


ENTREVISTAS 

À conversa com … 

… a minha gata Tareca 

Mariana (M): Podemos conversar? 

Tareca: (T): Podemos, mas não poço abrir os olhos. 

M: Há quanto tempo vives nesta casa?  

T:  Eu vivo nesta casa há 9 anos. 

M: Gostas de viver connosco? 

T: Sim, adoro brincar com a Bibi e de estar convosco.  

M: Qual é o teu sítio preferido da casa? 

T: O meu sítio preferido da casa é o quarto dos teus pais, em especial a cama. 

M: De que parte do teu corpo gostas mais?  

T: Gosto mais da parte branca da barriga.  

M: Que comida preferes?  

T: Como é óbvio, eu prefiro peixe, mas também gosto da ração que a minha dona me dá … comia agora um bocadinho.  

M: Obrigada por teres aceitado dar esta entrevista. Vou buscar-te um bocadinho de ração. 

Mariana Santos, 6.C 

  
 

  
A gata da Mariana Santos 

À conversa com... 
 

… kitty 
 
Maria (M): Qual é o seu sítio preferido da casa? 

Kitty (K): O meu sítio preferido da casa é o escritório, no meu cantinho pequenininho. 

M: Quando é que se sente mais emocionada? 

K: Quando a minha dona chega, começo a cantarolar muito contente. 

M: Qual é a sua comida preferida? 

K: A minha comida preferida são as vitaminas, são deliciosas e doces. 

M: O que gosta de fazer nos seus tempos livres? 

K: Eu estou engaiolada na maior parte do tempo (risos), mas costumo empoleirar-me nas diversas barras brancas de cabeça para 

baixo. 

M: Tem alguma companhia? 

K: Antes tinha, agora não, porque o meu companheiro morreu, chamava-se Chiquinho. 

M: Qual é a sua altura do ano preferida? 

K:  A minha altura do ano preferida é a primavera, porque nem faz muito frio, nem muito calor. E se tivesse novo companheiro, 

seria a altura de iniciar um novo ciclo de vida. 

M: Do que mais gosta? 

K: De fazer barulho quando a dona está a ver televisão. Adoro vê-la zangada. 

Entrevistadora: Maria Fernandes Duarte, 5.ºA 

Entrevistada: Kitty  

 

Periquita kitty 



À conversa com a Professora Carla Rodrigues 

 

Decidimos entrevistar a nossa querida Diretora de Turma. Fomos 

fazer-lhe algumas perguntas que gostaríamos de partilhar com os nos-

sos leitores.  

Bom dia, professora Carla Rodrigues! Há quantos anos traba-

lha nesta escola? 

Fui colocada na Escola Francisco de Arruda no ano letivo de 

2008/2009, ou seja há 10 anos. 

Porque escolheu ser professora de EV, ET e Património e não 

de Inglês? 

Boa pergunta! Como já repararam gosto muito de falar inglês …  mas 

isso deve-se ao facto de eu ter nascido na Africa do Sul e ter feito o 

1º ciclo em inglês. Escolhi ser professora porque sempre gostei de 

crianças e o facto de poder transmitir-lhes conhecimento e valores 

pareceu-me ser a minha missão. Quanto a ter escolhido artes (EV/ET), posso dizer que a sensibilidade 

estética e a criatividade já vinham no meu ADN, eu apenas desenvolvi essa capacidade e moldei-a às mi-

nhas necessidades.  

Gosta mais de lidar com crianças ou com adultos? 

Gosto muito de lidar com pessoas… mas a inocência das crianças fascina-me. Saber que estou a interfe-

rir na formação de seres humanos que serão capazes de expressar as suas emoções, a sua história e a sua 

cultura através de alguns valores estéticos, como beleza, harmonia e equilíbrio, faz-me sentir poderosa.  

Esta profissão exige muitas horas de trabalho? 

Sim! Como qualquer profissão que se goste. Quando somos responsáveis e nos entregamos “de corpo e 

alma” à profissão, pode-se dizer que estamos sempre a trabalhar, nunca se desliga o interruptor. Um pro-

fessor está sempre a pensar, as suas tarefas nunca estão terminadas, os alunos precisam sempre de mais. 

Ser diretora de turma dá muito trabalho? 

Para além de dar muito trabalho é um cargo de muita responsabilidade. 

O que gosta mais de fazer cá na escola? 

Sem dúvida, estar com os alunos! 

Obrigada por nos ter dado este bocado do seu tempo e da sua atenção! 

 

 Entrevistadoras: Carolina Marques e Maria Inês Carvalho, 6.ºF 

 

Professora Carla Rodrigues 



Entrevista ao Professor Mário Godinho 

Não sabia como era o dia a dia do Professor Mário Godinho, Diretor da nossa escola. Tinha 

curiosidade e quis entrevistá-lo, no mês de novembro de 2018. Fiquei muito feliz por ter 

conhecido melhor uma parte da sua vida. 

Há quantos anos é professor? 

Sou professor há exatamente 36 anos, acabadinhos de fazer em outubro deste ano. 

Sempre trabalhou nesta escola ou já trabalhou noutra? 

