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Editorial

M

ais um ano letivo que finda…
ais especificamente a lecionação das aulas porque a
azáfama de final de ano só agora começa.

E começa, quer para os alunos que realizarão provas de exames finais, nomeadamente os alunos do 9º, 11º e 12º anos de
escolaridade, quer para os professores e funcionários, na operacionalização de processos que agora terminam, bem como na
preparação do próximo ano letivo.
Porém, podemos já afirmar que estamos de consciência tranquila, com o sentido de dever cumprido.
E venham as férias para descansar e retemperar as forças, para estarmos a cem por cento já no
próximo mês de setembro. E o tempo passa depressa, sobretudo se for em período de férias!
Quero aproveitar este momento, para fazer um grande agradecimento a todos os meus colaboradores (professores, funcionários, representantes das instituições/empresas locais - parceiros
do agrupamento, encarregados de educação), pois, não teria sido possível desenvolver o trabalho que foi imprescindível para a promoção do sucesso educativo dos nossos jovens, sem a vossa prestimosa participação, coadjuvação e cooperação. Bem hajam!
Valho-me igualmente desta ocasião, para convidar toda a comunidade educativa e local a participar na atividade do “Dia do Profissional do AEPAN” que se realizará no próximo dia 7 de julho.
Será um momento simbólico na vida do Agrupamento, pois terei o privilégio de homenagear 20
pessoas da nossa comunidade educativa, pelo seu
empenho e esforço profissional dedicado à causa pública, ao longo de 30 e 40 anos.
A construção do Agrupamento é o resultado do profissionalismo de uma grande família de profissionais
que deram “corpo e alma” à nossa instituição. Como
reconhecimento do seu desempenho, este dia é-lhes dedicado, com muita gratidão!
A Diretora
Aldina Pereira
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25 Abril
“Revolução dos Cravos”
Cerimónia evocativa dos 43 anos
No âmbito das celebrações do quadragésimo terceiro aniversário do movimento militar de
25 de abril que restituiu ao povo português o sentido e sentimento de Liberdade – um dos mais
valorosos direitos da Humanidade -, os alunos do 6º A e B, 9ºA e 12ºA do Agrupamento de Escolas de Mesão Frio, comemoraram no dia 24, no auditório do Agrupamento, o dia em que as
espingardas floriram cravos e o povo saiu à rua com júbilo e esperança.
Desafiados e orientados pelos professores da disciplina de História sob a supervisão da
professora Maria do Céu Couto, os alunos promoveram um conjunto de atividades.
Num primeiro momento, os convidados assistiram a uma sessão de declamação de poesia selecionada, com autonomia e responsabilidade, pelos alunos do 9ºA acompanhados ao piano pelo professor António Correia.
Num

segundo

momento, os convidados visitaram a exposição de trabalhos realizados pelos alunos.
Celebrar o 25
de abril é ter consciência de que os ideais da Revolução dos
Cravos estão presentes em objetivos e que temos memória e amamos a Liberdade.
Professoras, Isabel Salgueiro, Maria do Céu Couto e Sónia Guedes
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CORDÃO HUMANO
No dia 28 de abril, saímos da sala de aula pelas 10h15 e fomos todos juntar-nos com o préescolar e o 1ºciclo para formarmos o Cordão Humano.
Isto aconteceu no âmbito do mês de abril, da prevenção dos maus-tratos na infância e juventude, organizado pela CPCJ de Mesão
Frio.
Depois voltamos para as aulas.
Qualquer tipo de mau trato é proibido
pela lei e quando há crianças maltratadas devemos denunciar a situação
pois as crianças têm que ser protegidas.
“O primeiro passo para a prevenção é
a informação.”

Fernando Inácio nº14 5ºA
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Segundo o calendário português o Dia da Mãe é comemorado no primeiro domingo do mês de maio. A nossa escola este ano preparou
algo especial para lembrar este dia: as mães dos alunos do 2º e 3º
cilcos foram convidadas para um pequeno almoço carregadinho de
amor. Tivemos um total de 62 mãe/
encarregada de educação/pessoa próximas dos alunos, a participar nesta actividade mais os respectivos alunos. Foi
uma manhã diferente e muito animada,
no final cada uma recebeu uma pequena lembrança.
A animadora sociocultural, Fátima Pereira

No passado dia 19 de Maio, cerca de 80 alunos do APAN viajaram até Valpaços para o encontro de alunos E.M.R.C.
Saímos da escola por volta das 9.00h, em dois autocarros, acompanhados pelos professores: Zeferino Barros, Maria Manuela Monteiro, Cidália loureiro, Clara Casaca e Natália Rebelo.
Fizemos uma pausa numa estação de serviço para irmos a casa de banho e tomar
o pequeno-almoço. Chegamos a Valpaços pelas 11:30h e fomos recebidos por duas monitoras que nos indicaram o caminho para o Santuário onde estava a decorrer uma oração rezada pelo bispo de Vila Real. No fim da oração fomos almoçar,
cada um trouxe o seu farnel mas todos o partilharam. Foi um momento de convívio
entre alunos e professores espectacular. Depois de almoçarmos foi a altura de irmos para as diversões: insufláveis, aula de zumba, rapel, concertos, futebol entre outras actividades.
Foi um dia muito divertido, conhecemos muitas pessoas e fizemos novos amigos. Chegamos a Mesão
Frio pelas 17:00h, Cansados mas felizes.

Alunos do Clube de Jornalismo 2º ciclo
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Cocktail de ideia

No dia 09 de junho o projeto Porta D`Ouro realizou em parceria com o
AEPAN o concurso “Cocktail de Ideias”.
No auditório do nosso Agrupamento assinalou-se a abertura oficial do
evento, pela senhora diretora, Dra. Aldina Pereira e pelo Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Mesão Frio, Dr. Alberto Pereira.
Seguiram-se

as

apresenta-

ções das ideias empreendedoras dos alunos do ensino secundário. Os projetos foram avaliados por representantes do
Instituto Politécnico de Bragança, ACIR, Casas de Campo de
Vila Marim, Santa Casa da Misericórdia de Mesão Frio e Agrupamento de Escolas Professor António da Natividade.
Contámos ainda com a apresentação do empreendedor Dr.
Tiago Vaz, proprietário de uma empresa que surgiu no âmbito
escolar e que caracterizou aos alunos, tendo explicado como
uma ideia empreendedora se concretiza em negócio.
O evento foi animado com os grupos de dança “Super Star” e
“Pop Stars” do Agrupamento de Escolas Professor António da
Natividade.
Parabéns a todos os alunos e respetivos mentores pelas ideias
empreendedoras apresentadas. Foram classificados nos três
primeiros lugares os seguintes projetos:
1º Classificado: Rendas de Barqueiros;
2º Classificado: Ateliê dos Amigos;
3º Classificado: Bar Pedras;
O Porta D`Ouro pretende continuar a desenvolver ações que estimulem as capacidades empreendedoras dos alunos, numa perspetiva de reforço da iniciativa, da inovação, da criatividade e do gosto pelo risco.
A animadora sociocultural, Fátima Pereira
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O Dia Mundial da Dança celebra-se todos os anos
no dia 29 de abril. A data foi criada em 1982 pelo
Comité Internacional da Dança (CID) da UNESCO.
A comemoração tem por base o dia de nascimento
de Jean-Georges Noverre, que nasceu em 1727 e
foi um dos grandes nomes mundiais da dança. A
celebração do Dia Mundial da Dança tem como
objetivo celebrar esta arte e mostrar a sua universalidade, independentemente das barreiras políticas,
culturais e éticas.
O nosso agrupamento de escolas não quis ficar de
fora desta comemoração. No dia 28 de abril, comemorámos a data com um concurso de dança; tivemos a participação de cinco grupos, do 2º e 3ºciclos.
As grandes vencedoras foram as meninas do 5ºA.
Muitos parabéns!
A animadora sociocultural, Fátima Pereira
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Visita de Estudo

No dia 24 de maio, realizou-se uma visita de estudo aos Museus da Chapelaria e do Cal-

çado, que se situam na cidade de São João da Madeira.
Saímos de Mesão Frio por volta das dez horas e rumamos em direção à praia de Esmoriz. Quando aí chegamos, e como o tempo apertava, almoçamos à beira mar, comemos um gelado e matamos, ainda que brevemente, as saudades que tínhamos da areia e da água.
Regressando ao autocarro, prosseguimos viagem para o Museu da Chapelaria. Estava à
nossa espera uma guia chamada Joana que nos acompanhou
durante toda a visita. Ela explicou-nos todo o processo de fabrico do chapéu de feltro. Vimos matérias-primas, máquinas,
tecidos, moldes, instrumentos e chapéus, alguns já muito antigos. Dentro do museu e ao longo de três pisos de exposição,
ficamos a conhecer toda a cadeia operatória do pelo ao cone,
do cone ao chapéu e, finalmente, aos acabamentos.

