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NOTA DE ABERTURA
Um projeto que demonstrou o empenho de todos

A pandemia de COVID-19 alterou a vida de todos nós e, de um dia para o
outro, com o encerramento das escolas, as aulas virtuais passaram a ser
uma realidade durante os últimos meses. Nunca como agora, os meios
tecnológicos foram tão úteis e necessários para assegurar a normalidade,
possível, na prossecução das aprendizagens dos alunos.
Até então, tentávamos combater o uso excessivo dos referidos meios
tecnológicos e agora somos nós, professores/ escola, que apelamos à
utilização dos mesmos, pelos nossos alunos, por períodos de tempo muito
superiores àqueles que utilizavam antes, a m de poderem continuar a
aprender, sem a presença física do professor e da escola.
Mudaram os tempos e o con namento trouxe consigo novas realidades
que, até então, eram consideradas pouco assertivas e até anómalas. A
capacidade de adaptação dos nossos alunos a estas novas realidades
permitiu que as mesmas passassem agora a ser vistas como normais e de
utilização generalizada.
O professor teve um papel muito importante na promoção da
comunicação com os alunos, por forma a mantê-los motivados e proativos
ao longo deste tempo de pandemia, assim como na interajuda aos
encarregados de educação, que de um momento para outro, viram a
escola entrar nas suas vidas e nas suas casas.

http://www.agr1beja.pt/
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Assim, não podemos, de forma alguma, esquecer quanto foi importante o
papel dos pais e encarregados de educação que, divididos entre
teletrabalho e cuidar da família, tiveram de se reinventar para assegurar a
continuidade das rotinas familiares e passarem a assumir, também, funções
de professores dos próprios lhos.
Muitos de nós, habituados a sermos o centro do processo de ensino e
aprendizagem, tivemos de acordar para uma realidade bem diferente, pois
foi necessário, num curto espaço de tempo, capacitarmo-nos para uma
nova era de ensino e de mudança. Foi neste tempo que o professor e os
alunos do 4BST do Centro Escolar de Santiago Maior conceberam a revista
“Vista e Revista”. Um projeto que demonstrou o empenho de todos,
designadamente dos alunos, os quais conseguiram não só estar à altura
deste projeto, mas foram os principais autores. E como diz o provérbio “não
há uma sem duas, nem duas sem três”, o projeto vingou e saiu o terceiro
número.
Parabéns a todos os que participaram na revista, em especial aos alunos e
ao professor!
Desejo-vos umas boas férias!

Maria Emília Cabrita
Coordenadora de Departamento do 1º Ciclo
http://www.agr1beja.pt/
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CONSEGUIMOS
Queridos alunos, conseguimos!

Conseguimos muito mais do que editar uma

Conseguimos concretizar este projeto

revista,

de editar três números da nossa revista,

resolvendo

com conteúdos produzidos e escolhidos

planeando, criando, partilhando tanto, mas

por todos. Eles mostram um pouco do

tanto que seria demasiado longo enumerar.

muito

Foi bom estar convosco, a incentivar, a

que

zemos

neste

terceiro

conseguimos

permanecer

problemas,

e

aprendendo,

período. Estou orgulhoso do vosso e do

resolver

nosso trabalho, pela qualidade, pela

concretizar tantos projetos bonitos. Pelo22
que li

diversidade e, sobretudo, pela forma

problemas

juntos,

a

ver

nascer

e

na autoavaliação, vi que gostaram de um

colaborativa e pelo empenho com que

pouco de tudo o que

foi feito.

umas atividades, outros de outras, como é

As muitas mensagens de apreço que

natural, e sei que se sentiram sempre

recebemos demonstram também que o

ajudados, acompanhados e entusiasmados.

nosso trabalho foi valorizado. Acho que

Foi uma bela equipa, desde quem esteve nas

foi muito bom pelo acréscimo de

aulas convosco, como os vossos professores,

motivação

que

continuarmos

nos

a

zemos, uns mais de

deu

para

até às técnicas, à professora bibliotecária, à

trabalhar,

com

nossa nutricionista que nos acompanhou

entusiasmo, até ao m.

nestes anos e, especialmente, aos pais, que

Mas a nossa maior força não veio de

desde resolver situações práticas, fazer um

fora, veio de dentro, de cada um de vós

vídeo,

e

exercício, construir um circuito elétrico, foram

desta

magní ca

equipa

que

ajudar

na

resolução

de

um

formámos. Nela está a maior razão de

o pilar que ajudou a manter tudo a funcionar.

termos

Conseguimos! Todos nós! Sobretudo vocês

conseguido

realizações

importantes – conseguimos aprender o

que

que era para aprender, aprendemos

diferentes umas das outras, mas tão amigas

bem mais do que estava previsto,

que dá gosto ver. Tão vivas, curiosas, com

principalmente a lidar com a tecnologia,

vontade

continuámos a fazer comunicações,

dispostas a fazer as perguntas que permitem

escrevemos mais, construímos mais,

aprender.

ajudámo-nos

outros,

Agora que vão para o 2º ciclo, continuem

conseguimos tirar desta experiência o

assim, curiosos e solidários, a perguntar para

melhor que dela havia a tirar. Todos

descobrir, embora, como vos disse no último

preferíamos estar na escola, mas não

dia de aulas, na história que vos li, há coisas

desanimámos por causa disso e, como

que têm de ser vocês a descobrir.

escreveu o nosso diretor no n.º 1 da

Parabéns! Vemo-nos em setembro! Até lá, um

nossa
impediu

revista,
que

uns

aos

são

crianças

de

muito

encontrar

especiais.

respostas,

Tão

mas

a

adversidade

não

merecido e refrescante mergulho nas férias.

o

afastamento

nos

Um abraço do vosso professor,

aproximasse.

João Rabaçal
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APOIO:
Agrupamento
de Escolas nº 1 de Beja

AUTOAVALIAÇÃO
perguntas e respostas do 4.º B sobre o 3.
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Número de horas
de trabalho/estudo

Plataformas Google Classroom

Plataformas Google Meet

Plataformas Google Forms

Tarefas propostas grau de di culdade

Tarefas propostas número de tarefas

De que atividades gostei mais?
• Da o cina da poesia.
• Gostei mais do trabalho da proposta de escrita de
poemas.
• Desenho, Cante Alentejano e explicações do
professor.
• Expressões.
• Eu gostei das atividades da revista.
• De expressão plástica, dos foguetões e do
carrinho.
• De estudo do meio.
• Gostei muito das expressões e também de todas
as matérias.
• De expressão plástica.
• De fazer os brinquedos movidos a ar.
• De fazer o carro com movimento.
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• Eu gostei da apresentação que todos os meus
colegas zeram dos seus brinquedos.
• As atividades de que eu gostei mais foram
construir o foguetão e de fazer os trabalhos para a
revista.
• Elaborar a revista.
• As atividades de estudo do meio e fazer o
carrinho, o foguetão e o trabalho da revista.
• Foi expressão plástica – um brinquedo diferente
amigo do ambiente.
• Gostei mais das atividades de matemática e de
expressões.
• As atividades de que mais gostei foram a revista,
a "o cina da poesia" e o foguetão.
• Cante Alentejano, expressões e matemática.

feito em
Google Forms

.º período à distância

einh
e
p
m
e e eu
m
ro

• Sei que foi necessário, mas pre ro o ensino
presencial.
• Mais ou menos, porque, desta forma, as aulas são
mais cansativas.
• Mais ou menos, porque estou longe dos meus
amigos.
• Não, porque na escola conversávamos e
esclarecíamos melhor as dúvidas.
• Não muito, porque é muito mais fácil explicar
di culdades ao vivo, mostrando, do que apenas
descrevendo e nem sempre os professores e
colegas percebem.
• Sim, porque aprendemos a mexer melhor no
computador.
• Não, não gostei, preferia sem distância, porque à
distância não era a mesma coisa. Na sala de aula é
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Gostei deste ensino à distância?

ga

O que me foi mais útil?

