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2|Editorial 

 

Lídia Sanches Mota 

Coordenadora do Jornal do Frei 

Os nossos tempos 

Os nossos tempos. O tempo é 

um conceito que me fascina. Ho-

je temos ao nosso dispor ferra-

mentas incríveis que deveriam 

tornar a nossa vida melhor. Po-

deremos questionar o que é a 

nossa vida? E o que é melhor? 

Quando pensamos na nossa vi-

da, é a nossa enquanto indiví-

duo? Ou a nossa enquanto socie-

dade? Será que eu só devo que-

rer o melhor para mim? Será que 

não deveríamos todos querer o 

melhor possível para todos? Por 

outro lado, uma discussão que 

não sei muito bem que caminho 

tomar, o que significa melhor? 

Ter uma grande capacidade de 

consumo à custa de muitas horas 

de trabalho? De uma míngua de 

tempo para nós porquê somos 

compulsados a estar sempre a 

produzir? Após estas questões 

optei por recorrer a uma das fer-

ramentas ao nosso dispor, e con-

sultar o que significa tempo no 

Priberam , eis o resultado. delici-

em-se com tempo. 

Tem·po 
(latim tempus, oris) 
nome masculino 

1. Série ininterrupta e eterna de  

instantes. 

2. Medida arbitrária da duração 

das  

coisas. 

3. Época determinada. 

4. Prazo, demora. 

5. Estação, quadra própria. 

6. Época  

(relativamente a certas circunstâ

ncias  da vida, ao estado das cois

as, aos           costu-

mes, às opiniões). 

7. Estado da atmosfera. 

8. [Por exten-

são]  Temporal, tormenta. 

9. Duração do serviço militar, jud

icial, 

 docente, etc. 

10. A época determinada em que

 se realizou um facto ou existiu u

ma personagem. 

11. Vagar, ocasião, oportunidade

. 

… 

 

16. [Geologia]  Época correspond

ente à formação de uma determi

nada  

camada da crusta terrestre. 

17. [Mecânica]  Quantidade do  

movimento de um corpo ou  

sistema de corpos medida  

pelo movimento de outro corpo. 

 

a tempo 

• De forma pontual ou dentro do

 prazo previsto. 

a seu tempo 

• Em ocasião oportuna. 

com tempo 

• Com vagar, sem precipitação;  

antes da hora fixada. 

dar tempo ao tempo 

• Esperar ocasião. 

em dois tempos 

• De maneira muito rápida  

(ex.: arranjou emprego em dois t

empos). = RAPIDAMENTE 

em três tempos 

• O mesmo que em dois tempos. 

fazer tempo 

• Esperar ou deixar passar o tem

po até uma hora determinada e

m que algo acontece ou termina.

 = FAZER HORAS 

matar o tempo 

• Ocupar-

se com algo, geralmente insignifi

cante ou passageiro, por distracç

ão ou para passar o tempo. 

queimar tempo 
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• O mesmo que matar o tempo. 

perder o tempo 

• Não o aproveitar enquanto é  

ocasião; trabalhar em vão;  

não ter bom êxito. 

perder tempo 

• Demorar-se. 

tempo civil 

• Tempo solar médio adiantado 

de doze horas. 

(O tempo civil conta-se de 0 a 24  

horas a partir da meia noite,  

com mudança de data à meia-

noite.) 

tempo da Maria Cachucha 

• [Informal]  Tempos muito  

antigos ou antiquados,  

desatualizados  

(ex.: isso é do tempo da Maria  

Cachucha). 

tempo de antena 

• Duração determinada de  

emissões de rádio 

 ou de televisão difundidas no  

quadro da programação. 

 

"tempo", in Dicionário Priberam da 

Língua Portuguesa [em linha], 2008-

2021, https://dicionario.priberam.org/

tempo 

[consultado em 26-02-2023]. 

 

Após ler a 1.ª ideia expressa na 

minha pesquisa sobre o tempo, 

percebi que não tinha refletido 

sobre o que significava para 

mim. Para compensar esta lacu-

na, pergunto a alguém próximo: 

Como defines tempo?  

Resposta: pergunta difícil.  

Assim, retomo a definição do Pri-

beram: 

“Série ininterrupta e eterna de  

instantes.” 

Em relação ao nosso tempo, será 

uma série ininterrupta, mas não 

eterna de instantes. Esta não 

eternidade deverá provocar em 

nós a necessidade de valorizar 

cada instante do nosso tempo. 

Porém, parece-me mais fácil di-

zer do que fazer.  

Há a ideia de que nem sempre 

conseguimos viver bem o pre-

sente. Por esse motivo até se 

tenta ensinar às pessoas a prati-

car algo  que se cha-

ma  mindfulness. 

Mais uma vez, recorri à internet, 

de acordo a pesquisa a palavra 

mindfulness pode traduzir-se co-

mo a «“atenção plena”, é a práti-

ca de se concentrar completa-

mente no presente. Em atenção 

plena, as preocupações com pas-

sado e futuro dão lugar à uma 

consciência avançada 

do  “agora”, que inclui percepção 

de sentimentos, sensações e am-

biente.»   

https://www.napratica.org.br/

mindfulness-como-aplicar/ 

Concentrar-se plenamente no 

presente parece cansativo, mas o 

mindflulness surge a partir da 

identificação de uma necessida-

de partilhada por um elevado 

número de pessoas desta práti-

ca, de parar para viver o momen-

to.  

Encontramos outros movimentos 

como o slow living. 

 “Se já ouviste falar em slow 

food, é altura de juntares ao teu 

vocabulário o slow living, ou seja, 

viver devagar. Este movimento 

surgiu na década de 1980 e não 

defende, de forma alguma, a 

preguiça. A ideia é desacelerar, 

parar para respirar, olhar para 

dentro e dar mais valor a tantas 

coisas que, com a correria diária, 

nos passam ao lado. O slow 

living implica também uma rela-

ção mais harmoniosa com os ou-

tros e com os recursos naturais. 

É, no fundo, a busca pelo equilí-

brio e pelo despertar dos senti-

dos, fundamentais para garantir 

a estabilidade da saúde mental.” 

https://www.fnac.pt/Slow-Living-

o-que-e-e-como-por-em-pratica/

cp2765/w-4  

Assim, podemos refletir sobre 

como usamos o nosso. No nosso 

agrupamento, vive-se intensa-

mente pode-se ler ao longo do 

nosso Jornal, sobre muitas das 

atividades dinamizadas na comu-

nidade escolar com o intuito de 

abordar diferentes temáticas que 

nos tornam melhores cidadãos.  

Boas leituras! 

 

https://dicionario.priberam.org/tempo
https://dicionario.priberam.org/tempo
https://www.napratica.org.br/mindfulness-como-aplicar/
https://www.napratica.org.br/mindfulness-como-aplicar/
https://www.fnac.pt/Slow-Living-o-que-e-e-como-por-em-pratica/cp2765/w-4
https://www.fnac.pt/Slow-Living-o-que-e-e-como-por-em-pratica/cp2765/w-4
https://www.fnac.pt/Slow-Living-o-que-e-e-como-por-em-pratica/cp2765/w-4
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Realizou-se, no passado dia 5 de 

agosto de 2022, no auditório da 

Escola Básica Frei João de Vila 

do Conde, a cerimónia da toma-

da de posse do novo Diretor do 

Agrupamento, professor Miguel 

Cubo. O ato enquadrou-se numa 

sessão aberta do Conselho Geral 

à comunidade, presidido pela 

professora Paula Lobo, órgão 

responsável pela eleição do no-

vo Diretor. Além de membros 

do Conselho Geral, no auditório 

encontravam-se elementos re-

presentativos da comunidade 

educativa e de entidades locais. 

Na mesa estavam a presidente 

do Conselho Geral, o presidente 

da Câmara Municipal de Vila do 

Conde e o novo Diretor. 

A presidente do Conselho Geral 

abriu a sessão, com a leitura da 

ordem de trabalhos e uma ex-

planação sobre a forma como 

decorreria a sessão. No momen-

to próprio, chamou à mesa o 

novo Diretor, que leu e assinou 

o termo de responsabilidade, 

assinado, igualmente pela presi-

dente do Conselho Geral, ato 

sublinhado por uma salva de 

palmas dos presentes. Ficou 

desta forma consumada a toma-

da de posse.  

Esta cerimónia contou com vá-

rios momentos musicais propor-

cionados pelos alunos da Escola 

Básica Frei João de Vila do Con-

de e do Conservatório de Músi-

ca de Vila do Conde e com os 

discursos da presidente do Con-

selho Geral, professora Paula 

Lobo; do Diretor do Agrupamen-

to de Escolas Frei João de Vila 

do Conde, professor Miguel Cu-

bo e do presidente da Câmara, 

professor Doutor Vítor Costa.  

Para finalizar a cerimónia, se-

guiu-se um Porto de Honra que 

o Diretor Miguel Cubo fez ques-

tão de proporcionar aos presen-

tes. 

 

 

 

 

Paula Lobo,  

Presidente do Conselho Geral 

Tomada de Posse: Diretor Miguel Cubo 
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No final deste período, cumpriu-

se, novamente, a tradição de re-

alizar uma exposição de traba-

lhos de escrita em Inglês, de 

acordo com várias tipologias tex-

tuais/temáticas escolhidas. Des-

ta feita, os temas variaram entre 

a identificação pessoal, a rotina 

diária/atividades de tempos li-

vres, o meu animal/desporto fa-

vorito, pessoas que eu admiro. É 

com enorme satisfação 

que contámos, desta feita, com a 

colaboração de todos os ciclos 

do Agrupamento, com traba-

lhos/temáticas/turmas de vários 

níveis de aprendizagem a contri-

buir para o enriquecimento  des-

te projeto. Parabéns às tur-

mas C4-3 e C4-4 das Caxinas; V4-

1 e V4-2 das Violetas; BF3-2 e 

BF3-3 da Bento de Freitas; V3-1 

e V3-2 das Violetas e B3-1 dos 

Benguiados! Parabéns igualmen-

te às turmas do 6ºJ, 5ºA, 5ºB, 

5ºD, 6ºA, 6ºE, 7ºA, 7ºD, 7ºF, 7ºC, 

7ºH, 7ºI e 7ºJ da escola Frei João. 

No total, foram trezentos e qua-

renta e três projetos de escrita 

desenvolvidos com muita criati-

vidade! Grata às professo-

ras Maria Padrão, Sandra Abreu, 

Sílvia Viana, Ana Santos, Fátima 

Silva, Raquel Morais e Nuno Fon-

seca pela preciosa colaboração! 

              Ficamos a aguardar as 

vossas próximas ideias em pa-

pel!  

 

 

 

 

 

Elsa Barbosa,  

Professora de Inglês 

My Writing Project 
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          Durante o mês de outubro,  

no Jardim de Infância de Caxi-

nas, as salas 1 e 2 desenvolve-

ram um projeto sobre 

“Alimentação Saudável” que se 

focou essencialmente na aquisi-

ção das crianças de comporta-

mentos saudáveis.  Foram traba-

lhadas histórias e canções, a ro-

da dos alimentos, assim como 

também se fizeram experiências 

culinárias. Com o objetivo de 

que os lanches fossem o mais 

saudáveis possível elaboraram-

se sacos de panos, dois por cri-

ança (lanche da manhã e lanche 

da tarde), com a colaboração da 

família que foram decorados em 

contexto de sala de aula por ca-

da criança. 

Foram abordados os cui-

dados a ter com a alimentação e 

a importância da sopa. Todos 

estes conhecimentos adquiridos 

pelas crianças foram transmiti-

dos à família que tem colabora-

do com o jardim de infância.  

     A higiene oral também foi 

abordada e todos tomaram 

consciência que a escovagem 

dos dentes é muito importante. 

Com a ajuda da Doutora Susana, 

a Dentista amiga do projeto, os 

grupos receberam a sua visita e 

mais uma vez falaram da impor-

tância de ter uma boca saudável 

e para isso aprenderam com “o 

Escovinha”, a mascote de higie-

ne oral de uma das salas, como 

escovar corretamente os den-

tes.  

Este projeto culminou com um 

lanche saudável em convívio, 

que muito agradou a todas as 

crianças.                                                            

 

 

Projeto em articulação  

JI de Caxinas- sala 1 e 2 

    

 Ana Paula Magalhães e 

Rosa Maria Garrido 

Educadoras de Infância  

ALIMENTAÇÃO SAÚDAVEL 



 

 

7|Acontece nas escolas do agrupamento 

Boas notícias são sempre agra-

dáveis, ainda mais quando rela-

cionadas com o ambiente! 

A Lipor certificou a Escola Bási-

ca de Bento de Freitas com o 

Certificado Coração Verde: 

enalteceram a aquisição e de-

monstração de práticas ambi-

entais estruturadas, que a nos-

sa escola promove, tanto na 

instituição como no meio ambi-

ente. 

A professora Regina Almeida, 

Coordenadora de Estabeleci-

mento, foi receber o diploma, 

que tanto nos orgulha! Os pro-

fessores, os alunos, as assisten-

tes operacionais, os pais e os 

encarregados de educação e a 

Associação de Pais estão de pa-

rabéns. 

 

 
 

Escola Básica Bento de Freitas 

Certificado Coração Verde  

Magusto é sinónimo de casta-

nhas assadas, fogueira, convívio 

e muita alegria.  

No Centro Escolar de Bento de 

Freitas comemorámos o S. Mar-

tinho na sexta-feira, dia 11 de 

novembro. Como manda a tradi-

ção, apareceu o sol, o dia ficou 

agradável e propiciou o conví-

vio. 

