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NOTA DE ABERTURA
Um interessantíssimo projeto
Apraz-me começar o meu contributo parafraseando o vosso
professor “… se pouco a pouco aprendermos a ser melhores
cidadãos, então, valeu a pena embarcar nesta aventura.”.
Uma aventura que se traduz num interessantíssimo projeto que
propicia o vosso desenvolvimento global, garantindo um trabalho
diversificado, de acordo com os interesses do grupo, as
potencialidades, capacidades e ritmos de trabalho de cada um de
vós.
Apesar do caricato da situação em que este projeto está a ser
desenvolvido, à distância, mas colaborativamente, continuam a
aprender a trabalhar em equipa.

http://www.agr1beja.pt/
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Um bom projeto educacional requer muito trabalho e empenho.
Plani car, ser discutido entre todos os envolvidos, pesquisar, estudar,
de nir metodologias a utilizar, eventualmente fazer alterações/
“a nações” até que se chegue a uma estrutura nal.
Pela análise que

z da vossa “Vista e Revista”, concluí que são um

grupo de alunos motivados, ativos, empenhados e envolvidos na
execução da mesma.
Permitam-me realçar a importância destes pequenos grandes “gestos”
que contribuem para a formação integral dos alunos, in uenciando o
seu próprio sucesso, assim como, digni cam o nome da escola que
frequentam.
Expresso os meus sinceros parabéns a todos os intervenientes, em
meu nome pessoal e em nome da Escola Básica de Santiago Maior.
Manifesto a minha imensa satisfação, tanto pro ssional como pessoal,
por pertencer a uma comunidade educativa que se esforça por
desenvolver competências, reforçar e adquirir valores e trabalhar em
prol do sucesso individual, assim como do coletivo.
Parafraseando Paulo Freire, educador, pedagogo e

lósofo brasileiro,

“Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas.
Pessoas transformam o mundo.”, pelo que investir em educação é
imprescindível para que preparemos as novas gerações.

Laura Cruz
Adjunta do Diretos
http://www.agr1beja.pt/
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AINDA À DISTÂNCIA
texto e ilustração de Daniela Pereira
No m do 2º período estava de quarentena. Acordava de manhã, por
volta das 10:30h, para não car com os horários trocados. Tomava o
pequeno-almoço e depois ia ver os trabalhos que o professor tinha
enviado para o e-mail. Depois de almoço, fazia os trabalhos de casa e
enviava-os de volta ao professor. Assim eram os meus dias de “escola
em casa”.

A minha escola em casa

Mas agora é diferente, a quarentena acabou e estamos no 3º período.
Comecei a assistir ao “#EstudoEmCasa” de manhã e, à tarde, passei a
ter aulas por videoconferência e a fazer trabalhos na Classroom.
Na minha opinião, não é mau ter escola em casa, mas preferia ter
aulas na escola, pois poderia estar mais tempo com as minhas
amigas.
Até tenho estado a gostar de alguns trabalhos que tenho feito, como
o cartaz da reciclagem, a revista, o carro, o foguetão, entre outros.
O que eu mais gosto são mesmo os trabalhos de expressão plástica. É
engraçado ter aulas online, porque nunca tinha tido esta experiência.
Mas, desejo que este período de pandemia passe rapidamente para
que no próximo ano letivo possamos voltar à escola.
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O QUE FAZEMOS POR CÁ - BANDA DESENHA
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feita de forma
colaborativa na
Classroom

O QUE FAZEMOS POR CÁ - CONSTRUIMOS H

vamos argumentar

Amigos espantam monstros!
texto de Miguel Martins
O Miguel e o Diogo conhecem-se desde que

- Agora que

começaram a dar os primeiros passos no

venham lanchar e depois vamos ao parque! –

parque da cidade em que vivem, onde as avós,

disse a avó.

amigas de longa data, os levavam para brincar

cámos todos esclarecidos

No caminho para o parque passaram por um

ao ar livre.

ecoponto, por uma ilha ecológica e por um

Eles vivem num pequeno bairro de uma bela

molok, mas nada de Ecocentro. Duas senhoras

cidade que tem um castelo muito bonito e um

que

parque com um lago, relva e muitas árvores.

aproximavam-se do molok. Ao vê-las, os

Numa tarde de Verão em que estavam em

amigos correram para lá e disseram em voz

casa da avó do Miguel, os dois amigos

alta:

planearam ir passear ao parque, para brincar

- Não podem colocar aqui esse “monstro”,

com os amigos e comer um delicioso gelado.

alguém pode tropeçar nele e magoar-se, e

Enquanto aguardavam que a temperatura lá

para além disso o nosso bairro vai car com

fora baixasse um pouco e que a avó acordasse,

um aspeto pouco cuidado.

decidiram assistir a um episódio do Scooby-

As senhoras olharam uma para a outra e uma

Doo na televisão lá de casa.

delas disse:

Mas, a meio da tarde, a televisão deixou de

- Então, mas algum de vocês manda aqui?

funcionar.

- Este não é o local certo para deixar um sofá

- Avó, pode ajudar-nos a resolver este

velho, devem transportá-lo para o Ecocentro!

problema? – pediu o Miguel.

- exclamaram o Miguel e o Diogo, que

A avó do Miguel, pouco entendida no assunto,

rodearam o molok.

chamou o senhor António que já tinha

Pouco depois apareceu um senhor que trazia

arranjado outras coisas lá de casa.

consigo um frigori co.

Veio o senhor das reparações e concluiu que

- Não coloque aqui esse equipamento! – disse

não havia solução possível.

o Miguel.

- E agora, onde colocar a televisão? –

- Este local não é apropriado para isso. – disse

perguntaram os amigos.

o Diogo.

- Não sei. - disse a avó.

A senhoras e o senhor caram espantados e

- Eu explico. – disse o senhor António, que

perante o olhar das pessoas que observavam,

antes de sair lhes disse o que fazer e se

decidiram não deixar ali os equipamentos

disponibilizou a levar a televisão estragada

domésticos usados.

para o Ecocentro.
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carregavam

um

sofá

estragado

ISTÓRIAS

ilustração de
Maria Inês Gonçalves

- Muito bem Miguel e Diogo! – disse o senhor

- Tive uma ideia – disse o Miguel em voz

António, bem como alguns vizinhos que ao

alta. Vamos enviar um email para a Junta

verem os amigos a tentar evitar que

de Freguesia e pedir para fazerem uma

“monstros” domésticos fossem colocados na

campanha de divulgação deste serviço.

rua os felicitaram por esse comportamento.