• Aprender a usar o Google Classroom.
• Foi o professor apoiar-nos.
• As explicações do professor.
• Aprender a enviar e-mail.
• Foi o Meet.
• Fazer muitos exercícios de matemática e esclarecer
dúvidas que outros amigos também tinham.
• Aulas no Meet.
• Para mim, foram a matemática e o estudo do meio.
• Foram as correções que o professor fez nos
trabalhos que tinham erros.
• O mais útil, para mim, foi o professor ajudar-me
muito.
• Poder esclarecer dúvidas sempre que precisasse.
• Aprender a trabalhar melhor com o computador.
• Google Meet.

mais compreensível..
• Sim, gostei porque é de uma forma diferente. Foi
muito giro e, ainda assim, pude estar com o meu
professor e com os meus colegas, mas virtualmente.
• Não muito, gosto mais de estar ao vivo com os
colegas e o professor e percebemos melhor as
dúvidas que temos.
• Eu gostei, porque nós, enquanto estivemos em
quarentena, tínhamos de nos esforçar mais do que
na escola.
• Gostei, mas pre ro o ensino presencial. O ensino à
distância é muito mais aborrecido.
• Sim, porque passei mais tempo com a minha mãe.
• Nem por isso, pre ro as aulas na escola, para
poder estar com os meus amigos.
• Gostava mais de estar na escola.
• Não, porque é mais difícil, principalmente nos
trabalhos de grupo, porque estamos à distância.
• Não gostei, gostava mais de aprender na escola.
• Gostei, porque no ensino presencial tinha
atividades fora da escola que esgotavam um pouco
o meu tempo e agora, na pandemia, não tenho
essas atividades o que me dá mais tempo para os
estudos.
• Eu não gostei deste ensino à distância, porque às
vezes faltava a Internet e ouvia-se mal.

• Aprender a trabalhar nas aulas, através de
videoconferência.
• Aprendi a utilizar o e-mail e a converter
documentos pdf em word.
• Foi a Classroom.
• O que me foi mais útil foram as aulas na Classroom
com o professor.
• Na minha opinião, o mais útil foram os exercícios
de matemática, pois tinha alguma di culdade, e com
os exercícios que o professor mandava quei mais à
vontade na matéria.
• Computador, chas de papel e telemóvel.
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Ler, contar e mostrar

LER - CONTAR - PROCURAR - DESCOBRIR
O menino que tinha
um chocalho na cabeça
texto de Sandra Gomes
ilustração de Beatriz Costa
Numa manhã de céu limpo, um
menino estudioso pensou: “Porque
faço eu todos os dias os trabalhos
de casa e estudo?”
Ele já estava farto e parou de fazer a
sua rotina, a única coisa que fazia
era car sentado no sofá, a ver
televisão.
Nessa noite, o cérebro dele cou
pequeno e preguiçoso, não fazia
exercício físico ou qualquer outra
coisa.
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No outro dia, o menino acordou e fez
os seus cuidados de higiene, pelo
menos ainda os sabia fazer, e cou
sentado o resto do dia. Mas, havia
uma única diferença, é que quando
ele abanava a cabeça, ela fazia o som
de um chocalho e, então, foi ao
hospital.
O médico disse-lhe que era falta de
conhecimento e de exercício físico.
Desde esse dia, fez uma rotina bem
equilibrada.

- CRIAR - MOSTRAR - COMUNICAR
O livro abandonado
texto e ilustração de Matilde Bexiga

Num lindo dia de verão, a Catarina foi
com a sua mãe ao ecoponto, e encontrou
um livro todo amassado. Ela cou com os
olhos nele e perguntou à mãe:
- Posso levá-lo para casa? Ele parece
estar abandonado!
- Sim, é claro. – disse a mãe.
- Ele parece triste, como é que alguém
pode abandonar livros! – exclamou a
Catarina.
Assim que chegou a casa, foi logo limpálo e lê-lo, mas o livro não a deixava ler,
porque era mágico. Primeiro, tinha de
descobrir as palavras mágicas que o
faziam abrir. Ela esteve dias e dias,
semanas e semanas, meses e meses, e
mesmo o ano todo, para descobrir.
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Foi então que conseguiu e as
palavras mágicas eram: cara de
gato cabeça de sapato.
Como o livro tinha muitas
histórias, cada dia lia uma,
divertiram-se muito os dois,
pois o livro tinha a magia de
falar. Ao m de um ano, foi
contar a sua mãe o que tinha
descoberto
–
um
livro
encantador cheio de aventuras.
Estava encantada com tudo
aquilo, aprendia muito todos os
dias.
Foi assim que descobriu que
quando for grande quer ser
escritora.

O que fazemos
por cá

o cina de
poesia
10

TUDO EM ÉNIO

POEMA EM L

Onde diz alô o halogénio?
Onde eugenia o Eugénio?
Onde convém o convénio?
Onde nge o E génio?
Onde se arma o Arménio?
Onde se genia o génio?
Onde oxigena o oxigénio?
Onde alucina o
alucinogénio? Onde seleciona
o selénio?
Onde quadra o
quadriénio? Ainda faltam
quantos dias para acabar o
milénio?

A Lara
lembra a liberdade.
Os leões
os leopardos
os lagartos
as lesmas
as lentilhas
lembram a liberdade.
Os locutores
os livreiros
os leitores
os lavradores
as lojistas
lembram a liberdade.

João Figueiredo
recriação do poema "Tudo em ário"
de José Jorge Letria
in Alicate Bonifrate e outros versos de remate

Os lares
as lojas
os lagos
os lugares
os largos
lembram a liberdade.

A PEDRA E O PEDRO
A pedra
é polida.

A lua
lembra a liberdade.

E o Pedro?
O Pedro
é pequeno.

Líderes,
não larguem
a luz da liberdade.

É pequeno,
o Pedro.

Maria Inês Gonçalves
recriação do poema "Poema em L"
de Luísa Ducla Soares
in Poemas da Mentira e da Verdade

É polida,
a pedra.

António Maria Barnabé
recriação do poema "A bola e o bolo"
de Lucinda Atalaia
in Ler ouvir e cantar
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A CASA DOS BICHOS

A MINHA CASINHA
Fiz uma casinha
de caramelo,
tapei-a por cima
com um cogumelo.