No recreio da escola improvisá-

mos um palco em que, no cená-

rio, havia grandes castanhas 

com quadras feitas pelas tur-

mas.  Os alunos estavam senta-

dos ordenadamente e à frente 

havia o palco onde as diferentes 

turmas atuavam. 

 Todos os anos de escolaridade 

cantaram uma canção, como 

por exemplo “O ouriço Ploc-

Ploc”, a canção das “Castanhas” 

e a canção S. Martinho, S. Marti-

nho. Foi um momento musical 

muito bonito onde houve cola-

boração de todos os alunos, 

professores, assistentes operaci-

onais e associação de pais. 

Estas são algumas quadras que 

as turmas apresentaram e que 

decoraram o cenário de atua-

ção:  

 

Hoje é dia de S. Martinho 

E na escola vamos festejar 

Podemos brincar mais um  

pouquinho 

E muitas e boas castanhas  

saborear. 

 

Cozidinha ou assadinha 

Na fogueira a saltitar 

Hoje é dia de S. Martinho 

Vamos cantar e bailar. 

 

S. Martinho repartiu 

A capa com o mendigo 

E eu vou repartir 

As castanhas contigo. 

 

No final, a Associação de Pais 

distribuiu um cartucho de casta-

nhas assadas e um sumo para 

cada aluno confraternizar com a 

sua turma e professor.  Aprovei-

tou-se e dançámos ao som da 

música. 

Foi um momento agradável e o 

verão de S. Martinho apareceu 

no recreio da nossa escola. 

 

 

 

Escola Básica  Bento de Freitas 

Magusto na Bento de Freitas 
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No âmbito do Departamento de 

Ciências Sociais e Humanas, reali-

zou-se a Comemoração da Decla-

ração Universal dos Direitos Hu-

manos (DUDH) através da ativida-

de "Dar as mãos pelos Direitos 

Humanos". Os alunos analisaram 

e visualizaram vídeos e documen-

tos relativos aos Direitos Huma-

nos no site da Youth for Human 

Rights, https://

www.youthforhumanrights.org/ ,  

 e depois desenharam e decora-

ram “mãos”, em papel colorido, 

com desenhos e frases alusivas 

aos Direitos Humanos. Esses tra-

balhos foram expostos na entra-

da da Escola juntamente com a 

projeção de vídeos/ imagens alu-

sivas ao dito tema. Os Vídeos fo-

ram elaborados pelos alunos so-

bre a origem, os artigos da Decla-

ração, países que a ratificaram e 

alguns dos principais ativistas dos 

Direitos Humanos.  

Todos nós temos uma responsa-

bilidade no cumprimento dos Di-

reitos Humanos. É assustador o 

número de situações a que assis-

timos em que há uma violação 

desses mesmos Direitos. Tenta-

mos seguir em frente, no nosso 

dia-a-dia, mas há sempre um de-

sassossego, que poderá ser variá-

vel consoante a nossa sensibilida-

de às injustiças ou a nossa capaci-

dade de olhar para o lado. 

Por outro lado, podemos todos 

procurar dar pequenos contribu-

tos para que os valores associa-

dos aos Direitos Humanos este-

jam presentes e não sejam ape-

nas proclamados. 
 

Lídia Sanches Mota, 

Professora de Geografia 

Celebrar a Declaração Universal dos Direitos do Homem 

https://www.youthforhumanrights.org/
https://www.youthforhumanrights.org/
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Laboratórios das ciências estiveram de portas abertas  

No dia 28 de outubro o nosso 

agrupamento celebrou mais um 

aniversário, dinamizando um 

conjunto de atividades que per-

mitiram aos alunos interagir com 

as disciplinas diárias do currículo, 

de uma forma diferente. Os labo-

ratórios das ciências estiveram de 

portas abertas com várias ativida-

des, que os alunos exploraram, 

construindo novos conhecimen-

tos, consolidando os já existen-

tes, descobrindo curiosidades, e 

acima de tudo, aumentando o 

gosto pela ciência e pelas discipli-

nas de ciências naturais e físico-

química. 

 

 

Neuza Barbosa,  

Professora de Ciências Naturais    

 

Pela primeira vez, a nossa escola 

participou no exercício nacional 

“A Terra Treme”. Esta iniciativa, 

promovida anualmente pela Au-

toridade Nacional de Emergência 

e Proteção Civil, tem como prin-

cipal objetivo alertar a popula-

ção para o risco sísmico e para a 

importância de saber agir em 

caso de sismo. Assim, pelas 

11horas e 9 minutos do dia 9 de 

novembro, a campainha da esco-

la soou e toda a comunidade es-

colar executou os 3 gestos sim-

ples que podem salvar vidas: Bai-

xar, Proteger e Aguardar. 

Este exercício público de sensibi-

lização para o risco sísmico tem a 

duração de 1 minuto, o tempo 

de duração de um sismo e pre-

tende lembrar que o nosso país 

tem zonas de elevado risco sís-

mico. Assim, estejamos prepara-

dos e saibamos o que devemos 

fazer antes, durante e após um 

sismo. 

Fátima Pinheiro,  

Professora de Ciências Naturais 

A TERRA TREME na Frei João 
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 Dia Europeu das Línguas 

 

No âmbito da Celebração do Dia 

Europeu das Línguas, entre os 

dias 26 e 30 de setembro, o De-

partamento de Línguas promo-

veu, na entrada e na biblioteca 

da Escola Frei João, uma exposi-

ção com os trabalhos elaborados 

pelos alunos dos vários anos de 

escolaridade. Durante esse perí-

odo foi ainda disponibilizado um 

conjunto de atividades online 

que os alunos realizaram com 

muito entusiasmo. 

Notícias do Departamento de Línguas 

KARAOKE 

 

Inserido nas Comemorações do 

Dia da Escola - 28 de outubro,  

 

 

pretaram temas em 

português, inglês, francês e es-

panhol. 
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É de realçar a grande recetivida-

de por parte de alunos e profes-

sores, bem como o empenho, o 

espírito de partilha e a tolerância 

de todos os intervenientes.  

A organização agradece a precio-

sa colaboração dos professores 

Francisco Cruz e Joel Silva, res-

ponsáveis pela parte técnica, 

assim como do assistente opera-

cional Tó.  

 

Revista Digital do Departa-

mento de Línguas 

 

Já saiu a 4.ª edição da Revista 

Digital do Departamento de Lín-

guas, organizada em articulação 

com a Biblioteca Escolar. Aqui, 

podes encontrar trabalhos inte-

ressantes elaborados quer por 

professores, quer por alunos de 

várias turmas de diferentes anos 

de escolaridade. 

Parabéns à professora Dores Fer-

nandes, responsável pela coor-

denação deste excelente pro-

jeto! 

Esta revista está disponível em  

https://tinyurl.com/43bh4wzn.  
 

 

 

 

Anabela Machado,  

Coordenadora do 

 Departamento de Línguas e 

Manuela Marques,   

Subcoordenadora de Línguas 

Estrangeiras. 

 

 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/43bh4wzn
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Con color, tradiciones y un emo-

tivo altar, los alunos del Colegio 

Frei João de Vila do Conde lleva-

ron a cabo su celebración del 

Día de los Muertos el pasado 31 

de octubre. 

En México, el 1 y 2 de noviem-

bre los muertos regresan para 

visitar a sus familias y amigos y 

participar en un banquete con 

sus comidas y bebidas favoritas. 

La tradición de honrar y mostrar 

respeto a los muertos se ha 

mantenido a lo largo de los 

siglos, pasando de generación 

en generación. La convivencia 

con la muerte es parte del ima-

ginario colectivo mexicano. La 

celebración del Día de los Muer-

tos es una tradición indígena 

muy arraigada en el país. 

Actualmente, las ofrendas son 

tan variadas como la imagi-

nación, combinan tradición, arte 

y creatividad. Tal es la riqueza 

de esta manifestación de la cul-

tura mexicana, que la UNESCO 

la inscribió en su Lista del Patri-

monio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad en 2008. 

Los alumnos pudieron asistir a la 

película Coco en la biblioteca 

del colegio Frei João: la trama 

gira en torno a Miguel, un chico 

de doce años que es transporta-

do accidentalmente al mundo 

de los muertos, donde busca 

ayuda para encontrar a su tata-

rabuelo músico fallecido y así 

poder volver con su familia de 

entre los vivos y que esta quite 

la prohibición que impone a sus 

miembros sobre tocar música. 

 

 

Ana Alves,  

Professora de Espanhol 

 Día de los Muertos na Frei João.  

COLABORE NO JORNAL DO FREI !  

CONTAMOS CONSIGO.  

ENVIE OS SEUS ARTIGOS 



 

 

No final do mês de janeiro, no 

âmbito do concurso Abanicos de 

San Valentín 2023, promovido 

pela Livraria Espanhola de Lis-

boa, os alunos de espanhol acei-

taram o desafio de elaborar um 

leque em papel (A4) sob a temá-

tica do amor. 

Muitos são os mitos e lendas que 

tratam da origem deste acessó-

rio. Um deles diz que Cupido, o 

deus do amor, inebriado pela 

beleza de sua amada Psique, fur-

tou uma asa de Zéfiro, o deus do 

vento, para refrescar sua amada 

enquanto dormia. Este objeto de 

uso pessoal, que serve para 

abrandar o calor nos dias mais 

quentes, foi muito usado em 

tempos pelas elites europeias. 

Simboliza toda a elegância, sen-

sualidade e feminidade da mu-

lher espanhola. 

De entre os 31 concorrentes, os 

alunos de espanhol votaram em 

primeiro lugar no abanico 3 

(Tomás Oliveira do 9.ºE), em se-

gundo lugar no abanico 13 

(Nádia Ferreira do 9.ºG) e em 

terceiro lugar no abanico 9 

(Sónia Silva do 9.ºG). Cada um 

deles recebeu o seu prémio nu-

ma cerimónia restrita no átrio da 

escola, mas todos os participan-

tes tiveram um premio de parti-

cipação. 

“A vida é um leque de possibili-

dades e surpresas. São essas pos-

sibilidades e surpresas que dão 

cor e sabor aos nossos dias!”. Por 

isso, para alegrar a vida e ser fe-

liz, há que ter sempre um leque 

perto de si! 

¡¡¡Felicitaciones a los vencedores 

y a todos los participantes y 

alumnos de espaÑol!!! 

Ana Paula Alves, 

Professora de Espanhol 
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¡Te quiero mucho, querido abanico! 
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No passado mês de dezembro, 

decorreram sessões dinamizadas 

pela Circular Associação Cultural 

com alunos do 9.º ano, numa 

parceria feita com o objetivo de 

abordar várias temáticas da Ci-

dadania e Desenvolvimento. As 

turmas foram convidadas pelos 

três formadores intervenientes 

(Sara Leitão, Marta Ramos e Dori 

Nigro) a participarem em deba-

tes e várias dinâmicas sobre os 

Media e as Instituições e Partici-

pação Democrática. Estes en-

contros foram bastante proati-

vos e participativos.  

Cada formador testemunhou o 

seu próprio percurso de vida, os 

obstáculos que tiveram de en-

frentar, as suas lutas, e deram 

voz aos anseios e dúvidas dos 

alunos, conforme a temática 

abordada. Esta colaboração rele-

va de uma importante missão da 

escola junto dos alunos: a de 

contribuir para a promoção de 

uma sociedade mais justa, inclu-

siva e reflexiva.  

 

 

 

Ana Alves,  

Coordenadora de Cidadania e 

Desenvolvimento 

A Circular na Frei: a cidadani@ a acontecer 
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Incluída na Semana do 

Mar, participamos numa sessão 

sobre “As artes das linhas e an-

zóis no Mar”. 

A turma C4-3 foi à Biblio-

teca Escolar e ouviu o Mestre 

Jerónimo. Ele começou por nos 

ensinar a primeira regra de segu-

rança para entrar num barco 

(colocação de colete). 

Das muitas técnicas de 

pesca, o Mestre Jerónimo falou-

nos daquelas que são menos po-

luentes. Mostrou-nos um alca-

truz (que muitos pescadores 

chamam de púcaros) que serve 

para apanhar polvos. Referiu 

que antigamente esta arte usava 

alcatruzes de barro, mas como 

partiam muito, foram substituí-

dos por alcatruzes de plástico. 

Estes tornaram-se uma grande 

fonte de poluição do mar e, por 

isso, a Mútua dos Pescadores 

está em articulação com os in-

vestigadores à procura de novos 

materiais biodegradáveis para 

substituir o plástico. 

A seguir apresentou-nos 

outra arte de pesca que usa li-

nhas e anzóis. Disse-nos que era 

a menos predadora pois só apa-

nha peixes maiores. Vimos uma 

linha com mais de 5km e em ca-

da braçada estava colocado um 

anzol. Nós experimentamos co-

locar um anzol na linha. Depois 

de preso, espetamo-lo na borda 

de uma caixa. 

Depois aprendemos a 

fazer nós de pescador e no final 

uma representante da Mútua 

ofereceu a cada aluno uma lem-

brança. 

Foi muito interessante e 

educativa esta sessão que foi do 

agrado de todos. Agradecemos à 

Mútua dos Pescadores e ao nos-

so Mestre Jerónimo pela sua sa-

bedoria e simpatia. 