Vim para esta escola em 2000. Antes tinha estado cerca de 15 anos na Escola Básica D. Luís 

de Mendonça Furtado (a qual conheceu outras designações). Parecia uma vivenda grande. 

Era um antigo colégio particular, mesmo no centro do Barreiro, e que foi passando por vá-

rias denominações, embora todos a conhecessem como a escola do Seixas, em referência ao 

antigo proprietário. Foi construída e inaugurada uma nova escola de raiz, num local conheci-

do por Escavadeira, precisamente no ano em que decidi vir para Lisboa. Hoje é sede do 

Agrupamento de Escolas do Barreiro. No entanto, comecei a minha atividade na Escola Secundária Prof. Reynaldo dos San-

tos, em Vila Franca de Xira, no lugar do Bom Retiro. Por isso, na altura, era conhecida por Escola Secundária do Bom Reti-

ro. Nessa escola lecionei em horário noturno turmas de Matemática do Complementar (hoje equivalente aos 10.º e 11.º anos 

de escolaridade). Estive ainda colocado em Quarteira e em Manique do Intendente, em escolas do 2.º e 3.º ciclos, onde nunca 

cheguei a lecionar por estar ligado à gestão. 

Há quantos anos é diretor? 

Este é o sexto ano como Diretor, mas já tenho um total de vinte e quatro anos em cargos de administração e gestão escolar. 

Prefere ser professor ou diretor? 

Por incrível que pareça, hoje preferia ser professor. No entanto, as circunstâncias acabaram por me empurrar sempre para a 

gestão escolar que ainda assim acumulei durante muito tempo com a função de professor. 

Em pequeno, sempre teve a ideia de ser professor? 

Não. Em pequeno não tinha uma noção clara. Foi uma vocação que se revelou mais tarde, embora num determinado mo-

mento o meu desejo fosse fazer carreira no ensino superior. 

Alguma vez pensou ser diretor? Porque decidiu sê-lo? 

Não. Mais uma vez, foi uma situação que resultou das circunstâncias de um percurso profissional marcado por muitos anos 

de gestão escolar, sempre por convite para fazer parte de equipas diretivas e nunca por uma determinação a longo prazo em 

alcançar este cargo. Claro que quando me candidatei fi-lo na convicção de que poderia acrescentar alguma coisa de positivo. 

Quais são as tarefas que o diretor faz? 

Não é fácil enumerar porque são muitas. Posso dizer que o cargo implica o assumir da direção pedagógica e administrativa do 

Agrupamento com tudo o que isso implica em termos de trabalho e cujo sucesso depende sobretudo da capacidade de envol-

ver todos os elementos da comunidade educativa: professores, funcionários, alunos, encarregados de educação e instituições 

parceiras, no percurso que se julga o mais adequado. 

 

Será que algum dia deixará de ser diretor e será só professor? 

Infelizmente, por questões de saúde que se agravaram, já não vou ter essa oportunidade, pois acabo de me aposentar por 

incapacidade para o exercício das minhas funções profissionais. 

Agradeço a paciência e o tempo que dedicou a esta entrevista. Desejo-lhe as maiores felicidades!   

 

Professor Mário Godinho 

Ivan Grácio, 6.ºF   



À Descoberta de… 
 

Nunca pensei em saber tanto sobre a vida da minha mãe! 

Inês Nogueira (I N): Qual foi a primeira vez que conheceste um autor? 

Célia Nogueira (C N): Andava no oitavo ano na escola Secundária Ferreira Borges quando conheci a Ana Maria Maga-

lhães autora da coleção de livros «Uma Aventura». Ela tinha ido à escola falar sobre os livros e deu um livro a cada 

menino que fazia uma pergunta. 

I N: Quando é que começaste a ter gosto pela leitura? 

C N: Era muito pequenina quando comecei a gostar de livros. Como na altura os livros eram muito caros e não havia 

a variedade que há hoje em dia, eu tinha de ler o mesmo livro várias vezes. 

I N: Qual foi o primeiro livro que te lembras de ler? 

C N: Foi uma edição ilustrada da “Branca de Neve e os Sete Anões”. 

I N: Qual é o teu livro favorito? 

C N: Não posso dizer que um livro favorito. 

Como gosto muito de ler sempre que termino uma leitura que me deixou presa às palavras, esse passa a ser o meu 

livro favorito. No entanto, há três livros que são importantes para mim: “Amor de Perdição”, de Camilo Castelo 

Branco, “Os Maias”, de Eça de Queirós e “A Sombra do Vento”, de Carlos Ruíz Záfón. 

I N: Porque gostas de ler? 

C N: Porque os livros estimulam a nossa imaginação, nos fazem viajar e são os nossos grandes companheiros quando 

nos sentimos sozinhos.  

Inês Nogueira, 5.ºA 

Interview “My house” 

Matilde: What type of house have you got? 

Teresa: _ I’ve got a flat. 

Matilde: How big is your house? 

Teresa: _ It’s big. 

Matilde: Are there many rooms? 

Teresa: _ Yes, there are. There are nine rooms. 

Matilde: What furniture is there in your bedroom? 

Teresa: _ There’s a bedside table, a bed, a rug, a desk, a bookcase and a lamp. 