Quem está no telhado?
Um cão de Belgrado.
Quem está na Janela?
Uma lontra magricela.
Quem está na varanda?
Uma girafa que faz propaganda.
Quem está à porta?
Uma baleia torta.
Quem está no jardim?
Um urso que come pudim.
Quem está no poço?
Um peixe que só faz alvoroço.
Quem está no portão?
Um bicho que fala chamado João.

Pus-lhe uma janela
de gelatina
e mais uma porta
de tangerina.
Pus-lhe um chupa-chupa
no jardim;
a fazer de neve,
pós de perlimpimpim.

Miguel Martins
recriação do poema "A Casa dos Bichos"
de Luísa Ducla Soares
in Arca de Noé

A minha casinha
bem formosa...
comi-a ao almoço.
É tão gostosa!

A CASA DOS BICHOS

Matilde Mestre
recriação do poema "A Minha Casinha" de
Luísa Ducla Soares
in Poemas da Mentira e da Verdade

Quem está no telhado?
Um pássaro assado
Quem está na Janela?
Uma planta de canela.
Quem está na varanda?
A minha avó Fernanda.
Quem está à porta?
Uma cadeira torta.
Quem está no jardim?
Uma or de jasmim.
Quem está no poço?
Um gato em alvoroço.
Quem está no portão?
Um bicho que fala chamado
João.

RECADO
Senhor capataz,
isso não se faz.
Senhor Luís,
Isso já eu z.
Senhora cotovia,
Isso até eu faria.
Senhor Vanderlei,
Isso ainda eu farei
Simão Gonçalves
recriação do poema "Recado"
de João Manuel Ribeiro
in Cantilenas loucas orelhas moucas

António Maria Barnabé
recriação do poema "A Casa dos Bichos"
de Luísa Ducla Soares
in Arca de Noé
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O MELHOR DE MIM

O MELHOR DE MIM

Simão,

Eu sou a Beatriz Costa
E tenho uma grande amiga
Com a qual como uma tosta
É a Matilde Bexiga

divertido, simpático, responsável e
persistente,
irmão de Alice Dias,
gosto de fazer desporto, brincar com os
amigos e de jogar,
sinto-me alegre, entusiasmado e
curioso,

Dançar e não parar
E balé aprender
Para depois melhorar
E assim poder crescer

tenho medo de aranhas, cobras e de
mais nada,

Tenho de dormir
Tenho medo de um besouro
Para a escola quero ir
Porque tenho um coração de ouro

ajudo e dou conselhos,
preciso de amigos e de respeito,
gostava de ir a Itália, França e ao Brasil,
vivo na Praceta Artur Carvalhal,

Beatriz Costa
poema original
inspirado numa proposta do #EstudoEmCasa

O MELHOR DE MIM

Dias.

António...
Criança especial, alegre, chato e
amigo; irmão da Maria;
gosta de lmes, de cantar e passear;
vai de contente a alegra, até feliz!
Mas, tem medo de insetos e de cães.
Dá aos outros o que tem,
sorrisos, mimos e energia,
e dos outros quer atenção.
Gostava de ir à Lua,
de ter um cão
e de ser professor.
Vive em Beja,
o Barnabé.

Simão Pedro Dias
poema original
inspirado numa proposta do #EstudoEmCasa

BRINCADEIRA NA HORTA
Fui ao pomar à couves,
todo me enchi de abacates,
veio o dono das laranjas:
- Ó ladrão, deixa os tomates!

António Maria Barnabé
recriação de uma quadra de José Viale Moutinho
in Versos para rir

Gosto de peixe e de pescar
Também gosto de os ver
Com o meu pai de os apanhar
Para depois os comer
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António Maria Barnabé
poema original
inspirado numa proposta do #EstudoEmCasa

O QUE FAZEMOS POR CÁ - REALIZAMOS EX

experiências com a eletric
À distância, realizamos algumas experiências, mas como
não é a mesma coisa ver experimentar e experimentar
de verdade, alguns pais deram uma preciosa ajuda na
aprendizagem, construindo circuitos elétricos que
permitiram realizar várias experiências com a
eletricidade.

Materiais condutores e não
Para podermos utilizar a energia elétrica é necessário que ela percorra um
caminho fechado (circuito), entre uma fonte de alimentação (pilha, por
exemplo) e aquilo que recebe a energia (uma lâmpada, por exemplo). Para que
isso aconteça, a energia tem de circular por bons condutores de eletricidade
(os os, por exemplo).
Para perceber se todos os materiais conduzem a corrente elétrica, integrámos
num circuito elétrico alguns objetos para veri car quais permitiam acender
uma lâmpada.

palito

tecido

o de metal

pau de gelado
14

chave

XPERIÊNCIAS

cidade

com a coloboração do João Figueiredo, Martim Silvestre,
Matilde Bexiga, Simão Pedro Dias, Tiago Correia e respetivos
pais e encarregados de educação

Produzir eletricidade por fricção
Ao friccionar a esferográ ca no pano de algodão,
as

partículas

da

esferográ cas

adquiriram

movimento e passaram a ser capazes de atrair
materiais

leves

(papelinhos

e

bolinhas

de

esferovite).
Esta capacidade chama-se eletricidade estática.

condutores de eletricidade

rolha de cortiça

água

moeda

clip

tubo de esferográ ca

15

O QUE FAZEMOS POR CÁ - CONSTRUIMOS

vamos argumentar
Matilde e o hospital
texto e ilustração de Matilde Bexiga

Num passeio pela cidade de Beja, a

Já pensou que, um dia, o senhor, ou um

Matilde olhou para o hospital, em

familiar seu, podem car doentes e, ao não

frente à sua casa, e viu que ele estava

ter hospital na cidade, no caminho até ao

muito velho, por fora. Lembrou-se

hospital mais próximo podem piorar, ou

que um dia, quando estava doente,

até mesmo morrer.

também viu que por dentro estava

Foi então que mandou a carta. Passado um

igual.

mês, viu na televisão que queriam fechar o

Ao chegar a casa, disse à mãe:

hospital de Beja. Sem resposta à sua carta,

- Mãe, já reparaste como está o nosso

falou outra vez com a mãe.

hospital?

- Não tive resposta ao meu pedido. – disse

- Sim, lha, está antigo e a precisar de

a Matilde.

umas obras.

- Pois, lha, talvez não tenhas mandado a

- Acho que vou fazer um pedido ao

carta para o sítio certo. – respondeu a mãe.

nosso presidente, para o melhorar.

- Faz muita falta um hospital com todas as

- Boa ideia. Se precisares de ajuda,

condições para os doentes! – exclamou a

diz.

Matilde.

A Matilde pensou em tudo o que se

- Tens toda a razão.

podia melhorar e foi escrevendo.

A Matilde estava triste, mas não desistiu.
- Tive uma ideia, de certeza que vai

Caro Presidente da Câmara Municipal

resultar. Vou pedir ajuda à comissão de

de Beja,

utentes de Beja.