 

 

Beatriz Rajão,  

Turma C4-3 

 

Oficina de escrita. Texto coletivo / Notícia Jornal do Frei 

No 1.º período letivo, foram mui-

tas as atividades merecedoras de 

destaque, partilhamos uma que 

gostamos muito de realizar. Tive-

mos a oportunidade de partici-

par na apresentação do livro «O 

Mistérios das Valsas Portugue-

sas», pelo autor, Richard Simas. 

No seguimento dessa sessão, 

realizamos a leitura da obra e 

exploramos o seu conteúdo. De-

dicamo-nos à pesquisa sobre a 

temática da Pesca do Bacalhau 

pelos pescadores portugueses e 

acrescentamos à pesquisa a ati-

vidade da Seca do Bacalhau que 

tanta importância teve em Vila 

do Conde. Conseguimos o relato 

e o testemunho de um avô mui-

to simpático, que nos disponibili-

zou informação e fotografias que 

nos permitiram compreender 

como era o trabalho na Seca do 

Bacalhau, todo o processo desde 

que o bacalhau chegava até es-

tar pronto para ser comercializa-

do. Aproveitamos, também, para 

explorar as nossas capacidades 

criativas ao nível das artes visu-

ais e elaboramos composições 

tendo como base a imagem do 

bacalhau seco. No final, refleti-

mos juntos e percebemos que 

este conjunto de atividades per-

mitiu-nos aprender e enriquecer 

os nossos conhecimentos, valori-

zar outras atividades e profissões 

e explorar a nossa criatividade e 

expressão artística. Aproveita-

mos para agradecer ao avô Ma-

nuel Vasco. 

EB Bento de Freitas 

3.ºano 

Fomos à Pesca do Bacalhau 
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A Escola Básica Frei João rece-

beu, durante a semana de 7 a 11 

de novembro de 2022, a Semana 

Ubuntu. Esta ação, feita pela 

Academia de Líderes Ubuntu, do 

Instituto Padre António Vieira 

(IPAV), em parceria com uma 

equipa escolar de educadoras 

Ubuntu, propõe-se a desenvol-

ver nos(as) participantes e ani-

madores(as) a filosofia Ubuntu: 

“eu sou, porque tu és”, numa 

perspetiva de interdependência 

humana na qual a dignidade de 

uma pessoa pressupõe a da ou-

tra e em que toda vida importa, 

isto é, ninguém é invisível e to-

dos têm a sua história. Neste 

sentido, ao longo da semana são 

trabalhados os cinco pilares que 

regem o conceito Ubuntu: auto-

conhecimento, autoconfiança, 

resiliência, empatia e serviço. 

Junto a estes, soma-se o mote 

principal da Academia, que se 

resume em disseminar a ideia de 

uma liderança servidora, nos 

exemplos de personalidades co-

mo Nelson Mandela e Martin 

Luther King.  

Assim, os dias são organizados 

por temáticas e a semana decor-

re em “formato de U”, em que as 

atividades iniciam na superfície, 

sobre questões pessoais e de 

convivência em comunidade e 

vão aprofundando, numa imer-

são que pede um olhar mais 

atento para si mesmo(a) e sua 

trajetória, até tornar a subir 

“pelo lado direito do U”, voltan-

do ao cimo, ao encontro com o 

outro. O primeiro dia tem como 

título de “Liderar como Mande-

la”, o segundo: “Construir Pon-

tes”, o terceiro: “Vencer Obstá-

culos”, o quarto: “Vidas Ubuntu” 

e o quinto: “I have a dream” (“Eu 

tenho um sonho”), cada um de-

les repletos de momentos de 

reflexão em grupo e individuais, 

dinâmicas, filmes, músicas e di-

versos recursos favoráveis às 

aprendizagens e promoção das 

diferentes competências socio-

emocionais, relevantes para toda 

a vida. De tal modo que, ao che-

gar ao último dia e ouvir cada 

estudante dizer, no púlpito e 

frente ao grupo, como foi a ex-

periência da Semana Ubuntu e 

qual o seu sonho, ficam todos

(as) com a certeza do impacto 

positivo que foi causado. 

Certamente, a Escola Básica Frei 

João, representada na equipa de 

educadoras e na pessoa do Dire-

tor da Escola, Dr. Miguel Cubo, e 

as facilitadoras do IPAV busca-

ram proporcionar o alinhamento 

aos ideais de liberdade, dignida-

de, fraternidade e liderança ser-

vidora para cada aluno e aluna 

envolvido(a) na Semana Ubuntu, 

algo que, de facto, somente foi 

possível devido à participação 

sincera e enriquecedora de cada 

estudante. Após as inúmeras 

transformações de perspetiva, 

de postura e de propósitos que 

foram observadas ao fim da Se-

mana, fica-nos a frase lema da 

Academia de Líderes Ubuntu, 

proferida por Mandela: “Tudo 

parece impossível até que seja 

feito”. 

Letícia Junqueira,  

Semana Ubuntu – Frei João, Vila do Conde  

Testemunhos alunos UBUNTU 

Eu gostei muito de participar na semana Ubuntu. 

Foi a melhor semana. Relaxei, diverti-me e princi-

palmente fiquei a conhecer e trabalhei os 5 pilares 

Ubuntu e a “construção de pontes”. Foi excelente! 

Todos saímos da semana Ubuntu pessoas melho-

res.       

                                                                                                                    

Matheus Oliveira, 7ºC 

 

A semana Ubuntu foi uma experiência que vivi entre os 

dias 7 a 11 de novembro, no Centro da Juventude. Fize-

mos jogos, vimos filmes, refletimos, mas a minha parte 

favorita foi cada um de nós falar sobre si próprio. Sem-

pre que recordo esta semana fico emocionado, porque 

não foi só uma experiência, mas sim uma terapia. Eu 

acredito que mais pessoas precisavam de viver uma se-

mana assim. Se tiverem oportunidade, participem! Fica-

mos pessoas melhores.               

                                                       Rafael Cruz Oliveira,  7ºG 
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Na última semana de au-

las do 1.º período, de acordo 

com o plano anual de atividades, 

as professoras de línguas estran-

geiras prepararam uma música 

com os seus alunos e proporcio-

naram um momento musical 

natalício, animando a escola 

nesta quadra festiva.  

Os alunos de várias tur-

mas participaram com entusias-

mo na atividade, animando o 

átrio de entrada da escola du-

rante os intervalos da manhã e 

da tarde. Houve ainda a atuação 

de uma aluna na sala dos profes-

sores, cantando (sem música) o 

“Silent Night”.  

A escola não é só estar 

dentro na sala de aula. A escola 

é isto também: o convívio, a par-

tilha, os projetos, o sentirmo-

nos felizes neste espaço de 

aprendizagens múltiplas! Para-

béns a todos pelo entusiasmo e 

disponibilidade na criação des-

tes momentos. 

 

 

                                                                                                       

Sílvia Pires Viana,  

Professora de Português 

Celebração de Natal na Escola Frei João 

Christmas Carols/ Canciones de Navidad/ Cartes de Voeux 

COLABORE NO JORNAL DO FREI !  

CONTAMOS CONSIGO.  

ENVIE OS SEUS ARTIGOS 
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As Crianças do Jardim de Infância 

dos Benguiados saíram à rua pa-

ra “Cantar as Janeiras” presente-

ando, assim, toda a comunidade, 

famílias, direção e professores 

do agrupamento. Este momento 

permitiu o cumprimento de uma 

tradição ancestral, transmitindo  

às crianças os valores dos nossos 

antepassados,  desejando um 

bom ano a toda população. 

 

 

 

 

Maria José Sousa,  

Educadora de Infância 

Cantar das Janeiras 

Concerto de Natal 

No dia 16 de dezembro, no audi-

tório da Escola, fomos presente-

ados com um Concerto de Natal, 

graças à articulação entre a Es-

cola Frei João, o Conservatório 

de Música, Teatro e Dança e a 

Escola de Artes da Vila.  

O concerto teve início com a atu-

ação do Coro do 2.º Ciclo do Cur-

so Básico de Música 

do Conservatório, que nos des-

lumbrou com os temas “O Inver-

no”, “Dancing Que-

en”, “Hallelujah” e "HappyXmas 

(WarisOver)".  

Seguidamente, a participação 

esteve a cabo dos alunos: Sofia 

Monteiro (9.º A), no violi-

no, e Marta Monteiro (9.º A), na 

viola d’Arco; Inês Alheiro (7.ºA), 

no violoncelo;  Mafalda Mar-

tins (6.º J), no violi-

no, e Margarida Rodrigues 

(7.ºA), voz, acompanhada ao pi-

ano pela Inês Ramos (8.ºA).  

Este concerto contou, também, 

com a atuação dos alunos do 

5.ºH da Escola de Artes da Vila: 

Gonçalo Gabriel e Miquéias 

Queirós, no piano, e Rodrigo 

Santos, na bateria.  

No final, o público, aplaudiu efu-

sivamente e cantou "Só mais 

uma!", mas vamos todos ter de 

aguardar pelo próximo encontro 

musical. 

 

Ana Lourenço,  

professora de Matemática 
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Foi sob este lema que o Agrupa-

mento de Escolas Frei João se 

uniu, mais uma vez, à volta de 

um objetivo comum: ajudar as 

famílias mais carenciadas dos 

alunos do Agrupamento.  

Foram distribuídos 58 cabazes 

de alimentos que certamente 

contribuíram para estas famílias 

terem um Natal mais feliz. 

Para concretizar este objetivo, 

foi crucial o envolvimento de 

toda a comunidade educativa: 

dos professores de EV/ET; dos 

professores de EMRC; dos Dire-

tores de Turma, Professores Ti-

tulares e Educadores; dos Coor-

denadores de estabelecimento; 

dos docentes e não docentes 

que de uma forma anónima con-

tribuíram e vibraram com esta 

iniciativa; dos Encarregados de 

Educação que souberem inundar 

a escola sede de uma assinalável 

generosidade.  

A todos, o mais que justo agra-

decimento. 

 

Alípio Barbosa 

 Coordenador do projeto DAR  

DAR no Natal, com o coração! 

Os alunos do 7.º ano presentea-

ram o átrio da escola com magni-

ficas rosas-dos-ventos. Recorren-

do aos mais diversos materiais 

reciclados e com muita criativi-

dade os alunos aderiram à pro-

posta dos professores de Geo-

grafia para porém em prática o 

que tinham aprendido sobre os 

rumos da Rosa-dos-ventos: pon-

tos cardeais, colaterais e, em al-

guns casos, intermédios. 

 

 

Lídia Sanches Mota, 

Professora de Geografia 

Rosas-dos-ventos com materiais reciclados de alunos com ideias incríveis 
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O tema da proteção e sustenta-
bilidade do Planeta Terra conti-
nua a ser debatido e trabalhado 
na nossa escola e os alunos das 
turmas 5B, 5H, 6E, 6F, 7A, 7C, 8A 
e 9B começaram a dar asas à 
imaginação. No âmbito do Pro-
jeto eTwinning OUR Green Ho-
me, foram desenvolvidas ativida-
des que apelaram à sustentabili-
dade do nosso Planeta: criação 
de um logótipo e de um cartaz; 
participação 

num brainstorming e na semana 
europeia da prevenção dos resí-
duos; elaboração de um painel 
decorativo e troca de postais de 
Ano Novo com os alunos/escolas 
parceiras.  
Os conteúdos programáticos das 
disciplinas de Português, Inglês, 
Matemática, Ciências Naturais, 
Educação Visual e Educação Tec-
nológica foram articulados e tra-
balhou-se colaborativamente 
com o Programa Eco-Escolas e a 

Biblioteca Escolar.  
Convidamos toda a comunidade 
escolar a contribuir para a sus-
tentabilidade do nosso Planeta! 

 
Ana Lourenço,  

Dores Fernandes,  
Fátima Pinheiro e  

Sandra Pinto 
Professoras etwinners 

 

eTwinning OUR Green Home.  
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No ano letivo 2021/2022, o Agru-

pamento de Escolas Frei João de 

Vila do Conde foi distinguido pela 

Direção-Geral da Educação (DGE) 

e pelo Serviço Nacional de Apoio 

eTwinning com 11 Selos Nacio-

nais de Qualidade eTwinning em 

7 Projetos que apresentaram a 

candidatura. O reconhecimento 

foi atribuído a 8 professoras do 

AEFJ e aos seus alunos nos se-

guintes projetos: The Storyteller 

B@G, professora Susana Men-

des; Small Changes, Big Results!, 

professoras Dores Fernandes, 

Fátima Pinheiro, Manuela Mar-

ques e Celeste Dias; Kültür Har-

mani / Culture Blend, Games of 

Mind, … Transformation to the 

Future …, professora Rosa Maci-

eira; Welcome to my town, pro-

fessora Dores Fernandes; Green 

Travel, professoras Ana Lourenço 

e Sandra Pinto. 

O Selo Nacional de Qualidade é 

concedido aos professores que 

contribuíram ativa e visivelmente 

nas atividades dos projetos 

eTwinning, indicando que os pro-

jetos atingiram um determinado 

nível de qualidade no seu país.” 

A implementação de projetos 

eTwinning é muito importante 

para que o Agrupamento mante-

nha o galardão Selo Escola 

eTwinning que obteve em 

2021/2022, o qual veio reconhe-

cer, a nível europeu, o trabalho 

de excelência, com projetos de 

sucesso, no âmbito do eTwin-

ning. O Selo é não só uma distin-

ção do sucesso individual dos 

professores e do trabalho dos 

alunos, como também um reco-

nhecimento do grande êxito al-

cançado pelas equipas eTwinning 

do Agrupamento. 