Assim todos cam a saber o que fazer aos

- Senhor António, explique por favor, o que

“monstros” e o nosso bairro

devemos

bonito. Podemos sugerir que façam um

fazer

com

os

“monstros”

ca mais

domésticos? – pediu o Diogo.

cartaz com o seguinte texto: “Viver num

- E onde podemos colocá-los se tivermos

bairro limpo é bom para pequenos e

meios para isso! – perguntou o Miguel.

grandes! Serviço de recolha de “monstros”

- Claro que sim! Os “monstros” domésticos,

porta a porta. Ligue-nos!”

dado o seu tamanho, forma e peso não

- Muito bem meninos! Agora vão lá brincar.

podem ser recolhidos pelos meios normais.

– disseram os vizinhos e o senhor das

O local certo para os colocar é nos

reparações.

Ecocentros, mas se não tivermos meios para

- E comer um merecido gelado! – disse a

isso podemos contactar a Junta de Freguesia

avó.

e pedir a sua recolha em casa. Outra

No parque, o Miguel e o Diogo contaram

hipótese, no caso dos eletrodomésticos, é

aos amigos a aventura com o senhor das

pedir às empresas que os vendem e

reparações. Depois jogaram à bola e a

entregam em casa que levem os antigos, que

seguir comeram um belo gelado, que lhes

já não necessitamos. – esclareceu o senhor

deu energia para voltarem para casa

António.

satisfeitos com a brincadeira e com as

- Muito obrigado! – disseram os amigos ao

novas aprendizagens.

mesmo tempo.
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O QUE FAZEMOS POR CÁ - CONSTRUIMOS H

vamos argumentar
Carta
ao senhor presidente

O meu irmão tinha razão
texto de Simão Gonçalves
ilustração de Matilde Mestre

texto de Daniela Pereira

Na cidade onde eu vivo, existem vários
monumentos e edifícios que marcam a história
Ex. Srº Presidente da Câmara.

de Beja, mas existe um em especial que eu
gostaria muito de ver melhorado. Esta

Sou a Daniela, moro junto ao Parque da

melhoria poderia modernizar Beja e assim

Cidade.

atrair mais visitantes.

Decidi escrever esta carta, porque,

Depois de uma conversa com o meu irmão, ele

deparo-me

mesmo

fez-me ver a situação de outra forma. Ele

problema, o lago do parque está cada dia

a rmou que melhorar o castelo não seria

mais poluído.

assim tão bom. Uma vez que que é um

Por isso, gostaria de lhe pedir que

monumento histórico, deve ser preservado tal

mandasse limpar o lago.

como está, e disse-me ainda que esta é a

Devido a estar neste estado lamentável,

melhor forma de atrair visitantes.

atrai mais insetos e assim evita que as

No dia seguinte, e depois de ter pensado

pessoas possam passear e passar mais

muito no assunto, percebi que o meu irmão

tempo no parque.

tinha razão, pois o que faz parte da história

Outro dos motivos, também é o facto de

não deve ser modernizado. Apenas se podem

prejudicar a nossa saúde e as espécies

fazer obras de conservação.

sempre

com

o

que nele habitam, tais como os peixes e
os patos.
Se o Sr. Presidente decidir mandar limpar
o lago, vai ver que será uma vantagem
para a nossa cidade, pois irá atrair mais
turistas, para visitarem o nosso parque.
Os meus cumprimentos

Daniela
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ISTÓRIAS

A menina que salvou a casinha
texto e ilustração de Matilde Mestre
Há pouco tempo fui passear ao jardim público

- Não Margarida! Porque esta casa é especial

da cidade onde moro - Beja. Estava eu a brincar

e merece ser arranjada. - respondi eu, a ita.

e uma menina, a Margarida, pediu-me para ser

Então, expliquei-lhe que a casa era especial

amiga dela e eu aceitei. Fomos brincar no

porque representava um monte alentejano,

parque infantil e passámos perto de uma

muito importante para a nossa região. Além

casinha miniatura, igual a um monte alentejano,

disso as crianças das próximas gerações

que se encontra um pouco estragada. Eu

também mereciam brincar lá, como eu

perguntei-lhe se ela alguma vez tinha brincado

brinquei. E aquela casa poderia atrair muita

naquela casinha. Ela respondeu:

gente a visitar o jardim público.

- Não, porque eu só moro aqui há cinco meses.

- Então já entendeste? - perguntei.

Então eu expliquei-lhe, que quando era mais

Ela respondeu:

nova brinquei muito naquela casinha, e que lá

- Sim, eu já percebi como esta casa é

dentro havia muita mobília pequena, com que

fantástica, tal como tu me disseste.

todas as crianças podiam brincar. Também havia

Então demos um abraço e fomos brincar junto

um poço e até uma casinha para o pónei.

à casinha do monte alentejano. Divertimo-nos

A Margarida a seguir disse-me:

muito e despedimo-nos mais tarde.

- Mas eu preferia que no lugar desta casinha
houvesse mais baloiços e escorregas. A casa
está muito velha, e se vão gastar dinheiro para a
arranjar, mais vale fazer neste local muitos
baloiços e diversões mais excitantes.
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O QUE FAZEMOS POR CÁ - CONSTRUIMOS H

vamos argumentar

Campanha pela limpeza das ruas
texto e ilustração de Sandra Gomes
Num dia maravilhoso, eu ia passear com a
minha família e vi que as ruas estavam cheias
de plásticos, sacos e tudo o que deixava as
ruas poluídas. Eu disse à minha mãe que
tínhamos de arranjar uma solução para isto
não continuar a acontecer. Então fomos falar
com a Câmara Municipal e eu disse:
- Vocês têm de arranjar uma solução para que
as ruas deixem de estar poluídas e passem a
car limpas e bonitas, porque se não
acontecer, o plástico vai ser arrastado pelo
vento para os mares e os peixes comem-no.
Podem

cam em vias de extinção e nós

deixamos de ter peixe para comer. O planeta
com tanta poluição vai acabar. Querem isso?
Eles disseram que não podiam fazer nada e eu
insisti até que me disseram que talvez
pudessem fazer qualquer coisa. Eu

quei

muito feliz. Os senhores foram falar com o
presidente e mostrar-lhe as minhas razões. A
resposta foi não.
Não quei parada e perguntei:

- Quem quer que as ruas deixem de estar

- Porque não fazê-lo?!
Eles disseram que as pessoas não dizem nada
e nem se importam, por isso não iriam gastar
dinheiro.
Resolvi fazer uma campanha e imprimi umas
listas, depois de acordar com eles que tinha de
conseguir cem assinaturas. Então gritei pela
rua:
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sujas, assine! Preciso só de cem! A cada
minuto, apareciam mais pessoas e não é que
consegui!

