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Editorial 

    Descobre o local  

 
 

 

“AQUI” 

 

Estou aqui desde 1991, portanto há cerca de 20 anos. 

Primeiramente na EB2,3 Ana de Castro Osório e mais recentemente 
nesta escola—EB2,3/S Bela Vista. Embora agora integre a equipa 
Diretiva do Agrupamento a maior parte do tempo que aqui passei foi 
com os meus queridos alunos, por quem tenho o maior respeito e esti-
ma. 

Julgo não estar aqui por acaso, tive muitas oportunidades de ir embo-
ra e optei sempre por ficar. Esta escola tornou-se a minha segunda 
casa, aqui sinto-me bem, aqui muitos colegas e alunos tornaram-se 
amigos para a vida. 

Aqui sinto orgulho em trabalhar com e para esta comunidade que em 
nada, principalmente em valor humano, é inferior a qualquer outra. 

Aqui dou menos do que recebo. 

Aqui fui tocada pela sensibilidade e grandeza de muita gente. 

Aqui tento dar o melhor de mim e às vezes parece tão pouco. 

Aqui ensino mas sobretudo aprendo (todos os dias). 

Aqui dou mais valor à vida e ao que tenho, cada vez que tomo conhe-
cimento de histórias tantas vezes dramáticas e difíceis de imaginar. 

Aqui esforço-me por contribuir para a formação de jovens, alguns dos 
quais têm na escola a sua referência de amizade, de segurança.  

Aqui e agora muito se disse e tanto mais ficou por dizer. 

Aqui! É também onde eu quero continuar...  

                                                                    Amélia Martins 
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Jardim de Infância do Faralhão   

à comunidade do Faralhão” 

No jardim de infância aprendemos a canção: 

    Aqui estamos nós 

      Todos reunidos 

     A cantar os reis 

      Aos nossos amigos 

        Não é por interesse 

         Mas por amizade 

        A cantar os reis 

             À sociedade 

 

E no dia de Reis, 6 de Janeiro,  

saímos do jardim de infância e  
         fomos cantá-la para as pessoas  
         do Faralhão.  
 

 Como cantámos tão bem, recebe-

mos da D. Cidalisa e da D. Ana, rebuçados 
e uma bolo rei, que comemos ao lanche… 

“Fomos cantar as janeiras  

Uma delícia!... 
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Jardim de Infância do Faralhão 

A história “Os ovos misteriosos” 

 

Ao longo do primeiro período, as salas do jardim de infância e a turma do 1º 
ano, da EB1/JI do Faralhão, trabalharam esta história da autora Luísa Ducla Soa-
res. 

No jardim de infância, a história foi recontada, dramatizada, e ilustrada. 

Paralelamente foram sendo construídas, em cartão, as personagens e principais 
adereços da história. 
 

Com eles encenámos o reconto da história que, na festa de Natal foi apresenta-
do às famílias e outras turmas do 1º ciclo. 

 

 

 



Página 4 

EB1/JI do Faralhão  

 

Os alunos, o pessoal docente e não docente ofereceram ao  Serviço de Oncolo-

gia do Hospital de São Bernardo, de Setúbal,  uma árvore de natal feita com 

materiais reutilizáveis. 

A turma de 1º ano, da professora Matilde, com a colaboração dos encarregados 

de educação ofereceram ao Serviço de Pediatria um boneco de neve, criado 

igualmente com materiais  recicláveis. 

Com estes trabalhos, as crianças aprendem a importância da solidariedade, até 

mesmo com quem não conhecem, tomam consciência da cidadania e aprende-

ram a reutilizar materiais e a preservar o ambiente. 

A Vice-responsável do voluntariado no serviço de Oncologia - Maria da Concei-

ção Manso deixou a seguinte mensagem: “O nosso muito OBRIGADO a todos 

que participaram nesta iniciativa e desejamos um Natal com muita Luz e 

Esperança”. 

O artigo original foi publicado no “O Mensageiro”, jornal do voluntariado do 

Hospital de São Bernardo: 
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EB1 nº1 do Faralhão  

 

                              Uma história com ão 

   O soldado brincalhão 

   Chegou ao portão 

   Que tem um lampião. 

   Bateu o tacão 

   E disse ao capitão da sua divisão: 

   _ Meu capitão, 

   Quer uma panela de feijão, 

   Um tacho de camarão 

   E um belo melão 

   Para a sua refeição? 

   _ Claro que não! 

   Queres que eu fique como um leão?                        

                                                                                                        Júlia Rosa 

 

O 10 de Junho, dia de Camões 
 

No dia 10 de Junho comemora-se em todo 
Portugal a morte do melhor poeta português 
até agora. O nome dle é Luís Vaz de Camões. 
Camões é muito conhecido graças ao livro 
“Os Lusíadas”, um dos livros mais vendidos 
em todo o mundo. O livro “Os Lusíadas” 
enaltece os portugueses e a sua história. Luís 
Vaz de Camões morreu em 1580 e o 10 de 
Junho é um dos feriados mais importantes 
em Portugal. 

                                                                             

Alexandre da Silva Guerreiro  



Pá

EB1 nº1 do Faralhão  

A D. Ermelinda foi a primeira funcionária desta escola.  

Foi o pai da D. Ermelinda que deu o terreno para se fazer 
esta escola. Em troca ela poderia aqui trabalhar. 

Fomos fazer-lhe uma entrevista, para melhor a ficarmos a 

conhecer. Recebeu-nos muito bem em sua casa e gostámos 

muito dela. Aqui ficam os nossos agradecimentos. 

