Editorial
Afinal somos todos especiais!!

Jornal Escolar
Edição nº 7

E é também por eles que trabalho diariamente e ensino a todos a necessidade de aceitar e
respeitar os outros, sobretudo os que parecem e são diferentes de nós.
E na sequência do que ensino e aprendo todos os dias neste grande espaço de partilha
que é o nosso agrupamento, saltou-me dos dedos este poema dirigido a toda a comunidade:
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Todos queremos ser diferentes, mas todos queremos ser iguais.
Todos queremos, na nossa igualdade, ser especiais.
E somos.
Afinal somos tudo isso e todos temos direitos e deveres.
Afinal, somos todos especiais, apenas porque somos seres únicos e individuais.
Mas, mesmo assim, há alguns mais especiais do que outros, pela sua fragilidade, pela sua
natureza, pela sua condição ou por muitos outros motivos...
É por esses que estamos aqui!

Sintam-se à vontade de perguntar
De dizer ou de criticar
Estou aqui para esclarecer
Para partilhar e para aprender
Já que o faço todos os dias
Com os meus "meninos especiais"
Que, afinal, são iguais aos demais
Mas precisam de mais tempo
Mais empenho e alento
Mais paciência e talento
Mais carinho e sofrimento…
Sintam-se à vontade de dizer
De criticar e maldizer
De gritar e desfazer
De não querer participar
Já que eles, muito fazem para o merecer.
Sintam-se à vontade
Pois sempre esclarecerei
Os processos e os modelos
Os currículos e os conceitos
Os relatórios e outros falatórios...

Por favor,
Sintam-se à vontade!”
Mª João Contumélias (Coordenadora do Departamento de Educação Especial)
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Descobre o local

EB1/JI do Faralhão

No

Jardim de Infância do Faralhão, o projeto “O

mar…” teve início com uma visita de estudo à praia da Figueirinha onde registámos o que observámos e…

…recolhemos elementos existentes na praia.

Na sala separámos os elementos recolhidos,

Continua
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Continuação

…fizemos diversos conjuntos e ainda…

criámos o

“pássaro Bisnau” e “O polvo Coceguinhas”, personagens das histórias trabalhadas, este período, em cada uma das salas

Também nos divertimos a fazer composições temporárias…
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EB1/JI do Faralhão

A turma 11 da EB1/JI do Faralhão voou até Londres…
Cá estamos nós em Londres, com a mãe da Catarina à procura
de MATEMÁTICA…

Tempo de vôo de Lisboa para alguns destinos:
Amesterdão 02h45m
Atenas 03h55m
Barcelona 01h35m
Berlim03h25m
Bissau 04h10m
Boston 06h10m
Bruxelas 02h25m
Caracas 08h15m
Copenhaga 03h45m
Dublin 03h20m
Faro 00h35m
Frankfurt 02h55m
Funchal 01h30m
Genebra 02h05m
Joanesburgo 11h50m
Kinshasa 06h55m
Las Palmas 02h30m

Londres 02h20m
Luanda 07h25m
Luxemburgo 02h40m

Explorámos formas, áreas, perímetros, horas,
resolvemos situações problemáticas diversas…

Isto é Londres…isto é MATEMÁTICA!!!
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EB1/JI do Faralhão

Com a mãe do David seguimos viagem até ao Egito em busca de
…MATEMÁTICA…

Um voo normal
entre Lisboa,
e Egipto terá
um tempo de viagem
de cerca de 4 horas e
52 minutos.
Encontrámos tanta, tanta matemática…

Os egípcios, mesmo os de épocas muito remotas, tinham muitos conhecimentos, principalmente conhecimentos matemáticos. Estes conheciam alguns teoremas de geometria.
Os templos e as pirâmides dos egípcios são criações geométricas do mais alto rigor, cuja construção exigia elevados conhecimentos matemáticos e astronómicos. Recorreram também a
noções de geometria, medindo sombras, ao inventarem o relógio de sol.

Fizemos exercícios divertidos, escrita de números,
com os símbolos egípcios.
Continua
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EB1/JI do Faralhão
Continuação

Aprendemos muitos dados sobre as pirâmides, e com eles resolvemos situações problemáticas…

Encontrámos matemática no
“olho de Hórus”

Encontrámos matemática na esfinge do famoso
faraó
Tutankhamon

Até a bela Cleópatra nos inspirou para a
construção de sequências e regularidades
com o seu magnífico colar…

Nem as pinturas egípcias
escaparam…

Registámos tudo no nosso álbum para mais
tarde recordar!

Isto é Egito…isto é MATEMÁTICA!!!
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O Mês Internacional das Bibliotecas Escolares também foi vivido
com a BE… A professora bibliotecária apresentou/explorou a
história “Ratinho Marinheiro” com as turmas da Professora Anabela e da Professora Sandra. A “Mimi no fundo do mar” às quatro turmas da escola.
Dinamizou o conto “O Lobo Culto” com a turma da professora
Vanda e com a turma da professora Matilde.
Depois a turma do 1º ano preparou a apresentação do livro “O
ratinho marinheiro” para apresentar aos coleguinhas da Pré.
Fizeram como o lobo no conto “Um lobo culto” - treinaram...treinaram...treinaram muito a leitura até conseguirem decorar e recitar os poemas. Na festinha de Natal presentearam toda a
escola com o seu trabalho.
Conto escrito por Pascal Biet

Pascal Biet nasceu em Beaugency (França) no ano de 1974..
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EB1 nº1 do Faralhão

No Mês Internacional das Bibliotecas Escolares as duas turmas da
escola exploraram histórias, com o
apoio da professora bibliotecária,
com o objetivo de promover o gosto pela leitura e escrita.
Ficaram a conhecer os livros “Mimi
no fundo do mar” e “Adivinha
quanto é que gosto de ti ”.