Matilde: What’s your favourite room? 

Teresa: _ It’s my bedroom. 

5ºC : Matilde Rodrigues, nº12; Teresa Gomes, nº 20 



My School 

My school is big and modern. 

There are four buildings, each one with four floors. 

In the ground floor, there is a computer room, a school office, a library, the SOA, a bookshop, a cof-

fee bar, a canteen, a toilet, a sports field, a music room and the art rooms. 

In the first floor, there is a laboratory, classrooms, a staffroom, the head teacher’s office, the gymnasi-

um and toilets. 

In the second floor, there are classrooms and the boy’s toilet. 

In the third floor, there are classrooms and the girl’s toilet. 

The gymnasium is next to the sports field. There is a large playground around the school buildings 

with bushes and trees. 

All the people here are very friendly. I love my school. 

Beatriz Santos, 2; Inês Agostinho, 12; Mariana Mouco, 18 e Mariana Gomes, 20. 6ºC 

Letter: “My presentation” 

Hi! 

 Greetings from Portugal! I am 10 years old and I live in Lisbon with my parents, my brother, my grand-

mother, my uncle and my cat Ozzy. 

 I am a student and I love my school. My school is the Francisco de Arruda. My classroom has got three 

boards and 22 desks.   

 I go to school by car and after school I study for about 60 minutes. 

 I’m tall and slim and I have got brown eyes, I have got a brown, wavy long hair, I have got glasses. I 

have got a small nose and small ears. 

 My favourite food is strogonoff and my favourite drink is Ice tea. My favourite film is Harry Potter and the 

Goblet of Fire. 

 What about you? Write me back. 

 Sofia Santos, nº 19, 5ºC 



No âmbito da unidade “School is cool”, os alunos do 6º F realizaram uma entrevista !

Esta foi a mais votada. 

 

Alphee: What year are you in? 

Diogo:  I’m in year 6in the Francisco de Arruda school. 

 

Alphee: What’s your favourite subject? 

Diogo: My favourite subject is English. 

 

Alphee: Why do you like English? 

Diogo: I like English because I’m good at it. I like learning new words. It’s easy for me 

 

Alphee: Do you like all your subjects? 

Diogo: Well , I don’t like music. It’s difficult for me. 

 

Alphee: Do you like your school? 

Diogo:  Yes, I do. It’s fun because all my friends are there. 

ESCRITA CRIATIVA 

Carta à Mãe 

 

Mãe, não é apenas uma palavra. Significa muito para mim. Eu nunca vou esquecer o que ela fez por mim, 

quando eu era pequena. Ela ensinou-me a andar, a ler, a comer e a amar. Ela sacrificou a sua  vida por mim.  

Eu lembro-me do primeiro dia de  escola: ela estava muito feliz e muito tensa, porque pela primeira vez eu 

ia ficar longe dela. Que dia foi aquele?  

Realmente ela fez muito por mim. E eu nunca disse, mas hoje vou dizer: Mãe, você é a melhor mãe do 

mundo. Eu amo-te. 

Alfee (PLNM) 



Dois poemas 

Da minha janela vejo… 

Da minha janela eu vejo 
um verde brilhante, 
pessoas alegres, 
um pedaço de vinha, 
um grande céu azul, suave. 
  
Da minha janela eu vejo tudo: 
Eu viajo nas nuvens num dia de sol, 
eu vejo a chuva a cair… 
  
Da minha janela eu vejo 
o Sol radiante, 
um Observatório 
para descobrir um mundo misterioso. 
  
Da minha janela eu vejo 
os pássaros a voarem num infinito espaço 
e sinto os ventos  que sopram. 
  
Da minha janela eu vejo… 
  
Diogo Conceição, 9ºC 
  

Da minha janela vejo 
flores, rosas a abrir. 
Da minha janela vejo 
um jardim a florir. 
  
Da minha janela vejo 
animais, pássaros a voar. 
Da minha janela vejo 
bandos a piar. 
  
Da minha janela vejo 
plantas a surgir… 
Da minha janela vejo 
folhas a cair. 
  
Da minha janela 
ou de outra qualquer, 
vemos coisas diferentes, 
dê por onde der. 
  
Duarte Ferreira, 9ºC 
  

  
  

Ser feliz 

É preciso haver nuvens no céu 

É preciso alunos na escola 

É preciso chuva para florir 

É preciso areia na praia 

É preciso a água no mar 

É preciso paz para poder sorrir  

É preciso caneta para escrever  

São precisos médicos no hospital  

São precisas folhas nas árvores. 

São precisos carros na estrada 

É preciso estar atento e ser forte 

É preciso isso para ser feliz 

 

Namrata Adhikari   



Os quatro príncipes 

 

Era uma vez uma princesa muito bonita, que tinha os cabelos loiros como os raios do sol e os olhos azuis como o 

céu. Ela procurava o seu príncipe perfeito. Mas quando ela encontrava um príncipe havia sempre alguma coisa erra-

da. O primeiro príncipe que encontrou só gostava de si mesmo. O segundo, só queria o dinheiro da princesa. O ter-

ceiro tinha namorado com todas as moças do castelo. O quarto era muito bonito e muito gentil com a princesa. Na-

quele momento, a princesa pensou que tinha encontrado o seu príncipe, mas não! Este príncipe era um monstro que 

só queria roubá-la.  

