tenho nenhuma história curiosa para contar, mas vou pensar nisso para uma próxima entrevista.
Carla Batista – Como é a vida de uma ilustradora, professora e mãe?
Fátima Afonso – Poucas horas de sono, poucos passeios, poucos fins de semana…e muita felicidade.
Carla Batista – Fátima Afonso é o seu nome verdadeiro ou um pseudónimo?
Fátima Afonso – É mesmo o meu nome verdadeiro.
Beatriz Andrade – Qual foi o primeiro livro que ilustrou?
Fátima Afonso – O primeiro livro foi ―A esquadrilha dos pirilampos‖, de Fernando Miguel Bernardes.
Beatriz Andrade – Já ajudou instituições com o dinheiro que ganha como ilustradora?
Fátima Afonso – Já ajudei, mas não com o dinheiro que ganho como ilustradora e sim com o
que ganho pouco a pouco como professora.
Catarina Batista – Gosta mais de ser ilustradora ou professora?
Fátima Afonso – Gosto das duas profissões.
Deliana Paiva – Faz as ilustrações sozinha ou tem alguma ajuda?
Fátima Afonso – Geralmente faço sozinha, mas os meus filhos são uma grande ajuda para me
inspirar.
Deliana Paiva – Costuma ler histórias em voz alta para as crianças?
Fátima Afonso – Costumo ler para os meus filhos e quando me pedem e me contactam.
Jessica Pina – É feliz a ilustrar livros?
Fátima Afonso – Gosto muito de ilustrar livros.
Jessica Pina – Quais são os seus locais preferidos para fazer os seus desenhos?
Fátima Afonso – Em casa, no meu quarto.
Luana Ilhéu – Que materiais usa para fazer os seus desenhos?
Fátima Afonso – Aguarelas, lápis de cor, colagens, etc.
Luana Ilhéu – Qual foi o último livro que ilustrou?
Fátima Afonso – ―Trouxe ou seco‖ foi o último livro que eu ilustrei.

Continua...
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Pedro Gasparinho – Há quantos anos trabalha como professora?
Fátima Afonso – Há 23 anos.
Pedro Gasparinho – Quais foram os livros que mais gostou de ilustrar?
Fátima Afonso – Não tenho preferidos, gostei de todos.
Jessica Fernandes – Há quanto tempo é ilustradora?
Fátima Afonso – Desde 2002, há 9 anos.
Jessica Fernandes – Se tivesse de escolher entre as duas profissões, qual escolhia?
Fátima Afonso – Neste momento, escolhia a ilustração.
Jessica Fernandes – Já ilustrou algum livro para alguém em especial?
Fátima Afonso – Não, nunca aconteceu.
Bruno Gonçalves – Quantos livros ilustrou até hoje?
Fátima Afonso – Ilustrei 15 livros.
Bruno Gonçalves – Quais são as maiores dificuldades que sente como ilustradora?
Fátima Afonso – Os prazos são a maior dificuldade, ou melhor, cumpri-los.
Núria Fernandes – Já fez ilustrações sem escrita, para crianças mais pequenas ou mais diferentes do que outras?
Fátima Afonso – Não, sempre ilustrei livros com textos.
Núria Fernandes – Quando é que percebeu que tinha talento para desenhar?
Fátima Afonso – Sempre gostei de desenhar, tirei um curso e fiquei a gostar ainda mais. Quanto
mais ilustro mais gosto de o fazer.
Núria Fernandes – Onde se inspira para criar os seus desenhos?
Fátima Afonso – Em tudo o que me rodeia, nos filmes, na rua…tudo à minha volta me inspira.
E pronto!
Terminada esta chuva de perguntas, muitas mais haveria a
colocar à nossa simpática convidada mas o tempo…pois é,
o tempo não nos deixa fazer tudo aquilo que temos vontade
e há que saber geri-lo e ficar com o gostinho de…querermos
mais!
Ficará para uma próxima oportunidade, quem sabe?
Mas sabemos uma coisa: aprendemos imensas coisas nestes
breves momentos!
Acabámos com ofertas de parte a parte: Fátima Afonso ofereceu-nos o livro que nos leu em voz
alta e nós oferecemos recontos, ilustrações nossas (sim, porque também somos pequenos grandes ilustradores e escritores), flores, beijocas e abraços, agradecimentos, etc, etc, etc,…
Até breve, Fátima Afonso, e muito, muito OBRIGADO!