Fui

mostrar

e

o

presidente

concordou:
- Sendo assim, um acordo é um acordo.
Ele realizou o que eu estava à espera, as ruas
caram muito mais limpas.

ISTÓRIAS

A defesa das laranjeiras
texto de João Figueiredo
ilustração de Maria Leonor Romana
Num dia de primavera, eu estava em minha

Fiquei preocupado e disse-lhes:

casa, tranquilo, quando comecei a ouvir uns

- Sabem que estas árvores dão oxigénio

barulhos vindos da rua. Fui espreitar à janela,

muito importante para todos os seres

vi três homens com umas pás e percebi que

vivos? Sabem que estas árvores dão frutos

queriam arrancar duas árvores.

e que os pobres podem apanhar para

Eram laranjeiras que ali viviam, muito grandes,

comer? Sabem que estas árvores dão

que todos os anos davam muitas laranjas.

sombra e que aqui, no Alentejo, no verão,

Saí de casa, aproximei-me dos homens e

sabe bem haver sombras?

disse-lhes:

Os homens, muito admirados com o que

- Não podem arrancar estas árvores.

lhes disse, a rmaram:

- Mas é o que vamos fazer. Aqui vai ser

- Tens razão. Não vamos arrancar estas

colocado um ecoponto. – informaram os

árvores e pomos o ecoponto noutro sítio.

homens.
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Um brinquedo diferente, amigo do ambiente!

O QUE FAZEMOS POR CÁ - REUTILIZAMO

Carrinho movido a ar
Há já dois anos que desenvolvemos o

São algumas fotogra as retiradas da

projeto

nossa SALA DE EXPOSIÇÕES, criada em

"Um

brinquedo

diferente,

amigo do ambiente!".

padlet, com entrada pela Classroom,

Aqui na turma, foram muitos os

onde também estão vídeos que provam

brinquedos construídos com recurso a

que estes carrinhos funcionam.

materiais reutilizados.

Os materiais utilizados foram diversos,

À distância o projeto continuou, com a

os

construção

com

encontradas para os resolver também,

movimento. Esta é apenas uma das

o resultado está aqui. O melhor de tudo

propostas - carrinho movido a ar.

foi aprender juntos.

de

brinquedos

14

problemas

e

as

soluções

OS MATERIAIS - CONSTRUIMOS BRINQUEDOS
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LER - CONTAR - PROCURAR - DESCOBRIR
Ao longo de quatro anos, o dia começou com o "Ler, contar e mostrar", um
espaço de comunicação e partilha voluntária. Diariamente, as crianças
leram, contaram, expressaram-se, mostrando aos colegas aquilo de que
gostavam, ou tinha para si um signi cado especial. Juntos descobriram
livros, curiosidades e coisas do mundo, descobrindo-se também a si
próprias e aos colegas. Criaram, comunicaram, conheceram-se.
Neste terceiro período, à distância, mantivemos esta prática.

Ler, contar e mostrar

O sonho da princesa
texto de Leonor Inácio
ilustração de Matilde Mestre

Era uma vez uma princesa que queria
ser pintora.
A mãe dela não concordava nada
com a ideia da sua maravilhosa lha
querer ser pintora.
Nos anos a mãe pergunta-lhe
sempre:
- Filha, o queres de prenda de
aniversário?
- Eu quero tinta para pintar quadros –
responde a princesa, toda excitada.
- Não! Outra coisa! – responde a mãe,
já aborrecida.
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A sua lha foi a chorar para o seu
quarto, pois ninguém compreendia o
que ela gostava realmente de fazer.
No dia seguinte, a princesa Diana
pegou nas suas roupas, sapatos,
malas, vestidos delicados e material
de pintura e saiu de casa.
Não estava habituada àquela vida,
pois no seu palácio tinha uma
empregada que lhe fazia tudo.
Andava triste, não tinha ninguém que
percebesse o seu grande talento. Até
que decidiu fazer um quadro com a
sua família, demorou cerca de dois
dias a pintá-lo.
Não aguentava as saudades que
tinha da sua família e assim tomou a
decisão de voltar para casa.
Quando chegou, entregou o quadro
que ela tinha pintado à sua mãe.
- Abre! - disse ela ainda um pouco a
chorar.
A sua mãe abriu e cou fascinada,
nunca tinha visto nada assim.
- Desculpa por nunca ter aceitado
bem o teu sonho!
E, assim, a sua mãe aceitou o seu
sonho, ser pintora!

R - CRIAR - MOSTRAR - COMUNICAR
O menino que não sabia
texto de Simão Pedro Dias
ilustração de Maria Inês Gonçalves

Numa cidade chamada Spring eld, vivia
um menino que tinha pouca higiene.
Tomava banho de semana em semana,
escovava os dentes de mês em mês,
nunca lavava as mãos, en m, já deu
para perceber que este menino não era
higiénico.
Um dia, nasceu um vírus mau que
contagiava as pessoas que não têm
muito cuidado com a higiene. Quando
chegou à cidade dele, os vizinhos não
saíam das suas casas e o menino não
ligou, até que uma vez, ia ele todo sujo
e deparou-se com o vírus.
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O menino correu para a casa, com o
vírus à porta, foi para a casa de banho
e trancou-se. Pensou, pensou e pensou
até que descobriu que tinha de ser
higiénico. Ele lavou as mãos, escovou
os dentes e tomou banho. Quando foi
lá fora ver, o vírus já não estava à sua
porta.
A partir desse dia, o menino começou
a tomar banho, a escovar os dentes e a
lavar as mãos todos os dias, mas só fez
isso agora porque antes não sabia para
o que tudo isto servia.

MESES DO ANO

um provérbio para cada um

pesquisa de
António Maria Barnabé

1.º mês

2.º mês

JANEIRO

FEVEREIRO

Janeiro molhado não é bom
para o pão, mas é bom para o
gado.

Quando não chove em
fevereiro, nem bom prado nem
bom celeiro.

3.º mês

4.º mês

MARÇO

ABRIL
Abril: águas mil,
quantas mais puderem
vir.

Março, marçagão, manhã
de inverno, tarde de
verão.

5.º mês

6.º mês

MAIO

JUNHO

Maio hortelão: muita
palha e pouco grão.

Junho oreiro: paraíso
verdadeiro.
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ilustrações de
Alexandre Caeiro, João Afonso, Leonor Inácio, Maria Carolina,
Maria Inês Gonçalves, Maria Leonor Romana, Miguel Martins,
Sandra Gomes, Yasmin Xavier

Feito de forma
colaborativa na
Classroom

8.º mês
7.º mês

AGOSTO

JULHO

Seja o ano que for,
agosto quer calor.