Depois disso, a princesa tinha perdido toda a esperança de encontrar o seu príncipe.  

Porém, na hora em que iam fechar os portões do seu castelo, de repente começou a tocar uma música e entrou um 

homem muito gentil, com aspeto de camponês, muito bonito e elegante, mas que não era um príncipe …..  Chegou 

junto da princesa e estendeu-lhe a sua mão para que a princesa dançasse com ele. Todas as pessoas que estavam lá 

pensaram que a princesa não ia aceitar porque ele não era um príncipe, mas a princesa aceitou e começaram a dan-

çar. Eles dançaram a noite inteira.   

Então, a princesa apaixonou-se pelo homem simples e eles casaram-se e viveram felizes para sempre. 

 

Sasha Miroslavova Jivkova (PLNM) 

Uma proposta mortal 

 Numa bela manhã primaveril, num grande lago esverdeado e sereno, da cidade 

de Jacarta, um crocodilo velho e pacífico descansava após um delicioso e nutritivo 

pequeno- almoço. 

 De repente, uma rã pequena e gordinha aterrou no focinho do réptil. 

 -- Ai, senhor crocodilo, calculei mal o meu salto! – desculpou-se a rã muito assustada. 

 -- Não faz mal, porque eu tenho a barriga cheia! – brincou o crocodilo. 

 -- Uf, assustou-me. – suspirou a rã. 

 -- Fazes-me um favor? – perguntou o réptil matreiro. 

 -- Qual é? – quis saber a rã desconfiada. 

 -- Limpa-me os dentes com a tua língua. – sugeriu o crocodilo com vontade de comer o batráquio. 

 A rã fingiu aceitar cuidar da higiene oral do crocodilo. Quando este fechou os olhos, a rã deu-lhe uma chicotada 

no focinho e mergulhou nas águas quentes e calmas do lago para nunca mais aparecer. 

5.º B  



Recomeçar em Portugal 

 

A minha escola é muito grande e tem muitos alunos. Tem muitos pátios onde podemos brincar com os amigos e cor-

rer. As árvores que ficam à volta dos campos são muito antigas e dão grandes sombras, por isso no verão é muito agra-

dável jogar ao ar livre. 

     Eu nasci na Ucrânia e vim para Portugal há quatro anos … mas talvez queiram saber porque é que eu vim para cá?

… Bem, a minha irmã andava na universidade e era preciso muito dinheiro e a minha mãe decidiu que era melhor ir-

mos viver para outro país. E foi assim que eu cheguei a Lisboa. 

     Quando entrei na escola não vim para esta escola grande que frequento atualmente, fui para a 3ª classe, numa escola 

pequena com alunos mais novos. Nessa altura só tinha uma professora que se chamava Margarida. Na turma eramos 

cerca de vinte e dois alunos e eu não percebia nada do que me dizi-

am. Quando eu queria qualquer coisa apontava e foi muito difícil 

para mim.  Muitas vezes sentia vergonha dos colegas, porque não 

os conhecia e ainda pior, porque não percebia o que me diziam. 

Muitas meninas ficavam à minha volta e começavam a falar comigo 

e eu não entendia o que diziam. Uma delas imitava várias línguas e 

eu não gostava nada daquilo. En- tão eu pedia-lhe “Para! Para!”, 

mas ela não parava logo e eu ficava nervosa. Depois ia queixar-me às 

auxiliares e apontava com o meu dedo esticado para ela. 

   Quem me ajudou e ensinou a falar Português foi a minha amiga 

Maria que ainda hoje está na minha turma. E foi também a minha tia e 

a minha prima Andjelica, que já viviam em Lisboa há mais de dez 

anos. 

    No 4.º ano, no 2º período, co- mecei finalmente a ter boas notas, 

porque o professor Luís me ajuda- va quando eu não percebia algu-

mas matérias. Mas em Português só tinha satisfaz.  

    Eu não gostava de fazer os tra- balhos sozinha e na verdade gos-

taria muito de poder ter uma amiga com quem brincasse e com quem 

fizesse os trabalhos de casa e com quem fosse à ginástica, porque na 

maior parte das vezes eu fazia os trabalhos sozinha e achava isso triste. Pensava que se tivesse uma amiga podíamos ir 

para a minha casa… E punha-me a imaginar que quando estivéssemos cansadas de trabalhar e com fome, íamos ao 

frigorífico. Mas se o encontrássemos vazio, eu pedia dinheiro à minha mãe para fazermos compras no supermercado. 

Enchíamos um carrinho com salsichas, sumo de maçã, doces, fruta…. Imaginava mesmo o valor das compras, por 

exemplo, 18€ e16 cêntimos… Depois voltávamos para casa e eu cozinhava massa, a minha amiga fazia salada e púnha-

mo-nos a comer. No fim da refeição chegava a minha mãe com uma sobremesa deliciosa. Por fim íamos descansar um 

bocadinho em cima da minha cama a conversar, a rir e a ver vídeos. No final do dia a mãe da minha amiga telefonava a 

avisar que ia buscá-la quando saísse do trabalho e prometia-me que da próxima vez   seria eu a ir para casa dela. 