Gostaria de lhe pedir para melhorar o

Matilde estava pronta para a luta, queria

nosso hospital, se possível. Ele precisa

mesmo conseguir arranjar o hospital. Falou

de obras e equipamento novo. O

com a comissão de utentes do hospital, e

Baixo Alentejo precisa dele, para

conseguiram chegar a várias hipóteses,

quando a população está doente, ou

uma delas era uma marcha lenta pelas

para outro tipo de consultas, como a

ruas da cidade de Beja, a outra era

maternidade, também precisam dela

contactar um programa de televisão, para

para terem os lhos.

falar do que se passava com o hospital.
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S HISTÓRIAS

No dia seguinte, ela foi à televisão. Contando
então toda a história, ela deixou o país a pensar
como uma menina pode pensar nos cuidados de
Combinaram o dia para a marcha
lenta, divulgaram o seu dia e hora,
com cartazes e nas rádios da
cidade.
Chegado o dia, apareceu muita
gente de todo o lado, e a Matilde
cou conhecida por todos. Foi um
dia como nunca ninguém viu e
conseguiram ser ouvidos.

saúde. Várias pessoas telefonaram para o
programa, a ajudar. Foi assim que quase tudo
cou resolvido, conseguindo uma boa parte do
dinheiro para as obras.
Mas a melhor parte foi o telefonema da ministra
da saúde, a prometer melhorar os equipamentos
internos do hospital. Matilde estava super feliz,
agora era só esperar até tudo acontecer.
Temos

sempre

queremos.
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de

lutar

por

aquilo

que

Um brinquedo diferente, amigo do ambiente!

O QUE FAZEMOS POR CÁ - REUTILIZAMOS

foguetão
Desta

vez,

trazemos

mais

um

Mais uma vez, a diversidade de

brinquedo com movimento que

materiais,

a

capacidade

desenvolvemos

encontrar

as

soluções

à

distância,

no

mais

âmbito do projeto "Um brinquedo

adequadas

diferente

problemas foram os aspetos mais

amigo

recorrendo

do
a

ambiente",
materiais

reutilizados.

18

para

de

discutidos e valorizados.

resolver

S MATERIAIS - CONSTRUIMOS BRINQUEDOS

19

Um brinquedo diferente, amigo do ambiente!

O QUE FAZEMOS POR CÁ - REUTILIZAMOS

animais inventados com
O ponto de partida deste projeto foi
uma mola de roupa. A proposta foi a de
criar um animal para ser animado
através deste brinquedo - mais uma
atividade no âmbito do projeto "Um
brinquedo

diferente

amigo

ambiente".
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do

S MATERIAIS - CONSTRUIMOS BRINQUEDOS

mola
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O QUE FAZEMOS POR CÁ - CARTAZES

defender o ambiente

Neste 3º período, também aprendemos que o texto, a imagem, a
composição e a cor são aspetos muito importantes para fazermos um
bom cartaz, ou seja, um cartaz e caz que consegue transmitir bem a
mensagem que queremos divulgar.
Estes são os cartazes que

zemos, com apelos à mudança de

comportamentos e à proteção do ambiente.
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O QUE FIZEMOS POR CÁ - CONSTRUÇÕES

robôs de tarefas
Depois de repararmos que os robôs estão por todo o lado, na nossa
vida, aprendermos a reconhecer a sua importância na execução de
tarefas de grande precisão, muito complexas, ou então trabalhos
perigosos, aborrecidos ou repetitivos.
Imaginámos, então, alguns robôs com funções especí cas, úteis, mas
muito complexas ou que não gostamos de realizar.
No 1.º período, em trabalho de pares e com materiais reutilizados,
construímos robôs para fazer o tratamento de águas, distribuir o
correio, coçar as costas, fazer os trabalhos de casa, lavar a loiça, fazer
as camas, fazer massagens, tratar dos animais...

Pet.0

Alexandre e Daniela

Áqua

Sima

Maria e Simão Pedro

Eva e Miguel
24

S

Frank Correio

António e Sidney

Dona de casa

Yasmin e Matilde Bexiga

Estrelar

Maria Inês e Matilde M.

Glubulo

Sandra e Leonor Inácio

Silaty

Tiago e Simão G.

Massassax

João e Martim
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Pancífica

Beatriz e Leonor M.

SUGESTÕES DE LEITURA

Ler por prazer, não por obri
Com Maria da Luz Estevens
Professora Bibliotecária
Chegaram as férias!
É importante que as crianças e
os jovens continuem a ler e
descubram o prazer da leitura.
“(…)

E

essa

descoberta,

intimamente ligada à preservação
da capacidade de espanto que
caracteriza

a

infância,

terá

sempre alimentado a vontade de
continuar a ler. Por prazer, não
por obrigação.”
Para isso, é fundamental que os
mediadores
pistas

e

de

leitura

apresentem

forneçam
sugestões

capazes de entusiasmar não apenas
os que já são leitores, como aqueles
que ainda não o são.
Essa descoberta só será possível se a
criança

tiver

ao

seu

alcance

materiais de leitura aliciantes que
vão ao encontro dos seus gostos e
das suas preferências. Por outro
lado, poderão também tirar partido
das ferramentas e conteúdos digitais
para as motivar a ler, a escrever e a
dominar melhor a língua materna.

No

terceiro

“Vista

número

e

da

Revista”,

apresentamos sugestões de
leituras

que

envolvem

recursos diversi cados que
podem ir ao encontro do
interesse e da curiosidade
das crianças, alternando o
uso

do

digital,

em

complemento aos recursos
mais tradicionais que são o
livro

e

outros

materiais

físicos de leitura.
As escolhas incidem sobre
temas da atualidade e das
experiências

vividas

sentidas socialmente num
tempo recente, apesar de
incluírem, também, temas
mais

abrangentes

e

variados.
Este tipo de histórias e a
literatura em geral, podem
ajudar, desde a infância, “a
de nir quem somos, como
vemos o mundo e como
queremos participar nele”.
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e

igação!
Tema: Cidadania
A literatura apresenta-se como um recurso indispensável na construção da cidadania.
“Saber mais” – Série da Fundação Gulbenkian, desenvolvida em parceria
com a RTP e o Ministério da Educação. Um conjunto de guras públicas
contam a sua história e abordam temas associados à educação para a
cidadania. In: https://gulbenkian.pt/saber-mais/
Uma história inspirada em Valentina
Tereshkova, a primeira mulher
astronauta e, até agora, a única
mulher que foi sozinha ao espaço.
Desde criança, Valentina era curiosa,
forte, corajosa e, embora com
receio, sonhava ser astronauta.
Aqui https://www.youtube.com/watch?
v=1JKVOGvAB7o a autora apresenta a obra.

Uma história que destaca a
diversidade cultural hoje existente,
e que deve ser encarada como
uma riqueza acrescida.

“A maior or do mundo”, de José
Saramago – Fundação Saramago
In:
https://player.vimeo.com/video/
3691184

Os irmãos Rita e João exploram a
Convenção sobre os Direitos da
Criança – o tratado de Direitos
Humanos mais amplamente rati cado de sempre e o
documento que rege todo o trabalho da UNICEF.
In: https://www.youtube.com/watch?v=2txldr_OVcg

Cuerdas - Um lme de amor e
inclusão. Vencedor do prémio
Goya 2014 na categoria "Melhor

Será que os amigos da Nina não
compreendem que somos todos
diferentes, mas todos iguais?
Uma história que aborda a temática
do racismo.