Turma 50
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EB1/JI de Setúbal
Este ano o Plano Nacional de Leitura convidou as escolas a participarem no Concurso
“O cartaz da minha escola” de modo a premiar a criatividade, a imaginação, a capacidade de
comunicação e de mobilização de todos em torno da relação Leitura – Energia – Floresta.
A turma da educadora, de Jardim de Infância, concorreu representando o AVEOS.
Vejam como ficou bonito o seu trabalho:
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EB1/JI e nº 5 de Setúbal

O Projecto Grupos+ também participou na “Semana da Leitura”. Os alunos que
o frequentam, partilharam as experiências que realizaram na realidade TIC
(tecnologias de informação e comunicação) com as suas turmas.
Este ano alunos do 2º, 3º e 4º ano de escolaridade têm vindo a realizar diversos
trabalhos, desenvolvendo assim as suas competências ao nível das TIC: Word,
Paint, PowerPoint, Blogue...
Nos dias 23 e 24 de Março a turma 33
apresentou o Blogue que criou - http://
eb1n5turma33.blogspot.com/. As turmas
28 e 19 apresentaram PowerPoint’s com
pesquisas relacionadas com “Bullying”
ou animais e animais em vias de extinção
e os alunos das turmas 20 e 21 recorrendo às histórias tradicionais, recontaram e
recriaram as mesmas, de igual modo.
Foi uma atividade muito bem sucedida…
Parabéns a todos! 

Liliana Augusto – profª dos Grupos+
Página 18

EB1 nº 5 de Setúbal
Este ano o Plano Nacional de Leitura convidou as escolas a participarem no Concurso
“O cartaz da minha escola” de modo a premiar a criatividade, a imaginação, a capacidade de
comunicação e de mobilização de todos em torno da relação Leitura – Energia – Floresta.
A turma da professora Marisa, de 1º ciclo, concorreu representando o AVEOS.
Vejam como ficou bonito o seu trabalho criado com recorte, colagem e pintura:
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Visita ao Convento da Arrábida
Hoje, dia 10 de Março, fomos visitar o Convento da Arrábida, que fica no meio da serra da Arrábida, entre rochas,
arbustos e pinheiros que pintam a serra de um verde escuro misturando-se com o castanho dos paus queimados e da
terra.
Fomos recebidos por um senhor, franciscano, que nos contou a história do Convento.
No princípio os frades franciscanos viviam em grutas e só rezavam e alimentavam-se com pão e água. Adoravam e
protegiam a Natureza e tratavam os animais como irmãos.
Visitámos o Convento e pudemos ver: uma capela com alguns santos, um refeitório com três mesas compridas, uma
cozinha ao lado, com uma grande chaminé e um enorme lava loiça feito de pedra, os quartos pequenos com uma cama
de madeira e uma cadeira, um relógio do século XVIII que foi oferecido por um rei,…
Do convento, pudemos ver o mar azul, as praias, as encostas manchadas de verde e os rochedos espalhados pela serra.
Em seguida fomos até à praia da Figueirinha onde brincámos um bocadinho.
Texto colectivo - turma 19