Em seguida dirigimo-nos ao Museu do Calçado.
Nestas instalações também fomos orientados por uma
guia chamada Sara. Ela contou-nos a história do calçado
ao longo do tempo e elucidou-nos sobre a arte da sua fabricação. Descobriram-se histórias de vidas dedicadas aos
sapatos e sapatos que marcaram vidas. Vimos sapatos de
diversos estilistas e de algumas individualidades. Como o
tempo estava a escassear regressamos a Mesão Frio.
alunos do 4º ano, turma A – Centro Escolar
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Neste período fez-se o superT das Ciências Naturais dos 7º e 8ºanos. Como resultados das
turmas do 7º ano, o primeiro e segundo vencedores, foram respetivamente, o aluno Pedro Alves do 7ºB e o aluno Fábio Fonseca do 7ºC.

Pedro Alves

Fábio Fonseca

No SuperT das Ciências Naturais do 8ºano, o primeiro e segundo vencedores foram respetivamente, o aluno João Almeida e Esmeralda Vaz, ambos do 8ºA.

João Almeida

Esmeralda Vaz

Todos os alunos participaram com muito empenho e satisfação. Para todos eles, os parabéns
pelo espírito de competição e companheirismo muito saudáveis.
Os professores de Ciências Naturais
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No dia 19 de Maio, sexta-feira, decorreu
em Valpaços o VII Encontro de Educação
Moral e Religiosa Católica (EMRC) da Diocese de Vila Real, onde se concentraram
os alunos de EMRC de todas as escolas
do distrito. Entre elas estava o Agrupamento de escolas de Mesão Frio.
Saímos de Mesão Frio por volta das 9:00 porque ainda é um bocado longe do ponto de partida
até á chegada desejada. Distribuímo-nos por dois autocarros e por uma carrinha.
Durante a viagem, foi uma diversão: ouvimos música, dançamos (embora com o cinto) jogamos…
Quando chegamos a Valpaços, a escadaria da Nossa Senhora da Saúde estava
completamente cheia, e foi aí que começou o entusiasmo.
De seguida, começou uma mini celebração da palavra onde foi lido o evangelho
do dia e explicado pelo senhor bispo D.
Amândio José Tomás. Este salientou que
Jesus não nos rouba nada mas dá-nos tudo e que é o nosso único fiel amigo que não nos trai.
Passado um bocado começou a hora de almoço onde todas as escolas fizeram uma espécie de
piquenique no chão.
Ás13:10, fomos todos para o campo de futebol, onde podíamos andar nos insufláveis, jogar à
bola, fazer rapel e até ouvir uma banda a tocar.
Às16:30 regressamos a Mesão Frio.
Adoramos esta visita e esperamos voltar a Valpaços.
Inês Cardoso Nº11 5ºA
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Ciências da Terra e da Vida
Como tema de final de ano para estas Crónicas das Ciências da Terra e da Vida, escolhi uma
atividade na qual os alunos do 12ºA tiveram
oportunidade de participar – 2ª Edição do FCTNova Challenge 2017. Esta iniciativa organizada
pela Faculdade de Ciências e Tecnologias da
Universidade Nova – Lisboa, duplicou no presente ano o número de participantes, tendo ultrapassado a barreira das 4 centenas. Apoiado pela
Embaixada dos Estados Unidos da América, este encontro visa essencialmente estimular o espírito empreendedor dos alunos à saída do Ensino Secundário por via da apresentação de projetos
de Ciência e Tecnologia que se destinem à resolução de problemas do quotidiano. Desta forma,
não só surge a oportunidade de estudantes de várias áreas do território nacional de se conhecerem e trocarem ideias sobre os projetos desenvolvidos, como também constitui um momento de
crescimento individual e coletivo. O
nosso Agrupamento foi o único do distrito de Vila Real a apresentar-se neste Encontro, tendo candidatado dois
projetos – Construção de um Termociclador e Efeito das Radiações e Substâncias Químicas na Capacidade Regenerativa da Planária, que foram validados pelo Júri do FCTNova Challenge. Assim sendo, no passado dia 7 de junho, a Diretora do Agrupamento – Dr.ª Aldina Pereira –
acompanhou o grupo de estudantes que integraram as duas Equipas participantes, contando
ainda com a participação do docente Coordenador dos Projetos – Nuno Paula Santos.
Continua ||
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Continuação ||

Embora não tivéssemos conquistado o desejado primeiro prémio – Viagem aos EUA, com visita à NASA
e 5000€, o momento vivido foi, e será, certamente, inesquecível para todos os seus intervenientes, pois foi a primeira vez que o Agrupamento se lançou num evento com
esta dimensão e com projetos cuja pertinência Técnica e
Científica, constituíram um momento de aprendizagem diferente, com vista à integração plena de saberes e competências do aluno/cidadão do século XXI.
A todos os nossos alunos participantes, o meu profundo
reconhecimento pelo empenho, dedicação e trabalho que tiveram na elaboração dos Projetos. Fica ainda uma nota à Diretora do Agrupamento que nos apoiou nesta iniciativa, à FCTNova pela forma magnífica com que fomos recebidos e ao Município de Mesão Frio, na pessoa do Sr. Presidente – Dr. Alberto
Pereira, pelo apoio prestado ao nível do transporte das equipas ao Monte de Caparica – Campus da

Nuno Paula Santos

Faculdade de Ciências e Tecnologias.

No passado dia 31 de maio, no auditório do
AEPAN, decorreu o encontro “Formação no âmbito da surdez”, com uma duração de três horas,
organizada pelo Departamento de Expressões/
Educação Especial e dirigida a Docentes, Não
Docentes e Encarregados de Educação. A iniciativa fortemente estimulada pela Diretora do
AEPAN, permitiu perceber a posição da professora Maria João Xavier, relativamente ao
quadro genérico da surdez, da necessidade da salvaguarda dos mecanismos de inclusão de alunos com esta especificidade, tarefa importante na construção de uma sociedade mais adulta e equitativa. Num segundo momento, após a palestra teórica, e com
carácter mais prático, a Professor Cláudio Fonseca, tendo convidou o presentes a aprenderem a Língua Gestual,
momento que enriqueceu a própria ação, solicitando aqui e ali alguns sorrisos…
Certos de que esta acção ajudará a mudar o modo como se olha a diferença, o encontro encerrou com votos de
agradecimento a todos os envolvidos na mesma!.
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No dia 4 de abril, no âmbito da atividade
“Escola para todos” decorreu na nossa escola um Peddypaper, no qual puderam participar todos os alunos, do 2.º ciclo de escolaridade ao ensino secundário. Os professores do departamento das ciências
exatas e da natureza e tecnologias do
agrupamento construíram os passaportes com questões relacionadas com as disciplinas de
matemática, ciências naturais, biologia e geologia, física e química e as tecnologias de informação e comunicação, de acordo com os planos curriculares do respectivo nível de ensino.
Os alunos, atempadamente, constituíram-se em equipas e apresentaram-se prontamente para
participarem.
Foi notório o empenho com que os alunos realizaram esta atividade, pela forma como tentaram descobrir os locais de realização das provas, com base nas indicações fornecidas nos
respectivos passaportes, no trabalho de grupo que revelaram, na vontade de realizarem com
sucesso as propostas e no quererem acabar no menor tempo possível!
Participaram 76 alunos, sendo 44 alunos do 2.º ciclo, 25 alunos do 3.º ciclo e 7 alunos do ensino secundário.
As equipas vencedoras por ciclo de escolaridade, foram:
Ciclo

