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Rotary distingue 
melhores alunos

Secundário em Prado

Novas oportunidades, 
para novos caminhos dos jovens

CEF de Pastelaria 
e Panificação

Meninas 
imparáveis

O Rotary Clube de Vila Verde, sob a égide do 
Prof. Manuel Peixoto, reeditou, no anfiteatro 
da Escola Profissional de Vila Verde “Amar 
Terra Verde”, a cerimónia de reconhecimento 
público dos melhores alunos do 5.º ao 12.º ano 
de escolaridade, no ano lectivo 2006/2007, 
de todos os estabelecimentos de ensino do 
município vilaverdense.

O evento contou com a presença de inúmeras 
pessoas convidadas, entre dirigentes das várias 
unidades de ensino concelhias, pais e familiares 
dos alunos distinguidos e membros da entidade 
promotora, com destaque para a presença da ilustre 
escritora vilaverdense Maria do Céu Nogueira.

Pág. 5
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Prémios

São 17 os alunos que se per-
filam como sérios candidatos à 
excelência académica.

Pág. 3

No Futsal...

Pág. 19

Mais uma nova oportunidade 
bem acolhida
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A nossa Escola, mais uma vez, 
numa aposta que já vem fazendo 
na Educação e Formação de 
Adultos, acatou o desafio das 
Novas Oportunidades e alargou a 
sua oferta formativa (pós-laboral) 
para um EFA de Nível Secundário, 
dando uma certificação equivalente 
ao 12.º ano com possibilidade de 
prosseguimento de estudos.

Assim, no mês corrente (Janeiro 
– 2008), começámos com duas 
turmas – A e B – num total de 

EFA - Educação e Formação de Adultos

Secundário em Prado
cinquenta formandos.

É uma formação programada para 
dois anos lectivos (1200 horas), 
podendo a mesma ser encurtada, 
de acordo com o posicionamento 
escolar de cada formando. Exem-
plificando, se um adulto tem o 
antigo curso complementar dos 
liceus incompleto, o 11.º ano preso 
por algumas disciplinas anuais ou 
12.º por terminar (com 1, 2, 3... 
disciplinas) tem a possibilidade 
de ver reduzida, no tempo, a sua 

formação, obtendo a certificação 
de nível secundário muito mais 
cedo – Dec. Lei nº 357/2007, art.º 
16, anexo II.

Este modelo de formação, no 
entanto, destina-se também a todos 
os adultos, maiores de dezoito 
anos, que possuam o 9.º ano de 
escolaridade (mesmo incompleto).

A sua estrutura curricular 
compõe-se de três áreas de 
competências-chave: Cultura, 
Língua e Comunicação (350 

horas), Sociedade, Tecnologia e 
Ciência (350 horas) e Cidadania 
e Profissionalidade (400 horas) e, 
ainda não curricular, mas sendo um 
instrumento de avaliação global  e 
progressivo, o PRA – Portefólio 
Reflexivo de Aprendizagem (200 
horas).

Não deixe fugir esta nova 
oportunidade! Venha até nós e 
concretize o sonho há muito adiado, 
obtendo a sua certificação.

Mediação dos Cursos EFAprado

Do S. Martinho,
Não tenho boas recordações,
Porque em pequeno
Fui trabalhar para os patrões.

Quando devia andar na escola para 
apreender,
Comecei a trabalhar para sobreviver.
Mas nem tudo foi perdido,
Por, dessa forma, algum dinheiro ter 
recebido.

O dinheiro nunca era demais
E fazia muita falta aos meus pais.
Agora estou de regresso à escola para 
aprender mais
E quem sabe para efeitos profissionais.

Não vale a pena viver o passado, 
Vamos viver o presente,
Com paz e alegria de toda a gente.

Espero ficar contente…
Vamos tudo limpar,
Por causa do ambiente!

Lourenço, EFA B2

É Outono, altura de S. Martinho
Comer castanhas e beber vinho,
Para à família dar um beijinho.