Imagem recolhida em: http://www.astormentas.com/arrabida/serra.htm

Imagem recolhida em:
http://vistasdoriosado.blogspot.com/2008/04/praia-dafigueirinha-1764_05.html
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A nossa Visita ao Disney On Ice
No dia 25 de Março, sexta-feira fomos numa aventura mágica.
Tudo parecia um sonho, mas era a nossa realidade, era o Disney On
Ice, ―Um século de Magia‖, no Pavilhão Atlântico.
Vimos heróis e princesas que deslizavam na pista de gelo.
Os apresentadores do espectáculo eram o Mickey, o Pateta, a
Minnie e o pato Donald.
No início vimos o Nemo, de seguida o Aladino, a Bela e o
Monstro, a Pocahontas, a Mullan, o rei Leão, o Pinóquio, entre muitos outros.
Foi um dia muito emocionante, de sonho, com toda a magia da
Disney.
Texto colectivo da turma 20
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Nós somos os alunos do 2º e 3º anos, da turma 25 e adoramos desafios
matemáticos.
Estes são alguns exemplos que já fizemos.
1 - Reparámos que este ano alguns alunos da nossa aula passaram as
férias de Verão, na praia.
Desenhámos:
Os que tomaram banho

Os que pescaram

Inês

Ana Patrícia
Rafael Viegas

Ana Paula

Cristiana

Daniela

Samir
Raquel

Jorge

Marco
Jessica
Roman

Rodrigo
Palmira

André
Beatriz

Quantos tomaram banho? ________

Os que andaram de barco

Quantos pescaram? ________
Quantos andaram de barco? _______
Sabendo que somos 24 alunos, quantos é que não passaram as férias de
Verão, na praia? _________
Atenção: alguns alunos fizeram várias coisas: conta-os só uma vez!...
Continua
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Continuação

2- Agora, em papel quadriculado reproduz o seguinte desenho:
Toma atenção ao número de quadrados...
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O contador de estórias
No dia 1 de Março de 2011, a turma 32 assistiu à actividade “Contador de estórias”
na Escola Básica 2/3 da Bela Vista.
Quando chegámos à escola estivemos na biblioteca a ver livros e jogos no computador enquanto esperávamos pelo início da actividade.
No auditório da escola estivemos a ouvir o contador de estórias António Jorge
Serafim. Contou muitas “estórias” engraçadas e até brincou com as palavras.

A turma 32 gostou bastante da actividade “Contador de estórias” apresentado por
António Jorge Serafim.
Texto colectivo da turma 32.
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PARTICIPAÇÃO NO 7º CAMPEONATO
DOS
JOGOS MATEMÁTICOS
Os quatro alunos de 4ºano (Isa Mara, Larissa, Leonardo e Luís Flávio) das turmas 7, 31, 39 e 40,
da Escola Básica 1 nº7, indicados pelos respectivos professores titulares de turma e acompanhados pela assistente operacional D. Graça, deslocavam-se duas vezes por semana para treinar
exercícios matemáticos na Sede do Agrupamento, com a finalidade de participarem no 7º CAMPEONATO DOS JOGOS MATEMÁTICOS.
Foram apurados para a final desse campeonato, três desses alunos: Larissa Mendes, Leonardo
Ramos e Luís Flávio Xavier.
A final decorreu em Lisboa no dia 18 de Março.
Todos (alunos e professores) ficaram contentes com a fantástica participação e empenho uma
vez que ficaram em 5º lugar a nível nacional.
Parabéns!!!!!
A Coordenadora de Estabelecimento

Festival Setanima
No dia 15 de Março de 2011, as
turma 22, 31, 32 e 36 foram ao
Festival Setanima, no auditório
da anunciada, em Setúbal.
Quando chegámos ao auditório
vimos uma exposição de filmes e
heróis infantis.
Depois entrámos para o auditório
e vimos imagens de filmes infantis antigos, a preto e branco, filmes mais recentes, açores.
De seguida, vimos um filme
infantil chamado “Fievel no
faroeste”.
Quando o filme terminou regressámos à nossa escola.
Os alunos da turma 32 gostaram muito desta actividade.
Texto colectivo da turma 32
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Um presente de Natal (Letras do alfabeto)
Perguntaram-me o que é que gostava de oferecer à Escola no Natal.
Pensei numa forma simples de surpreender. Em vez de comprar muita
coisa, propus apenas algumas letras do alfabeto.
Assim, cada letra escolhida, terá um significado para o Natal.