As Escolas eTwinning têm uma 

elevada visibilidade a nível euro-

peu e são reconhecidas como 

líderes nas áreas de práticas digi-

tais, eSafety, na utilização de 

abordagens inovadoras e criati-

vas, na promoção do desenvolvi-

mento profissional contínuo dos 

professores e de práticas de 

aprendizagem colaborativas en-

tre os professores e os alunos. 

 

  

Dores Fernandes e  

Susana Mendes 

Mentoras eTwinning  

Agrupamento de Escolas Frei João de Vila do Conde distinguido  

em 7 Projetos com 11 Selos Nacionais de Qualidade eTwinning 2021-2022 
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Escritomania 

Descobre o mar que há em ti 
 

O Mar que me rodeia, entra-me por todos os sentidos e habita o meu coração. 

O Mar entra-me pela boca e alimenta o meu corpo 

O Mar entra-me pelo nariz, perfuma e limpa o ar que respiro. é mar e amor. 

É o cheiro a maresia que envolve tudo em meu redor. 

Mar é pão na esperança renovada em cada viagem dos meus familiares. 

O Mar salga-me a pele, embala-me os sonhos e acalma os meus sentidos. 

O Mar é o menino amigo que brinca comigo na maré vaza. É o monstro que me aflige, me amedronta e 

se faz respeitar em dias de temporal. 

O Mar é imensidão, é um mundo de segredos e rochedos que me deixa a imaginar. 

O Mar é caminho, é paleta de cores, é construtor de fantasias e desejos. 

O Mar corre-me nas veias, é a companhia, a coragem e o alento dos meus antepassados 

O Mar é movimento, é desporto, é vida, é destruição 

O Mar é alegria, é aflição, é divertimento e é paixão 

O meu Mar vive em mim, é um lugar preferido onde adoro morar. 

 

 

Trabalho coletivo da turma C4-2 
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A Deco Jovem realizou uma pa-

lestra com o objetivo de educar 

o consumidor sobre o desperdí-

cio alimentar. 

O desperdício alimentar no mun-

do é muito grande. Todos os 

anos são desperdiçados por cer-

ca de 13 sacos de lixo cheios, por 

pessoa. Além de estarmos a des-

perdiçar comida, estamos tam-

bém a perder dinheiro que podia 

ser utilizado para comprar bens 

necessários, perdendo, cada fa-

mília  cerca de 540€, por ano. 

A alimentação é um direito hu-

mano, no entanto para muitos é 

um luxo e uma em cada treze 

pessoas, no mundo, passa fome 

e o desperdício alimentar só 

agrava essa situação. 

Quanto maior for o desperdício 

alimentar maior a necessidade 

de aumentar a exploração e a 

produção, o que afeta também o 

planeta. A transformação e o 

transporte dos alimentos origi-

nam uma pegada hídrica e car-

bónica. A pegada hídrica é a 

quantidade de água usada na 

produção de um produto e a pe-

gada carbónica é a quantidade 

de carbono emitido durante o 

processo. 

Todos os alimentos deixam pe-

gadas , por exemplo, o chocolate 

é o alimento com maior pegada 

hídrica e a carne é o alimento 

com maior pegada carbónica. Os 

alimentos mais saudáveis são os 

alimentos com menor impacto 

no planeta (pegada menor) e os 

alimentos menos saudáveis re-

sultam numa maior poluição 

(pegada maior) daí a pirâmide 

ambiental ser o contrário da pi-

râmide alimentar. 

Todos podemos contribuir para 

o combate ao desperdício ali-

mentar fazendo pequenas coisas 

como: 

– Planear as refeições da semana 

– Aproveitar as sobras para recri-

ar novas refeições 

– Evitar ir às compras com fome 

– Realizar uma lista de compras, 

para apenas comprar o necessá-

rio 

– Não julgar a qualidade dos pro-

dutos pela sua aparência 

– Distinguir a data de validade 

“consumir até...” de “consumir 

de preferência antes de...” 

– Procurar os solitários( ex. Ba-

nanas soltas ) 

“As sobras não são lixo, não des-

perdices” 

Existem algumas receitas para 

evitar o desperdício das sobras, 

como por exemplo: 

Croûtons  

(receita com sobras de pão seco) 

Passos: 

1. Cortar o pão seco em peda-

ços/cubos; 

2. Colocar o pão na fritadeira 

sem óleo ou no forno pré-

aquecido e esperar que o pão 

fique tostado; 

3. Colocar numa tacinha azeite, 

alho em pó e orégãos; 

4. Molhar o pão tostado no azei-

te e comer. 

 

Se o desperdício alimentar fosse 

um país, seria o 3.º maior país 

do mundo atrás da China e da 

América, daí ser importante sen-

sibilizar e combater o desperdí-

cio alimentar! 

 

Sofia Azevedo, 9.ºA  

Desperdício Alimentar: 

 “ As sobras não são lixo, não desperdices” 



 

 

O mês de novembro é sempre 

dedicado à sensibilização da po-

pulação europeia para a quanti-

dade de resíduos que são pro-

duzidos anualmente, com o 

objetivo de procurar arranjar 

soluções sustentáveis para esta 

problemática. Como vem sendo 

hábito, o grupo Eco-Escolas da 

Frei João participou na dinami-

zação desta 14.ª Semana Euro-

peia da Prevenção de Resíduos 

cuja temática foi “Têxteis Circu-

lares & Sustentáveis – O Lixo 

está fora de moda”. A palavra-

chave da prevenção foi a reutili-

zação e transformação de 

têxteis, tudo isto, com o foco na 

prevenção na produção de resí-

duos. 

Foram muitas e diversificadas as 

ações dinamizadas durante esta 

semana, quer a nível europeu, 

nacional e regional, num total 

de 16.100 ações. Na área da Li-

por, à qual pertencemos, desen-

volveram-se 160 ações, nas 

quais estão incluídas as da nossa 

escola. Podem-se visualizar al-

gumas dessas ações no link 

https://youtu.be/l7R1ZKVEg64. 

Entre os dias 19 e 27 de novem-

bro, na nossa escola, foram re-

colhidas roupas para serem tro-

cadas e reutilizadas, pequenos 

eletrodomésticos REEE e dina-

mizamos um ateliê de reutiliza-

ção de têxteis. Neste ateliê, a 

Assistente Operacional, D. Rosá-

rio Vassalo ensinou a dar vida 

nova aos trapos e restos de teci-

dos. Foram criados jogos, presé-

pios, porta-lápis, enfeites natalí-

cios, embalagens para bom-

bons, etc… 

Mais uma vez, verificou-se uma 

adesão muito significativa nes-

tas iniciativas. Esperemos que a 

mensagem tão importante da 

prevenção de resíduos continue 

a guiar o nosso quotidiano. 

 

Fátima Pinheiro,  

professora de Ciências Naturais 

Semana Europeia da Prevenção de Resíduos 

25|Ambiente 

https://youtu.be/l7R1ZKVEg64


 

 

26| Plano Nacional de Cinema 

Lançamento: 9 junho 2012   

Duração:1h 48min  

Género: Dra-

ma, Suspense, Guerra 

Direção: Cate Shortland 

Roteiro Cate Shortland 

Elenco: Saskia Rosendahl, Kai 

Malina, Ursina Lardi 

 

De acordo com o site https://

www.adorocinema.com/filmes/

filme-204137/ , o filme não é re-

comendado para menores de 16 

anos. Mas, trata-se de um filme 

incrível. Conta a história de uma 

família alemã que era a favor da 

guerra, após o fim Segunda 

Guerra Mundial (1936-1945). 

“O exército alemão entrou em 

colapso. O Terceiro Reich chegou 

ao fim e os aliados ocuparam a 

Alemanha na primavera de 1945. 

Esta situação faz com que a famí-

lia da jovem Lore (Saskia Rosen-

dahl) se desintegre, já que seu 

pai (Hans-Jochen Wagner), um 

oficial da polícia nazista, foge às 

pressas e logo é seguido pela 

mãe (Ursina Lardi). Lore recebe 

instruções para levar seus quatro 

irmãos mais novos ao encontro 

da avó, que vive na distante 

Hamburgo, precisando enfrentar 

a fome, o frio e os perigos ine-

rentes da viagem.” 

Vi este filme que passou no canal 

dois da RTP (Rádio Televisão Por-

tuguesa). Já tinha visto um ou 

outro filme sobre o pós-guerra 

na Alemanha, mas  nunca sobre 

este momento da história e so-

bre o que viveram alguns ale-

mães após o final da Guerra. 

É assustador o que uma guerra 

provoca, o sofrimento que pro-

voca durante e depois.  

Não consigo conceber que não 

se tenha aprendido nada com a a 

história recente. Já visitei alguns 

museus alusivos à Segunda Gran-

de Guerra e ao Holocausto, são 

retratos fiéis e impressionantes 

sobre o que os seres humanos 

conseguem fazer a outros seres 

humanos.  

Um filme a não deixar de ver, 

baseado  no romance de 

2001,  The Dark Room de Rachel 

Seiffert.  

 

 

Lídia Sanches Mota 

Professora de Geografia 

LORE 

https://www.adorocinema.com/filmes/filme-204137/
https://www.adorocinema.com/filmes/filme-204137/
https://www.adorocinema.com/filmes/filme-204137/
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Eu gosto de muitos filmes que vi 

ao longo da minha vida. Mas um 

dos filmes que mais me marcou 

foi “Jumanji”. Este é um filme 

onde vários adolescentes são 

absorvidos para um jogo de so-

brevivência, onde o objetivo é 

não morrer e conseguir um arte-

facto. Escolhi este filme porque 

tem presente um conjunto de 

valores. Os mais importantes 

para mim são o trabalho de 

equipa e a amizade. Neste filme, 

os personagens ajudam-se uns 

aos outros para ninguém “ir des-

ta para melhor”, ao contrário de 

outros filmes de ação em que só 

pensam em si e acabam por 

“bater as botas” no final da his-

tória. Também gosto deste filme 

porque é engraçado,   tem umas 

piadas aleatórias  que me fize-

ram rir muito. 

Ficha Técnica: 

Duração: 1h 40 min 

Género: Fantasia, Aventura 

Direção: Joe Johnston 

Roteiro: Jonathan Hensleigh,  

Chris Van Allsburg 

Elenco: Robin Williams, Kirsten 

Dunst, Bradley Pierceninguém  

 

Leandro Machado, 8.ºB 

“Jumanji”: Um dos filmes que mais me marcou  

Plano Nacional do Cinema na Frei João 

De sete a treze de novembro 

realizou-se um ciclo de cinema 

usando a plataforma que o Festi-

val de Cinema de Animação de 

Espinho disponibilizou na rubrica 

Cinenima vai à Escola que tem 

como objetivo levar aos alunos 

de todos os níveis de ensino pro-

gramas de cinema de animação 

de autor com qualidade artística 

e de produção, maioritariamen-

te, europeia.  

Este Programa tem como missão 

melhorar a literacia fílmica das 

crianças e oferece, gratuitamen-

te, seis programas, dois para ca-

da nível de ensino, cada um com 

um conjunto de cerca de uma 

dezena de filmes de curta-

metragem selecionados pelo 

Serviço Educativo do CINANIMA. 

A Biblioteca disponibilizou ainda 

o ciclo de cinema Viver o Natal 

com a BE,  e que podem ser visi-

onados em https://padlet.com/

ProfessorasBibliotecarias/

BECNatal  

 

Equipa do PNC  

do Agrupamento Frei João 

https://padlet.com/ProfessorasBibliotecarias/BECNatal
https://padlet.com/ProfessorasBibliotecarias/BECNatal
https://padlet.com/ProfessorasBibliotecarias/BECNatal
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No dia 15 de novembro comemo-

ra-se o dia Nacional da Língua 

Gestual Portuguesa (LGP). É uma 

data de extrema importância pa-

ra a comunidade surda pois co-

memora-se o reconhecimento 

desta língua em Portugal pela 

Constituição da República, em 

1997. Neste mesmo dia, em 

1995, foi também criada a Comis-

são para o reconhecimento e 

proteção da Língua Gestual Por-

tuguesa e defesa dos direitos das 

pessoas surdas. 

Neste sentido, o departamento 

de Educação Especial do Agrupa-

mento de escolas Frei João deci-

diu desenvolver uma ação de 

sensibilização que decorreu em 

todas as turmas do agrupamen-

to, ajustada aos vários níveis de 

ensino. Realizou-se uma breve 

introdução/explicação referente 

à importância da introdução da 

Língua Gestual Portuguesa no 

ensino de alunos surdos, como é 

utilizada e produzida e quando 

foi reconhecida como língua da 

comunidade surda na Constitui-

ção da República.  Para além dis-

so, foram apresentadas várias 

estratégias de como comunicar 

com uma pessoa surda, tendo 

ainda sido dada a conhecer a 

evolução dos implantes coclea-

res.  

Cada sessão primou pela interati-

vidade com o público-alvo, possi-

bilitando uma dinâmica interes-

sante. Os alunos aprenderam al-

guns gestos, trocaram impres-

sões, questionaram mitos e curi-

osidades. No final, cada aluno e 

docente recebeu um marcador 

de livros personalizado contendo 

o seu nome com alfabeto em 

LGP. Pelos corredores observa-

ram-se os alunos a gestualizar os 

seus nomes com um sorriso no 

rosto. 