Os meninos apanham as castanhas a 
cantar e a dançar,
Para à noite na fogueira assar,
A saltar e a brincar.

Cheira a marmelada, 
a uva,
a castanha assada, 
a vinho novo no lagar,

Depois de um dia de Outono, 
junto à lareira,
com a família a comer,  
Castanhas assadas e vinho novo a 
beber…

É dia de S. Martinho.
As castanhas assadinhas,
O vinho novinho,
Para tudo correr bem.

Virgínia, EFA B2

S. Martinho! S. Martinho!
Vamos nós festejar
Sempre com muita alegria 
Não vão as castanhas e o vinho 
faltar!

À volta da fogueira 
Vamos cantar e dançar 
É o S. Martinho
Vamos comemorar!

Vamos meus amigos 
Festejar o S. Martinho
Junto com os professores
Provar as castanhas e o vinho.

Filomena, EFA B2

Magusto no S. Martinho

O bailarico esteve animado
e os profs. também 

alinharam

Toca a preparar as 
castanhinhas para a fogueira
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Foram estes os dezassete alunos que se distinguiram na escola sede do 
Agrupamento pelos resultados escolares obtidos no final do 1.º período 
lectivo, tendo atingido média de 5.

Perfilam-se, assim, como sérios candidatos à obtenção do prémio de 
350 euros que a empresa Mebra louvavelmente atribui ao melhor aluno 
de cada ano de escolaridade.

A sua dedicação, esforço e competência constituem motivo de orgulho 
para toda a comunidade escolar.

Parabéns e continuação do excelente desempenho!Sofia Peixoto, 5.º B Paula Martins, 5.º C

Catarina Cunha, 6.º C Adriana Macedo, 6.º D Gisela Gomes, 6.º D João Pedro Gonçalves, 6.º E Adriana Malheiro, 6.º E

Maria João Barbosa, 6.º E Mónica Lopes, 6.º F Ana Rita Cruz, 7.º E Cláudia Araújo, 7.º E Ana Cláudia Oliveira, 7.º F

Natasha Costa, 7.º F Vítor Faria, 8.º B Ana Sofia Gomes, 9.º B Bruno Giesteira, 9.º B Nuno Silva, 9.º C

MEBRA premeia 
excelência académica
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A inseparável dupla Zé Manel e 
Lira integrou o conteúdo redactorial 
da brochura “Dupla 50” da Escola de 
Cães Guia para Cegos de Mortágua, 
valência da Associação Beira Aguieira 
de Apoio ao Deficiente Visual, assim 
como um número recente do jornal 
“Correio do Minho”.

Aquela publicação assinala a 
formação da 50.ª Dupla Cego/
Cão Guia, ficando registado no 
historial da associação promotora 
e documentado nesta brochura na 
página 53, que a dupla Lira & José 
Ferreira foi a 42.ª a ser formada.

Foi em Dezembro de 2005 
que a comunidade da Escola EB 
2,3 de Prado foi surpreendida 
com a inesperada companhia 
do carismático e incontornável 
funcionário José Manuel Ferreira 
- a cadela-guia “Lira”. Foram 
tempos de natural excitação e 
regozijo para este auxiliar da acção 
educativa, invisual de nascença, 
hoje com 31 anos de idade, o 12.º 
ano de escolaridade e o 7.º grau 
de formação musical concluídos, 

natural e residente na freguesia de 
Cervães, que viu assim concretizado 
um sonho materializado numa 
candidatura que havia formalizado 
três anos antes junto da Associação 
Beira Aguieira de Mortágua.

Recebida a “Retriever do La-
brador”, nascida a 24-02-2003, 
educada durante dois anos como 
guia para cegos, foi o delírio entre 
a comunidade estudantil, que nutre 

uma enorme empatia e admiração pelo 
recepcionista/telefonista Zé Manel, 
e que, naturalmente, manifestou 
intensa e multifacetadamente a sua 
curiosidade por tamanha novidade, 
não o poupando a inúmeras questões 
relacionadas com a sua nova 
companhia. A Lira passou a ser a 
menina dos olhos do Zé e é notável a 
perícia que evidenciam em uníssono, 
superando ou minimizando os 

inúmeros obstáculos com que se depara 
este nosso carismático invisual.