Nome

Turma

2CEB

Maria Francisca Pereira | Beatriz Pendão | Beatriz Miranda | Maria Inês Amorim | Mariana Poças
Diogo Macedo | Joana Sequeira | Margarida Alves | Rui Rafael | Carlos Sousa

6.ºB
9.ºA

Mariana Miranda | Maria Carolina Marques

12.ºA

3CEB
SEC

Parabéns a todos os alunos participantes!
O Departamento das Ciências Exatas e da Natureza e Tecnologias
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No último dia do 2.º período decorreu na nossa escola o Concurso Canguru Matemático 2017. Tratase de um concurso cuja única prova é constituída
por itens de
escolha múltipla de dificuldade crescente enão existe qualquer seleção prévia nem existe uma prova final. A organização
deste evento no nosso agrupamento esteve a cargo
dos professores de Matemática e a nível nacional o responsável pela dinamização do concurso é o Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra com o apoio da
Categoria

Escolar

Benjamim

Cadete

Júnior

Estudante

Socie-

Nome

Turma

Pontuação

Cristiano Santos

5.ºA

82,75

Afonso Ribeiro Pinto

5.ºA

71,25

Inês Ribeiro Cardoso

5.ºA

65

Luís Martins

8.ºB

107

Ana Correia

8.ºA

97,5

Eduarda Santos

8.ºB

68,75

devidamente separados por cinco categorias:

Joana Sequeira

9.ºA

98,25

Escolar (5.º e 6.º anos de escolaridade), Ben-

Emanuel Martins

9.ºB

31,25

jamim (7.º e 8.º anos de escolaridade), Cade-

Gonçalo Macedo

10.ºA

63,75

te (9.º ano de escolaridade), Júnior (10.º e

João Barros

10.ºA

63,75

Paulo Morais

11.ºA

60

Mariana Miranda

12.ºA

64,5

Carolina Marques

12.ºA

58

dade
Portuguesa de Matemática.
A adesão dos alunos superou as expectativas
iniciais. Inscreveram-se 70 alunos que foram

11.º anos de escolaridade) e Estudante (12.º
ano de escolaridade). As pontuações máximas são de 120 pontos na categoria Escolar
e de 150 pontos nas restantes categorias.

Apesar do grande objetivo do Concurso Canguru Matemático ser o de contribuir para a popularização e promoção da matemática junto dos jovens, a seguir destacam-se as melhores pontuações obtidas pelos nossos alunos.
Obrigado a todos os participantes.

O grupo de Matemática
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Ações/Debate sobre saúde:
“Gravidez na Adolescência/Gravidez não Desejada” aos alunos do 11º ano;
“Educação Sexual” aos alunos do 7º ano;
“Violência Escolar” aos alunos do 4º ano do 1º ciclo;
“Prevenção de Comportamentos de Risco” aos alunos do 12º ano.
Comemoração de dias temáticos:
Dia Mundial da Saúde (04/04/2017) – realização de um PeddyPaper da Saúde e da Atividade Física com os alunos do 3º ano do 1º ciclo;
Semana Europeia da Segurança Rodoviária (de 2 a 5/05/2017) – realização de atividades
lúdicas e pedagógicas (filmes, fichas, jogos, folhetos, etc.) como forma de informar, precaver e prevenir acidentes, junto dos alunos do 1º ciclo.
Implementação do Projeto PASSE (Programa de Alimentação Saudável em Saúde Escolar):
Realização de atividades científicas, lúdicas e pedagógicas através do programa PAS3 (alunos dos 3º
anos do 1º ciclo) e PASSEzinho (alunos do préescolar) (filmes, jogos, livros, fichas, concursos,
etc.) como forma de promoção de uma alimentação saudável junto da comunidade educativa.
Implementação do Projeto SOBE (Saúde Oral nas Bibliotecas Escolares):
Realização de atividades científicas, lúdicas e pedagógicas (através do manualPASSEzinho – Saúde Oral), com o objetivo de promover a saúde oral e prevenir a cárie dentáriaaos alunos do pré-escolar.
Formações:
Suporte Básico de Vida (SBV) aos alunos do 9º ano;
Alimentação Saudável aos pais/encarregados de educação do agrupamento escolar;
PRESSE – Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar aos professores do
agrupamento escolar.
Enfermeiro Miguel Pereira
Unidade de Cuidados na Comunidade Douro – UCC Douro
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Desporto Escolar- Regional Norte de Badminton Juvenis
Mais uma vez, pelo terceiro ano
em quatro possíveis, o grupo/
equipa de Badminton juvenis feminino, foi apurado para o Regional Zona Norte. Este ano, infelizmente, não nos podemos representar pelos elementos melhor
classificados do nosso grupo, como faz qualquer equipa, para
além de terem sido estas as alunas que conseguiram o apuramento na fase de grupos. Isto
aconteceu porque os responsáveis superiores do Desporto Escolar nacional, marcaram o Regional para os dias 16 e 17 de junho, quando os exames nacionais de várias disciplinas do 9º, 11º e 12º anos estavam já marcados a partir do dia 19.
Apesar disto tudo, representamos na mesma com toda a honra e mérito o distrito de Vila Real
no Regional Norte de Badminton Juvenis feminino por equipas.
De referir que tínhamos também apurada para o torneio individual a aluna Ana Pereira do 12ºA.
A equipa apurada, para este Regional, com todo o mérito e vencedora do distrito de Vila Real
foi constituída pelas alunas Ana Mansilha, Joana Miranda, Ana Pereira e Carolina Marques todas do 12ºA, mas esta equipa não pode participar neste Regional, pois está em causa o futuro
pessoal de cada elemento na realização de exames nacionais.
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Fizemo-nos representar neste Regional Norte, que decorreu em S. João da Madeira e Oliveira de Azeméis com
todo o esforço e dedicação pelas alunas Ana Beatriz Vieira e Júlia Pesqueira do 10ºA, Ana Sofia Pinto do 10ºB e
Francisca Pinto do 9ºB (esta não pode ir porque sofreu uma lesão dois dias antes). O aluno Gonçalo Macedo, do
10ºA, representou mais uma vez o nosso agrupamento e o distrito de Vila Real como árbitro. De referir que para
além dos muitos jogos que arbitrou, como todos os outros árbitros presentes, foi o juiz da final de pares masculinos e da final de individuais masculinos.
O meu agradecimento a todos os elementos que estiveram sempre disponíveis para trabalharem no sentido de
melhorarem o seu desempenho e assim representar orgulhosamente o nosso agrupamento. Fica a certeza do dever cumprido, por todos os elementos desta equipa e, se por decisões superiores não foi possível levar o nome do
agrupamento mais além então, despeço-me, em nome da equipa, até ao próximo ano letivo, com votos de BOAS
FÉRIAS e certos de que iremos continuar a trabalhar no próximo ano letivo. Desejo às alunas finalistas do ensino
secundário os melhores resultados nos exames nacionais. Continuem a levar o nome deste agrupamento a um
nível superior.
Coordenador do Desporto Escolar
Paulo Macedo
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Testa as tuas capacidades
1. Descubra o nome do rei:
Descubra o nome de um rei famoso por meio desta charada:
“Com quinhentos começa.
No meio está o cinco;
O primeiro número, a primeira letra
Ocupam as demais posições.
Junte tudo e o nome do grande rei
Na sua frente surgirá”

(Ajuda: usem números romanos)
2. Cozinhar o biscoito
Como medirias os 11 minutos que são necessários para cozinhar um biscoito, com duas ampulhetas de 8 e 5 minutos respectivamente?