Não há maior amigo do
que julho com seu trigo.

10.º mês

9.º mês

OUTUBRO

Se outubro for erveiro,
guarda para março o
palheiro.

SETEMBRO

Setembro: mês dos gos
e cara de poucos
amigos.

12.º mês

11.º mês

DEZEMBRO

NOVEMBRO

Em dezembro,
descansar, para em
janeiro trabalhar.

Cava em novembro
e planta em
janeiro.
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VITAMINA D

como consegui-la?
Com Ana Margarida Ramalho (1354N)
Nutricionista C. S. Beja

"A vitamina D
anda de mãos
dadas com o cálcio"

Lembram-se da sessão que zemos no

2) O órgão responsável por produzir

âmbito do projeto “A minha lancheira”

vitamina D é _______________ (maior

sobre a Vitamina D, o cálcio e os

órgão do corpo humano).

alimentos

podíamos

A _______________ (a mesma palavra que

encontrar? Vamos então relembrar e,

no espaço anterior) produz vitamina D

possivelmente,

quando apanhamos _____________.

onde

os

ensinar

a

outros

meninos um pouco desta temática.
Vamos ver o que (ainda) sabem sobre

3)

este tema…

encontrar a vitamina D?

Em

que

alimentos

Assinala os alimentos corretos
Identi quem as opções corretas.
1) A vitamina D é necessária para:

... absorver o cálcio

... o sistema
circulatório

... fazer os olhos bonitos

... tornar os ossos
frágeis

... proteger-nos de doenças
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podemos

"...o sol ajuda na produção de vitamina D, e com os dias soalheiros que
temos, porque não pensar numa atividade ao ar livre com a família?

Resumindo o nosso tema...

Agora que relembrámos/ aprendemos
os alimentos que são ricos nestes

A vitamina D é uma vitamina que anda

nutrientes, lanço-vos o desa o para

de mãos dadas com o cálcio, uma vez

identi carem quais destes alimentos

que ajuda na sua absorção. Desta

entram na vossa alimentação, pelo

forma, deveremos ter em conta os
seguintes

alimentos

na

menos, uma vez por dia. E dos que,

nossa

normalmente, não consomem, quais

alimentação:

poderiam

Alimentos ricos em cálcio

ou cozinhados, temperados ou ao

escura (brócolos, couve portuguesa);

natural… arrisquem na melhoria da

Alimentos ricos em vitamina D

vossa alimentação.

- Peixe gordo - sardinha e atum que

Já que falámos que o sol ajuda na

podem ser enlatados em azeite ou

produção de vitamina D, e com os dias

frescos, salmão - ovos e cogumelos.

soalheiros que temos, porque não

Desta forma, estes alimentos deverão

pensar numa atividade ao ar livre com

ser consumidos quase em conjunto

a família? E que tal guardarmos 30 a 60

para que a Vitamina D ajude o cálcio a
ossos

e

nos

vossa

forma de o fazer? Se consumidos crus

leguminosas; legumes de folha verde

nos

na

alimentação e qual seria a melhor

- Lacticínios; espinafres; amêndoas;

xar-se

introduzir

minutos, por dia, para realizar essa

dentes,

atividade?

tornando-nos mais fortes.
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"estudar é muito, mas pens
Com Maria da Luz Estevens
Professora Bibliotecária
Parabéns

pelo

vosso

empenho

e

dedicação num projeto coletivo de
estímulo à descoberta e compreensão
do mundo!
Com espaço para a leitura e a escrita, a
formação cívica, a ciência, a política, o

Se o vosso professor, principal pilar e

meio

alicerce

ambiente,

a

saúde

e

o

do

vosso

crescimento

entretenimento, acredito que a “Vista

humano, social e académico, vos deu

Revista”

na

a mão e vos orientou num processo

primavera de 2020. Talvez tenha nascido

democrático de livre arbítrio, se vos

no início do vosso percurso escolar, quiçá

incentivou a gostar de livros, se vos

na primeira primavera do ano em que

envolveu na participação de projetos

entraram para a escola e começaram a

variados, se se empenhou para que

construir laços, a nidades, motivação e

fossem leitores assíduos e presentes

vontade de aprender. Ao longo dos anos,

na nossa biblioteca escolar, então

esses laços foram-se tornando cada vez

tenho a certeza de que serviu de

mais

grande apoio neste período pelo

não

fortes

tenha

e

só

deram

nascido

lugar

a

cumplicidades, gosto pelo saber, afetos e

qual todos nós estamos a passar…

empenho coletivo…

SUGESTÕES DE LEITURA
A questão do racismo é, para além
do Covid 19, uma das questões da
atualidade. É importante abordar
estas questões desde cedo com os
nossos alunos e com os nossos
lhos.
“Meninos de Todas as Cores”, de
Luísa Ducla Soares, que a OIKOS e
a UNICEF adotaram como base de
uma campanha conjunta contra o
racismo e a segregação.
In: https://youtu.be/CUSstdJtPkU
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sar é tudo!"

Este atual desa o que nos impede de
estarmos sentados frente a frente e nos
obriga a fazê-lo através de um ecrã frio e
distante.

Assim,

con namento,

neste

que

momento

afetou

todas

de
as

esferas da nossa vida pessoal, familiar e
social, que nos prendeu em nossas casas,
quebrando o ritmo de vida de todos nós
e

alterando

as

nossas

formas

de

comunicar, de ensinar e de aprender,
todos se adaptaram a esta nova situação,
ultrapassaram os obstáculos da distância
física e quebraram as correntes que vos
separavam a nível emocional!

"Leónia Devora os Livros", de Laurence

Uma história lindíssima...

Herbert e ilustrações de Frédéric du Bus.

"A Manta", de Isabel Minhós Martins

Esta obra descreve o apetite insaciável de

e Ilustração de Yara Kono.

Leónia por livros.

Uma obra sobre a memória e o valor

Um texto surpreendente com muito ritmo,

afetivo que transporta. Os pedaços

marcado pela presença de rimas e jogos de

cosidos da vida de uma família que

palavras. As ilustrações recriam também, com

são recontados pela avó. Tantas

muito humor, as situações descritas.

saudades...