 

Ilona Chichanovska, 5.ºB 

Ilona Chichanosvska  



NOTÍCIAS INVENTADAS E VERDADEIRAS 

TCHARAN – Circo de Experiências 

De 30 a 7 de Dezembro estivemos na «Semana Ciência Viva». Durante essa semana, visitamos várias exposições, entre 

quais o «TCHARAN». Esta exposição foi uma das preferidas, porque combinava o tema das artes circenses, a ciência e 

a física. Um dos módulos, que mais gostamos foi o da «Máquina Gigante». Gostámos muito também do jogo do «No 

Nariz do Palha-

ço».  

Cães e Gatos 

 

Uma das novas exposições da «Ciência Viva» é «Cães e Gatos». Nesta expo-

sição, tivemos oportunidade de alargar os nossos conhecimentos, em rela-

ção: à alimentação e ao habitat. Tivemos ainda possibilidade de saber mais 

sobre: cuidados de higiene e algumas características relacionadas com a au-

4ºB Escola Básica Alexandre Herculano 



NA BIBLIOTECA ESCOLAR DA ESCOLA BÁSICA ALEXANDRE HERCULANO 

CONTINUA A PROMOÇÃO À LEITURA !  

 

Assim, o 2º ano gostou muito do poema “A BAILARINA” do livro Ou Isto ou Aquilo, de Cecília Meireles. 

Figura 1 – Cartaz sobre a Bailarina. 

 

O 3º ano leu em voz alta “O rapaz que  tinha 0 a Matemática”, de Luisa Ducla Soares. 

 

 Figura 2- Leitura da história.       Figura 3- A ouvir a história. 

 

O 4º ano  dedicou-se ao concurso “Histórias na minha cidade” 

 

             

 

 

 

 

 

 

  Figura 4- O cenário.                                               

            Figura 5- Elaboração de textos. 

 



Circo de Natal 

No dia 5 de dezembro, os alunos da Escola Básica Alexandre Herculano, foram ao circo do Coliseu e viram um espe-

táculo cheio de luz e cor. Foi um serão muito animado e muito bem passado. A parte mais divertida foi a apresentação 

das luzes psicadélicas. Gostámos bastante!  Os alunos da turma do primeiro ano quiseram dar o seu contributo para 

relembrar este dia com uns desenhos alusivos ao tema. 

Até para o ano, Circo do Coliseu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ºA  Escola Básica Alexandre Herculano 

Dia de Reis 

Para comemorar o dia de reis, fizemos uma pequena lembrança para levar para casa e oferecer às nossas famílias, recriá-

mos a simbologia do calor da união familiar através de um suporte para velas alusivo ao nascimento do menino Jesus. 

Ficou muito bonito e gostámos muito desta aula de expressões artísticas. 

 

Estes são alguns dos trabalhos da turma do 3º A da escola básica Alexandre Herculano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º A Escola Básica Alexandre Herculano 



Dia Internacional do Pijama 

 

No dia 20 de novembro comemorámos o dia nacional do pijama. Foi um dia muito divertido! Pudemos vestir 

os nossos pijamas, robes, pantufas e confortavelmente ouvimos uma história, aninhados aos nossos objetos 

preferidos para dormir. A história falava sobre a importância de ter um lar e mais uma vez contribuiu para 

todos juntosd refletirmos sobre este assunto e epnsarmos na sorte que temos em ter um lar. Depois come-

mos bolo de chocolate que partilhámos com todos os coleguinhas, Ouvimos a música da missão pijama e 

treinámos a coreografia e no fim dêmos largas à nossa imaginação com desenhos e pinturas alusivas ao tema. 

Foi um dia muito especial! 

3º A e 4ºB  Escola Básica Alexandre Herculano 

Jasmina vai à escola 

Uma notícia inventada, mas que poderia ser verdadeira 

A Jasmina é uma menina síria que veio para Portugal há três meses para fugir à pobreza e fome que existe no seu País. 

E hoje é o seu primeiro dia de aulas. 

 
 

Mafalda Tomás nº 15, 5ºA  

19 de novembro 2018  

Na Síria, Jasmina e seus 

pais eram muito pobres 

e já quase não tinham 

dinheiro para comer. 

Desesperados, atravessaram 

 o mar Mediterrâneo 

para procurar uma melhor 

oportunidade de vida em Portugal. 

Quando cá chegaram, o Estado por- 

tuguês deu-lhes um abrigo 

 

com todos os bens necessários 

e o pai conseguiu arranjar emprego. 

Jasmina, com os seus sete anos acabados de fazer, vai 

hoje começar o seu primeiro dia 

de aulas na escola primária da Vila da Nazaré, local 

onde vivem. 

Jasmina sente-se feliz e ansiosa por 

fazer novos amigos. 

  

http://www.aefarruda.pt/imagens/escola.jpg 



O 2ºC no Jardim Botânico da Rua da Politécnica  

No dia 31 de janeiro, das 14:30 às 16:00, os alunos da turma do 2º C foram no                         até ao                         

Botânico do Museu de História Natural e da Ciência. 