A – Alegria. Porque é preciso manter o humor.
B – Beleza. Ter uma família unida é um sinal forte, nos tempos de hoje.
E – Esperança. Para melhorar o futuro próximo.
L – Luz. Aquele brilho, que por vezes nos falta, no nosso dia a dia.
N – Natal/ Nascimento de um Menino que por amor deu a vida por nós.
P – Paz/ Paixão por dar, ensinar, viver, partilhar, como fizeram todos
junto ao Presépio.

R – Reis. Com coroas cintilantes e presentes simples, como simples deve
ser a vida.

T – Talento. Uma capacidade que a todos sem excepção deve contagiar.
S – Sonho. Ser capaz de sonhar e realizar sonhos.
Conheço (infelizmente) crianças que já o destruíram. E porque a Escola
pode ser um sonho alcançável queria convosco distribuir muitas palavras,
muitos afectos e as restantes letras do alfabeto, foram colocadas no sapatinho, junto à lareira, no Natal.

de Natal

A Coordenadora de Estabelecimento
Ana Paula Gonçalves
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Expressão escrita
(no Magalhães)
Agora vais escrever uma carta ao Pai natal
Olá, olá Pai Natal.
Eu gosto muito de ti.
E quando é que vens cá Pai Natal?
E olha Pai Natal sabes qual é a minha cor preferida?
É vermelho porque eu gosto do Benfica e do teu fato.
Tchau Pai Natal vemo-nos no dia 25.

Márcia Pereira - T22 - 2ºano
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Vila Natal, em Óbidos

No dia 13 de Dezembro fomos visitar
a Vila Natal, em Óbidos.
Fomos de autocarro, com todos os
colegas, professores e assistentes operacionais da escola.
Quando chegámos fomos comprar os
bilhetes para podermos entrar. Depois
passeámos pela vila de Óbidos e dirigimo-nos para a Vila Natal.
Lá dentro tirámos muitas fotografias, andámos de carrossel, deslizámos na neve com uma bóia, vimos um pónei, vimos renas e duendes,
vimos o homem bolacha e visitámos a casa do Pai Natal. Conversámos com o Pai Natal e tirámos uma fotografia em conjunto!
A seguir fomos almoçar e depois entrámos numa oficina de expressões onde fizemos uma vela decorativa e um ―pega‖ Pai Natal. Também vimos uma exposição de bolos de Natal e a professora votou
naquele que achámos mais bonito.
No final da visita de estudo fomos às lojas comprar lembranças e
regressámos a Setúbal.
Nós adorámos a visita de estudo à Vila Natal!
Turma 39
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Parque da Serafina
No dia 9 de Novembro fomos fazer uma visita ao Parque da Serafina, em Lisboa.
Fomos de autocarro e passámos pela
ponte 25 de Abril.
Quando chegámos fomos lanchar e
conhecer o parque da Serafina.

Em seguida fomos brincar para umas
tendas de índios e fazer uma gincana
com vários jogos: estafetas com sacos e
o jogo da corda. Depois da gincana
fomos almoçar.

A seguir ao almoço fomos brincar
mais um pouco para um labirinto
que tinha uma esfera armilar. Perto
do labirinto havia um lago com um
barco.

No final da tarde regressámos à escola.
Foi um dia cheio de emoções e divertido! O Parque da Serafina é giro!
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A borboleta Primavera

O leão Resmungão

A borboleta Primavera
colorida e voadora,
voava, elegante, pela floresta,
era, na verdade, encantadora!