Curta-Metragem de Animação Espanhola".
In: https://www.youtube.com/watch?v=OrGEjSn1v8Y

“Avós”, de Chema Heras e
ilustrações de Rosa Osuna, é
uma história cheia de ternura
que nos conta como um casal já

Mais uma fábula simples e divertida de
Luís Sepúlveda, sobre o verdadeiro
valor da amizade. Os verdadeiros
amigos apoiam-se um ao outro e,
juntos, aprendem a partilhar o que de
melhor têm dentro de si.

de idade aceita com naturalidade as marcas dos
anos.
História adaptada pela BE de Santiago Maior.
In: https://www.youtube.com/watch?v=N0kfFZQoBSs
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SUGESTÕES DE LEITURA
Tema: Mar e Oceanos
Somos um povo do mar, um dos nossos maiores tesouros, e esta riqueza tem
servido como fonte de inspiração para as diferentes artes e também para a
literatura. Por outro lado, temos a responsabilidade de proteger este recurso
vital para a humanidade, pois o oceano sustenta a vida na Terra e o ser humano
tem de viver de forma a contribuir para essa sustentabilidade.
Uma história que pretende

Tendo a praia como cenário,

demonstrar a importância da

este conto revela-nos uma

água e da preservação deste

história de amizade entre um

bem fundamental, através de

rapaz e a Menina do Mar.

uma fantástica aventura, em

Cada um vive no seu mundo,

que Lucas descobre um novo

mas a curiosidade de ambos

e estranho amigo, o Abissus.

leva-os a querer partilhar essas diferenças e a
descobrir, juntos, sentimentos maravilhosos.

“Octonautas”, baseado
no livro de Meomi. Eles

Dicionário

são os pequenos heróis

das

palavras

sonhadoras.

do mundo aquático e
estão preparados para qualquer desa o.

A partir da história “O beijo
da palavrinha”, os alunos

In: https://www.youtube.com/watch?
v=nzs60MhA7tQ&amp;list=PLwk7c0MT0sOz5TCXrB4

zeram um dicionário com palavras

6nK2p7gyJD2oEi

sonhadoras.

https://www.youtube.com/watch?

In: https://www.youtube.com/watch?v=tm3-AhZivMQ

v=NHnjsHCI78E&amp;list=PLwk7c0MT0sOz5TCXrB4
6nK2p7gyJD2oEi&amp;index=12

Uma história linda e

Temas

cativante que aborda o

abrangentes

e

contextualizados.

ciclo da água na terra.

In:

História adaptada BE

ttps://visao.sapo.pt/visaojunior/rev

de Santiago Maior.

ista/2020-07-01-visao-junior-de-

In:

julho-de-2020/

https://www.youtube.com/watch?
v=WQ1_Iu9CUNA&amp;t=70s
Bibliogra a:
Plano Nacional de Leitura. In: http://www.pnl2027.gov.pt/np4/livrospnl?cat_livrospnl=catalogo_blx
Wook. In: https://www.wook.pt/pesquisa/literatura+infantil
Blogue BE Santiago Maior. In: https://bibliotecasantiagomaioragr1.blogspot.com/
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Tema: Humor e riso
Ler também é poder sorrir, rir, gargalhar com as situações vividas pelas personagens,
com a ideia do conto ou com o jeito de escrever dum autor e, então, poder ser um pouco
cúmplice desse momento de humor, de brincadeira e de divertimento.
Aventuras de Mortina, a menina

Histórias

morta-viva, e do seu grupo de

convidam à gargalhada, mas

amigos na descoberta de um

sempre com alguma lógica.

enigma que envolve a sua tia

“Era uma vez um porco que

simples

que

Falecida. Estão combinados os

cava

sempre

ingredientes do universo gótico

quando

lhe

e de terror com os dos livros de

"porco". Preferia que lhe

aventuras e mistério.

chamassem Rosado, por isso

chateado
chamavam

procurava não se sujar…”
A tradição oral portuguesa está
cheia de contos divertidos e

Uma história cheia de

hilariantes que, ao longo dos

humor,

tempos, têm feito rir muita

onde

atribuídos

gente tristonha e sisuda. Luísa

são
novos

papéis às personagens

Ducla Soares acrescentou-lhes

que conhecemos das

peripécias originais, com muito,

histórias tradicionais.

muito humor.

Um dia, um fantasminha
Queres

conhecer

as

muito brincalhão rasgou as

piores

cuecas,

crianças do mundo?

sempre

So a Sofá - uma superviciada em

«Fantasma

televisão; João Babão - um rapaz

a

para

chamar-se:
das

Cuecas

Rotas».

cuja baba o mete em sarilhos

A autora conta a história

terríveis; Fiona, a Chorona - uma
irmã mais velha do pior que só

cando

aqui https://youtu.be/vWw1eiZXKn8

sabe berrar! E muitas outras...
São muitas as estratégias de um monstro para
impedir o leitor de virar as páginas do livro. Será que
vais conseguir obedecer-lhe?
A verdade é que, no nal, todos os leitores querem
saber o segredo que explica a a ição do monstro.
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Boas férias!
Mergulha na leitura!!!

NOTÍCIAS

cuidado com as imitações
O CONCURSO TERMINOU
O DESAFIO CONTINUA

Os alunos do 4.º B, com algumas exceções,
continuaram a não se deixaram enganar.
Pelos resultados, provaram que sabem distinguir
as notícias das imitações.
Esperamos que os nosso leitores também!
As soluções da 2.ª fase

Resultados nais
do concurso

Estas eram as verdadeiras
notícias, as outras eram
apenas imitações.

Vencedora da 1.ª fase:
Maria Inês Gonçalves

• Novo mural de Vhils no
Porto;
• Viana do Alentejo regada
pelo Alqueva;
• Agrupamento de Escolas n.º
1 de Beja nas Olimpíadas da
Matemática;
• Novo troço da A26 abre na
sexta-feira;
• Beja vai ter praia uvial;
•Piscina de Beja encerra para
obras;
•Novos painéis de risco de
incêndio

Vencedor da 2.ª fase:
Tiago Teles Correia
Vencedora nal:
Matilde Bexiga
Parabéns aos
vencedores! Parabéns a
todos os participantes!
Parabéns a quem não se
deixa enganar!
Os prémios serão
entregues em setembro.
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O Alentejo vai a banhos
aqui, ali e acolá…

O

município

comunicou

alentejano

da

Cuba

recentemente

que

prevê

criar um ecoparque junto à barragem de
Albergaria dos Fusos.
Conforme foi anunciado, o ecoparque irá
incluir uma praia

uvial, um centro

náutico para apoio a prática de deportos
náuticos, um centro de bicicletas todo-oterreno (BTT) e de ciclismo, uma área
de

serviço para autocaravanas, uma

Praia da Amieira, Portel

torre de observação de aves, um centro
de pesquisa multimédia e também um
bar de apoio.
É caso para dizer, no Alentejo também se
vai a banhos, aqui, ali e acolá (Praia dos
Cinco Réis – Beja; Tapada da Mina de S.
Domingos – Mértola, Praia da Amieira –
Amieira, entre outras).
Praia Fluvial Cinco Reis, Beja
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NOTÍCIAS

cuidado com as imitaçõ

Há novos sinais de trânsito
Há um novo sinal de trânsito e novos sinais de
informações que passaram a estar espalhados pelas
estradas portuguesas, desde o dia 20 de abril. As
alterações
turística,

incluem

novos

geográ ca,

símbolos

ecológica

e

de

indicação

cultural,

novos

desenhos.