Sinopse
Às vezes, quando gostamos muito, muito
de alguém, queremos encontrar uma maneira de descrever como os nossos sentimentos
são grandes. Mas como descobrem a Pequena Lebre Castanha e Grande Lebre Castanha, o amor não é coisa fácil de medir!
Sinopse
A Mimi adora mergulhar no mar…
Mas o Rogério não tem tanta certeza e, por
isso, a Mimi transforma-se a ela e ao seu
grande gato preto em criaturas das profundezas.
Mas a varinha mágica perde-se no fundo do
mar… Conseguirá a Mimi recuperá-la e
encontrar uma forma segura de ver as
maravilhas do fundo do oceano?
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Como o espaço da biblioteca deu lugar ao refeitório da escola as
atividades foram dinamizadas em contexto de sala de aula.
Para comemorar o Mês Internacional das Bibliotecas Escolares a
professora bibliotecária Carla Afonso apresentou/explorou a história “Ratinho Marinheiro” com a turma de primeiro ano, da professora Ivone, e nas restantes turmas o conto “A Mimi no fundo
do mar”. Pois, pois... é que o tema proposto pelo Plano Nacional
de Leitura para a “Semana da Leitura” é “O Mar”.
Luísa Ducla Soares
Escreveu este conto em
verso. Querem saber de
que trata?
Aqui fica a sinopse
Um rato espertinho, pequeno e bravio,
vivia sozinho num buraco frio. Até que
encontrou perdida uma noz. Partindo-a,
Queres viajar num barquinho
fez um barco veloz. Esta é a história de
construído por ti? Segue as
instruções que te são dadas
um ratinho que, fazendo-se marinheiro,
no site:
partiu à aventura.
http://www.ritaalonso.com.br/?tag=cascas-de-nozes

Toda a comunidade escolar aguarda ansiosamente, a chegada do
pré-fabricado para instalar a BE.
Estamos tão curiosos!
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Para comemorar o Halloween, os alunos da turma 4 fizeram uns esqueletos
muito amorosos! Foram feitos com cotonetes. São giros e fáceis de fazer!!

Outros

Símbolos

Halloween
...

Página 10

EB1 nº2 do Faralhão

S. Martinho
No dia 9 de novembro a Eb1 nº2 do Faralhão esteve em grande
festa! Comemorámos o S. Martinho com diversas atividades. Cada
turma fez uma breve apresentação aos pais e à restante comunidade educativa. Os alunos cantaram canções, adivinhas, provérbios e
dramatizaram a Lenda de S. Martinho.

2º ano

1º ano

3º ano

4º ano

Continua
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Continuação

Depois,

houve um lanche coletivo com as castanhas assadas e

outros doces. Houve também oportunidade para cada turma
mostrar os trabalhos realizados com os seus familiares.

E ainda, a habitual exposição de doce de abóbora.
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A escritora Paula Farinhas esteve na nossa turma a fazer uma coreografia

muito gira com a história “ A bicicleta: uma verdadeira princesa”. Nós adorámos! Fizemos muita ginástica e fartámo-nos de rir!

Com o frio que estava até conseguimos aquecer! Foi mesmo um momento
muito divertido!
Turma 4

CHAPÉUS DE CHUVA CARNAVALESCOS

Com a ajuda dos nossos pais fizemos uns trabalhos lindíssimos! Enfeitámos chapéus de chuva com diversos materiais que reutilizámos e demos
outras utilidades.

Ficaram umas verdadeiras OBRAS DE ARTE!!!

Depois, fizemos o desfile na nossa escola para que todos os pudessem apreciar! Turma 4
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EB1 das Manteigadas

No mês de outubro as 2 turmas da escola recordaram as regras
de utilização do espaço da BE—falar baixo, não comer nem brincar, respeitar os outros e os materiais—aprenderam/
relembraram como se preenche a ficha de empréstimo domiciliário e começaram a requisitar livros para lerem na sala de aula e
em casa.

Não há dúvida que ler e explorar livros são atividades muito do
gosto dos alunos...

E como ouvir histórias é um prazer para todos...a “Mimi no fundo do mar” e a ”Maria Castanha” foram contos dinamizados
pela professora bibliotecária.
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Receção aos alunos
Pré-escolar e 1º ano

No dia 14 de setembro de 2012 houve a receção aos alunos do
1º ano de escolaridade e aos que ingressaram pela primeira vez
no jardim-de-infância.
Foi um momento de convívio, de atividades lúdicas, de visita
guiada à escola de receção aos
pais e até outros familiares das
crianças, de forma a serem
explicadas as regras de funcionamento e de dinâmica deste
estabelecimento de ensino, bem
como o que podem esperar deste novo ano cheio de aprendizagens e novas descobertas!