In:

In:

https://bibliotecasantiagomaioragr1.blogspot.

https://bibliotecasantiagomaioragr1.

com/2020/06/uma-historia-por-dia-leonia-

blogspot.com/2020/06/uma-historia-

devora-os.html

por-dia-manta.html
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A biblioteca escolar também alterou as suas

Fico

dinâmicas para apoiar os alunos, docentes e

podermos irradiar esta boa prática e por

pais,

darmos o nosso contributo neste projeto.

neste

processo

de

contente

pela

oportunidade

ensino/aprendizagem à distância. Temos
tentado garantir uma presença em linha,

Queremos ajudar
a encontrar
a melhor forma
para gerir
o estudo em casa
e continuarmos
a promover
o livro e a leitura.

coerente e e caz, tendo como ponto de
partida

os

canais

de

comunicação

existentes.
Queremos ajudar a encontrar a melhor
forma para gerir o estudo em casa e
continuarmos a promover o livro e a leitura.
Tentámos manter o serviço, criar recursos e
materiais

para

disponibilizar

com

regularidade, assim como manter o contacto
com os docentes, acompanhando-os tanto
nas di culdades (para poder ajudar), como
nas boas práticas (para poder disseminar).

SUGESTÕES DE LEITURA
"A Rua do Poeta Voador", de José Fanha, com
ilustrações de Chico Bolila.
Das asas da imaginação do poeta voador
nascem ruas sem princípio e poemas sem m,
nascem

polícias

de

louça

e

andorinhas

constipadas, chocolates de chapéu alto e
senhores de leite.
Um livro cheio de fantasia, histórias de amor e
coisas e muitas gargalhadas.
In:https://bibliotecasantiagomaioragr1.blogspot.
com/2020/05/uma-historia-por-dia-rua-dopoeta-voador.html

24

de

NDIZAGENS
Como sabemos, a leitura é o caminho
mais e caz para desenvolvermos a
criatividade,

a

autocon ança

e

o

pensamento crítico das crianças e dos
jovens. Por isso, é determinante que a
biblioteca

escolar

trabalhe

em

colaboração com os professores e
encarregados de educação e lance
propostas aliciantes de leitura e de
escrita para que os alunos inventem,
questionem e experimentem o mundo
em seu redor.

Melhorar e capacitar as crianças para
lerem mais e melhor e aceder a todos
os

bens

de

leitura

e

escrita

é

fundamental, independentemente de
isso ser em papel ou no digital. É
importante,

porque

a

leitura

é

estruturante do nosso pensamento.
Não há outra forma de aprender a não
ser a partir da leitura no sentido amplo,
com sentido crítico.

"“O beijo da palavrinha”, de Mia Couto e

De salientar que, dependendo da vontade dos

ilustrações

leitores, todas as propostas vão apresentar a

Wojciechowska.

de
“Quando

Danuta
Maria

Poeirinha adoeceu, o Tio Jaime Litorânio
disse que só o mar, que ela nunca vira,
a poderia curar. A menina estava
demasiado fraca para a viagem, mas o
irmão Zeca Zonzo encontrou o modo de
a levar a conhecer o mar”.
In:

https://ensina.rtp.pt/artigo/o-beijo-

avaliação on-line da atividade de leitura no blogue
da biblioteca escolar.
Através da obra “O Beijo da Palavrinha” iremos
também propor a elaboração de um Dicionário
das Palavras Sonhadoras, que culminará com o
nal do ano.

da-palavrinha/
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Participa, estamos contigo!

SNOEZELEN

Despertar os sentidos
E tudo começou por um
convite...
No
dia seis do mês de fevereiro,

Ajudas para
comunicar...

duas

docentes de educação especial e um
pequeno

grupo

de

alunos

com

características especiais receberam, numa

SWITCH

Sno ele ,
ma qu iss ?

das salas afetas ao Centro de Apoio à
Aprendizagem, da Escola de Santiago Maior,
a turma do 4.º B. Esta visita surgiu em

O Snoezelen é um ambiente multissensorial

resposta a um convite para conhecerem,

que permite estimular o toque, o paladar, a

um pouco mais de perto, as necessidades

visão, o som, o cheiro, assim como os

especí cas

alunos,

sentidos propriocetivos (noção do corpo e

nomeadamente ao nível da comunicação,

da posição em que se encontra) e vestibular

da mobilidade, do brincar e da forma como

(relacionado com o equilíbrio).

de

alguns

dos

entendem o mundo que os rodeia.
Snoezelen (do holandês)
resulta da contração de
SNUFFELEN = cheirar,
com DOEZELEN = relaxar
É por norma, um espaço criado numa sala

O grupo foi sensibilizado para o facto de
alguns dos alunos necessitarem de utilizar
equipamento especí co para comunicarem,
para realizarem atividades simples do dia-a-

escurecida

e

especí co,

com

equipada
luz,

com

material

texturas,

aromas,

sabores, sons…, que proporciona, aos seus
utilizadores, uma forma de percecionar o
mundo através dos sentidos.

dia e para se deslocarem, sendo-lhes ainda
explicado que, por falta de condições
económicas, as famílias nem sempre podem
comprar estes equipamentos, estando, na
maioria das vezes, dependentes da ajuda do
Estado.
Na segunda parte desta sessão, as docentes
convidaram o grupo a participar numa
experiência de Snoezelen.
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Turma do 4º B na sessão Snoezelen

"Não há nada na nossa
inteligência que não tenha
passado pelos sentidos."
Aristóteles

Embora, não reunindo as condições ideais
para a prática da atividade (espaço e
equipamento), as docentes responsáveis
por esta disciplina procuram criar um
ambiente de Snoezelen, com recurso a

Há crianças com características especiais

alguns materiais especí cos, a partir dos

que

quais

não

recebem

corretamente

os

desenvolvem

um

conjunto

de

estímulos sensoriais que o meio lhes

atividades à volta de pequenos projetos

oferece. Estas crianças têm muitas vezes

temáticos, tais como: o fundo do mar, a

di culdades em aceitar e explorar materiais.

oresta, a chuva…, envolvendo os alunos

Para além disso, na maioria dos casos, não

em experiências sensoriais que passam pela

revelam

estimulação:

consciência

do

perigo

e

demonstram muitos medos e inseguranças,

do

face a situações ou a objetos do seu dia-a-

objetos….

dia. As sessões de Snoezelen, através dos

do

tato,

levando-os

estímulos

explorar…

texturas

apresentados,

permitem

olfato,

com

recurso
a

a

aromas…

tocar,

sentir,

agradáveis

e

desenvolver, simultaneamente, os cinco

desagradáveis

sentidos, nos alunos. Consciente destes

da

benefícios (ver post-it), o Departamento de

luminosos, brilhos, contrastes, espelhos….