3. Melancia que ficou ao sol
Uma melancia de 1 quilograma possui na sua composição 1% de parte sólida e 99% de parte
líquida. Depois de ficar no sol, ela desidratou e ficou com 98% de parte líquida. Quanto é que
ela pesa depois do banho de sol?
Soluções na pág. 45

Luís Filipe Miranda Nascimento,12ºA
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Para mim ...

Saudades do meu querido

verão…
Sim é verão, os corações aquecem, as noites ficam
mais longas e mais especiais, o sol brilha e a pele
doura. Chegou a hora de largar a manta e as tardes
melancólicas de domingo à tarde em frente à televisão e partir para a aventura, chega de saudade!
É indiscutível que todas as estações do ano possuem
algo de especial, mas o verão? Ahh… esse tem algo
de indescritível, algo que todas as outras não têm,
poderá ser o facto de acabar mais um ano letivo, um
descanso muito esperado….ou algo mais!
Talvez o verão seja a nossa oportunidade de recomeço, onde toda aquela vontade de viver volta a pulsar ou dizendo por outras palavras, é quando
nos permitimos de sonhar novamente.
Enquanto escrevo este texto relembro-me o quanto foi bom o verão passado, desde as calorosas tardes na piscina às noites geladas passadas na esplanada na companhia dos meus amigos, ver o nascer no sol e até mesmo todas as lágrimas e sorrisos que me provocam imensas
saudades do verão, saudades de ser feliz!
É portanto uma época especial, onde simples momentos se tornam enormes saudades, é aqui
que todos querem criar memórias para a vida e fazer o verão valer a pena, ou melhor fazer
deste o melhor verão da nossa vida.
Bárbara Fernandes, 11ºA
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Para mim ...

Poème sur volontariat:
Faire du volontariat
Est donner et recevoir
Tendresse, sourires.....
Être volontaire
Est faire la différence
Dans un monde plein d'indifférence.

Os onze MIL e Um
dias de Aulas
Se eu tivesse de contar
Em noites de luar
As noites passadas a pensar e a projetar…!
Os dias a falar e encenar
A rir e a chorar
Para ensinar a amar!
Se eu tivesse de contar
À beira rio a passear
Os conselhos que eu dei
Os sonhos que sonhei
Os passeios que
Eu dei
Para poder educar!

Faire du volontariat
Est une expérience de vie
Qui apporte du bonheur.
Être volontaire
Est emmener de l'espoir
Aux plus démunis.

Se eu tivesse de contar
Nos santuários a rezar
As feridas que curei
As lágrimas que enxuguei…!
O tempo que gastei
Os abraços que eu dei
Os retiros que organizei
Para conseguir evangelizar!

Faire du volontariat
Ce n'est pas se contenter
Avec l'insensibilité.
Être volontaire
Est agir avec le cœur
Sur les injustices qui nous cerclent.
Allons être volontaire!!!

Se eu tivesse de contar
E em livro escrevinhar
As palavras de Deus que anunciei
As pessoas que eu amei
A esperança que cantei
A alegria que semeei
E os sorrisos que eu vi!
Como foi bom estar aqui!
Mesão frio, em Honra de Santo António de Lisboa que
também é de Pádua, 13 de Junho de 2017
Padre Zeferino Barros
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Para mim ...
Que aprendeste nas aulas de Moral?
Eu Afonso aprendi em moral que não se deve gozar com Deus.
Eu Diogo aprendi nas aulas de moral que Deus é tudo.
Eu Tomás aprendi que em Moral não podemos falar mal de Deus.
Eu Eduardo aprendi que Deus é único.
Eu César aprendi a ficar atento em Moral.
Eu Leonor aprendi muitas histórias bonitas.
Eu Cristiano Santos aprendi que Deus é o
nosso único amigo fiel.
Eu Margarida aprendi em Moral que Deus
é o nosso melhor amigo.
Eu Inês aprendi que Deus é o nosso único
amigo.
Eu Juliana aprendi que Deus é o único e fiel melhor amigo.
Eu Lara aprendi a amar Deus.
Eu Maria aprendi a respeitar os outros.
Eu Catarina aprendi a amar.
Eu Ana aprendi que Deus é nosso amigo e não nos rouba nada.
Eu Simão aprendi a não desrespeitar Deus.
Eu Simão aprendi a não tratar mal os outros.
Eu Francisca aprendi que Deus nunca nos trai.
Eu Fernando aprendi que não se brinca com Deus.
Eu Joana aprendi que Deus é um verdadeiro amigo.
Eu Matilde aprendi que nunca deva faltar a Moral e aprender mais moral.
Eu Mariana aprendi que Deus é superior a tudo e nunca nos deixará ficar mal
Alunos do 5º A
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Para mim ...

Na constituição, a lei superior
de um país, defendemos a
igualdade para todos os indivíduos, o princípio de que
todos somos iguais e que todos temos os mesmo direitos, mas será que isso realmente acontece? Será que a constituição protege osindivíduos marginalizados? Será que há
algo que nós, os seres humanos, possamos fazer para ajudar o nosso próximo?
“Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei”(Constituiçãoda
República Portuguesa, artigo 13).Se a lei defende realmente esteprincípio ele devia ser cumprido, mas na realidade nem sempre isso acontece. Vemos enormes lacunas no que se refere
ao seu cumprimento. Pessoas que têm uma cor, uma ideologia, uma religião ou uma orientação sexual diferente já são motivo suficiente para serem marginalizadas e postas de parte na
sociedade.Mas se a lei defende, porque é que isso acontece? Será falta de respeito pela lei
máxima? Ou um atraso na nossa mentalidade? O facto é que a sociedade em que vivemos
tem grande peso na nossa maneira de ser, influencia todas as nossas escolhas desde as mais
simples, como escolher uma peça de roupa até à mais complexa como o curso a seguir, e esta
pressão pode mesmo afetar terceiros. Fazer parte de um grupo de pessoas que são preconceituosas pode levar-nos a ser pessoas que não somos na realidade, podemos gozar com alguém porque não tem uma peça de roupa de marca, um telefone da última geração, ténis caros, ou gozar com alguém pelo seu peso, pela sua forma de falare isso não nos faz boas pessoas,faz-nos criminosos porque aos olhos da lei é o que somos quando discriminamos alguém.
Nós não temos de ser diferentes por alguém, devemos ser nós próprios e devemos fazer tudo
para proteger quem sofre com a discriminação. Os pais devem ensinar os seus filhos
desde bem cedo que todos nascem de forma
igual e todos merecem respeito, na escola os
professores devem mostrar consideração e
respeitopara com os alunos, para que estes
vejam desde cedo,que merecem o respeito da
sociedade e juntos vamos, de vez, acabar com
a lastimável discriminação.
Para isso, devemos agir. Sempre que presenciarem algum ato de discriminação ou mesmo
de violência nãodevem ficar calados, informem
as entidades policiais, ou se preferirem permanecer anónimos utilizem a linha de apoio à vítima,basta ligar116 006.

Juntos digamos NÃO à discriminação.
Rute Pereira, 12ºA
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Love

Para mim ...