O leão Resmungão
passava os dias zangado,
só tinha respeito ao dragão
e ao seu amigo veado.
Um dia armou-se em valentão
e quis ser o rei dos animais,
rugiu, rugiu, ficou cansado
até não poder mais!

Os animais amigos
diziam-lhe: - Realmente,
a amiga borboleta
voa sempre contente!

- Ai, ai… já não consigo rugir,
como posso eu ser rei?
Eu também já não sei!
Olhem, vou deixar de ser Resmungão
e levar a vida a rir!
Sou o leão Sorridente!
Ah! Ah! Ah!...

- Voo, voo,
por esta linda floresta,
com a ajuda do amigo vento
a vida é uma festa!
- Querem voar comigo?
Venham daí então,
Conhecer o mundo inteiro
com alegria no coração!

As flores
Flores, flores, flores,
pintadinhas de mil cores…
Abertas aos raiozinhos de sol,
rosa., violeta, papoila e girassol!
Flores, flores, flores,
O perfume dos amores!
2º Ano - Turma 10
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Teenage thoughts
Me, a poor kid from Texas, not knowing what to make of myself, but knowing a particular reason why I should quit using drugs….
It all starts with someone thinking that drugs can make you happy and that drugs
cure everything.
I now know that that thought is wrong. When I started using drugs… in two weeks I
became an addict.
I was confused, I didn’t know what to do. I knew this wasn’t a beginning, it was an
end, just like a hole, but deeper.
Using drugs or drinking alcohol is illegal. I’m writing this to everyone who thinks
drugs make life worth living.
But life’s too short. Don’t waste life being an addict, enjoy being you and enjoy life.
After feeling lonely, I started thinking that drugs don’t solve anything, just make
things worse.
I am making a sacrifice to quit using drugs, but it is hard…
After three weeks she died.
Message: Make life of what you have got!
Claudia Luz - 8º B

Sometimes people think I’m stupid for loving you.
I don’t care if you love me or not… but one thing I know for sure, if I want
you I have to fight for your love, and for everything I want.
In the past I had a difficult life, but I learned that I shouldn’t let myself down
for having a difficult life.
Now, I’m happy and I believe that I can have a fun life. I’m young and I
have amazing friends. I want everybody to know my message – Learn with
other people’s mistakes and have fun.
The world is amazing, so don’t spend your time thinking about your mistakes. Being a teenager is awesome. Don’t waste your life smoking, drinking,
using drugs…
Now, I have a teenage dream, a good life and I’m happy.
Do the same!

Soraia Cesário - 8º B
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O 20º Aniversário do 112

No dia onze de Fevereiro realizou-se a Cerimónia de Comemoração do
20º Aniversário do 112 Número de Emergência Europeu, na Escola Básica
2, 3/S Bela
Vista. Muitas
pessoas importantes estiveram
nesta
escola como a
Secretária de
Estado
da
Administração
Interna,
o
Director
do
Agrupamento
Vertical
de
Escolas Ordem
de Sant’Iago, a
Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, a G.N.R., os Bombeiros, a
Proteção Civil, a P.S.P, o INEM e a Polícia Marítima.
A nossa turma (5ºA) foi ao auditório ouvir algumas individualidades a
falar e viu também um PowerPoint sobre o Serviço 112. Foi-nos dito que
nunca se deve brincar com este número, devemos falar calmamente e
quando nos enganamos e o marcamos, não devemos desligar. Depois de
vermos o PowerPoint, nós fomos ver alunos de outras turmas, que no
campo grande, faziam um cordão humano formando o número 112. Uns
meninos vestiram umas camisolas brancas e formaram o número 112 e
outros meninos vestiam camisolas escuras e fizeram a moldura.
Aprendemos que o número 112 não é para brincar, mas sim para ajudar.
Texto coletivo elaborado pelos alunos do 5ºA
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No “Dia Mundial da Poesia” - 21 de Março - a BE lançou um pequeno desafio à
sensibilidade poética e criativa dos alunos, um concurso de poesia.
Aqui ficam os trabalhos vencedores, pelos quais as alunas receberam como prémio
um pequeno miminho—um livro.