Entrevista: 

1 - Qual é a sua idade? Em que dia faz anos? 

Tenho 79 anos. Nasci em 1932. 

2 – Conhece a história desta escola?  

Quer contá-la? Em que ano foi construída? 

Sim, conheço. 

3 – Com quantos anos começou a trabalhar? 

Comecei com 24 anos. 

4 – Quantos anos aqui trabalhou? 

Trabalhei cerca de 33 anos. 

5 – Há quantos anos se reformou? 

Reformei-me há 22 anos, mais ou menos. 

6 – Gostou do trabalho que fez nesta escola? Foi difícil? 

Sim, gostei, mas não foi fácil, o trabalho era muito e eu estava sozinha. 

7 – Para além de arrumar e limpar, tinha mais funções? Quais? 

Tinha outras funções. Fazia as refeições, distribuía-as e ainda limpava a cantina. 

Também era eu que mantinha os pátios limpos. 

8 – Trabalhou sozinha ou tinha alguma colega? 

Nos últimos 6 ou 8 anos tive uma colega. 

9 – Acha que a escola mudou deste que trabalhou nela? 

Mudou muito. As crianças já não são como nesse tempo, o ensino também mudou e 

as condições para o ensino também. Houve uma mudança enorme. 

10 – Ainda se lembra do nome dos primeiros professores que aqui trabalharam? 

Não sei se a memória não me vai atraiçoar, mas creio ter sido mais ou menos assim: 

D. Maria Emília Cunha, D. Maria do Carmo, D. Ana Emília, D. Ivone e outras se 

seguiram.                                                                          

(A D. Ermelinda com os colegas que a foram  

entrevistar.) 
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EB1 nº2 do Faralhão  

No passado mês de Outubro voltamos ao projeto 
“A nossa horta” que a escola iniciou no ano letivo 
anterior. Como a nossa turma é do 1º ano, fomos 
nós a fazer as primeiras sementeiras. Fomos 
semear cenouras e acreditem que já tem uma 
ramagem crescidinha!!!! 

Agora, esperemos que o tempo nos ajude na horta 
para colhermos bons 
legumes! 

                                                                                                                    
1ºano-Turma 4 

No dia 14 de Outubro de 2011 (um pouco adiantados) a Eb1 do Faralhão nº 
2 comemorou o Dia Mundial da Alimentação. Fizemos várias atividades 
neste dia. Dissemos provérbios, adivinhas, canções e outras coisas relacio-
nadas com alimentos. 

Para terminar, comemos uma deliciosa e gigante salada de fruta! Agrade-

cemos desde já a colaboração dos nossos pais com o envio das frutinhas. 



 

                Página 8 

EB1 nº2 do Faralhão  

No dia 28 de Outubro de 2011, recebemos a visita da jornalista e escritora 

Paula Farinhas. A autora contou-nos a história da sua obra  “ Andar à toa na 

estrada não é uma boa”.  

Foi uma história muito 

engraçada e educativa e 

também servirá de     ” 

pontapé de saída “para o 

projeto de prevenção de 

acidentes  que trabalhare-

mos ao longo do ano. 

Todos adorámos e muito 

atentos ouvimos as trope-

lias daqueles animais e 

daquela cidade bagunça-

da.        

       1º ano - Turma 4  

Para dar continuidade ao nosso tema de “Segurança e Prevenção Rodoviária” 

desta vez, no dia 25 de Novembro, participámos em percursos em que tivemos 

de pôr à prova os nossos conhecimentos sobre as regras e os sinais de trânsito. 

Foi muito giro imaginarmos que éramos condutores, peões e mesmo sinais de 

trânsito. Agora vamos ter mais cuidado quando andarmos na estrada!!!... 

        2ºano - T3 
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EB1 nº2 do Faralhão 

Palavra puxa palavra 
 

 
Somos alunos, da turma 5  e no apoio ao estudo gostámos imenso de fazer a 
atividade de escrita criativa - “Palavra puxa palavra”: 

 
 

Depois foi só passar no computador…  

Escrevemos uma frase ou expressão e depois continuámos a escrever, 
iniciando cada linha com a última palavra da linha anterior, até darmos 
o texto por acabado. 

Amizade 

 

Eu adoro a escola e os colegas 

Colegas pensam na amizade 

Amizade é muita bonita 

Bonita é a mala da Joana 

Joana tem cabelo grande e olhos castanhos 

Castanhos são os sapatos do avô 

Avô é meu amigo 

Amigo é o meu pai 

Pai é chato 

Chato é o meu cão 

Cão castanho de pelo curto 

Curto é o cabelo da Catarina 

Catarina é a minha melhor amiga 

Amiga é a professora Filomena. 

    Joana Santos 

Palavras falantes 
 

O meu lápis é as riscas 

Riscas tem a minha camisola 

Camisola feita de lã 

Lã cobre o corpo da ovelha 

Ovelha é do senhor Custódio 

Custódio tem cabelo curto 

Curto é o placard  

Placard tem números 

Números com fitas grandes 

Grandes são os cascóis 

Cascóis do Benfica 

Benfica vence o Sporting 

Sporting derrotado! 

                  Duarte da silva jesus 

http://3.bp.blogspot.com/-loxBJEj8fP4/Txr69armc_I/AAAAAAAAAKI/mocbnXU1vSw/s1600/5.jpg


Pá

EB1 de Manteigadas 

O Eduardo e o poemaO Eduardo e o poemaO Eduardo e o poema   
 

Era uma vez um menino chamado Eduardo, que não sabia fazer nada.  