When I’m with you
I see your beauty in your eyes
I feel i can do anything
I feel i can touch a million of skies
I feel a ocean inside me
I feel like my heart can explode
That with you can do anything
I can travel around the world
Every word that you say to me
Is a light in my darkness
That brakes all the rules
And open my happiness
Without you I’m like a desert
Alone forever for the rest of my life
But just what i want is marry you
To be your man and you my wife
I want treat you like a little baby
Take care of you all the time
And be always present for you
Any day, anytime
I want put you in the bed
And say to you that you are the only that have the key
To love, respect and play
With all the pieces of me
I can promise to you for the rest of our lives
That forever i love you
And when you call me
I will be right there for you
I want to be your perfect prince
For my perfect princess
Give you the perfect life
Retire of you all the saddest
I can be a completely idiot
But i swear for all of me
That nobody completes my heart
How you complete me
Rúben Rodrigues, 12ºA
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Um passeio pela cidade
Nesta grande e bela cidade,
Anda o pássaro a passear,
Com as penas limpinhas,
E o bico para o ar.
Com os olhos bem abertos,
Vê tudo o que se passa,
Repara naquele trânsito,
Que nunca mais se despacha.
Decidiu ir ao café,
Beber um Sumol,
Olha para a televisão,
Onde estava a dar futebol.
Quando saiu do café,
Apareceu uma nuvem escura,
Mas o problema era:
Que ele não tinha guarda-chuva.
A correr com muita pressa,
Chegou a casa da madrinha,
Legumes e frutas para ela,
Era o que ele tinha na malinha.
Num dia como aquele,
Tão chato que até choveu,
Chegou a casa sentou-se,
E logo adormeceu.
Carolina Carreira Moreira 6ºA

Sabias que ...
A Super Terra
A Super Terra é um planeta de outra Galáxia, descoberto por um
grupo de investigadores no qual está um Português da cidade do
Porto (Nuno Cardoso Santos)
Esta descoberta é muito importante, uma vez que nos faz acreditar que pode existir vida noutros planetas.
Este planeta foi descoberto no observatório Mearth, utilizado para resgatar estrelas anãs no
Chile.
Visto que a terra não é eterna, os nossos descendentes podem, um dia, quando a Terra se
extinguir, ir para lá viver, se a Super Terra tiver condições para ser habitável.

Dia da Mãe

Inês, nº11, 5ºA

Passeio de Estudo (S. João da Madeira)
No dia 24 de maio
Um passeio fomos dar
Todos muito animados
A comer à beira do mar.
No museu da Chapelaria
Uma guia nos esperava
E com muita sabedoria
Tudo nos explicava.
Do outro lado da rua
Estava o museu do Calçado
Vimos tudo o que lá havia
Sapatos por todo o lado.
Terminada a visita
No autocarro todos entraram
Foi uma grande animação
Até as professoras cantaram.

O Dia da Mãe é uma data comemorativa que
em Portugal se celebra no primeiro domingo do
mês de maio.
Em Portugal, o Dia da Mãe chegou a ser celebrado a 8 de dezembro, mas posteriormente passou
para o 1º domingo de maio, em homenagem à
Virgem Maria, mãe de Cristo, que se celebra durante o mês de maio.
A data é uma homenagem a todas as mães e serve para reforçar e demonstrar o amor dos filhos
pelas suas mães.
No Dia da Mãe, os filhos costumam oferecer presentes às suas mães e preparam surpresas para
estas, de forma a mostrarem o quanto gostam
delas e para agradecer todo o empenho e dedicação destas.

Alunos do clube de jornalismo 2º ciclo

Turma do 1º A
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Sabias que ...
Entusiasmo
invadiu o país

No dia 13 de maio de 2017, em Kiev, o jovem cantor português, Salvador Sobral cantou a música “Amar pelos dois”.
Com a interpretação desta canção obteve a votação máxima decidida pelos diferentes países envolvidos no concurso da Eurovisão da
canção.
Segundo os críticos, a vitória dos irmãos Sobral, Luísa e Salvador
deveu-se à simplicidade, harmonia e à criatividade da música e da
letra da canção destes jovens intérpretes musicais.

Lurdes Barreto 6º A

A coca-cola inicialmente era verde
É impossível lamber o seu cotovelo
É fisicamente impossível para os porcos olharem para cima
O único alimento que não apodrece é o mel
Um caracol pode dormir até a 3 anos
Todos os ursos polares são canhotos
As borboletas sentem o gosto das coisas pelos pés
Os elefantes são os únicos animais que não podem pular
O isqueiro foi inventado antes do fósforo
A cadeira eléctrica foi inventada por um dentista
Luís Bernardo, 12º A
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Sabias que ...
Vida e obra do escritor José Saramago
José Saramago nasceu a 16 de Novembro de 1922 numa aldeia do Ribatejo.
Os seus pais emigraram para Lisboa quando ele ainda não tinha
feito dois anos, por isso, a sua vida foi passada na capital.
Fez estudos liceais e técnicos, mas por dificuldades económicas
não pôde prosseguir. Teve varias profissões tais como: serralheiro
mecânico, desenhador, funcionário de saúde e da previdência social, tradutor, editor e jornalista. Publicou o seu primeiro livro de
romance em 1947, tendo estado uma largo tempo sem publicar
até 1966.
Trabalhou durante doze anos numa editora e colaborou como crítico na revista Seara Nova.
Pertenceu à primeira direção da Associação Portuguesa de Escritores e foi presidente da assembleia geral da Sociedade Portuguesa de Autores.
Casou com Pilar del Rio em 1988 e foi nesse mesmo ano que ganho o prémio Nobel da Literatura.

Margarida Guedes nº 18 5º A

Poesia
Poesia?! Mas o que é a poesia?!
Sabemos que ela chega às pessoas de forma diferente, ou seja, cada pessoa a interpreta de
forma diferente. Aliás, a poesia é escrita para isso mesmo, nós não somos todos iguais logo,
porque a haveríamos de interpretar ou ler de forma idêntica?!
Tal como os poetas escrevem de acordo com o que sentem, nós também lemos de acordo
com o que sentimos ou gostamos.
Poesia é isso mesmo, poesia é a forma que os poetas encontram para exprimir o que sentem
ou sentiram num determinado momento. Mas não só, os poetas também escrevem sobre sonhos, desejos, ambições, angústias, medos, amor, saudades...
Concluindo, da mesma forma que os poetas escrevem sobre o que gostam, também nós, leitores, lemos apenas o que gostamos e é claro que há pessoas que não gostam de poesia, mas
gostos não se discutem.
Núria Campelo, nº11 7ºB

PÁGINA

29

Sabias que ...
O Dia de Santo António
Celebrado no dia 13 de Junho.
Santo Popular
Santo António é o santo padroeiro da cidade de Lisboa. É conhecido como o santo casamenteiro, sendo o santo a quem os jovens
devem pedir ajuda para arranjar namorada(o) e/ou casar.
Este santo também é conhecido como o santo dos pobres e o
santo das coisas e das causas perdidas. Sempre que se perde
algo, pode-se rezar ao Santo António em auxílio, para este ajudar
a encontrar a coisa perdida.
As crianças podem dar uma esmolinha ao Santo António e pedir proteção e saúde.
Santo António nasceu a 15 de agosto de 1195, em Lisboa, e faleceu a 13 de junho de 1231,
em Pádua. Foi assim escolhido o dia 13 para a sua celebração.
Tradições de Santo António
Neste dia é feriado municipal em Lisboa. As festividades da cidade são marcadas pelas marchas populares e pelos casamentos de Santo António (no dia 12 de junho), com a celebração
de vários casamentos em conjunto e com os arraiais nos bairros da cidade. Os lisboetas têm
por hábito festejar o Santo António nas ruas da cidade enfeitando as casas e os bairros históricos com cores coloridas, colocando manjericos nas janelas. O Santo António faz parte das celebrações das Festas de Lisboa, que se realizam todos os anos em junho.
A tradição manda que no dia de Santo António, os foliões comam sardinhas assadas, caldo
verde, pimento assado e broa.
Alunos do clube de jornalismo 2º ciclo