A Escola
Boas ideias, tarefas a realizar
Estudar e aprender coisas novas
Ler, escrever e aprender a contar
Amanhã já vamos ter provas
Vamos estudar a valer,
Inteligentes queremos ser
Saber mais e aprender
Tudo queremos saber!
Aprenda e nunca desista!
A nossa escola é a Bela Vista!
Matemática, ciências e inglês
Estudo acompanhado, EVT,
Língua Portuguesa e outras mais
Hoje é a nossa escola
Ontem era dos nossos pais,
Rápido, brincamos e jogamos à bola.
Escola nova para cuidar
Só juntos vamos tentar,
Carolina, Inês e outros
Óscar, Rafael e Rita
Lá vamos nós dizer:
A Bela Vista é BONITA!
Carolina Trigo - 5º I

Racismo
Cada um marca a sua diferença,
A diferença de cada um é marcada,
É cada vez mais frustrante,
E cada vez mais ignorada…
Pessoas excluírem-se a si próprias,
E excluírem uma nação,
Excluírem diferenças humanas
Ignorarem o coração…
A consciência de cada pessoa
Fala dentro de cada um,
A consciência de um mundo inteiro,
Não fala dentro de nenhum…
Irmãos,
Guerras e destruição do mundo
Só pela cor de uma pele
Só pela pronúncia,
Só pela diferença…
Deixai alguém falar,
Entendam que,
Enquanto o tom de pele for mais importante
que o brilho dos olhos,
Haverá sempre guerra.
Miriam Varela - 8º C
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6º H Solidário

A turma 6º H decidiu pôr mãos à obra e começar a juntar tampinhas para ajudar a
Beatriz.
A ideia surgiu numa altura em que a turma se esforçou por mudar a sua atitude e
comportamentos em sala de aula. Deste modo, em colaboração com a professora de
LP, Alexandra Narra, organizaram uma recolha de tampas junto dos seus familiares
e amigos, com o objectivo de contribuírem para que a pequena Beatriz possa usufruir
de uma cadeira de rodas. A campanha da turma, corre ―de vento em poupa‖. Porque… nunca é tarde para se ser solidário.

No dia 29 de Março houve uma sessão de música clássica, ao vivo, no auditório da biblioteca da escola sede, com instrumentos musicais… Ação prevista no plano de atividades
do projeto "A música no pré-escolar". Projeto no âmbito de uma das ações do TEIP para o
pré-escolar.
As atividades, no âmbito do projeto, atrás referido, são realizadas semanalmente em cada
uma das salas e dinamizadas por um professor de música, o professor Nuno.
Conhecer / explorar / tocar / ouvir instrumentos musicais são objetivos deste projeto e
nesse sentido foi planeada a sessão, acima citada, para todos as crianças do pré-escolar
do AVEOS.
Segundo a educadora Gina Domingues a avaliação do projeto é muito positiva. As aprendizagens no domínio da expressão musical são muito significativas e todas as crianças revelam grande
prazer e envolvimento nas sessões semanais.
Crianças e adultos gostaram imenso de ouvir o contra baixo, o clarinete e o trombone.
Parabéns aos amigos do professor Nuno e muito obrigada pela simpatia que tiveram
para com os mais novinhos do Agrupamento Vertical de Escolas Ordem de Santiago.