Um dia na sua escola tinha de fazer alguma coisa, isto é, um trabalho 

para as professoras com a cor azul. Ele não sabia fazer nada, por isso, foi 

pedir ajuda ao pai e este disse-lhe que tinha de dar o seu melhor. 

No dia seguinte, os alunos tinham 

de mostrar os seus desenhos e ele 

não o tinha feito, mas pensou: 

- Eu ainda tenho tempo! Então 

decidiu fazer um poema assim: 

Existe uma cor por trás dos ares  

 é a cor azul   

 a cor dos mares  

          que serve para tu nadares. 

Quando as professoras leram o poema, avaliaram o Eduardo e ele foi 

para o quadro honra. As professoras perguntaram: 

- Como fizeste este poema?  

- Não sei!  - disse ele. Só dei o meu melhor.     

                                                                                         Paulo Cardoso - Turma 26 - 3ºano 
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EB1 das Manteigadas  

Uma festa na Escola das Manteigadas  

No dia dezasseis de dezembro de dois mil e onze foi o último dia de aulas do primeiro período e 
nós fizemos a festa de encerramento na nossa escola.   

Nos dias anteriores, as diferentes turmas prepararam os seus trabalhos para apresentarem: as 
canções, o PowerPoint, os teatros, os instrumentos musicais e os poemas.  

 No próprio dia, nós arrumámos o espaço da festa e fizemos o ensaio geral. Os apresentadores 
ensaiaram as suas falas. Depois os nossos familiares entraram na sala para assistir às apresenta-
ções.  

Quando os apresentadores deram início à festa, a professora Ana Fortuna apresentou o blogue 
da Escola e também nos apresentou a história «Sabes Maria o 
Pai Natal não existe».  

Seguidamente, nós, a turma 15 (1º3º4ºanos), apresentámos o 
PowerPoint sobre o conto de Rita Vilela «Mudar de cor». A 
seguir a turma 26 (3º4ºanos) apresentou a canção «Postal dos 
correios» e a turma 12 (2ºano) apresentou-nos o teatro 
«Vamos mudar de atitude», uma história que fala sobre o 
ambiente e escrita pela própria turma. Depois a turma 15 
apresentou a canção «Pinheirinho de ramos verdinhos» e, 
após esta apresentação, a turma 26 apresentou o poema «Tocam os sinos no céu». 

 A turma 12 cantou «Broas de mel» e por fim, todas as crianças apresentaram a canção 
«Christmas tree» que resultou do trabalho conjunto dos professores das AEC. 

Seguiu-se o intervalo com o lanche oferecido pelo Rotary Clube de Setúbal e composto por fran-
gos, rissóis, bolos, arroz doce e sumos.      

Por fim, o Pai Natal apareceu e deu-nos prendas também oferecidas pelo Rotary Clube de Setú-
bal, mas antes, assistimos a um espetáculo de magia com o Mágico Salguery! 

E foi assim o encerramento do 1º período, em festa, que todos adorámos!  

Texto inicial escrito por Miguel Dias do 4º ano e aperfeiçoado no computador pelo grupo em janeiro. 

Nota: Se tiverem curiosidade vejam o blogue da nossa escola -  

http://magiescrita.blogspot.com/2011/12/festa-de-natal-com-o-rotary-club.html  
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Com a chegada do outono, chegam também todas as festividades da época: o dia 

das bruxas, o S. Martinho, os doces da época… 

A EB1/JI de Setúbal entrou no espírito da estação e 

comemorou algumas tradições. 

Começámos com o dia das bruxas. Alguns alunos mas-

cararam-se, pediram doces ou travessuras e realizaram 

alguns trabalhos de artes plásticas. 
 

Mais tarde, algumas turmas do Jardim de Infância e 

do 1º Ciclo fizeram doce de abóbora. Docinho e saboroso, com receita tradicional 

portuguesa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguiu-se o S. Martinho.  

A Maria Castanha foi construída de acordo com a imaginação dos alunos e serviu 

de moeda de troca entre as turmas que foram resolver enigmas, numa atividade 

inter-turmas.  

 

 

 

                                                    Continua  
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EB1/JI de Setúbal 

Continuação: 

 

 

 

 

 

 

 

Ao lanche chegaram as castanhas.  

Este ano, os alunos puderam observar como se assam as castanhas.  

Contámos com a presença do Sr. Paulo Conceição e do seu ajudante, que assam e 

vendem castanhas na nossa cidade. Foi vê-las, quentes e boas a estalarem na 

brasa, e depois comê-las… Saborosas! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Marina Nascimento - Coordenadora de Estabelecimento 
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EB1/JI e nº 5 de Setúbal 

Olá a todos! 
 

Somos alunos da turma 24 e pretendemos partilhar convosco a alegria que sen-

timos em participar na prova de corta-mato que se realizou na EB2, 3/S Bela 

Vista, no dia 17 de novembro de 2011. Quando a nossa professora Ângela nos 

inscreveu ficámos muito curiosos, entusiasmados, animados e com muita espe-

rança de ganhar algo. 

No dia da prova estávamos um pouco nervosos, mas tivemos oportunidade de 

conviver com muitos colegas que já não víamos há algum tempo e isso fez-nos 

relaxar. 

Agora vem o melhor...a prova começou e...a nossa turma foi espetacular! 