 

Ângela Machado 

Professora de Educação Especial  

e  

Alexandra Lopes 

Terapeuta da Fala 

“Duas mãos cheias de Palavras” 

Dia Nacional da Língua Gestual Portuguesa no Agrupamento de Escolas Frei João 
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À Conversa com Zetho Cunha Gonçalves 

No dia trinta de setembro estive-

mos à conversa com Zetho Gon-

çalves. 

Poeta, autor de literatura para a 

infância e juventude, tradutor de 

poesia, organizador de edições e 

antologias, Zetho Cunha Gonçal-

ves nasceu no Huambo (Angola) 

em 1960. Cresceu numa peque-

na povoação chamada Cutato, 

lugar que identifica como a sua 

“pátria inaugural da Poesia”. Fre-

quentou um colégio interno na 

cidade de Huambo e, ainda mui-

to jovem, passou pela guerra em 

Angola como soldado adolescen-

te. No entanto, a família deixa 

Angola em 1975 e vem para Por-

tugal onde Zetho estuda agrono-

mia e onde, depois de outras an-

danças, acabou por radicar-se. 

Na aba dos volumes I e II da 

sua obra Rio sem mar-

gem (2011 e 2013), abre-se um 

vasto leque de trabalhos que 

acompanharam o seu percurso 

de poeta: tratador de gado numa 

fazenda, empregado de escritó-

rio, vendedor de publicidade, 

publicitário, diretor adjunto de 

um jornal de turismo falido, em-

pregado de mesa, pesquisador 

de notícias, intermediário e con-

selheiro de bibliófilos.  

Foi coordenador da página literá-

ria «Casa-Poema da Língua Por-

tuguesa» no jornal Plataforma, 

de Macau, e da secção cultural 

da revista África 21. É membro 

da União dos Escritores Angola-

nos. Tem traduções para ale-

mão, chinês, espanhol, hebraico 

e italiano, e colaboração disper-

sa por jornais e revistas de Ango-

la, Brasil, Espanha, Itália, Macau, 

Moçambique e Portugal. Tem 

participado em vários colóquios 

e encontros literários em Portu-

gal, Brasil, Cuba e Itália. 

A sua já extensa obra é dedicada, 

por um lado, à recriação poética 

de material oriundo das tradi-

ções orais sobretudo de Angola, 

mas também de outras partes de 

África e da América Latina. Por 

outro lado, trabalha frequente-

mente temas ligados à sua ori-

gem e ao seu percurso de vida, 

sem, no entanto, limitar-se te-

maticamente a eles.   

O seu nome foi proposto para 
Prémio Nobel de Literatura 
2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ana Cunha,  

Celeste Pinheiro e  
Dores Fernandes ,  

Professoras Bibliotecárias 

http://bibliotecafreijoao.blogspot.com/2022/09/a-conversa-com-zetho-cunha-goncalves.html
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Richard Simas explora "O Mistério das Valsas Portuguesas" que liga Portugal 

à Terra Nova 

No dia treze de outubro, estive-

mos “à Conversa com” Richard 

Simas. O ensaísta procurou, em 

vão, a verdade sobre uma can-

ção da Terra Nova que teria raí-

zes na música portuguesa. Quan-

do não a encontrou, percebeu 

que o “porquê” era mais impor-

tante. 

Deparou-se com a canção 

“Valsas Portuguesas” numa altu-

ra em que procurava as suas pró-

prias raízes, e assim, partiu em 

busca da ligação a Portugal nesta 

canção tão popular na Terra No-

va, Canadá. 

Esse elo, percebeu o escritor, 

não seria assim tão óbvio, por 

isso decidiu contá-lo no livro in-

fantil “The Mistery of the Portu-

guese Waltzes” (“O Mistério das 

Valsas Portuguesas”, em tradu-

ção livre), da Poética Edições. 

Richard Simas é descendente de 

terceira geração de uma família 

que, originalmente, foi do Pico 

até à Califórnia, à boleia da pes-

ca baleeira. 

Richard Simas tem trabalhos pu-

blicados em literatura, música e 

artes performativas. De entre os 

prémios conseguidos, destacam-

se o Journey Prize (antologia) e o 

Fiddlehead Review Fiction Prize. 

Com uma bolsa do Instituto Ca-

mões, publicou uma série de 

quatro entrevistas a escritores 

portugueses. Do seu trabalho 

fazem parte ensaios sobre o pa-

trimónio da imigração portugue-

sa e sobre a noção de reapren-

der português a partir da perspe-

tiva da diáspora. Fundou 

o Théâtre La Chapelle. Faz parte 

do coletivo musical Valody que 

tem vindo a desenvolver um pro-

jeto com base na obra de Fer-

nando Pessoa. Simas coorganiza 

o “Café com leituras de textos 

portugueses”. 

Este encontro com Richard Simas 

foi promovido em articulação 

com a Associação Cultural Bind'ó 

Peixe e contou com a presença 

do jornalista e presidente da As-

sociação, Abel Coentrão. 

Ana Cunha,  
Celeste Pinheiro e  
Dores Fernandes ,  

Professoras Bibliotecárias 

http://bibliotecafreijoao.blogspot.com/2022/10/richard-simas-explora-o-misterio-das.html
http://bibliotecafreijoao.blogspot.com/2022/10/richard-simas-explora-o-misterio-das.html
https://pt-pt.facebook.com/bindopeixe/
https://pt-pt.facebook.com/bindopeixe/
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Em Outubro comemorou-se, 

mais uma vez, o Mês Internaci-

onal das Bibliotecas Escolares 

(MIBE), que tinha como tema 

Leituras para a Paz e  

Harmonia Globais. 

 Durante esse período fizeram-

se leituras de livros como  O Li-

vro da Paz, de Todd Parr;  O Lá-

pis mágico da Malala, de Malala 

Yousafzai; Os Direitos da Criança 

de Luísa Ducla Soares; e A Árvo-

re Generosa, de Shell Silverstein, 

trabalho de articulação entre 

docentes titulares de turma e a 

BE. Os alunos foram Repórteres 

da Paz entrevistando familiares 

e amigos, dando a sua opinião 

sobre o tema em questão. Os 

trabalhos realizados podem ser 

visionados em https://

padlet.com/biblescolarcaxinas/

Bibliotecas. 

Os alunos foram desafiados para 

a escrita de pequenos textos a 

partir de uma imagem para enri-

quecerem o Padlet “Vamos Brin-

car às Micronarrativas II”, 

https://padlet.com/

biblioteca_freijoao/Bibliotecas e 

https://padlet.com/

bevmensageiradasvioletas/

MIBE#share. 

Ainda no âmbito do MIBE, os 

alunos do nosso Agrupamento 

foram desafiados a criar marca-

dores de livros para um inter-

câmbio com escolas de outros 

países, nomeadamente da Islân-

dia, Lituânia, Croácia, Eslovénia, 

Hungria, Índia e Turquia, pro-

porcionando-se, assim, uma re-

flexão e diálogo sobre o tema 

escolhido. Os alunos envolvidos 

na atividade deram o seu me-

lhor e apresentaram belíssimos 

marcadores, deixando orgulho-

sos os seus professores.  

 

Agradece-se a colaboração da 

Câmara Municipal .  

https://padlet.com/biblescolarcaxinas/Bibliotecas
https://padlet.com/biblescolarcaxinas/Bibliotecas
https://padlet.com/biblescolarcaxinas/Bibliotecas
https://padlet.com/biblioteca_freijoao/Bibliotecas
https://padlet.com/biblioteca_freijoao/Bibliotecas
https://padlet.com/bevmensageiradasvioletas/MIBE#share
https://padlet.com/bevmensageiradasvioletas/MIBE#share
https://padlet.com/bevmensageiradasvioletas/MIBE#share
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Na atividade articulada com a 

Biblioteca Municipal, para a co-

memoração do Dia da Tolerân-

cia, foi promovida uma exposi-

ção de dez imagens e o visiona-

mento de um pequeno vídeo do 

fotojornalista Adriano Miranda, 

que apresentavam crónicas de 

guerra a que ele deu o nome 

“Da Ucrânia com Amor”.  Os alu-

nos foram convidados a esco-

lher uma imagem e a escrever 

frases contendo as emoções 

sentidas na observação. Posteri-

ormente, foram escolhidas vá-

rias frases para serem expostas 

na Biblioteca Municipal, junto 

das  respetivas fotografias. 

Dores Fernandes,  

Professora Bibliotecária 

Os alunos do 7º ano, na discipli-

na de Geografia colaboraram na 

atividade "Ler para a paz e har-

monia globais, contributos da 

Geografia". Fizeram uma pes-

quisa sobre os conflitos mundi-

ais em 2022 que deu origem a 

uma exposição na Biblioteca da 

Escola. Foram ainda propostas  

outras atividades que mobiliza-

vam os conhecimentos da disci-

plina: Ilustração da “pomba da 

paz” e reflexão sobre os valores 

para a paz;  cartografia das 

áreas de conflito e aplicação da  

localização relativa para seguir 

os valores para a paz.  

Saber mais:  

https://sites.google.com/view/

articulidadades/p%C3%A1gina-inicial/

referencial-de-educa%C3%A7%C3%

A3o-para-a-seguran%C3%A7a-a-defesa

-e-a-paz 

Lídia Sanches Mota 

Professora de Geografia 

Da Ucrânia com Amor 

As BE diligenciaram no sentido de inscreverem as 

diferentes escolas do Agrupamento nesta iniciati-

va do PNL, elaboraram o respetivo regulamento 

adaptado à Fase Escolar- Prova escrita a realizar a 

doze de janeiro de 2023   e selecionaram as obras 

a Ler: para o 1.º ciclo- O menino eterno, de José 

Jorge Letria; para o 2.º ciclo, A Malta do 2.ºC, de 

Catarina Fonseca; e para o 3.º ciclo, A Maior Flor 

do Mundo, de José Saramago. Após a inscrição dos 

alunos das diferentes turmas, diligenciaram para 

que houvesse livros para os participantes, apelan-

do à leitura da obra durante as férias. 

 

 
Ana Cunha,  

Celeste Pinheiro e  
Dores Fernandes ,  

Professoras Bibliotecárias 

16.ª edição do Concurso Nacional de Leitura 

Pensar a Paz 

https://sites.google.com/view/articulidadades/p%C3%A1gina-inicial/referencial-de-educa%C3%A7%C3%A3o-para-a-seguran%C3%A7a-a-defesa-e-a-paz
https://sites.google.com/view/articulidadades/p%C3%A1gina-inicial/referencial-de-educa%C3%A7%C3%A3o-para-a-seguran%C3%A7a-a-defesa-e-a-paz
https://sites.google.com/view/articulidadades/p%C3%A1gina-inicial/referencial-de-educa%C3%A7%C3%A3o-para-a-seguran%C3%A7a-a-defesa-e-a-paz
https://sites.google.com/view/articulidadades/p%C3%A1gina-inicial/referencial-de-educa%C3%A7%C3%A3o-para-a-seguran%C3%A7a-a-defesa-e-a-paz
https://sites.google.com/view/articulidadades/p%C3%A1gina-inicial/referencial-de-educa%C3%A7%C3%A3o-para-a-seguran%C3%A7a-a-defesa-e-a-paz
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O Mês da sustentabilidade foi 

vivido no nosso agrupamento 

com várias iniciativas. Para além 

de leituras de várias obras relaci-

onadas com a temática, deu-se 

mais enfoque à Semana do Mar 

e à Semana Europeia da Preven-

ção de Resíduos. Estas ativida-

des tiveram a colaboração da 

DecoJovem, da Câmara Munici-

pal de Vila de Conde com os téc-

nicos do CMIA, a Mútua dos Pes-

cadores na pessoa do Mestre 

Jerónimo, o projeto Eco-Escolas 

e as Famílias dos nossos alunos. 

Durante a Semana do Mar, to-

dos os alunos de Caxinas e Viole-

tas beneficiaram de uma sessão 

sobre “Animais e plantas do nos-

so mar”, “A poluição marinha e 

sua influência na vida animal”, 

“O Mar e Microplásticos têxteis” 

e “Artes do mar- Linhas e an-

zóis”. 

 
Ana Cunha,  

Celeste Pinheiro e  
Dores Fernandes ,  

Professoras Bibliotecárias 

Mês da sustentabilidade 

Na Semana Europeia da Pre-

venção de Resíduos, come-

morada em parceria com o 

Projeto Eco-Escolas,  a comuni-

dade educativa foi convidada a 

participar na Feira II - Circular é 

ganhar- Vamos trocar? – têxteis, 

tendo os alunos participado nu-

ma palestra sobre têxteis circula-

res promovida pela DecoJovem . 

Foi com grande satisfação que 

constatamos o envolvimento das 

Famílias e o entusiasmo e alegria 

dos alunos na ida à Feira na qual 

eram “Proprietários” e “Clientes” 

em simultâneo. Também visiona-

ram vídeos sobre a temática em 

estudo.  

 

A todos os envolvidos, o nosso 

Bem Haja!  

 
 
 

Ana Cunha,  
Celeste Pinheiro e  
Dores Fernandes ,  

Professoras Bibliotecárias 

Feira II - Circular é ganhar- Vamos trocar? – têxteis 
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Agrupamento a LER+ 

Que criança gostará de ler se não viver esse 

exemplo? 