É uma dupla inseparável, que 
causa um misto de espanto e 
admiração pela soberba autonomia 
funcional e eficiência que patenteia, 
à mistura com uma auréola de 
assinalável simpatia e afabilidade, 
merecedores de artigos publicados 
neste jornal escolar sob a chancela 
de alunos.

Bem se pode dizer que o hall de 
entrada da Escola, habitual local 
de trabalho deste emblemático duo, 
passou a ser, mais do que nunca, um 
espaço privilegiado de afectos muito 
concorrido e de exemplar exercício 
profissional, que tem causado sensação 
e rasgados elogios no seio de toda a 
comunidade educativa, para gáudio e 
natural júbilo do Zé Manel, que mais 
recentemente, a assinalar o Dia do 
Braille, foi protagonista, com a sua fiel 
companheira, de uma reportagem na 
edição de 2 de Janeiro do Correio do 
Minho, em que sublinhou que “a Lira 
mudou muito a minha vida”.

Jorge Pedrosa

Zé Manel e Lira em foco

  No dia quatro de Dezembro, realizou-se, na nossa Escola, 
mais uma «Dádiva de Sangue», organizada pelo Departamento de 
Matemática e Ciências Experimentais, com o apoio do Instituto 
Português de Sangue. 

A actividade decorreu dentro da normalidade, como já vem sendo 
habitual, tendo participado bastantes elementos da comunidade 
educativa. 

Consideramos muito importante este tipo de iniciativas, uma vez 
que promovem um grande espírito de solidariedade, sendo, por isso, 
extremamente pedagógicas, pois sensibilizam os adultos e os jovens 
para preocupações humanitárias.         

9.º E

Dádiva de sangue

Mais do que nunca estamos numa 
época em que a Matemática tem 
um papel crucial para a progressão 
e desenvolvimento mental dos 
alunos. 

Falar no sucesso escolar em 
Matemática parece-nos, por vezes, 
uma utopia, pois os esforços têm 
sido imensos e os resultados não 
conseguem atingir o índice de 
sucesso desejado. Contudo, não se 
pode esmorecer e os professores de 
Matemática lançam novos desafios: 
por um lado, a Sala de Matemática 
com uma nova apresentação e com 
diversas actividades para divertir 

e aprender, por outro lado, o blog 
de actividades de Matemática, que 
entre as suas sugestões tem em 
destaque os Jogos Matemáticos: 
“Semáforo”, “Ouri” e “Hex”. 
Estes Jogos surgem a nível do 4.º 
Campeonato Nacional de Jogos 
Matemáticos, em que a final será 
na Universidade do Minho a 29 
de Fevereiro de 2008. Também 
existem os tabuleiros de jogo 
disponíveis na Sala de Matemática 
e Biblioteca da nossa Escola. Deixa 
que a Matemática entre na tua vida! 
Deixa-te viciar pela Matemática!!!

Departamento de Matemática

Matemática 
diferente

Vacinação

O Centro de Saúde veio à Escola pôr toda a gente 
com as vacinas em dia. Muito bem!
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O Rotary Clube de Vila Verde, 
no dia 26 de Outubro, reeditou 
a cerimónia de reconhecimento 
público dos melhores alunos do 
5.º ao 12.º ano de escolaridade, no 
ano lectivo 2006/2007, de todos 
os estabelecimentos de ensino do 
município vilaverdense.