Relação escola/família
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Visita à Biblioteca da escola
Somos alunos da turma do 1º ano e no dia 21 de novembro (4ª
feira) pelas 9 horas e trinta minutos fomos visitar a biblioteca
da nossa escola.
Fomos recebidos pela professora

bibliotecária,

Ana

Fortuna, que através de um
PowerPoint

nos

levou

a

aprender as regras da biblioteca e a sua utilidade.
Ficámos a saber que na BE não se deve:

Mas que se pode:

Foi uma visita muito agradável e da qual gostámos muito.
Esperamos por uma próxima visita e deixamos o nosso obrigado à professora Ana Fortuna por tudo o que nos ensinou.
Turma 49
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Os familiares ofereceram as abóboras e nós, "mãos à obra", tratámos de
fazer o doce!

Miúdos e graúdos num mesmo projeto, turmas do jardim de infância e do
primeiro ciclo (inclusive a turma de Percursos Curriculares Alternativos)
tornaram-se cozinheiros, aprenderam as regras de higiene e segurança
que são inerentes a esta atividade e trataram de fazer magia...
Misturaram:
Abóbora
Açúcar
Pau de canela
Sumo de laranja
Casca de laranja
Com a ajuda das preciosas
cozinheiras foi ao lume e...

Transformaram as abóboras num delicioso doce…
T43 e T44
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Título do bloco interior

EB1/JI de Setúbal

No dia 19 de novembro comemorou-se o décimo aniversário da escola.
Toda a comunidade educativa e seus parceiros viveram momentos de festa onde não faltou um bolo de aniversário

delicioso...

música com o Belabatuke

dança por 1 grupo de alunas da T43

lançamento de balões com sementes ao céu

e o plantar de uma amoreira...
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EB1/JI de Setúbal

Olá!
Somos a UAM da EB1/JI de Setúbal.
Na nossa Unidade somos sete alunos e fazemos atividades muito
divertidas como aquela de que vos vamos falar.
Todas as sextas feiras jogamos Boccia! Como somos uns grandes
especialistas recebemos sempre medalhas!
O Boccia é uma modalidade desportiva e competitiva adaptada a
deficientes com paralisia cerebral, com deficiência mental e
outras. Para esta atividade contamos com a ajuda do Técnico José
da Conceição ao serviço da Câmara Municipal de Setúbal.
Que grande maneira de acabar a semana não acham?

Sabias?

O Boccia é um jogo de cariz universal. Foi introduzido

em Portugal em 1983 e em 1984 foi reconhecido como uma modalidade Paralímpica.
O objetivo neste desporto é colocar as 6 bolas azuis e as 6 bolas vermelhas o mais próximo do alvo—uma bola branca.
Joga-se numa superfície plana, macia e não encerada. O lançamento das bolas pode ser feito com a mão ou o pé ou com recurso a
calhas de forma a orientar a bola na direção desejada.
Página 19

Título do bloco interior

EB1/JI de Setúbal

O poema “Os Nomes”, da autoria de Maria Alberta Menéres, inspirou os alunos da turma 42 a escreverem uma poesia com os seus nomes.
Por que é que me chamo Ana
e não me chamo banana?
Por que é que me chamo Carla Flor
e não me chamo cor?
Por que é que me chamo Cristiano
e não me chamo pano?
Por que é que me chamo Domingos
e não me chamo pingos?
Por que é que me chamo Emanuel
e não me chamo papel?
Por que é que me chamo Floriano
e não me chamo indiano?
Por que é que me chamo Genciana
e não me chamo Joana?
Por que é que me chamo Glória
e não me chamo vitória?
Por que é que me chamo Iuri
e não me chamo júri?
Por que é que me chamo Isac Fonseca
e não me chamo folha seca?
Por que é que me chamo João
e não me chamo balão?
Por que é que me chamo Jónatas Saavedra
e não me chamo pedra?
Por que é que me chamo José
e não me chamo pontapé?
Por que é que me chamo Lúcio Cardoso
e não me chamo jeitoso?
Por que é que me chamo Maria João
e não me chamo sabão?
Por que é que me chamo Nuno Barão
e não me chamo tubarão?
Por que é que me chamo Rogério Jesus
e não me chamo luz?
Por que é que me chamo Thierry Moreno
e não me chamo pequeno?
Por que é que me chamo Tomás
e não me chamo gás?

Maria Alberta Menéres, nasceu em Vila Nova
de Gaia, dia 25 de Agosto de 1930.
O seu nome completo é: Maria Alberta Rovisco
Garcia Menéres de Melo e Castro. Iniciou a sua
carreira aos 22 anos.
Queres conhecer melhor a autora? Consulta os
sites:
http://www.wook.pt/authors/detail/id/129
http://mariaalbertameneres.blogs.sapo.pt/6382.html

Experimenta tu também descobrir uma rima para o teu nome, vais ver que é divertido!
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EB1/JI de Setúbal

O “Mês Internacional das BE” e o “Dia da BE” (este ano dia 22 de outubro)
as crianças do Pré-escolar e alunos do 1º ciclo foram convidadas a visitarem
a BE—aprenderam/recordaram as regras de comportamento a ter na BE, os
cuidados a ter com os livros e ainda que há livros com temas diferentes…
As turmas de 4º ano em grupo escolheram 1 dos 4 livros que tinham na
mesa de trabalho, preencheram um Guião Tesouro.