O nosso Agrupamento reforça a aposta LER+, co-

mo estratégia para a promoção do sucesso educa-

tivo. Os vetores pela Leitura em Família – Projetos 

Já sei Ler e Leituras em Vai e Vem. Gradualmente, 

tem-se registado um aumento do número de famí-

lias que todas as semanas dedicam uma hora à lei-

tura partilhada com os seus filhos. O nosso reco-

nhecimento às famílias que contribuem para o de-

senvolvimento harmonioso e integral das nossas 

crianças. Fica o apelo a que mais famílias se jun-

tem a esta iniciativa. 

Outro vetor é a ação Escola a Ler que, para além 

da recuperação de aprendizagens no âmbito do 

pós Covid,  pretende criar hábitos e o prazer de 

ler. Estão a ser desenvolvidas diversas atividades 

como a Leitura Orientada em Sala de Aula, o  Livr’ 

à Mão e Tempo para Ler e Pensar. 

 

 Ler e dar a Ler 

As bibliotecas do nosso Agrupamento candidata-

ram-se a uma iniciativa do PNL/RBE denominada 

Ler e dar a Ler. Fomos contemplados com uma 

sessão de duas horas para uma turma de 3.º ano 

de Caxinas.  A turma C3-1 beneficiou dessa ativida-

de com a Dr.ª Dora Batalim Sottomayor que, pela 

avaliação dos alunos e dos docentes presentes,  foi 

muito profícua e do agrado dos alunos entusias-

mando-os para a leitura. 

Conversas à medida - "Os carros dos 

Presidentes - Símbolos da República" 

- Museu dos Transportes e Comunica-

ções do Porto - articulação com a 

professora de História, Antonieta Sil-

va 
 

Nos dias 21, 22 e 23 de novembro, dois elementos 

do Museu dos Transportes e Comunicações, do 

Porto, deslocaram-se à nossa Escola, para fazerem 

uma palestra para cada uma das nove turmas do 

9.º ano. Fizeram uma apresentação multimédia 

onde os alunos visualizaram imagens e filmes da 

época; conversaram com os alunos sobre os moti-

vos da queda da monarquia, sobre a Implantação 

da República, sobre as realizações e as dificuldades 

da 1.ª República; mostraram e contaram algumas 

curiosidades da monarquia e da República; mos-

traram e explicaram aos alunos os símbolos do no-

vo regime (a bandeira, o hino e a moeda), trouxe-

ram carros em miniatura, moedas, selos e Consti-

tuições da monarquia (a de 1822) e da República 

(de 1911, 1933 e 1976). Os alunos estenderam nu-

ma corda “peças de roupa” criando um friso cro-

nológico de 1910 a 1926. No fim, cada aluno rece-

beu uma moeda de 10 centavos, de 1971. Esta ati-

vidade foi realizada em articulação com a profes-

sora de História, Antonieta Silva. 

http://bibliotecafreijoao.blogspot.com/2022/11/conversas-medida-os-carros-dos.html
http://bibliotecafreijoao.blogspot.com/2022/11/conversas-medida-os-carros-dos.html
http://bibliotecafreijoao.blogspot.com/2022/11/conversas-medida-os-carros-dos.html
http://bibliotecafreijoao.blogspot.com/2022/11/conversas-medida-os-carros-dos.html
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No decorrer deste ano letivo, a 

nossa escola irá participar no 

programa "Parlamento dos Jo-

vens", uma iniciativa emanada 

da Assembleia da República, e 

coordenada, no nosso Agrupa-

mento, pelo Prof. João Clemen-

te. 

Este programa visa essencial-

mente estimular o espírito críti-

co e, simultaneamente, sensibi-

lizar para a importância da par-

ticipação democrática hoje... 

para que amanhã seja uma rea-

lidade na sociedade. Trata-se 

de um programa dirigido a to-

dos os alunos do ensino básico 

(e secundário).  

Os docentes de Português e 

Cidadania e Desenvolvimento 

estarão mais diretamente en-

volvidos nesta iniciativa. 

Foi criado e, posteriormente, 

apresentado uma apresentação 

em Power Point a todas as tur-

mas do 9.º ano, tendo sido tam-

bém criado um espaço no 

Teams que irá permitir uma 

maior comunicação e articula-

ção entre os intervenientes.  

 

 
 
 
 

Ana Cunha,  
Celeste Pinheiro e  
Dores Fernandes ,  

Professoras Bibliotecárias 

Programa "Parlamento dos Jovens"  

http://bibliotecafreijoao.blogspot.com/2022/10/programa-parlamento-dos-jovens.html
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Presentemente assistimos a 

uma extraordinária revolução 

técnico-científica que começou 

aproximadamente há cerca de 

meio século. Esta revolução cau-

sou alterações profundas em 

numerosos domínios da ciência 

e também no nosso quotidiano. 

Apesar de no século XVIII já exis-

tirem algumas publicações cien-

tíficas, é a partir do século XIX, 

quando todos os ramos da ciên-

cia 

livros 

científicos populares. 

No século XX a 

e a melhoria da qualidade de 

vida. 

A história da ciência e da tecno-

logia complementam-se. Inova-

ções tecnológicas trazem novos 

avanços científicos que condu-

zem a 

. 

Esta exposição teve como obje-

tivo dar aos visitantes a oportu-

nidade de conhecer melhor a 

vida e as descobertas de várias 

personalidades que marcaram o 

século XIX –primeira metade do 

século XX. Para além de focar a 

relevância da sua vida para a 

época em que viveram (muitas 

delas galardoadas com Prémios 

Nobel), apresenta os conceitos 

que estiveram por trás das suas 

descobertas e também peque-

nas curiosidades. 

Os génios brilhantes e a ativida-

de científica e filosófica não são 

Ana Cunha,  
Celeste Pinheiro e  
Dores Fernandes ,  

Professoras Bibliotecárias 

Exposições "Mentes Geniais - Descobertas Extraordinárias" e “Silêncio 

…Vamos Falar de Ruído!”- CMIA - Departamento de Matemática e Ciências 

Experimentais e Biblioteca Escolar 

http://bibliotecafreijoao.blogspot.com/2022/10/exposicao-mentes-geniais-descobertas.html
http://bibliotecafreijoao.blogspot.com/2022/10/exposicao-mentes-geniais-descobertas.html
http://bibliotecafreijoao.blogspot.com/2022/10/exposicao-mentes-geniais-descobertas.html
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 Já foram apurados os livros can-

didatos da 7.ª edição da iniciati-

va Miúdos a votos, organizada 

pela Visão Júnior e pela Rede de 

Bibliotecas Escolares. 

Este ano, mais de 30 000 alunos, 

do 1.º ciclo ao ensino secundá-

rio, participaram numa das eta-

pas mais importantes deste pro-

jeto, ao nomearem o seu livro 

preferido. No total, foram mais 

de 6 000 os livros nomeados, no 

conjunto dos quatro ciclos, 

abrangendo uma grande varie-

dade de estilos, géneros, temas 

e autores. 

No entanto, apenas 20 livros em 

cada ciclo – os que foram nome-

ados mais vezes pelos alunos – 

vão a eleições. À semelhança 

dos anos anteriores, o processo 

de apuramento dos livros mais 

nomeados contou com o apoio 

técnico da Pordata. 

Durante a campanha eleitoral, 

que decorrerá entre 1 de feve-

reiro e 3 de março, os partidá-

rios de cada livro poderão defen-

der as suas ideias publicamente, 

procurando convencer os cole-

gas e amigos a votarem no seu 

candidato. A eleição terá lugar 

no dia 7 de março. 
 

Acompanha-nos em  

https://tinyurl.com/bdzezb9u 

Ana Cunha,  
Celeste Pinheiro e  
Dores Fernandes ,  

Professoras Bibliotecárias 

Miúdos a Votos 

Podes ouvir os Podcasts no âmbito dos “Miúdos a Votos” 

Segue os podcasts do nosso 

Agrupamento, no âmbito da 

atividade "Miúdos a Votos 

2023" no link que te apresenta-

mos. 

A campanha irá decorrer em 

força na próxima semana, com 

início na segunda-feira e termi-

na no dia 3 de março! A votação 

decorrerá em todas as escolas 

no dia 7 de março. 

https://www.podomatic.com/podcasts/biblioteca-freijoao  

 

Ana Cunha,  
Celeste Pinheiro e  
Dores Fernandes ,  

Professoras Bibliotecárias 

https://tinyurl.com/bdzezb9u
https://www.podomatic.com/podcasts/biblioteca-freijoao
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Inf A Feminino  

 

1.ª Maria Lopes 5.ºD n.º13  

2.ª Matilde Silva 5.ºC n.º18  

3.ª Francisca Torrão 5.ºD n.º7  

 

Inf A Masculino  

 

1.ºAlberto Faria 5.ºD n.º1  

2.º Tiago Braga 5.ºC n.º25  

3.º Afonso Bravo 5.ºH n.º2  

 

Inf B Feminino 

 

 1.ª Rita Oliveira 7.ºB n.º26 

 2.ª Martinha Oliveira 7.ºB n.º22  

3.ª Lara Cunha 6.ºA n.º14 I 

 

Inf B Masculino 

 

 1.º José Magalhães 6.ºB n.º13 

 2.º Duarte Veloso 6.ºD n.º5  

3.º Paulo Braga 5.ºD n.º16  

 

Inic Femininas  

 

1.ª Leonor Craveiro 8.ºB n.º14  

2.ª Rita Araújo 8.ºA n.º26  

3.ª Marta Monteiro 9.ºA n.º2  

 

 

 

 

Celeste Dias,  

Professora de Educação Física 

Classificação Vaivém (Medalhados)  

A atividade realizou-se no passa-

do dia 15 de dezembro em substi-

tuição do Corta-Mato uma vez 

que as condições adversas não 

permitiram a realização do mes-

mo. Participaram na atividade 

cerca de 100 alunos. Os seis pri-

meiros classificados vão repre-

sentar a escola no Corta-Mato 

Regional que se vai realizar no dia 

27 de janeiro em Santo Tirso.  

 

Parabéns a todos os participantes ! 
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Maria Antonieta Silva 

Professora de História 

Ao longo do século XX a moda 

sofreu muitas alterações. Foi um 

século de grandes mudanças a 

todos os níveis. Para além da 

moda, assistimos a grandes 

transformações na música, na 

arte, na literatura, na política, na 

sociedade, na economia, na tec-

nologia, na ciência, nos transpor-

tes, nas mentalidades, … 

Na primeira década do século XX, 

Belle Époque, período que ante-

cedeu a Primeira Guerra Mundi-

al, a Europa atravessava um tem-

po de riqueza, de prosperidade, 

de desenvolvimento, de muitos 

progressos. Este foi um tempo 

de luxo, de sofisticação, de ale-

gria de viver. A moda feminina 

caracterizava-se pelo uso perma-

nente de espartilhos muito jus-

tos e asfixiantes. Em meados da 

década de 1900, desloca-se a 

cintura para baixo dos seios e 

usa-se tecidos leves. A partir de 

1914, quando se inicia a Primeira 

Guerra Mundial, assiste-se à su-

bida das bainhas das saias e ves-

tidos, que agora iam até a altura 

das canelas, também maioritaria-

mente por motivos funcionais, 

pois tornava-se mais fácil a movi-

mentação das mulheres que tra-

balhavam nas fábricas e em mui-

tos outras profissões que antes 

pertenciam exclusivamente aos 

homens. 

 
Nos anos vinte, do século XX, 

assistimos a uma revolução total 

na moda, especialmente a 

feminina. Os “loucos anos 20” 

caracterizaram-se por uma 

época de euforia, de 

desenvolvimento, de grande 

alteração na mentalidade e de 

emancipação da mulher. Neste 

contexto, a moda ganha vida e 

surge com grandes mudanças. As 

mulheres optam por um novo 

estilo, mais ousado, e, 

abandonando o espartilho, as 

roupas tornam-se leves, os 

vestidos mais curtos, sem 

marcação da cintura mas com 

braços e costas à mostra. As 

mulheres maquilham os olhos de 

preto, os cabelos são cortados à 

‘la garçonne’ (penteado muito 

curto), usam chapéus e 

acessórios. 

Cantinho da História 
A moda no século XX 



 

 

 

Os anos trinta, do século XX, são 

um período de grandes 

mudanças, tanto a nível político, 

como social e económico. Assiste

-se a uma crise financeira 

mundial provocada pelo Crash da 

Bolsa de Valores de Nova Iorque, 

a 24 de outubro de 1929. Com a 

Grande Depressão a assolar o 

mundo, o estilo mais 

conservador e sofisticado é 

predominante nos anos 30. Esse 

é o momento de retorno da 

marcação das curvas femininas 

através de uma elegância 

refinada. As mulheres procuram 

imitar as atrizes de cinema, as 

Divas. No que toca aos vestidos, 

para o dia, mantém-se o 

comprimento da década 

anterior, mas para a noite, 

utilizam-se agora vestidos 

longos, com cortes profundos 

nas costas, reforçando o aspeto 

de elegância e glamour. Os trajes 

desportivos, como por exemplo, 

os calções mais curtos, surgem 

também associados à crescente 

pratica de desportos 

 

Os anos quarenta, do século XX,  

foram marcados pelo início da 

Segunda Guerra Mundial (1939-

1945). Esta guerra abalou todas 

as nações. As roupas ganham um 

estilo militar devido à guerra, 

com as calças a tornarem-se mais 

comuns entre as mulheres. Torna

-se popular um traje composto 

por duas peças, a parte de cima 

com o corte reto e a saia mais 

curta, com pregas finas ou 

franzidas. Os tecidos são mais 

simples, porém resistentes. Usa-

se a bolsa a tiracolo juntamente 

com os chapéus, adornados de 

formas criativas. 