O Carlos Vale ficou em primeiro lugar (Benjamim B), o Iuri Teixeira ficou em 

segundo lugar (Benjamim A) e a Joana Louzeiro ficou em terceiro lugar 

(Benjamim A). Relativamente aos restantes elementos da turma, embora não 

tenham ganho nenhuma medalha, ficaram bastante felizes por terem participa-

do. 

Todos nós nos sentimos realizados por temos chegado à meta com muita alegria 

e esperança que o agrupamento organize outras provas que envolvam todas as 

suas escolas. 

        Texto coletivo 

Prova de corta-mato 
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EB1 nº 5 de Setúbal 

Olá leitores do Jornal escolar! 

 A turma 33 tem uma notícia para vos anunciar… 

A nossa turma na quinta-feira, dia 17 de Novembro de 2011, participou no 

Corta Mato organizado pela Equipa de Desporto Escolar do nosso Agrupa-

mento.  

Sabem qual foi o resultado?  

A nossa escola foi a mais medalhada do 1º Ciclo. Só a nossa turma recebeu 3 

medalhas. Dois primeiros lugares e um segundo lugar. 

Tiago Silva - 1º lugar.   Susana Tomás -1º lugar.  Rafaela Moura - 2º lugar 

Aqui vai uma foto dos nossos colegas no PÓDIO e em grande pose! 

Corta MatoCorta MatoCorta Mato   

(Na EB2,3/S Bela Vista com o Sr. Diretor) 

(O
s n

osso
s c

am
peõ

es
 n

a sa
la d

e a
ula) 
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EB1 nº 5 de Setúbal 

S. Martinho 
 

Numa das idas à biblioteca da nossa escola fazer 

Requisição Domiciliária, uma das nossas colegas 

requisitou um livro de provérbios do autor António 

Mota e descobriu um que falava de castanhas e do S. 

Martinho.  

A professora sugeriu que fizessemos um cartaz com provérbios e depois de pes-

quisarmos no livro "O livro dos Provérbios", copiar para o computador,  

imprimir, recortar, colar, desenhar… vejam o resultado: 

Se quiseres divertir-te com provérbios vai ao site: 

http://bearturpatrocinio.blogspot.com/2011/11/o-livro-dos-proverbios-de-antonio-mota.html 
 

Turma 33 

http://bearturpatrocinio.blogspot.com/2011/11/o-livro-dos-proverbios-de-antonio-mota.html
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EB1 nº 7 de Setúbal 

NOTÍCIA 

Este ano, como é habitual, os alunos da turma 22 e da turma 31, que é a nossa 
turma-afilhada, festejaram o Natal com a família. Criámos uma história “ Onde está o 
trenó do Pai Natal?”, a partir do livro que a professora Andreia de Inglês trabalhou 
connosco, preparámos os cenários com a ajuda da professora Cláudia de ALE e o pro-
fessor de Música ensaiou connosco umas canções de natal. Também cantámos em 
Inglês porque a professora Andreia trabalhou essas músicas com os alunos. Foi muito 
bonito! O palco estava muito bem enfeitado com os nossos cenários e o auditório da 
escola sede estava cheio, com os familiares das duas turmas. Este ano cada família 
tinha uma estrela com uma mensagem para colocar, com o seu filho, no céu dos 
cenários e torná-los mais bonitos.  

As famílias iam satisfeitas e emocionadas! Obrigada a todos os que estiveram 
presentes e a todos os que ajudaram a tornar possível a nossa festa! 

Queres conhecer o nosso conto? Visita o blogue:  

            http://amigosda7.blogspot.com/2011/12/4-turmas-1-conto-de-natal.html  
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TODOS OS NATAIS SÃO IGUAIS?! .... 
 

A época natalícia traz à memória sentimentos, tradições, sabores, cheiros e 

símbolos que nos alegram. 

O presépio onde a figura central é o Menino Jesus, Salvador, com os anjos, os 

pastores, a vaca, o burro e os reis. 

0 velho mendigo com fome, sem roupa, que é acolhido por uma família ou ins-

tituição – proporcionando-lhe um pouco mais de conforto. 

Uma criança fotografada, num qualquer centro comercial, ao colo do Pai 

Natal. 

Campanhas de solidariedade, com slogans apelativos a contributos para os 

mais desprotegidos. 

A festa de NATAL, na escola, grande alegria para os alunos. 

O frio agreste, temperaturas baixas, a neve que se ameniza com o crepitar de 

uma lareira - como nos postais de Natal. 

A Missa do Galo, seguida da Ceia tradicional, que traduz a união das Famílias. 

A criança, que não recebeu o presente sonhado, porque um dos pais perdeu o 

emprego – a realidade neste Novo Natal. 

A cozinha com o cheiro a fritos, o bacalhau com couves e a azáfama das 

mulheres da família. 

A sala com a árvore de Natal, onde se acolhe toda a família – em alegria con-

tagiante. 

A estrela cintilante e as cibernéticas iluminações das ruas das cidades. 

O cabaz de Natal que se recolhe para presentear uma família mais carente, 

que todos os dias connosco convive. 

São imagens como estas que nos trazem 

recordações, inspiram textos, relatos e 

traduzem mensagens, escritos que simbo-

lizam o NATAL de todos nós…. 

Espero que tivessem tido um FELIZ 

NATAL e desejo-vos um 2012 cheio de 

saúde. 