A principal novidade é a introdução de

Será também introduzido um sinal que

um sinal de fundo azul que sinalizará as

assinala

zonas de residência, feitas para utilização

reduzidas, onde só podem circular

partilhada por peões e veículos e onde

veículos menos poluentes.

existem regras especiais de trânsito. Os

Também irão existir zonas onde o

sinais

limite

H46

(zona

residencial

ou

de

as

de

zonas

de

velocidade

emissões

é

de

30

coexistência) e H47 ( m da zona em

quilómetros por hora, áreas para

questão) serão utilizados dentro das

carros

localidades, sendo que o primeiro sinal

reduzidas, informação de alojamento

será colocado em todos os acessos à

locais

zona residencial ou de coexistência.

coexistência para veículos e peões.
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com
e

emissões

sinais

para

poluentes
zonas

de

ões

Sinais de informação

Sinais de proibição

Novos símbolos de indicação turística, geográ ca, ecológica ou cultural

Sinais de obrigação
As notícias foram elaboradas por Miguel Martins e Leonor Marinheiro
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Entrevista à dona Amália Rodrigues

ENTREVISTAS
por Alexandre Caeiro
A minha vizinha é costureira, uma pro ssão já um pouco em desuso.
Eu resolvi entrevistá-la porque, para além de ser uma grande amiga
minha, chama-se Amália Rodrigues como a nossa fadista.
Alexandre: Vizinha Amália, quando
era pequena havia costureiras na
família ou na vizinhança?
Dona Amália Rodrigues: Nessa altura,
todas as famílias sabiam um pouco de
costura e cada uma fazia pequenos
remendos ou arranjos, mas para fazer
uma roupa de novo era preciso ir a uma
costureira e foi aí que me despertou o
interesse.
AR: Porque gostava de ir à costureira
fazer roupa nova.
A: Em que ano e com que idade
começou a aprender?
A: Com quem foi aprender e como
arranjou a professora?

uma costureira que fez
o favor de me ensinar,
marido

meu

que

a

conhecia.Aí, aprendi a
talhar

os

tecidos

e

aprimorei as técnicas
de costura.
A:

Quanto

demorou

a

tempo
tirar

A: Sei que também deu formação de
costura ao longo da sua carreira. Quem
a contratava para dar formação?
AR: O Centro de Emprego. Dei formação a
muitas pessoas e a grande maioria
dessas

pessoas

são

costureiras

de

A: Quantos anos de pro ssão tem?
AR: Quarenta e oito anos.
A: Que tipo de roupa mais gosta de
fazer?
A: Há alguma roupa que tenha

cado

na sua memória?
AR: O vestido de noiva da minha lha.

AR: Fui para a casa de

do

AR: Em minha casa.

AR: Roupas para crianças.

AR: Com 19 anos, em 1972.

pedido

de costura?

pro ssão.

A: Porque decidiu ser costureira?

a

A: Onde montou o seu primeiro ateliê

o

curso?
AR: Dois meses.
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Rui Chora tem 37 anos, foi criado em Faro
do Alentejo, mas desde os 20 anos que
vive em Beja. Gosta de mim, não é meu pai
de sangue, mas acolheu-me no coração. É
muito forte e dá os melhores abraços do
mundo. É professor de formação, músico,

por Tiago Correia

RC: O clube que mais me marcou foi o

Tiago: Sabes que gosto muito de ti,
mesmo quando te zangas comigo?
T: Tu estás triste por não fazeres
espetáculos? Porquê?
Como nós sabemos, devido a esta
os

RC: Desportivo de Beja (risos). E o
Ben ca, do qual também sou sócio.
T: Obrigado pela tua disponibilidade e

RC: Sim, estou muito triste.
todos

muita coisa e z muitas amizades.
T: Qual é o teu clube?

Senhor Rui Chora: Sim, sei.

pandemia,

Desportivo de Beja. Foi onde aprendi

espetáculos

por tudo. Obrigado por estares na
minha vida.

tiveram de ser cancelados. Para quem
gosta de música e é músico como eu,
esta situação deixa-nos tristes, apesar
de aceitar e compreender as medidas
impostas.
T: Porque deixaste de dar aulas?
RC:

Por

Surgiram

questões
outras

pro ssionais.

oportunidades

e

aproveitei para criar a minha empresa.
Mas, confesso que tenho imensas
saudades de lecionar.
T: Quando eras criança gostavas de
fazer desporto?
RC: Sim. Andava sempre de bicicleta e
a jogar futebol. Com o passar dos anos,
acabei por jogar futebol pro ssional
em vários clubes do distrito de Beja.
T: Qual foi o clube onde mais
gostaste de jogar?
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Entrevista ao senhor Rui Chora

cantor e empresário.

Entrevista ao senhor José Carlos Bexiga

ENTREVISTAS
por Matilde Bexiga
Sou a Matilde.
Estudo na escola de Santiago Maior, em Beja.
Hoje vou entrevistar uma pessoa muito importante para mim.
É o meu pai! Querem conhecê-lo?
Matilde: Pai, podes dizer o teu nome
e quantos anos tens?
Senhor José Carlos: O meu nome é
José Carlos Bexiga e tenho 41 anos.

M: Em que localidades trabalhas?
JC: Trabalho em várias localidades, mas

M: Qual é a tua pro ssão?

todas no distrito de Beja.

JC: A minha pro ssão é vendedor de
produtos alimentares.

M: Que produtos vendes?
JC: Vendo produtos laticínios, enchidos,

M: Porque escolheste esta pro ssão?

azeitonas e azeites.

JC: Quando tinha a tua idade, ia para a
padaria do tio, comecei a ajudá-lo,

M: Gostas da tua pro ssão?

assim ganhei o gosto por vender e

JC: Adoro, foi por isso que a escolhi.

atender o público.
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por António Maria Barnabé
Olá! Sou o António Maria e escolhi entrevistar a minha mãe.
Chama-se Sandra Maya, tem 49 anos, e veio de Lisboa há 13 anos para
trabalhar em teatro, em Beja.
S.M.: Muito importantes. Estão ligados à
pode

lidar

com

o

seu

próprio

permite

divertir,

crescimento emocional.
A

representação

aprender e corrigir. No fundo dá-nos a
oportunidade de ver a vida noutra
perspetiva. Einstein disse: “A criatividade
é a inteligência a divertir-se.”
A.M.: Agradeço a tua disponibilidade.
Tens alguma mensagem para deixar
no m desta entrevista?
S.M. - Eu é que agradeço o convite. A
mensagem que deixo a todos é: VÃO
MAIS AO TEATRO. Beijinhos a todos.
António Maria: Mãe, tiveste uma
infância feliz?
Sandra Maya: Sim. Tive uma infância
feliz. Tive abraços, beijos e muitos
mimos

da

juventude,

família.
as

Na

minha

dúvidas

foram

esclarecidas, os medos vencidos, e
tudo aconteceu de forma tranquila. E
isso ajuda-me imenso no trabalho
como atriz.
A.M. - Consideras o teatro e o
cinema importantes na vida de
todos nós?
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Entrevista à dona Sandra Maya

cultura e à forma como a humanidade

DESPORTO

padel

por Miguel Martins

Principais vantagens do padel
O padel atrai adeptos de diferentes idades
(dos 5/6 anos aos 80), tanto do sexo
masculino como do sexo feminino. Esta é
uma das características mais interessantes
sobre este desporto, que é muitas das vezes
jogado

em

família.