Nos anos cinquenta, do século 

XX, a moda representa o retorno 

da feminilidade, com peças 

repletas de muito glamour e 

requinte: as saias rodadas que 

marcam a cintura, os acessórios 

como as luvas e os chapéus de 

aba larga, cardigans de malha e, 

nas mulheres mais jovens, os 

sapatos baixos, meias soquete, o 

cabelo num rabo de cavalo 

compondo um visual batizado de 

“College. Nos homens existia um 

estilo característico dos mais 

ousados, dos rebeldes, onde 

eram essenciais as calças de 
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ganga justas com t-shirts. Este 

comportamento e o estilo em si 

surge a partir da influência do 

cinema e do rock n’roll, 

nomeadamente com Elvis Presley 

que acaba por ditar as regras da 

moda para os rapazes mais jovens 

dos anos 50. 

Os anos sessenta, do século XX, 

apresentam-se cheios de 

mudanças e inovações. Em 

termos históricos, este foi um 

período marcado por 

manifestações dos jovens, foi a 

época da expansão espacial, da 

guerra do Vietname, de conflitos 

raciais. Nesta época são também 

os Beatles que influenciam a 

moda juvenil. Na moda surgem 

conceitos como a alegria e a 

juventude. Os adolescentes, fruto 

do baby-boom, ditam agora um 

novo estilo. Na sequência dos 

anos 50, os jeans continuam com 

modelos diferentes e inovadores. 

Surgem as tão faladas minissaias 

usadas, muitas vezes, com 

camisas justas e botas e os mini 

vestidos. Aparece o conceito de 

pronto-a-vestir. Verifica-se todo 

um movimento de rebeldia, de 

contestação por parte dos jovens, 

de rejeição de todos os padrões 

de vida defendidos pelos pais. E 

assim surgem os hippies vestindo-

se de forma simples e 

despreocupada, utilizando peças 

artesanais, bordados, bijutaria. 

Vestiam também saias longas ou 

calças “boca de sino”, 

completando este visual com 

cabelos longos e despenteados. 

Nos anos setenta, do século XX, a 

moda foi marcada por estilos e 

tendências diferentes. Cada um 

vestia aquilo de que mais gostava. 

Assiste-se a uma diversificação 

dos estilos. Apesar de o 

movimento hippie ter surgido na 
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década anterior, foi nos anos 70 

que 
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Sites consultados em janeiro de 

2023 

https://app.escolavirtual.pt/
portal/dashboardteacher 

https://www.infopedia.pt/
dicionarios/lingua-portuguesa/

moda 

https://escsmagazine.escs.ipl.pt/
moda/ 

https://
evolucaodamoda.weebly.com/
index.html 

https://www.timetoast.com/
timelines/a-evolucao-da-moda-
feminina-no-seculo-xx 

https://www.adorocinema.com/
series/serie-49/ 

https://www.cnnbrasil.com.br/
estilo/moda-dos-anos-90-uma-
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CRÓNICAS DA SERRA E DO MAR 

 

AS ÁRVORES MORREM DE PÉ 

 

 

 

As nuvens negras, que serviam de cenário àquele espetáculo teatral terrestre, não auguravam 

nada de bom.  As silvas tinham sido heroicamente limpas pelos resistentes destas terras iluminadas pela 

estrela e abandonadas pelo poder centralizador da grande metrópole. O espetáculo começara! As olivei-

ras apresentavam o fruto ainda verde que se tornará negro proximamente; A "flor silvestre", as amoras 

negras e vermelhas, eram o símbolo de todos os humanos que, por mais agressivos que pareçam ser, 

dão à luz rebentos que contribuirão e tornarão a sociedade mais justa e feliz na diversidade da mesma. 

Calcorreando os montes e vales, vislumbravam-se grandes e pequenos carvalhos. Estes terão futuro! As 

resistentes ameixoeiras, este ano, ainda deram frutos saborosos. Os marmeleiros apresentavam igual-

mente, o resultado de dias e noites de amor com a terra húmida e negra. Ao lado, aquele picanço 

(engenho de tirar água a pouca profundidade), outrora utensílio de exercício físico de muitos homens e 

mulheres, estava prestes a tornar-se lenha que alimentaria o fogo das lareiras das gentes daquela terra. 

Quem tanta água ajudou a tirar para dar a beber aos campos que faziam o milagre dos frutos e vegetais, 

seria agora transformado em cinza, dando ainda luz e calor! Ao longe, apreciava-se uma paisagem mag-

nífica com a serra a fazer cerrar os olhos do humano num sonho de tranquilidade e esperança. 

Mais um socalco era duramente ultrapassado. De repente... a face da morte. Aquela árvore que 

fora plantada e regada por aquele humano há alguns anos atrás apresentava-se agora morta: sem fo-

lhas, sem frutos, mas ainda de pé. As árvores morrem de pé! O remorso e a revolta invadiram-no! 

  A cena teatral terminava. A chuva beijava a terra e trazia a esperança do renascimento e rejuve-

nescimento de uma Terra que erra por montes e vales!  

 

 

Paulo Clemente 

Professor de Português 

44|Lugar para as ideias 



 

 

Manifesto pela Paz    
 

 

VAMOS dar as mãos para que nasça a Paz; 

VAMOS abandonar as bombas e metralhadoras para conversar; 

VAMOS acabar com a fome partilhando o que nós produzimos, evitando o desperdício; 

VAMOS cumprir regras para que haja ordem; 

VAMOS respeitar as diferenças para que todos sejam aceites; 

VAMOS acabar com as injustiças para que todos e cada um tenham os mesmos direitos e oportu-

nidades; 

VAMOS criar emprego para que todos vivam com dignidade; 

VAMOS ajudar a acabar com o sofrimento; 

VAMOS promover a Educação como antídoto da guerra; 

VAMOS partilhar conhecimentos para que haja igualdade; 

VAMOS cuidar do planeta Terra para crescermos com saúde; 

VAMOS cada um fazer a nossa parte, pois todos juntos CONSEGUIMOS 

 

Temos de ser nós a fazer ouvir a nossa voz 

C2-3 
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Crónica do Medo 

Medo, que palavra é essa que 

não sei explicar, mas que tantas 

as vezes a sinto??? Sinto mesmo 

sem ter um motivo ou sem saber 

explicar o porquê. É um senti-

mento estranho que assusta e às 

vezes até leva a fazer coisas es-

tranhas e movimentos inexplicá-

veis, como fugir de uma abelha, 

um ser tão pequeno e minúsculo 

ao pé de nós.. Medos todos nós 

temos, podemos até tentar ser 

valentes e não o demonstrar, 

mas bem lá no fundo sabemos 

que existe alguma coisa que nos 

provoca medo. As vezes, os nos-

sos medos são provocados por 

experiencias marcante da nossa 

vida. Por exemplo, eu fujo de 

abelhas porque em pequeno fui 

picado por uma, o meu primo 

tem medo do escuro porque nu-

ma noite de inverno falhou a luz 

e a minha mãe, uma nadadora 

federada tinha medo de nadar. 

Como podia isso ser possível? 

Isso sim fazia-me confusão. Ela 

não tinha problemas em entrar 

numa piscina desde que tivesse 

pé ou de entrar mar adentro 

desde que água não lhe passasse 

a cintura e era capaz de perma-

necer por horas e horas na água. 

No entanto, não conseguia na-

dar, mergulhar, flutuar ou se di-

vertir-se num parque aquático 

mesmo podendo usar boia. Me-

do??? Trauma??? Talvez as du-

as...Tudo começou num dia 

quente de verão em 1990: minha 

mãe estava na praia com 2 ami-

gas, todas elas nadadoras. Esta-

vam a apanhar sol, à beira-mar 

em cima de um rochedo, quando 

de repente surgiu uma onda gi-

gante e as arrastou para o mar. 

O mar estava super agitado e 

elas tiveram que lutar com as 

ondas do mar que as empurra-

vam constantemente e brutal-

mente contra as rochas. Minha 

mãe com ferimentos graves con-

seguiu nadar até à praia e pedir 

ajuda aos nadadores salvadores 

para as amigas. No entanto, uma 

das amigas foi resgatada com 

ferimentos muito graves e a ou-

tra amiga da minha mãe faleceu 

ali mesmo. Minha mãe tinha do-

ze anos e desde esse dia deixou 

de nadar. Ela não conseguia na-

dar. Assim que entrava na pisci-

na o corpo dela bloqueava nos 

pensamentos daquele dia. Para 

ela, nadar numa piscina de águas 

rasas era como arriscar a vida 

nas profundezas do mar. Fui 

crescendo e vendo aquele medo, 

mas também ao mesmo tempo 

no olhar dela a vontade e o dese-

jo de querer voltar a nadar. En-

trei para a natação tinha cinco 

anos e, tal como a minha mãe 

me tornei um nadador federado. 

Íamos vezes sem fim para pisci-

nas dos hotéis e minha mãe dava

-me dicas de técnica de natação, 

mas sempre fora de água. Ficava 

ali sentada nas escadas, na borda 

da piscina ou na área infantil. Eu 

dizia vezes sem fim para ela ar-

riscar e vir até mim. Ela vinha 

vindo devagar, devagarinho, pé 

ante pé, mas assim que chegava 

à rampa que aumentava a pro-

fundidade da piscina eu via pa-

vor na cara dela. Era como se ela 

estivesse a caminhar para o des-

conhecido, não palpável, o corpo 

travava, ela entrava em pânico, 

aflição... Ela respirava profunda-

mente e voltava para trás, aba-

nando a cabeça, dizendo não, 

não. Mas eu via que ela tinha 

vontade de seguir em frente. Mi-

nha mãe, uma mulher de cora-

gem, guerreira, destemida, e ali 

tão insegura, frágil, nem parecia 

a mesma pessoa. Fui insistindo 

dia após dia, ano após ano. Fui 

ensinando tudo que ela me ensi-

nou. E minha mãe pouco a pouco 

foi evoluindo até que um dia ela 

me surpreendeu, fechou os 

olhos e mandou-se para a frente 

deslizando na água. Parecia uma 

miragem, os braços começaram 

a se mover-se, primeiro um, de-

pois o outro. O corpo movendo-

se todo, segue sempre, sem pa-

rar, até ao final da piscina adulta. 

Chega ao final, olha para mim e 

sorri, vejo um sorriso enorme na 

face dela. Sinto um orgulho 

enorme, bato palmas e grito 

“boa, mãe, és a maior”. Nadei 

até ela para a abraçar e regressa-
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mos os dois a nadar juntos como 

há tanto tempo o desejávamos 

fazer. Por isso digo que na vida é 

preciso coragem e, sobretudo, 

acreditar que conseguimos, ten-

tar um pouco cada dia e um dia 

podemos vencer os nossos me-

dos, nem que para o vencer seja 

necessário fechar os olhos. Às 

vezes fica mais fácil ultrapassar 

o que não vemos. Nem sempre 

eles se vão embora por comple-

to, mas ficam escondidinhos dei-

xando a gente viver com eles. Se 

queremos muito uma coisa, te-

mos que dar o primeiro passo, 

mesmo que ele seja de medo, 

receio, duvida.... Não adianta 

escondê-los, pois temos de se-

guir o nosso caminho para nos 

libertarmos. Às vezes, o outro 

pode ser a chave para nos aju-

dar a superar o medo. Não te-

nham medo de admitir. Afinal, 

todos  temos...medos....  

 

 

 

 

 

 

 

Rodrigo Neves , 9.ºF  

Esta frase encontra-se no livro 

“Campos de castilla” de Antonio 

Machado. Esta frase para mim 

faz todo o sentido e vive perma-

nentemente no meu pensamen-

to. Às vezes temos medo do des-

conhecido, duvidas se vamos 

conseguir alcançar os nossos 

objetivos, mas temos que com-

preender que tudo acontece a 

seu tempo, passo a passo. Nunca 

é tarde para alcançarmos os nos-

sos objetivos e metas. Mesmo 

que sejam antigos. Se o único 

momento que temos a certeza 

da existência é o presente, então 

temos que começar já a cami-

nhar, a fazer o nosso caminho, 

para alcançar o que tanto pre-

tendemos. Não basta querer ou 

desejar, é necessário fazer por 

isso e nada acontece no agora, 

mas tudo pode acontecer no 

amanhã. Cada passo uma etapa 

até ao sucesso. Sempre que eu 

via peregrinos a caminhar pela 

nossa cidade, pensava o que os 

motivava a o fazerem. Via neles 

cansaço, mas ao mesmo tempo 

alegria no rosto. E foi após ler 

esta frase que desafiei meus pais 

e meus tios a fazerem o caminho 

português central de Santiago a 

pé. O desafio foi aceite e em ju-

nho deste ano lá fomos nós. Me-

do, ansiedade, angustia, nervos, 

mas uma certeza, uma grande 

vontade de iniciar esta aventura. 

Inicia-se o caminho e não se tem 

tempo para pensar em mais na-

da, é andar para a frente que 

existem muitos quilômetros a 

serem feitos, é seguir caminho, 

no presente e no agora. Chega 

uma altura que todo o nosso 

corpo dói, mas desistir não está 

no nosso pensamento, apenas o 

fim, o destino, a nossa meta. 

Cruzamos com pessoas de todos 

os países, de todas as idades e 

raças, e todos contam histórias 

de vida fantásticas e motivado-

ras, as pessoas têm sempre um 

sorriso enorme quase nem con-

segues perceber o cansaço delas 

ou a dor provocada pelas bolhas. 