O Dia do Corpo de Deus
é um feriado nacional religioso que se celebra sempre a uma
quinta-feira. Em 2017 celebra-se a 15 de Junho.
Corpus Christi significa Corpo de Cristo. É uma festa religiosa da
Igreja Católica que tem por objetivo celebrar o mistério da eucaristia, o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo.
A festa de Corpus Christi acontece sempre 60 dias depois do Domingo de Páscoa ou na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, em alusão à quinta-feira santa quando Jesus
instituiu o sacramento da eucaristia.
Em várias localidades do país realizam-se procissões e festas religiosas neste dia. As ruas são
decoradas com flores e em algumas localidades são colocados tapetes florais no chão para a
procissão.
Alunos do clube de Jornalismo 2º ciclo
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Sabias que ...
1 De Maio é o Dia do Trabalhador, esta data que tem
origem na primeira manifestação de 500 mil trabalhadores nas ruas de Chicago, e numa greve geral em
todos os Estados Unidos, em 1886. Três anos depois,
em 1891, o Congresso Operário Internacional convocou, em França, uma manifestação anual, em homenagem às lutas sindicais de Chicago. A
primeira acabou com 10 mortos, em consequência da intervenção policial. Foram os factos históricos que transformaram o 1 de Maio no Dia do Trabalhador. Até 1886, os trabalhadores jamais pensaram exigir os seus direitos, apenas trabalhavam.
Na Europa o "Dia do Trabalhador" comemora-se sempre no dia 1 de Maio.
“ Dia do Trabalhador é da maior importância para o movimento sindical e para aqueles
que representa, mas também para todos os que defendem uma sociedade mais justa e
solidária. Em Portugal é o dia em que afirmamos os valores do sindicalismo e a necessidade do progresso económico e social". Eng. João Proença, secretário-geral da UGT.
Os trabalhadores aproveitam este dia para alertar o Governo e outras entidades para algumas
das suas necessidades, tais como: direitos dos trabalhadores, aumento de salários e melhores
condições.

Alunos do Clube de Jornalismo 2º Ciclo

Dia do Papa ---- 29 de Junho de 2017
A razão de se comemorar o Dia do Papa
a 29 de junho prende-se com o facto de
este ser o Dia de São Pedro. Este santo
foi considerado um dos pilares da Igreja
Católica e primeiro Papa. A origem do
seu nome advém de “pedra, rochedo”,
sendo São Pedro visto como a primeira
pedra da Igreja de Cristo.

Continua ||
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Sabias que ...
Continuação ||

O objetivo deste dia é prestar homenagem ao trabalho do líder mundial da Igreja Católica, o sumo pontífice. Acredita-se que palavra Papa provém do latim "Papa" e do grego "Pappas", uma
palavra carinhosa para pai.
O Papa é considerado pelos católicos como o representante de Deus na terra, por essa razão o
Papa tem sido ao longo dos séculos uma figura muito respeitada e até temida.
Durante a idade média os papas eram “aqueles a quem os reis beijavam os pés”, pois era importante e até imprescindível aos reis o apoio papal para que estes fossem aceites pelos seus
pares.
O atual e 266º Papa é Francisco, cujo nome de nascimento é Jorge Mário Bergoglio, natural de
Buenos Aires. Francisco sucedeu a Bento XVI que em 2013, abdicou ao papado.
Por curiosidade:


O Apóstolo Pedro foi o primeiro Papa e ainda o Papa com o pontificado mais longo (37

anos).


O Papa Estevão II foi o Papa com o pontificado mais curto (3 dias) tendo falecido antes da

consagração.


A esmagadora maioria dos Papas tem ori-

gem italiana (212 Papas italianos num total de
269 Papas).


Já existiram dois Papas portugueses.



O Papa Francisco é o primeiro Papa nasci-

do no continente americano, o primeiro latinoamericano, o primeiro do hemisfério sul e o primeiro a usar o nome de Francisco.
O posto de Papa é vitalício. O único papa que
abdicou na Idade Contemporânea foi Bento XVI, em 2013, tornando-se "Papa Emérito”.
Continua ||
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Continuação ||

Sabias que ...

Papa Francisco
Papa Francisco foi ordenado sacerdote em 13 de dezembro de 1969. No ano seguinte graduouse em teologia. Aos 36 anos, tornou-se responsável pela ordem jesuíta na Argentina, função
que exerceu até 1978. Entre os anos de 70 e 80, lecionou filosofia e teologia em escolas de Buenos Aires. Foi reitor da Faculdade de Filosofia e Teologia de São Miguel, onde estudou. Em
1986, passou alguns meses na Alemanha, para finalizar sua tese de doutorado. Em 1992, foi
designado bispo auxiliar de Buenos Aires e em 1998, arcebispo primaz da Argentina. No papado
de João Paulo II, em 21 de fevereiro de 2001, recebeu o título de cardeal.
Homem simples de uma grande humildade, e de hábitos simples. Morava sozinho, num apartamento no 2º andar do edifício da arquidiocese, ao lado da Catedral de Buenos Aires, na Praça
de Maio. Fazia sua própria comida, andava de autocarro e de metro. Visitava frequentemente as
favelas de Buenos Aires. A quando do seu chamamento a Roma por altura do conclave, Francisco, então cardeal, desembarcou
em Roma com duas semanas de
antecedência. Não usou o automóvel do Vaticano que estava à sua
disposição e foi a pé para a Santa
Sé.
Com a eleição, no dia 13 de março
de 2013, o novo papa dirigiu-se ao
balcão da Basílica de São Pedro
para saudar a multidão que o esperava na Praça de São Pedro. O nome Francisco foi escolhido por Bergoglio em referência a São Francisco de Assis, pela sua simplicidade e dedicação aos pobres.
Alunos do Clube de jornalismo 2º ciclo
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Relax ...
No centro escolar da vila Cá Vamos Nós, a professora sai da sala para ir tirar fotocópias.
A turma, como sempre mal comportada, começa a destruir a sala por completo. Cadeiras, mesas, armários, tudo pelo ar. A professora entra e ao ver aquilo manda um berro:
– Tudo quieto!
Ao ouvir, os alunos sossegam e a professora questiona-os:
– Quem partiu a cadeira?
– Eu, diz o Manelinho.
– Uma semana suspenso! - Diz a professora que ao ver mais estragos pergunta:
– Quem partiu esta mesa?
– Fui eu, professora! – Diz o Zequinha.
– Então vai ficar um mês suspenso! – Exclama a professora.
– E tu Joãozinho, o quê é que que tu fizeste? Asneiras também? – Pergunta a professora.
– Nada professora, só mandei os ramos de oliveira pela janela.
– Muito bem menino, isso é que é exemplar, os teus colegas deviam aprender com o teu comportamento…
Passada meia hora, batem à porta. Entra um rapaz todo roto, cheio de sangue, irreconhecível…
Vendo isto, a professora estupefacta, pergunta:
– Quem és tu, menino?
- Sou o Ramos de Oliveira, senhora professora.
Julinha

Daniel Pinto, 11ºA
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Relax ...

Sabe o que é pior que um raio cair na cabeça?
– Um diâmetro cair na cabeça…
Uma pessoa pergunta a um amigo:
– Adivinha o que tenho na minha mão?
O outro arrisca: – Um elefante.
– Ah! Não vale, tu viste o rabinho.

E na aula de matemática:
– Quantos dedos eu tenho nesta mão Joãozinho?
– Cinco, professora!
– Se eu tirar três, o que acontece?
– A senhora fica aleijada!
Notícia de última hora!
Homem tenta suicidar-se mas engana-se e mata irmão gémeo…
O mecânico para a cliente:
– Não consegui afinar os travões, por isso aumentei o som da buzina!
Na prisão, um preso vira-se para o outro, e pergunta:
– Por que é que estás aqui?
– Concorrência comercial.
– Como assim?
– O governo e eu fabricamos notas iguais.
Diz a massa para o queijo:
– Que maçada!
Responde o queijo:
– E eu ralado!
Um professor pergunta ao aluno:
– Arroz é com S ou com Z?
O aluno responde:
– Aqui na escola não sei, mas lá em casa é com feijão
João Oliveira, 12ºA
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Tem a palavra
Entrevista a:

Miguel Araújo

Miguel Araújo é casado e tem um filho. Gosta do que faz e trabalha há 14 anos na Escola Professor António da Natividade.
C. J. – Sr. Miguel gosta de Trabalhar nesta escola?
Sr. Miguel – Gosto, por diferentes motivos, mas o mais importante é porque foi nesta escola que eu fiz os meus estudos, por isso
tenho com ela uma ligação afetiva.
C.J.- Há quanto tempo trabalha aqui?
Sr. Miguel – Já trabalho neste agrupamento há 14 anos.
C. J. – O que pensa dos alunos que frequentam esta escola?
Sr. Miguel - Pergunta difícil…. Os alunos desta escola são na
sua maioria educados, responsáveis, fruto de uma educação á
base da humildade, mas também se encontram aqui alunos que
estão na fase do “Armário” e que não respeitam as regras da boa educação. Felizmente, acredito, que esses são a minoria.
C.J.- Acha que os jovens de hoje são diferentes dos jovens do seu tempo?
Sr. Miguel – Sim! Sem dúvida. Os tempos mudaram…No meu tempo dávamos importância ao
convívio entre amigos. Encontrávamo-nos com os amigos nos cafés, íamos jogar futebol… hoje
em dia os jovens dão importância às tecnologias e às redes sociais, preferindo estar uma tarde
sentados atrás de uma tela de computador do que conviver com os amigos. A educação no
meu tempo era rígida, não se podia desobedecer aos professores nem aos pais. Hoje em dia
vemos as crianças a desrespeitar os pais e os professores, seja onde for, sem que lhes aconteça nada. No meu tempo éramos logo castigados. Muito haveria a falar sobre este assunto, mas
não me vou alongar mais, deixo-lhes só uma pequena reflexão que todos conhecem “ Filho és
pai serás, conforme fizeres assim acharás”.
Continua ||
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C.J.- Como ocupa os seus tempos livres?
Sr. Miguel – Nos meus tempos livres
adoro brincar com o meu filho, também
gosto de jogar futebol, ouvir música, passear…
C.J.- Até que ano estudou? Lamenta não
ter estudado mais?
Sr. Miguel – Estudei neste agrupamento ate ao 10º ano. Depois passados alguns anos decidi
concluir os estudos através das Novas Oportunidades. Fiz então o 12º ano na escola Araújo
Correia.
C.J.- Qual a sua profissão de sonho?
Sr. Miguel – Gostava de ser empresário, ter um negócio próprio.
Obrigada senhor Miguel um bem haja…
Alunos do 2º ciclo do clube de jornalismo.

Entrevista a:

Fátima Pereira

Clube de jornalismo. – Bom dia!
Animadora – Bom dia, meninas!
Clube de jornalismo. – Animadora Fátima, porque escolheu ser animadora sociocultural?
Animadora – Essa pergunta é um bocadinho difícil, porque eu quando
escolhi ser animadora ainda não sabia muito bem o que isso era, mas
depois, quando eu entrei no curso, comecei a gostar, porque se trabalhava com pessoas, fazíamos muitas coisas diferentes e acho que foi uma boa opção.
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Clube de jornalismo. – É o curso que sempre desejou?
Animadora – Sim, quando realmente soube o que era o curso de animação, de que se tratava, acho que se encaixa bem em mim.
Clube de jornalismo. – Em que terra nasceu, Animadora?
Animadora – Eu nasci no Porto, o meu registo de nascimento é do
Porto, mas eu vivo em Amarante e sempre vivi lá.
Clube de jornalismo. – Gosta de viver em Amarante?
Animadora – Gosto muito, Amarante é uma cidade bonita, onde se
vive muito bem, não há muito trânsito, mas tem tudo o que é essencial.
Clube de jornalismo. – Onde estudou para tirar este curso?
Animadora – No instituto Piaget, no Porto e depois a licenciatura fui fazê-la à Escola Superior
Artística do Porto.
Clube de jornalismo. – Que idade tinha quando acabou o curso?
Animadora – 20 anos.
Clube de jornalismo. – Há quanto tempo trabalha como animadora?
Animadora – Há 16 anos.
Clube de jornalismo. – Teve dificuldade em encontrar emprego nesta área?
Animadora – Não, na altura não, quando acabei até ainda não tinha terminado tudo legalmente
e já estava a trabalhar.
Clube de jornalismo. – Qual foi a maior dificuldade que teve como animadora?
Animadora – Por norma, nós trabalhamos em sítios onde não há muitos recursos e depois torna
-se um bocadinho difícil realizar atividades quando não há muito dinheiro, mas com um bocadinho de imaginação conseguimos chegar lá.
Clube de jornalismo. – Agradecemos a sua presença para realizar esta entrevista.
Animadora – De nada, beijinhos!
Juliana Pereira, nº 15, Margarida Guedes, nº 18, 5ºA
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Para despertar o
Coração de um
Povo |

Para despertar o Coração de um Povo que outrora levou a Luz de Cristo
aos Quatro Cantos da Terra e hoje quer levar a
mensagem da Mãe de Deus aos confins do mundo, o Papa Francisco percorreu a senda dos seus
predecessores, Paulo VI (1967), João Paulo II
(1982,1991,2000) e Bento XVI (2010) e veio a Fátima fortalecer o seu crédito como mensagem universal transmitida pelos pastorinhos, três humildes
e pobres crianças, Francisco, Lúcia e Jacinta. O