Fomos fazer uma visita de estudo que se chamava “Plantas aos bocados”. 

 

 A chuva não nos impediu de conhecer o Dragoeiro, cujas folhas parecem a cauda do dragão e a  

e a seiva, em contato com o ar fica vermelha, como se fos- se o sangue do dragão. 

 

 

Vimos a sequoia que é uma das árvores mais altas e mais antiga do Jardim Botânico. 

Apanhámos, durante a visita, muitas pinhas, sementes, frutos e folhas (não podíamos retirar nada das plantas). 

Aprendemos que Gilbardeira é uma planta que possui caules modificados que parecem folhas (daí o seu fruto verme-

lho aparecer no centro dessa “folha”). 

 

Vimos outros caules onde podemos saber quantos anos possuem através da história da sua folhagem. Folhas grandes 

quando estamos no inverno folhas mais pequenas quando estamos no Verão.  

Ficámos ainda a conhecer algumas estratégias que as plantas usam para se protegerem: 

 

O pinheiro quando sente que está sob fogo abre as suas pinhas;  

Existem árvores cujas folhas têm a forma de coração para que a água da chuva seja canalizada para longe das suas raízes; 

Que os pássaros gostam de flores e de sementes vermelhas (existe uma planta cuja semente vermelha é comida pela ave, 

nada dá à ave e o fato de ter passado pelo intestino da ave permite que a casca da semente estale e germine). 

As cicas são plantas com folhas semelhantes às da palmeira e que já existiam no tempo dos dinossauros. São plan-

tas com órgãos femininos ou masculinos. Essa distinção pode ser feita através dos cones: os cones masculinos termi-

nam num espinho e os cones femininos são redondinhos. 

Com o material recolhido durante a visita de estudo já elaborámos cartazes com os bocados de plantas: sementes, 

caules, folhas e frutos. 

 

 

A turma do 2ºC junto à sequoia.  Junto da Gilbardeira e com o nosso 
guia a explicar a sucessão das estações 

do ano naquela planta.  

Folha em forma de coração  



Escola Ciência Viva – Uma semana diferente 

 
De 24 a 28 de setembro de 2018, a turma C do 3º ano, da EB1 de Santo Amaro frequentou a Escola Ciência Vi-

va, no Pavilhão do conhecimento. Foi uma experiência divertida e enriquecedora. Realizámos atividades muito interes-

santes, como andar de bicicleta voadora, fazer experiências divertidas, cozinhar, perceber o Judo pela física, enfim, foi 

uma experiência inesquecível. 

O tema principal, estudado ao longo desta semana foi “Os morcegos”. Acreditem, há muito para conhecer acer-

ca deste mamífero voador! 

Em todo o mundo contam-se 1200 espécies de morcegos e, em Portugal continental são 25 as espécies de mor-

cegos conhecidas, havendo mais duas nas ilhas da Madeira e dos Açores, totalizando 27 espécies.  

 
Os morcegos conhecidos são bastante diferentes, quer no que toca às características físicas, quer quanto aos seus 

modos de vida. Relativamente ao tamanho, os morcegos podem ir dos 4,3 cm de comprimento, com 6 gr. De peso, do 

Morcego Pigmeu até aos 2 m de envergadura e mais de 1 kg de peso do Morcego Raposa Voadora. 

Ao contrário do que se pensa, os morcegos não são todos cegos, nem são todos noturnos. As diferentes espécies 

conhecidas mostram uma relação de tamanho entre as orelhas e os olhos dependente do seu modo de vida. Se os morce-

gos têm um modo de vida noturno, as suas orelhas são grandes e os olhos pequenos. Se, ao contrário, o seu modo de 

vida é diurno, os seus olhos são grandes e as orelhas mais pequenas. Tal facto mostra que combinam os dois sistemas de 

orientação para se moverem e realizar as suas tarefas, a visão e o sistema de radar que tem como recetor/emissor as ore-

lhas. Os morcegos utilizam o sistema de orientação por radar especialmente para caçar insetos, durante a noite, quando a 

intensidade de luz é pouca ou nenhuma. 

Quanto à alimentação, os morcegos podem ser de diferentes tipos: Insetívoros - Alimentam-se de mosquitos, mariposas, 

besouros, baratas e outros insetos, capturando-os em pleno voo. Polinívoros /Nectarívoros - Alimentam-se de néctar, 

pólen e, às vezes, de parte florais. Frugívoros - Alimentam-se basicamente de frutas. Carnívoros - Alimentam-se de pei-

xes, rãs, camundongos, aves e outros morcegos. Piscívoros - Alimentam principalmente de peixes, mas inclui também 

em sua dieta crustáceos e insetos. Hematófagos - Alimentam exclusivamente de sangue.  

Quanto à sua utilidade, os morcegos são muito importantes no controle de pragas de insetos. São também importantes 

para a polinização de plantas, em zonas que têm poucos agentes polinizadores. 

É importante preservar este mamífero, o único que realiza voos autonomamente. 