Ninguém usa telemóveis e eu 

também me esqueci do meu, 

coisa rara, que pensava ser im-

possível. Em conjunto, tudo se 

torna uma festa, muita risada e 

animação. Numa peregrinação, 

não há diferenças entre as pes-

soas … não há ricos nem pobres, 

não há classes, não há géneros 

nem raças … só pessoas; com 

motivos diferentes, mas com as 

mesmas dores, com o mesmo 

sofrimento, com o mesmo esfor-

ço, o mesmo desafio e o mesmo 

destino. E o caminho... as flores-

tas, as montanhas, as cascatas, a 

natureza em estado puro é tão 

aconchegante, faz-nos deslum-

brar e caminhar sem dar pelos 

quilômetros a passar. As ruas 

empoeiradas dos centros históri-

cos, cheias de monumentos e 

cheias de histórias que nos 

transportam para outros tem-

pos. Liberdade, paz, tranquilida-

de... Sentimos que não precisa-

mos de mais nada para ser feli-

zes, as poucas coisas da nossa 

«O caminho faz-se caminhando»  
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pequena mochila são suficien-

tes. Às vezes, temos que superar 

caminhos íngremes e subidas 

penosas, mas somos presentea-

dos com vistas do outro mundo. 

Para apreciar o sol é preciso an-

dar à chuva, para apreciar o ca-

lor é preciso apanhar frio, para 

valorizar a água é preciso ter se-

de. E parece que tudo é tão sim-

ples, que os nossos esforços, a 

nossa persistência e coragem 

são sempre recompensados. O 

esforço físico é momentâneo e 

logo passa. Fica para trás! As bo-

lhas se recuperam, as pernas 

voltam a estar fortes, o cansaço 

superado. Caminhar é acreditar 

que conseguimos mesmo que 

todos acham uma loucura. É fa-

zer das dores uma superação 

pessoal a cada passo. É dar valor 

ao que a vida nos dá e que na-

quele momento nada temos 

connosco. E, quando chegamos 

finalmente a Santiago é uma in-

vasão de sentimentos. Uma ale-

gria enorme porque chegamos à 

nossa meta e uma tristeza imen-

sa porque o caminho terminou. 

Trazemos connosco uma baga-

gem bem maior, mas uma baga-

gem que não pesa, que não se 

perde ou nos roubam. Amizades 

que ficaram para sempre, assim 

como o abraço caloroso do fa-

moso Pepe em Padrón. E... des-

pedimo-nos de Santiago não 

com um adeus, mas com um até 

já porque se tudo começa com 

um «tu és tolo», tudo termina 

com «então, qual vai ser o próxi-

mo?» Na vida não interessa o 

ponto de partida, mas sim a ca-

minhada. Continua, insiste, su-

pera...e vencerás.  

 

 

 

Rodrigo Neves, 9.º F 

Era uma vez um bacalhau malan-

dro que fugiu do livro de Natal 

da Clara, onde ele era o persona-

gem principal. Vivia nos mares 

gelados  da Terra  Nova, com 

muitos parentes . Era o mais res-

peitado  de todos. Era o mais 

velho ,  o mais forte  e o mais 

rápido. Fugia  sempre aos  anzóis 

dos bacalhoeiros. 

A Clara, ao saber da existência 

deste bacalhau, deslocou-se à 

Islândia. Sentada num banco ao 

pé do mar, lia uma história.   A 

dada altura, começou a chorar,  

pois nesse ano não haveria baca-

lhau na ceia do seu Natal . 

O bacalhau, ao ouvir e ver a tris-

teza da menina, decidiu deixar-

se   apanhar pelos anzóis dos 

pescadores   caxineiros . 

Rapidamente se sentiu todo 

aberto, escalado, salgado e meti-

do no  porão  do  navio Santa 

María  Manuela. 

Sete  meses  depois,  o nosso 

bacalhau  encontrava-se a se-

car  junto à foz  do Rio Ave em 

Vila do Conde . 

Numa tarde   de dezembro, a 

Clara passeava junto à seca, com 

o seu pai e disse-lhe: 

-Pai,  aquele  é o meu fiel amigo , 

tens   de o comprar . 

Foi assim que   a Clara, ao ver   a 

mãe a demolhar  o bacalhau, 

pegou na cara   do bacalhau e 

pediu-lhe que   voltasse para o 

livro . 

Na noite de Natal, enquanto to-

dos comiam o bacalhau, a Cla-

ra   pensava que para uns serem 

felizes outros sofrem e morrem . 

 

 

 

Francisco Silva  C4-4 

Escritomania 
Semana do Mar  
O bacalhau que fugiu da história 
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AUTO DA BARCA DO INFERNO NO SÉC. XXI- Cena do Aluno 

Autor: Diana Moreira, 9.º F 

(Entra o aluno, com um ar muito feliz, convencido de que vai para a barca do Anjo, porém quando lá che-
ga é surpreendido): 

Aluno: Bom dia, Anjo! 

Posso entrar na sua barca? 

Anjo: Bom dia, Gonçalo! 

Porque haverias tu  

De entrar na minha barca? 

Aluno: Portei-me bem em terra 

 Não cometi nenhum pecado 

Anjo: Estás muito enganado. 

Lembro-me perfeitamente  

De quando copiaste no teste  

De físico-química, do dia; 

Em que roubaste a resolução  

Do teste ao professor só para  

Teres boa nota, mas nem assim  

Tiraste positiva. 

Aluno: Pois…. Contra factos não há argumentos. 

Anjo: Já podes ir para a barca vizinha, 

Vais adorar. 

(Gonçalo sai da barca do anjo e vai diretamente para a barca do Diabo.) 

Diabo: Olá, olá Gonçalo! 

Aluno: Olá (diz ele com receio). 

Diabo: Não precisas de ter  

Medo, não sou nenhum  

Cão para te ferrar. 

Aluno: Pois, tem razão, desculpe. 

Diabo: Mudando de assunto! 

 Bem-Vindo à minha barca! 

 Aqui serás muito feliz! 

Aluno: Acredito que sim (ironizando). 

Resignado, o aluno entra no batel infernal que rumará ao inferno. 

 



 

 

Era uma vez, uma aluna da Esco-

la Secundária José Régio chama-

da Matilde. Matilde teve uma 

infância e uma adolescência 

muito difíceis e passou por mui-

tas dificuldades. Devido a todos 

esses traumas, Matilde veio a 

crescer com a Doença mental 

mais temível de todas, a depres-

são. Esta pobre adolescente de 

17 anos que tomou todos os 

medicamentos imagináveis cho-

rava dia e noite. A sua vida esta-

va a cair aos pedaços. 

Num certo dia, na escola, ouvi-

am-se rumores de que uma no-

va psicóloga, muito experiente e 

muito conhecida vinha fazer 

consultas. Esta senhora era alta, 

tinha cabelo escuro e comprido, 

com os olhos mais claros que a 

água, e vestia-se bem. Trazia 

sempre consigo uma mala, pare-

cia ser uma pessoa muito confi-

ante de si mesma e também 

muito altruísta. No primeiro dia 

da sua chegada, Matilde foi a 

primeira a ter uma sessão com 

ela. Entrou no consultório; fe-

chou a porta e sentou-se caladi-

nha, à espera da mesma narrati-

va que acontecia sempre com 

outros psicólogos. A psicóloga 

sentou-se e disse: 

- Era bom que não estivesses 

aqui! 

- Porquê?-perguntou ela com 

uma certa arrogância 

-Porque se não estivesses aqui 

comigo nesta mesma sala, era 

sinal de que a tua cabeça estava 

completamente limpa 

-Pois, isso sei eu! - respondeu 

Matilde 

- Eu sou muito experiente em 

casos como o teu, e sinceramen-

te acho que ter o apoio da tua 

família e dos teus amigos é mui-

to importante no teu processo 

de recuperação-disse a psicólo-

ga. 

-Bom, se quer que lhe diga, está 

a ensinar a missa ao padre, por-

tanto isto é uma perda de tem-

po- disse Matilde já chateada. 

Prestes a sair da sala, Matilde é 

parada pela psicóloga que lhe 

pergunta: 

-Agora vem a parte divertida, 

como é que te sentes? 

- Sinto-me sozinha o tempo to-

do, sufocada como se tivesse 

uma corda à volta do pescoço. 

Sinto um vazio em mim, e mui-

tas dores no meu corpo. Acho 

que ninguém vai compreender-

me verdadeiramente-disse Ma-

tilde. 

Nesse preciso momento, as lá-

grimas começaram a escorrer da 

cara desta rapariga. Depois dis-

to, a psicóloga acalmou-a. Daí 

em diante, Matilde começou a 

vir ao resto das sessões, apesar 

de essa não ter sido a ideia, ini-

cialmente. 

Num dia bastante chuvoso, Ma-

tilde chama o professor, e sai da 

sala com a cara abalada. Dirige-

se para um dos seus locais de 

conforto, o terraço de sua casa. 

Com isso, chega o pior que uma 

pessoa com depressão pode 

passar. Uma das suas mais lon-

gas e duradouras amizades, 

apercebe-se da sua ausência e o 

seu estado de abalo à saída da 

sala e decidiu ir atrás dela. Foi a 

sua casa e viu-a quase a ter os 

seus dias contados, e disse-lhe: 

-Não faças isso! Este tipo de si-

tuação é permanente para um 

problema temporário- disse a 

sua amiga com a voz trémula e 

muito assustada 

-Agradeço a tua solidariedade, 

mas eu não tenho onde me 

agarrar, já não faz sentido para 

mim a vida que vivo- disse Ma-

tilde, já desistindo. 

No final, disto tudo, Matilde é 

envolvida de certa lucidez e 

agarra a vida com o conselho da 

sua amiga para a vida. 

“O suicídio é uma solução per-

manente, para um problema 

temporário.” 

 

                           Maria Mar, 9.º D 

A doença mais temível  
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Considerado, pelos meios de co-

municação de todo o mundo, 

como o funeral do século, no dia 

8 de setembro de 2022, recebe-

mos a notícia como o “fim de 

uma era e o coração partido”. 

Durante setenta anos, a Rainha 

Isabel II, além de matriarca, foi a 

grande monarca, foi chefe de 

estado de quinze Nações e líder 

da Commonwealth que reúne 

cinquenta e três países. 

Nascida Isabel Alexandra Maria, 

no dia 21 de abril de 1926, era 

conhecida como “Lilibet” pela 

família e amigos. Embora não 

parecesse destinada a governar, 

já que quando nasceu era a ter-

ceira na linha de sucessão ao tro-

no, Isabel foi empurrada para 

este desempenho, depois de seu 

tio, Eduardo VIII, abdicar do tro-

no em 1936. Esta abdicação mu-

dou o curso de vida de Isabel, 

passando a ser Sua Majestade 

Isabel II, Rainha do Reino Unido 

e da Irlanda do Norte. Assumiu 

muito jovem não apenas o co-

mando de uma nação, mas tam-

bém o de uma família marcada 

pelos escândalos e conflitos. No 

entanto, o sentido de dever pre-

valeceu sempre acima de tudo, 

exemplificado pelo seu lema pes-

soal: “Eu sirvo”. 

 

Curiosidades…  

 

STATUS QUO 

Status quo é um termo latino 

significa estado atual. 

O status quo está relacionado 

com factos, situações e coisas, 

independentemente do momen-

to. Este termo é geralmente 

acompanhado de outras palavras 

como manter, defender, mudar, 

etc.. “considerando o status 

quo” significa: considerando-se a 

situação atual. 

Status quo é a condição, a posi-

ção das coisas, e não significa 

necessariamente coisas ruins. É 

um termo neutro, que pode ter 

um sentido positivo ou negativo. 

O conceito inicial do status quo 

tem origem na expressão diplo-

mática “in statu quo ante 

bellum”, isto é, “como era antes 

da guerra”, que significava recu-

perar a situação de poder e lide-

rança que havia antes de uma 

guerra. 

Utiliza-se também a expressão 

status quo para simplificar uma 

conversa, como resumo dos dife-

rentes elementos. 

 

 

Trabalho coletivo, 9.ºB 

Disciplina de Cidadania e  

Desenvolvimento 

Our hearts are broken 
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O que podemos saber sobre a Commonwealth? 
 
A Commonwealth é uma organização intergovernamental composta por 53 estados soberanos, a maioria 
ex-colónias britânicas. Foi formalizada em 1931. Resultou  das transformações estavam a ocorrer no Im-
pério Britânico, nomeadamente as suas colónias a tornarem-se independentes – o Egito em 1922, o Ira-
que em 1932.  
Os países para fazerem parte da organização tinham que partilhar um conjunto de princípios:  iguais em 
estatuto, independência nos assuntos internos e externos, fidelidade à Coroa, à rainha. Estes estados 
soberanos partilham valores comuns como: democracia, direitos humanos, liberdade, livre comércio, paz 
mundial. Estes são alguns dos valores do grupo de estados soberanos da Commonwealth. Nesta comuni-
dade, estão países como Chipre, Trindade e Tobago, Sri Lanka, Tanzânia, Singapura, Serra Leoa, África do 
Sul, Austrália, Canadá, Índia, Jamaica.  
 
Adaptado de https://tag.jn.pt/commonwealth-o-que-e-esta-organizacao/    

Lídia Sanches Mota, 
Professora de Geografia 

https://tag.jn.pt/commonwealth-o-que-e-esta-organizacao/


 

 