No final apresentaram à turma o livro
que selecionaram e partilharam a frase
que dedicaram à BE.

Se quiseres saber mais visita o blogue - http://eb1jisetubalbv.blogspot.pt/2012/12/comemoracao-mibe.html
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de Setúbal

Na comemoração do Mês Internacional das Bibliotecas Escolares
com o tema “BE: uma chave para o passado, presente e futuro”
foram dinamizadas algumas atividades: ”Apresentação de um
PowerPoint com o fim de recordar as regras de utilização do
espaço da BE e o preenchimento da ficha de empréstimo domiciliário”; “Guião com tesouro”; apresentação e exploração dos
contos “O polvo Coceguinhas” e “A Mimi no fundo do mar”.

E como não podia deixar de ser o “Dia das Bruxas” também foi
comemorado na BE com algumas turmas do 1º ciclo.
Para a sala da Pré foi a turma 17 da profª Marisa, com o apoio da
profª bibliotecária Carla Afonso, a surpreender os colegas...

Para saber mais
visita o blogue: http://vivea5.blogspot.pt/
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As mais belas coisas de Natal
O

dia amanhecera frio, com flocos de neve a bater na

vidraça da janela do meu quarto.
Lá fora, o jardim começava a cobrir-se de um fino manto branco.
Pensei …
Que belo presente de Natal!
E no meu pensamento as mais belas coisas de Natal, vieram à minha
memória: a lareira crepitante onde a avó fritava as rabanadas, o cheiro
do chocolate quente para fazer o tronco de Natal, as luzes de mil cores
no verde pinheiro, a cabana com a Sagrada Família no presépio feito
por nós, os muitos presentes com laços enormes….
Truz …. Truz… (alguém batera na porta do quarto)
Era a minha mãe.
Sorriu para mim e disse:
- Filho, hoje é dia de Natal e vamos partilhar com a família, os amigos,
os vizinhos e até com as pessoas que estão sozinhas ou doentes, as
mais belas coisas de Natal.
Admirado, olhei-a nos olhos e perguntei-lhe:
- Onde estão essas coisas tão belas?
E a minha mãe, num gesto simples, encostou a mão junto do seu coração e disse:
- Aqui. Aqui está o amor, a amizade, a generosidade, a partilha, o respeito, a educação, o sentimento, a tolerância e a paz.
Fiquei maravilhado com as palavras da minha mãe.
Eu pensava em coisas de verdade.
Ela falava-me da verdadeira maneira de sermos, agirmos e sentirmos o
mundo e os que nos rodeiam.
Um feliz NATAL para todos !!!!!
A Coordenadora de Estabelecimento
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A

autora Paula Farinhas esteve na
nossa sala de aula no dia 15 de
novembro pelas 14:30h.
Foi muito divertido o Workshop
que nos apresentou: “A Bicicleta:
uma verdadeira Princesa!”
Alguns de nós entusiasmados com
o que estávamos a viver repetíamos tudo o que a Paula dizia.
Outros riam envergonhados por se estarem a expor sendo esta a
sua forma de disfarçar a vergonha mas com muita vontade de
participar. Temos que fazer mais atividades deste carácter para
aprendermos a não ter vergonha (isto também se aprende), porque são muito interessantes!
A verdade é que a Paula Farinhas nos ensinou muita coisa importante:
Devemos fazer desporto.
Andar de bicicleta faz bem à saúde.
Respeitar sempre as regras de
Segurança Rodoviária.
Usar equipamento próprio para
andar de bicicleta.
Devemos circular nas CICLOVIAS
com segurança.
Este workshop também nos ensinou
que o amor nos faz apaixonar por coisas saudáveis.
Turma 31
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Olá Amigos,
Os alunos da turma 10
e turma 13, prepararam um
“Encontro de Natal”, com
as Famílias.
Para isso contámos
com o trabalho das nossas
professoras (Ana Luísa e
Clara Machado) e os professores das AEC.
Todos cantámos canções,
tocámos flauta, cantámos
as nossas quadras Natalícias em cânone, uma linda
canção em Inglês e dissemos as nossas quadras e
desejos de natal. Também
gostámos muito de cantar
uma canção, acompanha-

dos pela Alexandra com o
seu violino.
Ah! Já agora, um Feliz
Natal e um Bom Ano de
2013.
A nossa escola é fixe!
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Na biblioteca, na sua sala de aula ou na sala da T32, a turma 35 do 1º ano tem
trabalhado contos na “Hora do conto” com o apoio da professora bibliotecária.
Como este ano a Semana da Leitura é dedicada ao tema “O Mar”, já viveram
algumas aventuras com seres marinhos. Ficaram a conhecer o conto “A Mimi
no fundo do mar” escrito por Valerie Thomas, “O polvo Coceguinhas” da
autoria de Ruth Galloway.
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O conto “O peixinho Arco-Íris” do
autor Marcus Pfister, a partir do qual
mostraram os seus dotes artísticos.

Página 26

EB1 nº7 de Setúbal

No decurso das atividades dinamizadas na biblioteca, para comemorar o
Mês Internacional das BE, as turmas foram convidadas a realizar atividades "À descoberta da BE”, “Guião Tesouro” para que todos saibam usufruir do espaço e do serviço de empréstimo domiciliário.
Como o videoprojector está avariado e devido às condições físicas da
biblioteca (pré fabricado) não ser possível colocar no seu espaço um quadro interativo, a maioria das atividades foram realizadas em salas de aula
ou na BE com recurso ao empréstimo do videoprojector da EB1/JI de Setúbal.