Educação Especial, da escola de Santiago

da audição, por meio da música, dos sons

Maior, integrou a disciplina de Snoezelen no

dos animais, da natureza, de fenómenos

currículo de alguns dos seus alunos com

naturais (chuva….vento….)…

características especiais.

e do gosto, levando-as a saborear.

visão,

com

recurso

a

estímulos

Benefícios Snooezelen
• Melhora a capacidade de
resposta a estímulos;
• Permite a aprendizagem;
• Crisa oportunidades de
comunicação simples;
• Aumenta a concentração;
• Aumenta o bem-estar;
• Permite o relaxamento;
• Promove o autocontrolo;
promove relações;
• Potencia o desenvolvimento
psicomotor;
• Aumenta a qualidade de vida.

Ainda que dirigidas a um público especí co,
estas sessões podem ser alargadas à
participação

de

grupos/turmas,

constituindo-se

como

oportunidades

riquíssimas

termos

de

em

interação,

comunicação, alargamento de saberes e
vivências, verdadeiramente promotoras de
inclusão.
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Telma Rosa e Estela Guerreiro
Docentes de Educação Especial

ENTREVISTA
por João Figueiredo, Maria Inês Gonçalves, Simão Pedro Dias
Somos o João Afonso, a Maria Inês e o Simão Pedro, alunos do 4.º B da Escola
Básica Santiago Maior de Beja e decidimos fazer uma entrevista ao nosso

Entrevista ao professor José Diogo Bento

professor de Cante Alentejano, professor José Diogo Bento, para que ele nos
fale um pouco de si e da importância do Cante.
Vista e Revista: Com que

VR: Qual o seu percurso no Cante?

idade começou a cantar?

JDB: Como disse anteriormente, o meu

Professor José Diogo Bento:

percurso no cante começou muito cedo. Tudo

Olá a todos e obrigado pelo

por

convite para esta entrevista!

especialmente do meu pai. Já tive vários

Comecei a cantar logo com

projetos

2 ou 3 anos na minha terra

alguns

natal,

Cantado, Campaniça Trio, Cantadores do

em

Panóias,

no

concelho de Ourique.
Iniciei
Infantil

no

Grupo

in uência
no

dos

passado.

projetos,

meus

familiares,

Atualmente

nomeadamente,

tenho
Alentejo

Alentejo, entre outros. Desde 2016 que dou
Coral

aulas de Cante Alentejano, em Beja, no Centro

Pequenos

Escolar de Santiago Maior, e colaboro com

Camponeses do Sul (hoje

vários grupos de Cante Alentejano.

extinto).
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VR: A sua experiência pro ssional neste
contexto de ensinar o Cante nas escolas é
grande? Quais os aspetos que destaca como
mais importantes?
JDB: Já tenho alguma experiência, pois já lá vão
quatro anos a dar Cante nas Escolas, não só
em Beja, mas também no concelho de
Ourique. Confesso que, no início, não me
sentia muito à vontade no que toca à parte do
ensino e da comunicação com as crianças, mas
com trabalho, paciência, e grande ajuda dos
titulares de turma consegui ultrapassar, ao
longo do tempo, esse obstáculo.
O mais importante para mim nas aulas de
Cante é conquistar os alunos.
Fazê-los entender que a nossa música não
passa de moda, diverti-los ao mesmo tempo
que estão a aprender. Fazê-los sentir todos
importantes de igual modo. Penso que a
minha

forma

de

trabalhar

passa

principalmente por aí.
VR: O que mais gosta nas aulas de Cante?
JDB: O que mais gosto é sentir, em cada nal
de aula, a satisfação do dever cumprido.
Signi ca que os alunos gostaram da aula,
perceberam e cumpriram com aquilo que o
professor

propôs.

E

também

é

muito

enriquecedor sentir os alunos felizes e a cantar
ao mesmo tempo.
VR: Existe alguma preocupação no sentido
de formar as novas gerações para que o
Cante não desapareça?
JDB: Sim, existe sempre, porque não é fácil as
novas gerações tomarem os lugares dos mais
velhos. Mas penso que com este trabalho de
Cante nas escolas, que existe no nosso distrito,
vão sair algumas "sementes", para depois,
mais tarde, cantarem em grupos corais, ou
outro tipo de projetos relacionados com a
nossa cultura.
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"... é muito enriquecedor sentir
os alunos felizes e a cantar ao
mesmo tempo. "
VR: Há pouco tempo, participou num
concurso de televisão – o GotTalent – e
levou o Cante Alentejano. Pode descrever
a sua experiência?
JDB: Foi fantástico. O que se tirou deste
programa foi, principalmente, a promoção do
nosso trabalho. Sentir o carinho do público
que votou em nós e nos apoiou é de facto,
também, algo que jamais iremos esquecer.
Agora é aproveitar para não pararmos de
trabalhar enquanto grupo (Cantadores do
Alentejo), e já estamos a preparar a edição do
nosso primeiro trabalho discográ co!
Agradecemos

por

nos

ter

dado

esta

entrevista. Um abraço dos alunos do 4.º B da
Escola Básica Santiago Maior de Beja.

Entrevista realizada à distância
na plataforma Classroom

NOTÍCIAS

cuidado com as imitações
O CONCURSO CONTINUA
O DESAFIO TAMBÉM

Os alunos do 4º B não se deixaram enganar,
todos acertaram na maior parte dos desa os,
provando que sabem distinguir as notícias das imitações.
E os nossos leitores?
As soluções da 1ª fase
Estas eram as verdadeiras notícias, as
outras eram apenas imitações.
• 25 de Abril celebrado à janela;
• Turma de Santiago Maior cria uma
nova revista;
• Lugares públicos obrigados a
encerrar;
• #EstudoEmCasa - a primeira aula
de matemática;
• Centros de saúde retomam a
atividade;
• Cáritas de Beja lança campanha de
recolha de alimentos;
• Alunos dos 11º e 12º anos voltam
às escolas;

A vencedora da 1ª fase

Maria Inês Gonçalves
Quem acerta desta vez?
Neste n.º 2 da nossa revista vamos
colocar, tal como na anterior, mais dez
desa os.
Para os alunos e alunas do 4º D será
uma oportunidade para ganhar mais
dez pontos e tentar vencer o
concurso, para os nossos leitores,
uma oportunidade para treinar a
capacidade de distinguir uma notícia
de uma imitação.

Notícias falsas, fake news ou imitação de notícias
Já ouviram falar de fake newes? É a tradução da expressão "notícias falsas".
Falamos disto para mais facilmente identi carem do que se trata, porque nós
preferimos chamar-lhes "imitações de notícias". Se são falsas, não podemos chamarlhes notícias. Têm todos os elementos técnicos de uma notícia, só lhes falta o
principal, terem acontecido.
É muito importante distinguir uma notícia de uma imitação, para não sermos
enganados.
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Novo mural de Vhils no Porto

Foi inaugurado no passado dia

enfermeiros,

médicos,

19 de junho, no Porto, um

funcionários

da

mural

limpeza e da direção do Hospital de São João.

feito

pelo

artista

auxiliares

manutenção,

de

saúde,

alimentação,

Alexandre Farto, conhecido pelo

O artista pretendeu homenagear todas estes

nome Vhils, que mostra dez

pro ssionais.

pessoas importantes pelo seu

O mural está colocado numa parede exterior,

trabalho durante o período de

junto à entrada de visitas, onde toda a gente que

luta contra a doença Covid-19:

entra e sai do hospital o pode ver.