A

facilidade

de

aprendizagem é outra das vantagens.
Eu já experimentei jogar padel com os meus

O que é o padel?

amigos, no Clube de Ténis de Beja. Foi muito

O padel é um desporto de raquete que
só se pode jogar a pares, em que se
utilizam raquetes e bolas próprias. O
campo onde se pratica esta modalidade
é retangular, totalmente fechado e tem
10 metros de largura por 20 m de
comprimento. No meio, tem uma rede e,
nas laterais e topos, tem uma superfície
de vidro ou tijolo. O piso do campo é
relva sintética, alcatifa ou betão.

divertido e

quei com vontade de repetir.

Senti facilidade em aprender as regras,
algumas parecidas às do ténis, e as táticas,
ainda que a bola seja menos saltitona, e a
raquete, feita em

bra, mas mais pequena

que a de ténis.
Em Beja é possível praticar este desporto no
Clube de Ténis, sito na Rua Ivo da Silva Góis
Figueira, e no Hotel Melius, sito na Avenida
Fialho de Almeida.
E tu já experimentaste?
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ginástica acrobática

por Matilde Mestre

Vou falar-vos sobre uma atividade que
pratico, fora da escola, que é a ginástica
acrobática. Esta ginástica é feita na Academia
de Desporto, em Beja, e lá praticam-se várias
outras

atividades,

contemporânea

e

a

como

a

dança

dança

pop.

Nesta

Academia, aprendo novos exercícios de
ginástica que pedem bastante

exibilidade,

mas também passo muito tempo a perfeiçoálos. Faço rodas e rodadas, piruetas, aranhas,
pontes, espargatas, saltos num trampolim e
muitos abdominais!
Tenho uma professora muito exigente, mas
também muito brincalhona.
Adoro fazer ginástica! Os meus pais pagam
todos os meses algum dinheiro para eu
poder frequentar estas aulas. Já ando nesta
Academia há dois anos e até agora já zemos
muitos espetáculos em Beja e arredores.
Conheci também muitas meninas que se
tornaram minhas amigas.

natação

por Maria Inês Gonçalves

A natação, considerado um dos desportos
mais praticados no mundo, está presente
ao longo da nossa vida.
No ventre da mãe, o bebé dá as primeiras
braçadas.
Por mexer basicamente todos os músculos
e articulações do corpo, é considerado um
dos melhores exercícios físicos e um dos
mais exigentes.

A natação já salvou muitas vidas.
Hoje em dia, a natação pode ser vista
como um desporto ou podendo ser
utilizada para salvar pessoas de um
afogamento.
Mas para além de ter todas estas
qualidades, é um dos desportos que eu
pratico e de que gosto muito. E vocês o
que praticam?
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MUDANÇAS

Da “Caminhada pela Saúde”
Com Ana Margarida Ramalho (1354N)
Nutricionista C. S. Beja

Um

dos

grandes

que

Como veem, nem todas as recomendações

tínhamos programado para este ano

terão de ser assim tão retas e lineares, na

letivo era a “Caminhada pela Saúde”,

perfeição como muitas pessoas dizem. Este

a realizar como um desa o lançado

exemplo ilustra muito bem aquilo que sempre

no âmbito do projeto “A minha

promovi que é a Mudança de Hábitos e de

lancheira”, e pelo que ouvi dizer, os

Estilos de Vida. A grande diferença entre “fazer

organizadores

muito

mudanças” e “fazer tudo perfeito” é que, num

entusiasmados. Esta atividade tinha

momento como este, em que tudo parou,

como

uma

também tudo o que era “perfeito” parou, ao

caminhada pela cidade, trazendo o

contrário daquilo que já era um hábito. Por

maior

de

exemplo, se eu tinha o hábito de comer sopa

participantes e promover a atividade

uma vez por dia, este hábito ter-se-á mantido

física como um fator importante na

durante este período. Mas se eu só comia

promoção da saúde, juntamente com

sopa uma vez por dia, porque achava que isso

a alimentação. Mas a vida é feita de

me iria ajudar no controlo do peso, então este

contrariedades e, de repente, chega-

“hábito” perde-se, porque a alimentação que

nos a Covid-19 e a organização que

vou fazer, estando “fechada” em casa, não

tivemos de fazer foi a “Paragem pela

será a mesma de quando ia ao ginásio, por

Saúde”.

exemplo.

objetivo
número

eventos

estavam
organizar
possível

20
40

” à “Paragem pela Saúde”
Assim, o guião da mudança deve ter:
- O que devemos e queremos mudar para
melhorar o nosso estilo de vida, na
alimentação e atividade física.
- Das intenções anteriores, o que consigo
fazer? Escolho um ou dois pontos.
- Quem me pode ajudar? Qual é a pessoa
indicada para me ajudar nesta mudança?
- Que estratégias posso adotar para tornar
esta mudança num hábito?
Um exemplo: quero começar a comer
sopa uma vez por dia, beber mais água,
até um litro por dia, e comer as três a
quatro peças de fruta recomendadas. Vou
escolher “comer sopa uma vez por dia”. A
minha mãe pode ajudar-me nesta
mudança confecionando as sopas de que
eu gosto ou indo buscar a um restaurante
uma sopa diferente todos os dias, porque
eu não gosto de repetir.

A grande diferença entre “fazer mudanças” e
“fazer tudo perfeito” é que, num momento como
este, em que tudo parou, também tudo o que era
“perfeito” parou, ao contrário daquilo que já era
um hábito.
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NA COZINHA

sopa de espinafres
sugestão da Sandra Gomes
Ingredientes:
• 300g cenouras
• 1 curgete grande
• 4 batatas médias
• 2 cebolas médias
• Uma pitada de sal
• Azeite
• 1 molho de espinafres
Modo de preparação:
• Corta as batatas, as cenouras, as
cebolas

e

a

curgete

em

pedaços

pequenos.
• Leva a cozer em água com sal e um o
de azeite médio.
•

Quando

cozidos,

os

tritura

legumes
a

sopa

estiverem
e

leva-a

novamente ao lume.
• Junta as folhas de espinafre lavadas e
deixa cozer bem.
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limonada
sugestão da Maria Leonor Romana
Ingredientes:
•

Limões

cortados

em

quatro, sem sementes (a
quantidade que se quiser)
• Chávenas de água bem
gelada
• Açúcar
• Rodelas de limão para
decorar o copo