 

A Coordenadora de Estabelecimento - Ana Paula Gonçalves 
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EB2,3/S Bela Vista 

Santa Claus. 
 

I know you don’t exist, but if  

you existed, I would ask you to 

give toys to poor children, 

because that would make them 

so happy. I would also ask you 

to give Money to poor adults. 

To rich people I think you 

should give nothing, because they already have 

almost everything they want. 

Even though, I think there are things everybody 

needs - happiness and health, so I guess you could 

give that to everydody. 

 

 

                                         

      Soraia Quaresma - 8ºA 
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Racism and discrimination 

I think that in my country and in my school people are discriminated because of 

the way they dress, the way they act, who they go out with and because of their 

sexual orientation. 

I guess I have never been discriminated, but if I were I would feel bad, sad and 

disappointed with the person who did that.  

I have many black friends and I like them very much, because they are funny and 

they like me. I have friends of many different races and friends with a different 

sexual orientation and I don’t mind. In fact, I could date someone of a different 

race, if I really liked him. 

On the outside we are all different, but inside we are all the same. We all have a 

heart and feelings. 

Catarina Quendera, 9º B 

Santa Claus, you should give to poor people things that 
they need for their every day life - clothes and food. 

Please Santa Claus, poor people need more than the 
rich people. To the poor children give toys, they need 
toys to play. 

Don’t give more “Apples”, “Nintendos” ou  Playsta-
tions” to the rich take care of the poor. 

Merry Christmas! 

     Ana Pinto -  8ºC 
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        Les fêtes 

                          Noël 
On se réunit autour du sapin de Noël. On dîne très tard, en général après la 
messe de minuit. C’est le réveillon. On mange des plats qui sortent de l’ordi-
naire : des huîtres, du foie gras, c’est très bon ! 

La bûche de Noël fait partie des traditions très anciennes. En Provence, une 
région de France, le repas se termine par 13 desserts. 

             Sapin de Noël 

 

« Je passe Noël à la maison avec ma famille, la veille de Noël, ma mère 
met beaucoup de desserts sur la table, de la nourriture 
et des boissons. Après nous passons à la salle à man-
ger. Le 25 décembre, le jour de Noël, quand nous nous 
réveillons, nous prenons le petit déjeuner, après nous 
ouvrons les cadeaux et on mange ce que ma mère a 
préparé pour la journée. L’après-midi, nous jouons et 
nous regardons la télé en famille. Les voisins viennent 
parfois chez moi pour souhaiter un joyeux Noël et une 
Bonne Année. 

J’aime vraiment être à la maison surtout avec ma famille !» 

                                                                           Marta Gonçalves, n.º16, 8ºD 

Devinette de Noël 

Comment fait-on entrer deux Pères Noël dans un réfrigérateur ? 

Réponse 
Impossible, il n'existe qu'un seul Père Noël !                                         

 

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                         

                                                                                                Père Noël 
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QUEM TEM MEDO DE APRENDER ALEMÃO?... 

 

Ninguém… porque no presente ano letivo iniciou-se o ensino-aprendizagem de 

mais uma língua estrangeira na nossa escola – o alemão!  Aprender uma língua 

nem sempre é fácil mas, ao mesmo tempo, abre-te um novo mundo, ajuda a 

fazer novos amigos e é sempre uma mais-valia no mercado de trabalho.  

Sabias que… 

O Alemão (Deutsch) é uma língua indo-europeia do grupo das línguas germâni-

cas? 

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 Suí-

ça?  

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 deixamos algumas palavras para que possas ir conhecendo 

melhor esta nova língua. Completa a tabela com a palavra correspondente nas 

outras línguas que já conheces: 

ALEMÃO 

 

INGLÊS 

 

FRANCÊS 

 

PORTUGUÊS 

 

Danke   Merci   

Guten Morgen Good morning     

Hallo!     Olá! 

Tschüs   Au revoir   

Ich liebe dich! I love you!     

Mein Name ist…   Je m’ appelle…   

Bitte     Por favor 

Prof. Zulmira Passeira 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_indo-europeia
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnguas_germ%C3%A2nicas
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnguas_germ%C3%A2nicas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Europeia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81ustria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Liechtenstein
http://www.goethe.de/ins/pt/lis/prj/mal/jog/ptindex.htm
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O NATAL NA ALEMANHA 

“WEIHNACHTEN IN DEUTSCHLAND“ 

O tempo de Natal na Alemanha 

começa com o período do Advento, 

no final do mês de novembro, no 4º 

domingo antes da festa de Natal. 

Nesta época do ano, realizam-se os 

conhecidos Weihnachtsmarkt 

(Feiras de Natal) que encantam as 

noites frias de inverno, até os dias 23 

ou 24 de dezembro. Frequentemente 

são um ponto de encontro entre ami-

gos e familiares. 

“Weihnachtsmarkt” 

O Advento é o tempo que antecede o Natal e por isso, para os cristãos, é um 

tempo de preparação. Mesmo que alguns relatos históricos apontem para as 

primeiras celebrações na Espanha, entre os séculos III e IV, o advento é come-

morado principalmente por alemães, com várias tradições e costumes, incluin-

do as Feiras de Natal, conhecidas no mundo inteiro e que foram já referidas 

anteriormente. Para além das tradicionais árvores de Natal e do presépio, algu-

mas tradições mar-

cam a diferença no 

Natal, na Alema-

nha. Assim, o Calen-

dário do Advento 

(Adventskalender) 

é um dos principais 

símbolos do advento 

alemão. São janeli-

nhas com números 

de 1 a 24 

(representando o 1º 

dia de Dezembro até 

o dia 24, que é a véspera de natal), podendo ser de vários tamanhos, materiais, 

cores e temas. 