Turma: 3ºC 

Figura 1 – Simulação da 
formação de um ciclone  Figura 2– Passeio na 

bicicleta voadora  
Figura 3 – Aula acerca das espécies 

de morcegos em Portugal  



Jogos Tradicionais 

 
No primeiro período, às segundas-feiras, as turmas do 2.º C, 2.º D e 3.º D juntavam-se para fazer jogos tradicionais. 

Antes de realizar os jogos, falávamos sobre as regras e os materiais necessários. 

Os pais e os avós ajudaram as professoras a desenvolver os jogos no pátio da escola. 

 
Prticipámos nos seguintes jogos: do botão, do elástico, do lencinho, do macaquinho do chinês, do rei manda, da cadei-

ra, da laranjinha, à apanhada e às escondidas. 

Gostámos muito de estar todos reunidos, da participação da família e de ter aprendido jogos novos. 

 

2.º D e 3.º D (texto coletivo) 

Dia da Alimentação 

Algumas turmas da escola E.B1 de Santo Amaro fizeram uma salada de fruta no dia 16 de outubro. 

Os alunos fizeram a salada de fruta para celebrar o Dia da Alimentação. Cada aluno trouxe peças de fruta. No 

refeitório escolar, prepararam a salada com a ajuda das professoras e auxiliares. 

No final, todos provaram a salada de fruta. 

 

Turma: 4ºD 

Figura 1 – Jogo do lencinho  Figura 2 – Jogo das cadeiras  

Figura 3 – Salada de fruta  



Visita ao Centro de Recuperação de Animais Silvestres 

 

 
No dia 4 de outubro as turmas do 3º B e C da escola EB1 de Santo Amaro foram ao Centro de Recuperação 

de Animais Silvestres (CRAS), no parque Florestal de Monsanto em Lisboa. 

 
Fomos recebidos por duas veterinárias do centro, que nos explicaram como todo o processo de recuperação 

dos animais silvestres é feita desde a entrada no centro até à sua libertação.  

 

Ficámos a saber que o centro acolhe qualquer animal silvestre de qualquer ponto do país.  

 

Durante a visita foram devolvidos aos seus habitats naturais três animais silvestres, um ouriço cacheiro que 

tinha sido atropelado por um carro numa zona do Alentejo e duas aves de rapina que estavam feridas. 

 
 

Estes animais já se encontravam no CRAS há alguns meses em recuperação e nós tivemos o privilegio de vê-

los ser libertados. 

Em busca de fósseis na pré de Santo Amaro 

Na sala 8 do JI de Santo Amaro, depois de pesquisarmos sobre os Dinossauros quisemos ser Paleontólogos e desco-

brimos ossos e fósseis! Foi muito divertido! 

  

     
  

Figura 1 – Descoberta, limpeza e exposição dos “fosseis” de dinossauro 

  

 
Figura 1 – Devolução de um ouriço cacheiro 

recuperado à sua comunidade 

  

 
Figura 2 – Libertação de um “Peneireiro” 

recuperado à sua comunidade 

  

 
  

Figura 3 – Momentos que antecede-

ram a largada de animais recuperados 



Notícia de última hora 

Uma régua aumentou de tamanho!        

     De manhã, na cidade de Byllerville, ocorreu um estranho evento na escola Melly: um portal aparece sem qualquer aviso e 

dele sai subitamente alguém vestido de cientista que, com uma pistola de alta tecnologia, dispara um raio laranja que atinge 

uma régua e a faz crescer sem mais nem menos e entra de novo no portal verde que se fecha num milissegundo.  

    Felizmente apareceram os bombeiros que levaram a régua para um hangar secreto onde a matéria do raio que atingiu a 

régua vai ser estudada e guardada pelos melhores militares e seguranças de Byllerville.     

Miguel Vicente 

6ºD 

BD com texto original 



Visita de Estudo à Fábrica Sant’Anna 

A fábrica de azulejos Sant’Anna é uma instituição centenária. Mantendo os processos artesanais desde 1741, data 

da sua fundação. As suas instalações fabris situam-se na Calçada da Boa Hora onde ainda hoje continua a laborar com as 

mais antigas técnicas tradicionais portuguesas. 

No dia 24 de janeiro de 2019, durante toda a manhã, a turma 8ºB realizou uma visita de estudo à fábrica Sant’Anna. 

Os alunos foram acompanhados pela professora de História e Diretora de Turma, Conceição Ferreira, pelo professor de 

Francês e Património, José Vinagre, e pelo professor de Educação Visual, Carlos Jorge.  

Esta visita de estudo insere-se no âmbito do Projeto iniciado em setembro de 2018, nas aulas de Património. Os 

alunos começaram por moldar os seus próprios azulejos, em aulas ao ar livre. Depois, os alunos escolheram um desenho 

para o “seu azulejo”, decalcaram-no com papel vegetal. Finalmente, foram pintados com tintas acrílicas, gauches e marca-

dores.  

A visita de estudo decorreu com os alunos e os professores a mostrarem bastante interesse nas várias fases do pro-

cesso de fabricação dos azulejos e nas explicações que a monitora ia fornecendo nas diversas instalações da fábrica.   