Jardim Público em chamas

No dia 25 de maio, houve um incêndio
no Jardim Público de Beja.
Uma árvore incendiou-se e todas as
crianças que lá estavam a brincar tiveram
de sair, enquanto os bombeiros de Beja
apagavam o fogo. Felizmente, não houve

vítimas, mas algumas crianças caram
muito assustadas e tristes.
Passados alguns dias, foram plantadas
novas árvores e o jardim foi reaberto ao
público no dia 5 de junho, Dia Mundial do
Ambiente.
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NOTÍCIAS cuidado com as imitaç
Viana do Alentejo regada pelo Alqueva

Estão a decorrer, desde o dia 8 de junho de

Viana do Alentejo é uma localidade

2020, as obras do novo bloco de rega de

que pertence ao distrito de Évora e

Viana do Alentejo. Estas obras fazem parte

ca a cerca de 54km de distância da

do

projeto

da

(Empresa

de

barragem do Alqueva.

Infraestruturas

do

Quando as obras terminarem, este

Alqueva) de alargamento das estruturas que

bloco de rega vai bene ciar uma área

vão permitir aos agricultores do Alentejo

de 4600 hectares.

usarem a água da barragem do Alqueva

Esta obra é uma das muitas que

para o desenvolvimento da agricultura.

pertencem

Toda a infraestrutura envolve a instalação

Regadios que visa permitir regar cerca

de 36 km de condutas para transportar a

de 50000 hectares de terra com a água

água, 2 km de estrada e 31 hidratantes que

da barragem do Alqueva.

Desenvolvimento

EDIA
e

ao

Plano

Nacional

de

servirão 91 bocas de rega.

Rixa em supermercado
Ao entrarem no supermercado para
fazerem as suas compras, foi-lhes
barrada a entrada pelo segurança,
uma vez que não estavam a ser
cumpridas

as

regras

mínimas

e

obrigatórias de proteção sanitária.
Estas, achando que tinham direito a
No dia 8 de junho de 2020, num

fazer compras como outros clientes,

supermercado, em Beja, um grupo de

forçaram a entrada, obrigando assim o

seis pessoas recusou-se a usar máscaras.

proprietário a recorrer às autoridades.
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ções
Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja nas
Olimpíadas da Matemática

Em 2020 realizaram-se as 38.ªs Olimpíadas

A prova do 1º ciclo, em que participou a

Portuguesas

da

onde

turma do 4º B, realizou-se no dia 22 de

participaram

dezenas

escolas,

janeiro, teve a duração de uma hora e os

Matemática
de

agrupamentos e colégios de todo o país.

alunos tiveram de responder a 6 questões.

As Olimpíadas são um concurso em que os

Do nosso distrito participaram a EB1 de

participantes

Castro Verde e o Agrupamento n.º 1 de

têm

de

resolver

vários

problemas de matemática o que lhes

Beja.

Destacaram-se

os

alunos

João

permite treinar o pensamento.

Afonso Palma Figueiredo do 4.º B e Rui

Os alunos que podem participar são os

Pedro Lameira Rodrigues do 9.º A da

dos 3.º e 4.º anos de escolaridade do 1.º

Escola Básica Santiago Maior de Beja e o

Ciclo do Ensino Básico, os alunos dos 2.º e

aluno Manuel Louro Coelho do 12.º A da

3.º Ciclos do Ensino Básico e os alunos do

Escola Secundária Diogo de Gouveia de

Ensino Secundário.

Beja.

Novo troço da A26 abre na sexta-feira
A Infraestruturas de Portugal informou
que, a partir das 20:00 horas do próximo
dia 26 de junho, vai abrir ao trânsito o
troço da autoestrada A26, entre a Malhada
Velha e o nó de Grândola da A2.
A

abertura

da

estrada,

com

13

quilómetros, há muito esperada, não será
assinalada com qualquer cerimónia o cial.
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NOTÍCIAS cuidado com as imitaçõ
Beja vai ter praia uvial
Vai entrar em funcionamento, neste
verão, a Praia Fluvial dos Cinco Reis.
Localiza-se a pouco mais de 4 km de
Beja, numa albufeira da barragem de
Cinco Reis.
O areal deverá rondar os quinze mil
metros quadrados, com plantação de
árvores,

percursos

pedestres,

restaurante, bar, instalações sanitárias
e um parque infantil. O parque terá,
também, uma zona de desporto e
lazer, dois parques de estacionamento
e pontos de observação da natureza.

Esta praia poderá ser uma mais-valia
para a nossa cidade, trazendo turistas e
dando à população a oportunidade de
ter praia perto de casa.

Macaco albino encontrado na Finlândia
Um macaco albino foi encontrado por
turistas na Finlândia, no dia 26 de junho
de 2020.
O macaco entrou, sem ninguém ver, no
contentor de um camião de transporte
de fruta que viajou desde a África do Sul
até à Finlândia. Logo que chegou, o
animal saiu do camião e trepou ao
telhado de uma casa.
Após ser capturado, o primata foi levado
de volta ao seu continente, sem qualquer
dano. Responsáveis do Parque Nacional
Kruger, o mais conhecido da África do
Sul, para onde foi levado, a rmaram que
o

macaco

da

espécie

Chlorocebus

pygerythrus foi bem acolhido pelo grupo
em que foi integrado.
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ões
Piscina de Beja encerra para obras

Segundo a Câmara Municipal de Beja ,

As obras custarão mais de um milhão e

as obras de requali cação

da Piscina

novecentos mil euros e decorrerão durante

Municipal

Beja

os próximos doze meses.

descoberta

de

vão

iniciar-se no próximo mês de julho, pelo

A

zona

dos

balneários

vai

sofrer

que este espaço ira estar fechado neste

remodelações profundas e a parte superior

verão de 2020.

da piscina vai ser totalmente renovada.

Novos paineis de risco de incêndio
A Câmara Municipal de Beja colocou
dois painéis indicativos de risco de
incêndio, no início de junho. Um dos
painéis

foi

estacionamento

colocado
da

junto
mata

ao
das

merendas, na cidade de Beja, e o outro
à entrada do parque biológico da
Cabeça Gorda.
Os locais escolhidos são zonas onde a
probabilidade de ocorrer um incêndio é
maior.