Continua  
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Outra das tradições do Natal na Alemanha são as coroas do advento 

(Adventskranz). Geralmente feitas de ramos de pinheiros e fitas vermelhas, as 

coroas de advento são importantes símbolos da época natalícia. Essas coroas 

possuem quatro velas que são acesas a cada domingo que antecede o Natal. A 

origem destas coroas vem de uma tradição europeia. Conta-se que, na escuri-

dão do inverno, ao redor de folhas eram acesas velas que simbolizavam o "fogo 

do deus sol", com a esperança de que a sua luz e seu calor voltassem. Os pri-

meiros missionários, para evangelizar as pessoas, aproveitaram então a tradi-

ção, dando novo significado a esse costume.  

“Adventskalender” Continuação: 

“Adventskranz” 

Por fim, centremo-nos na culinária de Natal. Um dos tradicionais doces da 

época natalícia na Alemanha são as Plätzchen, bolachinhas dos mais variados 

tipos e formas, enfeitadas de várias maneiras. O preparo destas bolachinhas 

exige das famílias alemãs muitas horas na cozinha. Geralmente, se a família 

tiver crianças, são elas as que mais se empolgam na confeção destes deliciosos 

Outro prato igualmente tradicional é o ganso assado (Weihnachtsgans). Este 

é servido com bola de batata (kartoffelklösse) e repolho roxo (Rotkohl). O gan-

so assado não é apenas um prato festivo para a noite de 

Natal na Alemanha. Todos os anos, ele faz também parte 

do cardápio da nação, no dia de São Martinho a 11 de 

Novembro! 

E agora, para terminar, a turma A de 10º Ano, de Ale-

mão, deseja a todos um Feliz Natal e Boas Entradas no 

Novo Ano!... 

Júlio Miguel Gonçalves 10ºA 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Famílias
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crianças
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Quase, quase!...  
 

 A criança pôs-se a olhar demoradamente para a prenda, sem saber o que lá haveria. Pegou no 
embrulho e viu que era pesado. Azar! Aquilo não podia ser a tal playsta-
tion que tanto tinha pedido aos pais. O que seria? Abanou-a e sentiu 
uma coisa bater lá dentro. O que seria? De quem viria? Olhou em volta e 
não sentiu a proximidade do irmão. A tentação era mais do que muita… 
Abrir, não abrir?... Em jeito de experiência, tentou descolar uma fita-
cola, só uma pontinha. Ela cedeu, sem rasgar o papel. Continuar, não 
continuar?... Foi pondo os dedos para descolar o resto, concentrado, 
avançando devagar. Já conseguia ver a cor do cartão da embalagem, só 

faltava desfazer o nó do embrulho e depois levantar a tampa… 
Ruídos de chave na porta da rua. Gestos rápidos da criança. 

Olá, Gustavo! Não demorámos muito, pois não? Oh, que lindo menino! Esteve a arrumar 
melhor as prendinhas na árvore de Natal. Sim, sim, ficou muito melhor assim! Que lindo!...                                                    

                                                                                                              Catarina Sanches e Jecilina Lopes - CEF3 

O meu E. T. 

Um dia, estava eu e o meu pai a passear pelas ruas de Madrid, quando o meu pai disse: 

- Toma 5€ e vai comprar um gelado. 

- Ok pai! 

E lá fui eu. Mas de repente apareceu um bicho estranho, com três antenas e apenas um 

olho. 

- Hááááááááááááá! Tu és um E.T! 

- Abudá gudà! – Foi o que ele disse. 

Eu não percebi nada. Então ele deu-me um dicionário da sua língua, e o que queria dizer 

era: 

- Vou cobrir o planeta de leite com chocolate! 

- Tu vais fazer o quê? – E começou a deitar leite da boca. 

- Oh não! Agora estou mesmo preocupado! Disse eu.  

Mas tive uma ideia! Pus-lhe uma pedra na boca e… 

- Buuuumm! Splash. 

Naquele momento só tive uma resposta: 

- Bom, aquele E. T não acabou a sua missão! 

E assim, nunca mais soube nada dele nem o vi.          

                 Jorge Soares  - 6ºA 
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Um poema 

 

Um poema é um conjunto de versos  

uma ideia ou um pensamento. 

Também pode ser uma imagem 

de um qualquer acontecimento. 

 

Um poema é mostrar aos outros 

aquilo que nós pensamos. 

Escrever, escrever…e não pôr 

de parte aquilo que gostamos. 

 

Um poema é a união de palavras 

ligadas com um sentido perfeito, 

para escrever um poema 

é preciso algum jeito. 

 

Um poema é amor, alegria 

ou lágrimas de tristeza, 

mas todos os poemas têm 

a sua própria beleza. 

 

                       Carolina Trigo - 6º I  
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“Prémios do 1º período, PTF da Bela Vista” 
 

No dia 5 de Janeiro de 2012, pelas 18:30h, no auditório da escola EB2/3,S da 

Bela Vista em Setúbal, teve lugar a 1ª entrega de prémios do 1º período do pro-

jeto “Para ti se não faltares” da Bela Vista. 

Os alunos e alunas foram premiados/as pelo seu esforço, aproveitamento e 

comportamento nas aulas. 