À descoberta...

i
B
a
d
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o
i
l
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a
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Este ano a feira do livro “Santiago’s Feira” esteve na

BE da escola sede e
na EB1/JI do Faralhão de novo com o apoio da livraria Ronda das Letras.
Foi uma semana brindada pelo contacto com obras novas, contacto com
autoras da obra “Cetáceos de Portugal: Passado, Presente e Futuro” da
Escola de Mar e ainda com “Diário de Sara, a Verde” da autoria de Dina
Barco. Na BE da sede ainda houve uma Feira de Bugigangas gerida com o
apoio da Associação de Pais, sessões de cinema no auditório e um ateliê de
arte...
Resultado... novidades para as BE.

Um agradecimento muito especial a todos quantos connosco colaboraram,
ajudando a incentivar os nossos alunos para a leitura e a enriquecer o acervo
das BE do AVEOS …
Bem-hajam!
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A cura da bondade
A vida é um desespero
A vida é uma correria
mas temos que parar no dia a dia
que nos leva no bom caminho
onde ninguém nos pode guiar
só Deus nos protege e guarda a nossa alma.
Este poema é um dito verídico
porque ninguém nos pode curar
senão a nossa bondade.

Jessy Victória Adilia Innocenti – 5º G

Ó Mar Azul a brilhar
- Ó Mar Azul a brilhar!
Que nos podes contar?
Reis, princesas e seus amores!
Nas minhas ondas de cor azul e prata,
saltam fadas para vos contar
o que se passa além-mar!
Há sereias com sorrisos mágicos,
peixes brilhantes cantores,
jardins de corais a brilhar
e raios de sol encantadores!!!
- O Mundo do Mar é assim.
mas há muito por descobrir…
Enquanto houver crianças a sorrir,
T 10—4º ano
ao Mar, seu Amigo Mar!
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As Tecnologias de Informação e Comunicação são cada vez mais utilizadas,
por alunos de diferentes níveis etários, como recurso para a realização de
trabalhos escolares e ocupação dos seus tempos livres.
No âmbito do Plano Anual de Atividades das Bibliotecas Escolares, a semana de 4 a 8 de fevereiro foi focalizada não só na comemoração do “Dia da
Internet Mais Segura” (5 de fevereiro), mas também na divulgação e exploração do sítio SeguraNet. No dia 5, conforme programado, alunos de 3º ciclo
tiveram acesso a uma ação de sensibilização com o professor Leonel Silva
(Coordenador do PTE) das 10:20h às 11:05h para os 8ºs B e C, das 11:05h às
11:50h para os 8ºs E e F, das 12:05h às 12:45h para o 7º G e das 12:05 às 12:45h
para o 7º B

e, na tarde do dia 6, com a profª Teresa Marques, do CCTIC-ESE/IP Setúbal,
das 14:00h às 15:00h para alunos do 1º ciclo (da EB1/JI de setúbal, EB1 nº5 e
EB1 nº7 de Setúbal) e das 15:20h às 16:05h para os 5ºs A e H com o objetivo
de dialogarem sobre “Direitos e Deveres na Internet”. Atividades que decorreram no auditório da EB 2,3/S Bela Vista. Depois tendo por base o Slogan
“Liga-te mas com respeitinho!”, as turmas implicadas apresentarão os trabalhos que elaborarem às outras turmas da escola a que pertencem.
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Este ano letivo realizou-se no dia 20 de novembro, na escola sede de agrupamento,
mais uma prova de corta-mato escolar com a participação de 312 alunos do agrupamento. A prova decorreu de forma muito positiva, destacando-se o elevado desempenho de
todos os participantes. Contou com a colaboração do grupo Belabatuke que se encarregou da animação, dos alunos de 1º ciclo, assim como, dos cursos de desporto do ensino
secundário que se envolveram na organização.
Aqui vão os nossos vencedores, nos diferentes escalões:
Benjamins A Femininos- Inês Quadros ( 3º ano turma 17)
Benjamins A Masculinos – Micael Ramos ( 4º ano turma 43)
Benjamins B Femininos – Catalin Blaineta (4º ano turma 22)
Benjamins B Masculinos – Tiago Silva ( 4º ano turma 33)
Benjamins C Femininos – Inês Branco ( 4º ano turma 19)
Benjamins C Masculinos- Nuno Pereira ( 4º ano turma 50)
Infantis A Femininos – Marta Silva – 5ºC
Infantis A Masculinos – Sérgio Narciso – 5ºA
Infantis B Femininos – Joana Manuel- 7º F
Infantis B Masculinos – Francisco Nascimento- 6ºC
Iniciados Femininos – Daniela Moreira- 8ºE
Iniciados Masculinos – Daniel Cardoso – 8ºD
Juvenis Masculinos – Júlio Gonçalves – 11ºA
Juniores Masculinos- Dumitru Divisinchi - 12ºA

Parabéns a todos!