Informação detalhada sobre a fábrica pode ser encontra aqui: 

http://www.santanna.com.pt/ 

Andreia Bate, 8.ºB 

http://www.santanna.com.pt/


TEXTOS DE OPINIÃO 

A infância de José Fanha  

Nasceu em 19 de fevereiro de 1951, em Lisboa. 
 
Passou a infância com a sua avó, que lhe contava histórias. 
Estudou no colégio militar, dos 10 anos aos 17 anos. 
Gostava de ser palhaço no circo.  

José Fanha e os seus livros  

 

 

Escreve para que as pessoas leiam os seus livros. 

Fonte da informação:  

https://www.nonio.uminho.pt/netescrita/autores/jfanha.html 

A opinião dos  leitores  

Este é  o autor que mais gosto porque ele escreve textos fantásticos. [João Silva] 

Gostei muito da escrita de José Fanha. [David Fonseca] 

Eu gostei muito do título d’ “As gajas são lixadas”. [Tiago Jóia] 

https://www.nonio.uminho.pt/netescrita/autores/jfanha.html


As gajas são lixadas 

 

José Fanha 

O meu amigo Helder levou ontem um medíocre da nossa professora e, quando chegou ao recreio, pôs-me 

uma mão no ombro e disse-me com cara de quem sabe muito bem do que é que está a falar: “Sabes o que 

eu te digo, pá? As gajas são lixadas!” 

 

Fiquei.-me com aquela. Se o Helder dizia é porque devia ser verdade. Eu é que andava distraído e nunca 

tinha pensado a fundo nesses assuntos relacionados com gajas. Mas pensando bem, pensando bem, o 

Helder tinha toda a razão. Verdade, verdadinha: “As gajas são lixadas”. 

 

Bastava lembrar-me da Armandinha que em vez de me dar os cromos das pastilhas elásticas preferia 

deitá-los para o caixote do lixo só para me irritar. E da Célia, a quem pedi namoro e se desatou a rir. E da 

Joana que todos os dias me dizia que eu tinha cara de sapo engasgado. 

 

O Helder tinha mesmo razão. Quando fui para casa, ia a repetir cá para comigo: ”As gajas são lixadas! As 

gajas são mesmo lixadas!” Olhava para cada mulher que passava por mim na rua e pensava: “Tu és uma 

gaja lixada!” Vinha outra... “Tu também és uma gaja lixada!” 

 

Cheguei a casa a repetir baixinho “As gajas são lixadas! As gajas são...”, e olhei para a minha avó, “As ga-

jas são...” “O que é que vens a dizer, filho?”, perguntou-me ela. Eu nem disse nada. Fiquei corado desde o 

calcanhar até ao alto da cabeça. Ela a querer saber o que é que eu tinha, e eu que não tinha nada. Nadi-

nha. 

 

Ai não que não tinha! Fui logo a correr para o meu quarto e pus-me a pensar muito depressa que é a úni-

ca maneira de pensar quando estamos aflitinhos. 

In, Diário inventado de um menino já crescido, Gailivro, 2007 



PROVÉRBIOS 

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades…  

Aguadeiro/a  Trapeiro  

 * Água e vento são meio sustento.  * Velhos são os trapos.  

Moço de fretes  

Limpa-chaminés  

* Devagar se vai ao longe.  

* Quem vê caras não vê corações.                    

Lavadeira  Propagandista 

* A pobreza não é vileza, nem a 
riqueza nobreza.  

* Uma mentira repetida mil vezes 

torna-se verdade.      

Vendedeira de galinhas  

* Quando o pobre come galinha, um 
dos dois está doente.  

Taberneiro  

* Mais homens se afogam num 
copo do que no mar.  

* De pequenino se torce o pepino.  

Ama  

2.º B   Escola Alexandre Herculano 



    CROSSWORDS - COUNTRIES                          

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. In this country we speak Japanese.          

2. This country is near Portugal. 

3. Portuguese speaking country in Africa. 

4. Big Ben’s country. 

5. Pizza’s famous country. 

6. The flowers’ country.                  

 

Mariana Duarte ,Mariana Silva , Maria Valadares, Pedro Pereira, Gabriel Reis e Leonor Matos  

6ºA 



PASSATEMPOS 

School places Letter soup 
   

 

 

Matilde Santos e Sílvia 6ºB 

s u v d x s s d c g f g f h k 

g y m g b c r g l a b h k s d 

a f m f x h t k a r t r o o m 

g c b d m o d t s j f r u h d 

c y p o c o h o s u f m o y e 

o d q v m l b a r c t f i g j 

f m s g k o a t o i l e t v l 

f c t m p f n d o b j l j b i 

e j a t y f a e m c h k s e b 

e d f n g i r z x t ç ç t i r 

b c f l t c j h h u ç g i a a 

a u r u d e f h u g m ç i k r 

r v o k n m e l u t g b p g y 

b y o o b h p n j k g m h a t 

h g m u s i c r o o m u s p s 

1 - School office             

2 - Staff room                 

3 - Gym                          

4 - Coffee bar  

5 - Lab                

6 - Canteen 

7- Library   

8- Toilet    

9- Class     

10- Music Room 

11- Art Room 