Os painéis apresentam cinco classes de
Risco

de

“Reduzido,

Incêndio

catalogadas

Moderado,

Elevado,

Elevado e Máximo”.

Notícias elaboradas por: Alexandre Caeiro, Eva Zambujo, João Figueiredo, Leonor Marinheiro,
Matilde Bexiga, Matilde Mestre, Sidney dos Santos, Simão Pedro Dias, Iasmin Xavier,
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como
Muito

CLUBES DA NOSSA TERRA

Bairro da Conceição

por Miguel Martins

O Centro de Cultura e Desporto Bairro
Nossa Senhora da Conceição, também
conhecido como Bairro da Conceição
(BNSC), foi fundado a 11 de agosto de
1987.
As suas instalações situam-se no Largo
Raúl de Carvalho, n.º 9, em Beja.
Este é o único clube da cidade de Beja,
onde se pratica futebol, que possui um
campo de jogos próprio.

Sou um jogador da zona defensiva e

Atualmente, a principal modalidade que ali

acho que estou a ter uma experiência

se pratica é futebol (de formação - petizes

muito

e benjamins, e também sénior), mas no

benjamim, participo nos jogos da Liga

passado

outras,

Regional do Baixo Alentejo (de

como por exemplo tiro, pesca desportiva e

Barrancos a Odemira). Entrei para

ténis de mesa.

este clube porque gosto de jogar

Eu jogo neste clube e tenho dois

futebol. Ali somos muito amigos e

treinadores, um da parte técnica e tática, o

apoiamo-nos sempre uns aos outros.

outro da parte da preparação física.

O BNSC é associado da Associação

praticaram-se

muitas

agradável

porque,

sendo

de Futebol de Beja.
O

equipamento

utilizado

pelos

atletas que ali praticam futebol é azul
e

branco,

semelhante

ao

equipamento da Argentina, conforme
se mostra na fotogra a.

36

Beja Atlético Clube

por João Figueiredo

O Beja Atlético Clube, mais conhecido como

Os atletas treinam em pista e no Parque de Feiras e

B.A.C., é um clube só com a prática de

Exposições de Beja, todos os dias, a partir das

atletismo, mas aberto a outras modalidades

18horas. Para além dos treinos, o clube participa

conforme os seus estatutos. A sua origem

em todas as provas do calendário regional e em

deveu-se à ideia de atletas, ex-atletas e ex-

algumas provas a nível nacional, tendo conquistado

dirigentes de formarem um clube só de

variadíssimos títulos individuais e coletivos (36

atletismo. O clube foi fundado a 11-10-2000,

títulos distritais e 6 títulos do Alentejo individuais).

conta com cerca de 320 sócios e tem como

Eu faço parte da escola de formação do B.A.C. da

objetivo a prática da modalidade dando aos

qual gosto muito. Para além da importância do

jovens o prazer de ocuparem os seus tempos

exercício físico, gosto muito do convívio com os

livres, assim como de contribuir para o seu

treinadores, os diferentes atletas e os seus

desenvolvimento pessoal e social, desviando-

familiares, tanto nos treinos como nas provas.

os de outros vícios existentes na sociedade.

Divertimo-nos bastante e tentamos dar sempre o

Atualmente o clube tem 2 treinadores, 3

nosso melhor, por nós e pelo clube. Todos nos

estagiários e 70 atletas. A escola de formação

apoiamos nos bons e nos maus momentos e eu sinto

tem 41 atletas com idades compreendidas

que somos uma família - a família B.A.C.

entre os 6 e os 18 anos.
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FACTOS

e curiosidades

pesquisa de Miguel Martins

Qual é
a única comida
que não se estraga?
Quantos
quilogramas
suporta um fio
de cabelo?

É o me

Até 3 Kg.

l.

Qual é o nome
mais comum
no mundo? ?

É Muhammad.

Sabes o resultado da
seguinte conta
1 111 111 111 x 111 111 111 ?

O resultado é
12 345 678 987 654 321
38

Quantos
dentes tem
?
um mosquito

Tem .
tes
n
e
d
47

anho
m
a
t
o
é
Qual
e um
d
o
r
b
e
r
do cé
?
avestruz

eo
É menor qu
o
tamanho d
seu olho.

nho
a
tam lvo
e
o
qu
De um p asce?
é do n
n
qua

ho
n
a
m
a
t
É do
de uma
pulga.
eo
t
a
b
s
veze rco
s
a
t
n
Qua
o po to?
d
o
ã
ç
cora por minu
ho
espin

300
e
d
a
c
r
e
c
e
t
Ba
nuto.
i
m
r
o
p
s
e
z
e
v
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Farm animals
proposta pela prof. Maria João

Complete the crossword below and colour the animals

Fonte: Escola Virtual
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RECREIO

Sudoku

proposta de Martim Silvestre

SOLUÇÕES da revista n.º 1
Sopa de letras

Adivinhas
*ovo *aranha
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Palavras cruzadas em inglês - frutos

RECREIO

Adivinhas
Recolha de Maria Inês Gonçalves, Matilde
Bexiga, Matilde Mestre, Simão Gonçalves

Feito para andar
e não anda.
O que é?

Indo eu por aqui abaixo,
à procura de freguês,
levo em cima
quem procuro
e levo dentro quem me fez.

Uma senhorita
muito assenhorada,
tem chapéu verde
e blusa encarnada.
Quem é?

O que há
no meio
do coração?

Enche uma casa,
mas não enche um botão.
Quem é?

Fico cheio durante o dia
e vazio durante a noite.
Quem sou?
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RECREIO

Anedotas
Recolha de Maria Inês Gonçalves e Matilde Mestre

Pai,
quando eras pequeno
levavas muitas vezes palmadas?
- Às vezes.
- E o teu pai, quando era pequeno?
- Provavelmente também.
- E o pai do teu pai?
- Certamente.
- E não achas que está na altura
de parar com esse hábito
ridículo?

Papá,
o que se sente
quando se tem um lho
tão bonito?
- Não sei...
pergunta ao teu avô!

Na escola,
a professora questiona a Lena:
- Lena, vendes fruta e legumes.
Se te comprar dois melões a 2 euros, uma alface
a 50 cêntimos e um quilo de batatas a um euro,
quanto te devo?
Depois de re etir um instante, a Lena responde:
- Oh! Não se preocupe, senhora professora,
paga-me amanhã!

Mamã,
os meninos, na escola, chamam-me distraído!
- Joãozinho,
tu moras
na casa em frente...
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