Papa veio na humildade de peregrino, mas realizou um ato que dificilmente é feito fora da sede
da cristandade por um Papa, a canonização de um Santo. Em Fátima, Altar do Mundo, canonizou não um, mas dois Santos e eram duas crianças que conseguiram realizar atos heroicos sem
serem mártires; num tempo recorde atingiram a santidade e alcançaram o título mais elevado
conferido pela Igreja aos seus filhos mais fiéis, o título de Santos, com o direito a fazerem parte
do catálogo dos Santos e a serem venerados nos altares, na Igreja Católica, em qualquer parte
do mundo.
Qual a mensagem da nossa Mãe? Oração e penitência, conversão do coração, rezar o terço todos os dias para alcançar a paz. O Papa rezou o terço, não só diante dos portugueses, mas do
mundo inteiro que àquela hora tinha os olhos postos em Fátima e rezavam com ele.
Continua ||
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Se o Papa reza o terço, para obedecer ao pedido da Mãe que foi
feito há cem anos, são horas de todos os cristãos obedecerem à
Mãe. O Papa Francisco numa das suas mensagens durante o mês
da MÃE afirmou que “ o mês de Maio é uma oportunidade para começar a rezar o terço todos os dias”. E ali, em Fátima, teve a bela
inspiração de dizer com muita clareza que “temos Mãe, temos
Mãe!” e isto quer dizer que temos uma proteção Nela, mas é preciso fazer o que Ela manda e lembrar as palavras Dela em 1917:” a guerra vai acabar, mas se os homens
não se emendarem começará outra ainda maior”. De facto a guerra passado um ano acabou e depois
veio a segunda grande guerra (a 1ª guerra mundial de 1914/1918 e a 2ª guerra mundial 1939/45). Eu tenho a certeza absoluta que se todos os cristãos vivessem uma vida conforme aos mandamentos da lei de
Deus e obedecessem à Mãe, rezandoo terço todos os dias, a paz no mundo estava assegurada. Este
pedido é feito aos cristão suma vez que os outros não têm fé para o rezar. Se os cristãos não rezam o
terço, quem pode salvar o mundo? A paz, depois de Jesus e Maria, está na mão dos cristãos. A oração
do terço neutraliza a ação escondida do mais poderoso inimigo de Deus e dos homens, uma vez que o
terço é ainda mais poderoso que a bomba atómica e mais poderoso que a bomba nuclear. Sim, basta
lembrar o convento que ficou de pé onde se rezava o terço, no momento em que caiu a bomba atómica
no Japão, sobre as cidades de Hiroxima e Nagasaki. Os padres que aí se encontravam a rezar o terço
não receberam qualquer tipo de radiação, segundo a conclusão dos médicos e cientistas que durante 25
anos os acompanharam e observaram.
Povo pequeno, mas aventureiro, povo nobre e glorioso que hoje como outrora, apesar de tudo,ainda continua a ser arauto do Evangelho, por toda a europa e no mundo, ao promover por toda a parte, as procissões de velas, no mês de Maio, que iluminam particularmente a Noite da Fé Europeia. Maria não foi só
para Lúcia, mas para Portugal, e, por ele, para todo o mundo, um refúgio para conduzir até Deus.
Maria, a Mãe de Jesus e nossa Mãe, a quem o povo cristão atribuiu mais de trezentos títulos, inventou
mil pretextos para mandar construir capelas em sua honra, mas com o intuito de reunir os seus filhos para ouvirem a palavra de Jesus e conduzir o maior número possível no caminho da salvação. Desde o
Pentecostes, já na terra e depois no Céu, acompanhou sempre a Igreja e tem trabalhado sem descanso
ao longo destes dois mil anos, aparecendo a uns e inspirando a outros as mais variadas formas de levar
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O Papa Francisco, escolhido por Deus para sucessor de São Pedro, não se cansa de percorrer
as periferias do mundo para levar uma palavra de paz e de consolação aos que Deus lhe confiou
dentro e fora da Igreja, onde quer que o Senhor o chame a evangelizar, anunciar a Boa Nova da
Salvação numa linguagem acessível aos homens de hoje, carentes de paz e de amor. Apesar da
idade (82 anos), parece dar a entender que um cristão não se pode reformar enquanto Deus lhe
dá força para amar.
Perguntei a vários professores e alunos qual a mensagem que o Papa Francisco lhes deixou
com a sua vinda a Portugal e a resposta que ouvi mais frequente foi que ele transmite muita paz.
Esta paz significava para uns confiança que o mundo pode melhorar, para outros a esperança
que as pessoas podem mudar, para outros a certeza que Deus é amor e nos ama apesar dos
nossos pecados, para outros ainda um estímulo de que vale apena amar e sacrificarmo-nos pelos outros porque esse modo de viver é que dá alegria e sentido à vida e traz a verdadeira felicidade que se via estampada no rosto feliz do Papa Francisco. Alguns falavam também da atenção que o Papa dava a cada um em particular e isso foi revelador do imenso amor que Deus tem
por cada um e por todos. O Papa Francisco revelou assim com o seu modo de estar e de servir
que Deus é Amor e está próximo de todos.
Admirei-me pessoalmente como esta mensagem chegou a todo o povo português pela televisão.
Como as pessoas se sentiram tocadas no coração apesar de estarem longe! Na verdade a imagem leva a força espiritual à nossa alma que se impressiona com os gestos de amor e carinho
que o Papa Francisco teve para com uns e outros. Damos glória a Deus e bendizemos o Senhor
que nos deu tão generoso e bom pastor, numa época tão difícil como a nossa. Graças à humildade de Bento XVI que renunciou ao cargo, Deus deu-nos a humildade de Francisco que veio para
confirmar os seus irmãos na fé e reunir os filhos dispersos pelo pecado. Rezemos pelo Papa
Francisco, como ele não se cansa de pedir, para que o conserve livre dos seus inimigos e o fortaleça no corpo e no espirito para oanúncio da Boa Nova da salvação a todos os povos da terra e
consolidação da paz no mundo.
Professor Zeferino Barros
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Entrevista a:

Alberto Pereira

Alberto Pereira, professor, Presidente da Câmara de Mesão
Frio, Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Mesão Frio,
casado, com três filhas. Homem humilde, bom amigo e sempre
disponível para falar com as crianças.
Na semana passada fizemos uma entrevista ao Senhor Professor Alberto Pereira, ele estava ocupado, mas arranjou um tempinho para nos receber…
Alunos do 5º B – Senhor Professor, de todas as atividades às
quais se dedica, qual é aquela que lhe dá maior prazer? E porquê?
Prof. Alberto – Ser Professor. Gostava muito do contato diário com os alunos e sobretudo do
desafio de os ver crescer e evoluir como pessoas. Sempre me deu um grande prazer vê-los singrar na vida.
Alunos do 5º B – O que o levou a candidatar-se à presidência da câmara?
Prof. Alberto – Essencialmente a situação financeira dramática na qual esta se encontrava. A dívida ascendia aos
doze milhões de euros. Hoje devemos menos de metade…
Quis fazer alguma coisa pelo Município.
Alunos do 5º B – Quando não lhe for possível candidatarse mais, pretende voltar a ser professor na nossa escola?
Prof. Alberto – Sim, pretendo voltar a ser professor, pois
esse é o trabalho que me espera e irei fazê-lo com muito
gosto.
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Alunos do 5º B – Gosta daquilo que faz?
Prof. Alberto – Gosto muito do que faço, tenho por feitio apaixonar-me pelo que faço.
Alunos do 5º B – Qual o hobby que mais o entusiasma?
Prof. Alberto – O hobby que mais me entusiasma é o desporto automóvel, motos e carros. Agora o meu objetivo é comprar
um Honda Civic igual ao do Tiago Monteiro.
Com a vossa idade andava descalço, não tinha telemóvel nem
televisão, andava de bicicleta. A minha paixão pelos carros começou com os carrinhos de rolamentos. Várias vezes caí “ fui
ao alcatrão”.
Apesar de ser uma criança pobre, sempre tive o sonho de correr em automóveis. No entanto só depois de ter atingido os
meus objetivos é que decidi comprar o meu primeiro carro de
corrida.
Não pensem que as coisas me caíram do céu, tive que trabalhar muito para ter alguma coisa. Quando era pequeno levantava-me às 4.30h da manhã, ia a pé até á Ermida apanhar o
comboio para Amarante, pois ainda não havia escola secundária aqui. Regressava por volta das 9.00h da noite. Não tínhamos as facilidades que vocês têm agora.
Tenho três filhas, uma é médica, outra é arquiteta e a mais nova, a Inês anda no 12º ano.
A minha maior ambição é e será sempre “ser mais e melhor”.
Faço por estar sempre com as minhas filhas, elas são a minha
prioridade.
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Alunos do 5º B – Sabemos que gosta de ralis. Qual o carro com o qual mais gosta de
correr?
Prof. Alberto – O carro com o qual mais gosto de correr é o meu, Seat Leon… mas se me
saísse o euro milhões seria o Ford Fiesta R5.
Alunos do 5º B – Acha que este ano vai ter
o campeonato nas mãos?
Prof. Alberto – Eu gosto muito de voar “Sou
Pardal”. Mas não, não corro para nenhum
campeonato, porque tinha que fazer seis provas no mínimo e o meu trabalho na autarquia
não me permite.
No rali de Mesão Frio vou tentar ficar entre os
5 primeiros. O primeiro lugar é difícil pois há

carros a concurso melhores que o meu.
Muito obrigada Professor
pelo tempo que nos disponibilizou.
Alunos do Apoio de Português 5º B
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Desafia-te
Testa as tuas capacidades
1. Descubra o nome do rei:
- Em algarismos romanos 500 é D;
- A primeira de todas as letras é A;
- O primeiro número romano é I;
- No meio está o cinco, que em algarismos romanos é V.
Juntando tudo, encontramos o nome do rei DAVI.

2. Cozinhar o biscoito:
Colocamos as duas ampulhetas de uma vez só, e quando terminar o de 5 minutos, faltará no de 8, 3 minutos para
terminar. Nesse momento damos a volta no de 5 minutos.
Quando terminar o de 8, totalmente (levamos ao total 8 minutos), no de 5 ficarão 2 minutos para terminar.
Nesse preciso momento damos a volta no de 5 que tardará 3 minutos para terminar, que somados aos 8 que haviam passado, somarão 11 minutos no total.

3.Melancia que ficou ao sol:
Observando a parte sólida, 1% da melancia, antes do sol, corresponde a 10 gramas. Depois do sol, esta mesma
parte sólida agora corresponde a 2% da melancia.
Resta saber quanto pesam os outros 98% da melancia, sua parte líquida.
Com uma regra de três simples, temos que:

Ou seja, a sua parte líquida pesa 490 gramas.
Somando a sua parte sólida, 10 gramas, a melancia após a desidratação pesa 500 gramas.
Soluções da pág. 21
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