Estiveram presentes, o diretor da fundação, Dr. Jorge Miranda, a coordenado-

ra do Programa Escolhas - Dr. Luísa e a professora Ana Jorge. 

O Dr. Jorge Miranda apresentou alguns dados sobre as faltas e o comporta-

mento. Referindo ainda algumas informações sobre o nível de desempenho. A 

Professora Ana Jorge elogiou o nosso comportamento e deu-nos os parabéns 

pelo esforço. 

Neste projeto estão inscritos 60 alunos dos quais 42 receberam prémios. Quem 

cumpriu o contrato inicial foi premiado de acordo com o nível de aproveita-

mento. Houve ainda dois prémios de excelência.  

O prémio de excelência foi uma bola de futebol e uma carteira do Benfica. No 

próximo período gostaríamos que houvesse mais prémios de excelência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Diogo Cupido, Filipe Coelho, Joana e João Manuel, Rui Antunes 
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Momentos… 
 

“No âmbito da temática do ambiente, a turma do 11ºA, na disciplina de 
inglês, decidiu convidar a Coordenadora do Clube do Ambiente da nossa 
escola, professora Joana O’Brien, que para além da sua paixão pelas questões 
ambientais, é fluente na língua inglesa. A entrevista foi preparada na aula, 
sob a orientação da professora Zulmira Passeira. No dia do encontro, todos 
interagiram, ficando a conhecer melhor os objetivos e as iniciativas do clube. 
Os alunos encantaram-se com a sensibilidade e os conhecimentos de uma 
pessoa única como a professora Joana O’Brien. No fim, foi apresentada uma 
surpresa à turma—os alunos iriam produzir sabonetes a partir de óleo de 
cozinha, no Clube da Química, com a ajuda da professora Isadora Gírio. 
Nesta sessão, a professora Isadora, com simpatia e disponibilidade, ajudou-
nos a compreender que podemos proteger o ambiente através de um proces-
so simples, no nosso dia-a-dia. Foi certamente uma experiência diferente e 
enriquecedora, no âmbito das estratégias da aprendizagem de uma língua 
estrangeira. A aluna Catarina Cardoso foi a repórter de serviço…. Aqui vos 
deixo o artigo que ela redigiu...em inglês. Have fun!” 

          Zulmira Passeira 

Go Green… 
During the first term 11th grade stu-
dents were introduced to environmental 
issues in their English class. As a result, 
our English teacher prepared us a dife-
rente communicative task. The purpose 
was to improve our Inglish language 
skills and to raise awareness of environ-
ment, and so on 9th November, we 
received prof. Joana O’Brien in our 
English class. 

Prof. Joana is na English teacher and she 
is also the co-founder of the school environmental club. She came to our class to tell us 
about her understanding of environmental issues. First of all, we thanked prof. Joana 
for her willingness and kindness. We started our interview by asking her what sparked 
her interest and concern for the environment. She said this all started because she likes 
nature and she has the notion that Planet Earth is sick and that we are destroying it. 
She believes that we can always make the difference and it will be much better for the 
environment. Unless we do something for our Planet, thins will definitely get worse. 
And that is why she decided to start recycling at home and later at school. 
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There are very few members in the club. In fact prof. Joana together with prof. Isabel 
Assunção are the only teachers responsible for the club. There are four special needs stu-
dents as members too. 

Porf. Joana O’Brien used to do gardening in “Escola Ana de Castro Os’orio”; she planted, 
watered… Later, en 2009 she began to recycle paper. In 2011 she began to recycle plastic 
and metal, but only in the staff room, because our school does not have the necessary 
means to recycle waste effectively. 

Well… She really doesn’t mind grabbing plastic and put it into the container outsider 
school. In addition to recycling metal and plastic, she also collects cooking oil to be recy-
cled to make biodiesel. 

She has a partnership with ABAE—”Associação Bandeira Azul da Europa” and our 
school has recently been awarded the Green Flag (Eco-school). 

Thanks to her our school is trying to be environmental friendly. 

According to Prof. Joana, very few teachers care enough about the environment to get 
involved, and that is the biggest problem. Teachers teach what they know and they feel 
motivated to. They cannot make a difference if they don’t try. Prof. Joana cannot force 
other teachers to recycle, but if they all collaborated, it would be wonderful! 

She hopes students worry about environmental problems, because they will have to tack-
le it. It is time for students to wakw up and help the environment. 

Students love participating in the club iniciatives. They are also receptive because they 
sometimes go out for the weekend. There are not monetary benefits for our school, but 
we have been awarded the Green Flag and we have to think about benefits as a change. 

Prof. Joana O’Brien does not consider herself na environmentalist but she is doing her 
best! She does not know how to ride a bike and so she drives a car as she has to take her 
children to school. Yet, she would love to buy an electric car. In the future she would like 
to carry on her envitonmental Project and teach her students these notions. Her top 3 
recommendations are reuse, reduce 

and recycle. 

At the end of the interview, prof. Joana 
made us a surprise—we were having 
na experimental activity with prof. Isa-
dora Gírio (Chemistry Club) and we  
were going to make soap out of reused 
vegetable oil! On 16th November we 
visited prof. Isadora and she told us 
about the activity: equipment, reagen-
tes and procedure for making the 
experimente. We had so much fun! 

Hopefully teachers like prof. Joana and 
Isadora help us to realize we all need to do something for our Planet! 