Equipa de Desporto
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Visita de estudo: Teatro e Museu da eletricidade
No dia 8 de janeiro, os alunos do 9º ano da Escola da Bela Vista deslocaram
-se a Lisboa e, após a tão desejada ida à McDonald’s para almoçar, foram
assistir à representação da peça “Auto da Barca do Inferno”, escrita por Gil
Vicente, na Companhia de teatro “O sonho”.
Os atores representaram muito bem
todas as personagens e eram bastante
cómicos, como a peça exige. Interagiam com o público e até levaram
alguns alunos para o palco, como se
fossem figurantes. Superaram as nossas expetativas, todos nos rimos a
valer. ADORÁMOS!
Logo de seguida, dirigimo-nos ao
Museu da Eletricidade, onde tivemos uma visita guiada e fizemos
experiências. O museu tem cerca de
3 andares, era onde antigamente se
produzia esta forma de energia.
Aprendemos muito, por exemplo,
como era feita a eletricidade antes
da construção das barragens e como
funcionam atualmente as energias
alternativas.
Foram momentos bem passados,
em que professores e alunos conviveram alegremente, como se
pode ver neste pequeno grupo
“entre turmas”. Uma palavra
para descrever este dia: INESQUECÍVEL!
Diogo Carromeu, Joana Tomás - 9ºD
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O Concurso “Rosa dos Ventos” decorreu durante cerca de um mês, na
Biblioteca Escolar. Os alunos dos 7ºs anos entregaram os trabalhos realizados aos professores de Geografia (promotores da atividade) que, entretanto, os encaminharam para a Biblioteca Escolar. Na BE, a professora bibliotecária montou a exposição, preparou os boletins de voto e conduziu a
votação. Após a contagem dos votos as “Rosas do Ventos” vencedoras, três
primeiros prémios, permaneceram expostas e os resultados da votação
foram afixados na BE para conhecimento de todos.
A Rosa dos Ventos com o


Nº19, dos alunos Tiago Espada e João Cardoso do 7ºB, foi a vencedora com 80 pontos;



Nº 14, do aluno Jorge Soares do 7ºF, ficou em 2º lugar, com 27 pontos;



Nº22, do aluno Marco do 7º G, ficou em 3º lugar com 21 votos.

Parabéns a todos!
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VEM APRENDER ALEMÃO!

No presente ano letivo, a nossa escola continua a oferecer a oportunidade de aprenderes mais uma língua estrangeira – o alemão. Passa pelo Laboratório de Línguas e informa-te!
Sabias que…
O Alemão - Deutsch é uma língua indo-europeia do grupo das línguas germânicas?
A língua alemã é a língua com o maior número de falantes na União Europeia?
O alemão é falado principalmente na Alemanha, Áustria, Liechtenstein e na Suíça?
Existem cerca de 100 milhões de pessoas que apresentam o alemão como língua
materna?
Experimenta entrar no seguinte site e diverte-te a jogar, mesmo sem nunca teres tido
aulas de alemão!
http://www.goethe.de/ins/pt/lis/prj/mal/jog/ptindex.htm
Entretanto aqui te deixamos algumas palavras para que possas ir conhecendo melhor
esta língua. Completa a tabela com a palavra correspondente nas outras línguas que já
conheces:

Alemão

Inglês

Good morning
Olá!

Hallo!
Au revoir

Tschüs
Ich liebe dich
Mein name ist...
Bitte

Português

Merci

Danke
Guten Morgen

Francês

I love you
Je m´appelle
Por favor

Não percas esta oportunidade!
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Provérbios
Provérbios são frases curtas muito conhecidas que resumem muitas situações do nosso
dia a dia. Dão conselhos úteis a quem os quiser ouvir.
Aqui vão 3 exemplos:
«Devagar se vai ao longe!»
«As aparências iludem!»
«Os homens não se medem aos palmos!».
Fizemos uma lista de 3 provérbios, cada um escrito em inglês e em francês, para te
desafiarmos a encontrar a melhor tradução em português. Se for difícil para ti, na última página do nosso jornal podes encontrar as respostas.
1. An eye for an eye, a tooth for a tooth.
Oeil pour oeil, dent pour dent.
2. Money doesn't grow on trees.
L'argent ne pousse pas sur les arbres.

3. There are better days ahead.
Après la pluie, le beau temps.

Poema ao MAR em 3 idiomas

Ó mar salgado, quanto do teu sal
São lágrimas de Portugal!
Por te cruzarmos, quantas mães
choraram,
Quantos filhos em vão rezaram!
Quantas noivas ficaram por casar
Para que fosses nosso, ó mar!

Oh salty sea, so much of your salt
Is tears of Portugal!
Because we crossed you, so many
mothers wept,
So many sons prayed in vain!
So many brides remained unmarried
That you might be ours, oh sea!

Ó mer salée, combien de ton sel
Sont des larmes du Portugal!
Pour te croiser, combien de mères
Ont pleuré,
Combien de fils ont en vain prié!
Combien de fiancés ne se sont pas
mariées
Pour que tu sois à nous, ó mer!