Preparação:
• Colocar os limões cortados
aos

bocadinhos

liquidi cador,

com

no
água

e

açúcar.
• Bater bem até que os limões
desapareçam. Deve

car com

um pouco de espuma e um
aspeto branco.
• Coar com um passador a
limonada e deitar num jarro.
• Adicionar a restante água e o
açúcar a gosto.
• Deitar nos copos e decorar.
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MUDANÇA

vou para
o 2.º ciclo
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Olá, sou a Matilde Mestre! Venho dizervos que, ainda este ano, vou para o 2º
ciclo. Acho que vou gostar, mas deve ser
muito exigente. Provavelmente, vamos
ter muitos trabalhos de casa, uma vez
que teremos muitos professores e antes
só tínhamos um para todas as
disciplinas. Em cada disciplina, vamos ter
um professor diferente. Para além disso,
vou separar-me de alguns dos meus
colegas, com quem já estou há quatro
anos, e estou triste por esta separação.
Vou, de certeza, ter muitas saudades de
muitos deles. No entanto, também vou
conhecer pessoas novas e fazer novos
amigos! Também vou gostar desta parte!
Os meus pais vão inscrever-me no
conservatório. É um local onde se pode
estudar música ou dança, mas esta
atividade conta como uma disciplina da
escola.
Vão ser muitas as novidades. Por isso,
estou entusiasmada e ansiosa ao mesmo
tempo por ir para o 2ºciclo.
Um abraço e um beijinho para todos.

Quando recomeçarem as aulas, vou para o
5º ano que faz parte do 2º ciclo do Ensino
Básico.
Há coisas que vão ser iguais, mas a maioria
delas vai ser diferente. Eu acho que há
muitas coisas que vão mudar e estou
ansioso que comecem as aulas.
A entrada para a escola, os edifícios, as
salas de aula e até os corredores são
espaços diferentes daqueles que estou
habituado. O recreio é enorme e tem
campos de futebol e basquetebol e vou ter
muito espaço para brincar. Também sei
que a minha escola nova vai ter uma
cafetaria, papelaria, biblioteca, cantina e
ginásio que vou poder utilizar.
No próximo ano, vou ter vários professores
para as diferentes disciplinas e talvez
novos colegas, pois na minha sala há uns
que mudam de turma e outros de escola.
Embora esteja desejoso pela entrada no 5º
ano, pois vou conhecer novas pessoas e
aprender coisas diferentes, gostava de
car com os meus colegas e os meus
professores.

Matilde Mestre

João Figueiredo
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MUDANÇA
Vou passar para o meu 5.º ano de
escolaridade.
Penso que este ano irá ser divertido,
mas, ao mesmo tempo, mais exigente
que os anos anteriores. Apesar disso,
penso que irei aprender coisas muito
interessantes.
Eu gostaria que o 5.º ano fosse de
aprendizagem e harmonia, que não
houvesse discussões. Como vou para o
conservatório,
gostaria
muito
de
aprender a tocar piano e de entrar no
Quadro de Honra.
Eu sinto que a mudança vai ser grande,
porque a partir do 5.º ano vou começar a
ter
mais
responsabilidades,
mais
disciplinas, mais professores e muito
mais coisas novas. Mas, também não
deixo de sentir que essa mudança vai
ser muito divertida e necessária para
poder crescer e tornar-me uma boa
pessoa.
Leonor Inácio
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Estou no bom caminho, pois vou
para
o
5.º
ano.
Sinto-me
entusiasmado e mais “velho”!
Vou para uma nova escola. Penso
que passarei de uma sala de aula e
três professores a várias salas e
mais professores, bem como mais
matérias.
Eu acho que vamos ter de ir
diretamente para a sala quando
toca. Acho que também vamos ter
recreios mais curtos e aulas mais
curtas.
Quero
voltar
a
ter
aulas
presenciais,
mas
gostava
de
continuar a usar computador para
fazer coisas novas.
Tenho saudades das aulas, dos
colegas e professores, mas mais
dos tempos de recreio em que
brincava com os meus amigos.
Vai ser bom voltar às aulas.
Miguel Martins

O próximo ano será numa nova
escola, onde tudo é diferente.
Penso que vou ter muitos
professores, várias salas de
aulas, mas vou levar os meus
amigos também.
Espero não me perder lá dentro
e que os professores sejam
divertidos.
Estou ansiosa, sem saber o que
me espera, vai ser uma
aventura ao início, mas depois
vou habituar-me.

Eu acho que o 2.º ciclo (5º ano)
vai ser divertido, mas muito
mais exigente.
Como vou para o conservatório,
quero aprender passos de dança
novos.
Espero fazer muitas amizades
novas,
mas
principalmente
continuar a ser uma aluna boa e
aplicada.
Desejo boa sorte a todos os
meus colegas que também vão
para o 2.º ciclo.

Matilde Bexiga

Maria Inês Gonçalves
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CURIOSIDADES

Sabias?

pesquisa de Miguel Martins

Sabias que
um alimento leva
de 4 a 8 segundos
a chegar ao estômago,
depois de ser ingerido?

Sabias que
o sonho dura,
em média, 2 a 3
minutos?

Sabias que
o mais longo vôo registado
de uma galinha durou 13
segundos?
Sabias que a Suíça
é o país onde se come
mais chocolate,
sendo que cada pessoa
come, em média, 5,5 Kg
por ano?

eo
Sabias qu
vaiano
a
h
o
t
e
b
a
alf
etras?
l
2
1
m
e
t
só
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Sabias que se
estima que cerca de
4% da população
mundial seja
canhota?

ue
Sabias q aros
s páss
o
o
d
n
a
qu
mem
r
o
d
o
d
têm me
berto?
a
o
h
l
o
com um

,
Sabias que
em média,
essoa
p
a
m
u
e
d
e
a pel
a 3 Kg?
adulta pes

Sabias que
o coração tem
o tamanho aproximado
da mão fechada?

que
rpo
s
o
a
i
c
b
Sa
o,
sso
ã
o
ç
n
a
do
ov
n
s
e
a
l
r
vem
m
élu
i
e
c
v
e
s
ó
a
mpr umas s
e
s
o
estã que alg s dias?
oi
do
d
n
a
e
s
um
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Sabias que
as rãs bebem
através da pele?

RECREIO

RECREIO

Vamos rir?
Qual o endereço do
site do cavalo?
www.cavalo
pontocom pontocom
pontocom

O que é que uma impressora
diz para a outra?
- Essa folha aí é tua,
ou é impressão minha?

Na frase
"O aluno reprovou",
onde está o sujeito?
Está agarrado à
Internet, a jogar há
mais
de três meses.

SOLUÇÕES
Sudoku

O motorista do táxi:
- Para onde quer ir, senhor?
O passageiro, maníaco da
internet:
- www.ruademertola.23.com

da revista n.º 2
Adivinhas
• caminho
• carta
• morango
• letra a
• sapato
• botão
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Farm animals

RECREIO

Labirinto

Encontra o caminho para o 2.º ciclo
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Vista e
Revista

http://www.agr1beja.pt/
Agrupamento de Escolas n.º 1 de Beja