Thanks for sharing your knowledge with us!  Catarina Cardoso - 11º ano 
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O clube de Física e Química, fez com a turma de 11º ano, sabonetes a 

partir de óleo usado. Uma forma de reutilizar os materiais que muitas 

das vezes vão para o lixo doméstico ou pior ainda por o cano abaixo das 

nossas habitações. 

Nada como fazer sabonetes para uso doméstico através de óleos usados. 

E neste âmbito, e com a parceria 

da colega Zulmira e Joana 

O’Brien que fizeram a introdução 

em inglês, procedeu-se à realiza-

ção da atividade experimental. 

O que necessitamos para fazer 

esta atividade: 

Material necessário: 30g de azeite, 15 ml de água onde se colocou 5g de 

soda cáustica (que podes comprar na farmácia ou numa drogaria), aro-

ma (perfume) e corante alimentar de cor à escolha (caso queiras sabone-

tes coloridos); 

Modo de preparação: Juntar o azeite 

com a solução de soda cáustica e 

mexer continuamente durante 20 

minutos. Depois disso, juntar o coran-

te e o aroma, uniformizando. Colocar 

numa forma forrada com papel ade-

rente. Deixar secar durante alguns 

dias e estará pronto a utilizar. 

 

É de referir que esta atividade deve 

de ser feita sempre com a presen-

ça de um adulto e respeitar todas 

as regras de segurança. 
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De 31 de Outubro até ao dia 12 de Novembro, esteve patente na BE da nossa 

escola, uma exposição alusiva ao “Ano Internacional da Química”, aproveitan-

do a comemoração dos 100 anos da Sociedade Portuguesa da Química. A 

exposição foi cedida gratuitamente pelo grupo Avante Ciência, que tem todo o 

interesse que as escolas aproveitem da melhor forma os seus trabalhos para 

divulgar a ciência.  

Todo o Espaço da Ciência foi acompanhado por uma exposição que começava 

por dar a conhecer o que era a química ainda antes de o ser, ou seja a alqui-

mia. A importância do Renascimento, do Iluminismo e de Lavoisier, entre 

muitas outras personalidades, numa retrospetiva histórica. Os alunos tiveram 

ainda oportunidade de perceber a importância da química na atualidade, nos 

alimentos, na saúde, no ambiente e na energia, quando em Março por altura 

da semana das ciências, vier até à nossa escola a segunda parte desta exposi-

ção. 

Mas se a química é vida também a poesia o é, daí a referência à «Lição sobre a 

água», do cientista e poeta Rómulo de Carvalho, (sob o pseudónimo de Antó-

nio Gedeão), que enuncia as propriedades químicas para caracterizar a água, 

juntando-lhe sentimentos e emoções.   

Este espaço teve ainda a colaboração do professor Máximo Ferreira, com a 

parte da astronomia, e do Espaço Ciência Viva, de Constância, que trataram a 

química no universo. «Só entendemos o que se passa no dia-a-dia quando per-

cebermos o que se passa no universo, como ele nos influencia», sublinhou 

Augusto Flor, responsável por o grupo do Avante Ciência 
 

 

 

Este líquido é água. Quando pura                                              Profª Isadora Gírio                  

é inodora, insípida e incolor. 

Reduzida a vapor, 

sob tensão e a alta temperatura, 

move os êmbolos das máquinas que, por isso, 

se denominam máquinas de vapor. 

É um bom dissolvente. 

Embora com exceções mas de um modo geral, 

dissolve tudo bem, bases e sais. 

Congela a zero graus centesimais 

e ferve a 100, quando à pressão normal. 

Foi neste líquido que numa noite cálida de Verão,                        

sob um luar gomoso e branco de camélia, 

apareceu a boiar o cadáver de Ofélia 

com um nenúfar na mão. 
 

                   Poema da autoria de António Gedeão 

António Gedeão (1906-1997), pseudó-
nimo de Rómulo Vasco da Gama de 
Carvalho, nasceu e faleceu em Lisboa. 

Foi professor de Ciências Físico-
Químicas.  
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N a comemoração do “Mês Internacional das BE” tivemos a Ana Sofia e a 

Mónica (animadoras culturais da Biblioteca Municipal de Setú-

bal) a apresentarem contos no Faralhão, Manteigadas e JI de 

Setúbal. 

Para os mais novinhos, a Pré da EB1/JI de Faralhão e Setúbal 

deram vida ao conto “Desculpa, por acaso és uma bruxa?” da 

autora Elily Horn e para os alunos do 1º ciclo 

da EB1 nº1 de Faralhão, da EB1/JI de Fara-

lhão, 2 turmas da EB1 nº2 de Faralhão e EB1 

das Manteigadas apresentaram um conto com “Elfos” o “Eu 

próprio” que consta no livro “Contos de enfeitiçar”.  

Foram momentos bem divertidos…cheios de magia! 

Ora vejam: 
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Aqueduto de Setúbal / 

Aqueduto dos Arcos / 

Aqueduto da Arca d'Água 

Jardim da Algodeia 

 Feliz        

   2012! 

Heureuse  

2012 

                          Feliz  

                             2012 

                               

                      Kè Kontan  

                               2012 

 

             2012 

                  年快乐 

            Feliz  

               2012 

              

                    Glückliche  

                             2012 

 

Happy      

      2012 

             

               Fericit  
                     2012 

          
Buon                           
2012 

                                   Feliz/Dame/ 

                              Hadomi/ 

                               Diak 

                                        2012 

                                

                       Feliz   

                   2012 

                 

                मुबारक 2012 