Viva a MÚSICA!
PB - Ana Fortuna
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Anedotas:
1- Um rapaz olha para outro que está a passear o cão e pergunta:
- Qual é a raça do cão?
- É um cão polícia.
- Mas não se nota!
- É da polícia secreta.
Imagem disponível em:

http://dogs.no.comunidades.net/index.php?pagina=13

2- O Pedrinho foi confessar-se, ajoelhou-se e começou:
- Senhor Padre parti a cabeça ao Manel com uma pedra.
- Meu filho, erraste!
- Não errei, não. Acertei em cheio!
Imagem disponível em:
http://ergosfera.wordpress.com/2007/04/27/163-principios-estrategicos-taticos-eeticos-do-goista-chato/

Na aula a professora tenta ensinar matemática.
- Joãozinho, se te der hoje três chocolates e amanhã te der quatro chocolates ficas com…
com…
- Contente!
Imagem disponível em:
http://rodrigulliver.blogspot.com/2010/10/o-fantastico-mundo-da-crianca.html

Anedotas recolhidas pela aluna Denise Andrade, do 6º E

Os malucos
Estão 100 malucos num manicómio: 99 a saltar e 1 a
bater com a cabeça na parede.
Chega o médico e diz para os 99:
- O que é que vocês têm?
E os 99 respondem:
- Somos pipocas.
- E aquele que está contra a parede? - pergunta o médico.
- Aquele ficou agarrado ao tacho.
Recolha feita em: http://anedotasgratis.blogs.sapo.pt/
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Medo de perder...
Segundos, minutos, horas, dias, meses, anos passam e por motivos que
hoje desconhecemos, a dor e sofrimento batem-nos à porta e ninguém
sabe, o porquê...
O mais doloroso, é quando eles ainda são crianças e não sabem exprimir os seus sentimentos... Choram e não conseguimos entender o motivo...
Tentamos por todos os meios alcançar a dor e acabamos por nos sentir
impotentes perante tal situação.
A luta continua, tratamentos aqui e ali... O tempo passa...
Continua a luta, pois essa nunca se perde perante o nosso Ser...
Vem um tratamento, que muitas vezes começa por uma simples medicação... Seguem os exames mais aprofundados, até que um dia...chega
o diagnóstico!!!
- Porquê a nós? Porquê a ele/ela? Que mal fizemos? Que vai acontecer?
Uma única certeza persiste: - não o/a posso perder!
Após tanta interrogação, vem a revolta...o medo... a raiva.
Começamos a formar uma concha, dentro da qual, nos fechamos, na
esperança de nos protegermos de tal maldição. Mas...os factos estão lá.
Defronte tal situação, nada podemos fazer…a não ser continuar a luta!
Ele/Ela, continua sorridente, a brincar, a estudar. Entre escola e jogos,
não perde o sorriso, parece não perder a alegria de viver …
Muitas vezes, dá-nos força, dando-nos coragem, limpando-nos as lágrimas, mantendo a chama da esperança acesa...
É por eles que lutamos, é por eles que aqui estamos e continuamos a
enfrentar os desafios da vida… sim porque o AMOR que lhes dedicamos hoje, decerto receberemos amanhã.
Ana Paula Matos - EE da Associação de Pais
Nota:
Caso deseje ouvir outro texto criado pela mesma autora, e leituras na voz de
outras mães da Associação de Pais, visite a página do AVEOS em
http://www.aveordemsantiago.pt/noticias_2011/vozes_leitura.html
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A escola da Bela Vista
é uma escola complicada.
Uns meninos estudam muito
e outros não estudam nada.
Há muita coisa para aprender
música, costura e carpintaria.
Também há na biblioteca livros
que nos dão muita sabedoria.
Esta escola é um primor,
há carinho e alegria.
Também há a D. Lina
que os trata na enfermaria.
Há funcionárias simpáticas,
que tudo fazem para os agradar.
Só é pena que alguns meninos
não as saibam respeitar.
Os professores são excelentes,
fazem tudo para os ensinar.
Mas ainda há meninos
que não querem trabalhar…

Monumento ao pescador na rua
da saúde em
Setúbal

Se tiverem problemas,
há sempre com quem falar.
Desde a funcionária ao Diretor
todos estamos cá para os ajudar.
Assistente Operacional - Emília Aniceto