(…)
Fernando Pessoa
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O leão (membro da família dos
Felídeos), tem o corpo musculoso,
longo, com extremidades relativamente curtas e cabeça grande. Em
média pesa cerca de 250 kg e
medem 2 metros de comprimento
mais a cauda e 1 metro de altura.
O macho apresenta a cabeça e o
pescoço cobertos por uma juba
característica. Os machos adultos
de leão podem chegar a ser cerca
de 50% maiores que as fêmeas. A
juba fá-los parecer ainda de maior tamanho. O rugido do leão pode ser
ouvido a 9 km de distância, costuma ser emitido quando os machos saem
em caçada ao anoitecer, quando a caça tem êxito, e ao amanhecer. Os leões
vivem em média de 20 a 25 anos.
Ele é tido como o rei das selvas e vive hoje na região ao sul do Saara, na
África, e a noroeste da Índia, na Ásia. Isso foi o que lhe restou, pois vivia na
África, Ásia Menor, Sudoeste da Ásia e a Europa, desde a Espanha até a
Bulgária.
Embora em muitos países a caça ao leão esteja proibida, a destruição de seu
habitat continua sendo uma ameaça grave para a sobrevivência da espécie.
No vigor da juventude é agressivo, ágil e feroz. Dedica-se com crueldade
aos prazeres da caça. Mas, um dia, é chamado pelo amor. Torna-se melancólico. Rebanhos de antílopes e zebras passam pela sua frente e ele não se
perturba. Pode até conviver algum tempo com eles, em boa paz. Nesse
momento, tudo o que lhe interessa é encontrar a leoa de seus sonhos... Procura-a em toda parte, até que finalmente a encontra. Passeia em sua frente,
exibi-lhe a bela juba recém-crescida, o seu orgulho.
Depois de acasalar, nenhuma outra leoa o atrai - é fiel até o fim da vida.
Mesmo que a sua companheira morra ou seja capturada, o leão não procura outra. A leoa viúva ou separada fica solitária até morrer.
João Correia, nº3 turma cef2
Página 36

EB 2,3/S Bela Vista

O

coala (nome científico: Phascolarctos cinereus, do
grego: phaskolos, bolsa + arktos, urso e do latim: cinereus, acinzentado) é um mamífero marsupilda família
Phascolarctidae endêmico da Austrália. Originalmente
era encontrado do norte de Queensland até o extremo
sudeste da Austrália Meridional.
Os coalas vivem em média 14 anos. Vivem em eucaliptos, de onde tiram o seu
alimento. Passam em média 14 horas por dia dormindo e descansando, e o restante em busca de alimento. A sua bolsa marsupial situa-se na barriga. O filhote
fica lá até crescer, e depois fica agarrado às costas da mãe até tornar-se adulto.
Estes marsupiais encontram-se em via de extinção desde o início da colonização
inglesa da Austrália, quando surgiu o hábito de matá-los para usar sua pele.
Hoje, a caça não é o maior risco mas sim as queimadas nas florestas, que matam
muitos animais, e a eliminação das árvores onde vivem, tanto por queimadas
quanto por lenhadores. Ao perder a sua casa e alimento, o coala muda-se e
pode chegar a povoamentos ou cidades, onde morre por atropelamento ou é
caçado por cães.
Guilherme Silva, CEF2

Nome popular: Lobo-Ibérico.
Nome Científico: Canil lúpus
Distribuição geográfica: Norte da Península Ibérica.
Habitat natural: Florestas.
Hábitos alimentares: A alimentação é muito variada,
dependendo da existência ou não de presas selvagens e
dos vários tipos de pastoreio presentes em cada região.
As principais presas selvagens do lobo são o javali, o corço e o veado, e as presas domésticas mais comuns são a ovelha, a cabra, o cavalo e a
vaca. Ocasionalmente também mata e come cães e aproveita cadáveres que encontram.
Tamanho: Comprimento: 1,10 m até 1,40 m; mais 30 a 45 cm de cauda.
Peso: Machos - 30 a 40 kg; Fêmeas - 25 a 35 kg.
Período de gestação: cerca de 2 meses.
Número de crias: 3 a 8
Tempo médio de vida: um máximo de 15 anos.
Estado de conservação da espécie: As causas do declínio do lobo são a sua perseguição
direta e o extermínio das suas presas selvagens. O declínio é atualmente agravado pela
fragmentação e destruição do habitat e pelo aumento do número de cães vadios/
assilvestrados.
Tiago Amaral, CEF 2
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As focas são mamíferos e alimentam-se principalmente de peixes.
Costumam ficar em regiões de águas calmas, principalmente em locais com
rochedos de areias.
Habitam regiões marinhas de águas frias: Antártida e Círculo Polar Ártico.
São excelentes nadadoras graças ao formato anatómico do corpo. Não possuem orelhas.
Vivem em grupos (colónias).
Com aproximadamente 6 meses de vida, o filhote de foca já consegue nadar
sozinho.
Esta espécie animal corre risco de extinção, por causa da caça indiscriminada
de filhotes de foca. Os caçadores cobiçam a pele do filhote que tem alto
valor, pois é usada na fabricação de bolsas, sapatos, etc.
O corpo da foca é protegido por uma rica camada de gordura, que funciona
como um isolante térmico em regiões de baixa temperatura.
As focas comunicam entre si através da emissão de sons graves.
Cor: cinza escuro
Peso: em média, de 80 a 100kg (animal adulto)
Comprimento: à volta de 1,70m
Reprodução: os filhotes de foca nascem todos no mês de maio.
Miguel Varela, nº 6 CEF2
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Nós, alunas do 8ºA, decidimos fazer um trabalho para a disciplina de O.C (Oferta Complementar), sobre a poluição dos
mares.
Fizemos este trabalho para descobrimos como a poluição do
mar é grave para as pessoas e para os animais.
Aprendemos que não se deve poluir o mar, porque isso prejudica imensos animais e as pessoas, porque assim algumas praias
ficam interditas pelos resíduos do mar.
Com este trabalho aprendemos que existem vários tipos de
poluição:

Lixo;
Petróleo;
Lixo radioativo.
http://espacomarinhotig.wordpress.com/

http://www.oikos.org.br/2009/08/tudo-o-que-acontecer-aterra-acontecera-aos-filhos-da-terrachefe-seatle/

http://poluicaodasaguasoceanicas.blogspot.pt/

Trabalho realizado por:
Bruna Guerreiro; Inês Rodrigues
http://o-blog-verde.blogs.sapo.pt/19941.html

Inês Durand e Inês Crespo
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Pesca em Setúbal
A pesca é muito importante na zona de Setúbal, pois faz parte do nosso
dia-a-dia. A pesca tem sido essencial para o desenvolvimento da nossa
sociedade, a maior parte da população setubalense tira daí a sua fonte de
rendimento e é a melhor forma de comércio.
A pesca começou desde o início da vida do homem. Antigamente no rio Sado pescavase com embarcações e redes.
Descobrimos também que em
1886 existiam 11 fábricas de
conservas, principalmente de
sardinhas.
Concluímos que hoje em dia a
pesca continua a ser importantíssima para a sociedade
setubalense.

http://azeitao-setubal.olx.pt/barco-para-pesca-desportiva-iid-432720616

http://olhares.sapo.pt/chegada-de-um-barco-de-pesca-a-setubal-foto4605799.html

Curioso em saber mais sobre fábricas de conserva?
Visita o Museu do Trabalho Michel Giacometti que se dedica ao património industrial e
ofícios ligados ao comércio e às antigas fábricas de conserva e litografias sediadas no
concelho de Setúbal, possuindo ainda uma coleção de alfaias agrícolas e de ofícios tradicionais.
Situado no largo Defensores da República.
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O trabalho que realizámos, aborda o tema: “As Praias de Setúbal”
A praia da Figueirinha, localiza-se perto de Setúbal, inserida no Parque Natural
da Arrábida.
O acesso faz-se através da estrada da Rasca
que serpenteia pela Serra da Arrábida, junto
ao mar.
Bem perto fica uma zona arborizada, nas margens da ribeira que ali desagua.
O mar apresenta-se normalmente calmo, pelo
que a Figueirinha se torna uma praia muito
frequentada.
Tem como infra estruturas um estacionamento, um restaurante e vigilância.

Uma das praias muito frequentadas em Setúbal, é a Praia de Galapos.
A praia de Galapos é uma praia muito sossegada, e também muito abrigada.
O mar é muito calmo e de águas claras, que favorece a observação de espécies
marinhas.
Esta praia é ideal para o mergulho e para a
caça submarina.
A praia de galapos está ladeada apenas por
algumas rochas.
A praia de Galapos é uma faixa de areia dourada entre a Arrábida e um mar magnífico, azul e
muito calmo.
Tem como infra estruturas um restaurante,
vigilância e toldos.
Com isto podemos dizer que a praia de Galapos é uma praia muito boa, muito
bem localizada, limpa, sossegada e bem frequentada.
Conclusão:
Com este trabalho nós aprendemos, mais sobre as nossas praias.
Concluímos que as nossas praias são muito bem frequentadas, muito bem tratadas.
O tema do trabalho foi escolhido a partir da poluição das praias.
Trabalho realizado por: Ana Andrade, Alexandre Geraldo, Natália Sofia, Carlos Branco - 8º A
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Tanto mar!...

O

mar é uma força da Natureza. Dizer mar é
o mesmo que dizer oceanos. São tão grandes,
que tudo o que há à superfície podia ficar submerso nas águas: os prédios mais altos, as montanhas, as árvores, as gruas, etc.
Quando olho para o mar, sinto-me pequenino e,
ao mesmo tempo, fascinado. Sinto-me pequenino, porque sou um humano com 1,60m de altura, coisa insignificante diante dos milhares de
Km de oceano; fascinado, porque sei que mar é
poderoso e caprichoso, pois pode passar de
manso a medonho, levando tudo à frente.
Gosto do mar no verão, quando vou à praia.
Gosto de alguns peixes do mar, de ver os bandos de gaivotas, os golfinhos a
passar, os barcos, o pôr-do-sol…
Ao ver o pôr-do-sol, aquele horizonte com reflexos de luz, sinto-me quase
um poeta, vêm-me palavras bonitas à cabeça e dá-me vontade de abraçar o
mundo.
Por tudo o que disse, poluir o mar é um crime. Não respeitar o mar é estúpido e irracional. Viver de costas para ele, sem o apreciar, é perder muitas
oportunidades de ter alegrias. Por mim, hei de procurá-lo sempre que
puder.
Se não puder tomar banho, estar por ali, olhar para ele já vale a pena. Não
concordas?
Portinho da Arrábida

Composição coletiva da turma G, 7º ano

Soluções da pág.35:
1. Olho por olho, dente por dente.
2. O dinheiro não cresce nas árvores.
3. Depois da tempestade, vem a bonança (o bom tempo).
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