O evento, sob a égide do Prof. 
Manuel Peixoto, pradense que 
lecciona na Escola EB 2,3 de 
Prado, teve lugar no anfiteatro da 
Escola Profissional de Vila Verde 
“Amar Terra Verde” e contou com 
a presença de inúmeras pessoas 
convidadas, entre dirigentes das 
várias unidades de ensino concelhias, 
pais e familiares dos alunos 
distinguidos e, claro, membros 
da colectividade promotora, com 
destaque para a renovada e sempre 
aplaudida presença da ilustre 
escritora vilaverdense Maria do 
Céu Nogueira.

Há já 21 anos que o Rotary de 
Vila Verde, entre outras iniciativas 
de inegável mérito em matéria de 
solidariedade e de intervenção 
sócio-cultural, premeia a excelência 
académica no seio das escolas 
vilaverdenses, ainda que até há 
três anos atrás o fizesse apenas 

relativamente ao considerado melhor 
aluno de cada uma.

Apresentadas imagens multimédia 
reveladoras da essência e da acção do 
movimento rotário, o Prof. Manuel 
Peixoto, mentor do alargamento do 
mérito escolar a um aluno de cada ano 
lectivo por escola, endereçou vivas 
felicitações e rasgados elogios aos 
alunos a distinguir, parabenizando a 
sua dedicação e empenho escolares, 
assim como a crucial acção dos 
seus progenitores, sublinhando que 
esta iniciativa continua a ter como 
principal desiderato estimular e 
premiar o sucesso escolar nas escolas 
vilaverdenses, contribuindo desta e 
de outras formas “para que a nossa 
sociedade seja um pouco melhor”.

Passaram a ser chamados ao 
palco os alunos que se destacaram 
no pretérito ano lectivo ao nível do 
aproveitamento, a quem foi de novo 
atribuído um diploma assinalador 
do mérito alcançado, assim como 
uma edição bibliográfica evocativa 
do centenário do movimento 
rotário, tendo ainda sido entregue 
simbolicamente ao presidente do 
conselho executivo de cada uma 
das unidades de ensino um exemplar 
do último livro da escritora Maria 

Por diligência ainda do Prof. Manuel Peixoto, a Fundação Rotária 
Portuguesa, instituição particular de solidariedade social, sedeada em 
Coimbra, voltou a conceder uma bolsa de estudo a uma aluna da Escola 
que transitou para o 10.º ano.

Trata-se de uma iniciativa indubitavelmente louvável, com que esta 
prestigiada instituição, Membro Honorário da Ordem de Mérito, tem 
vindo a prestar auxílio a alunos oriundos de famílias economicamente 
carenciadas, viabilizando o prosseguimento de estudos e contribuindo, 
assim, para que tenham a possibilidade de construir um futuro mais 
risonho do que o dos seus progenitores. 

A comunidade educativa do Agrupamento parabeniza uma vez mais 
a Fundação Rotária e transmite o mais profundo reconhecimento e 
agradecimento por tão generosa e solidária benesse concedida a um 
seu membro.

Rotary distingue 
melhores alunos

Bolsa de estudo

do Céu Nogueira, “Variações em 
Fantasia”. Sob calorosos aplausos, 
da Escola EB 2,3 de Prado voltaram 
a ser laureados os alunos Ana 
Rita Cruz (6.º ano), Vítor Jorge 
Faria (7.º ano), Bruno Gabriel 
Giesteira (8.º ano) e Filipa Tinoco 
Ferraz (9.º ano), registando-se a 
estreia auspiciosa de Maria João 
Barbosa (5.º ano), que também 
foi distinguida como melhor aluna 
da Academia de Música de Vila 
Verde, onde frequenta o curso de 
piano, deleitando os presentes, na 
recta final da cerimónia, com uma 
breve demonstração inequívoca do 
seu talento musical, tal como outros 
alunos da mesma conceituada 
academia.

Tratou-se de um serão de rele-
vo inquestionável, que nunca é 
de mais louvar, por distinguir, 
enfatizar e tornar visível o esforço 
pessoal dos nossos estudantes e o 
alcance da notabilidade académica, 
assumindo o cariz de estímulo e 
recompensa pelos sacrifícios e afinco 
desenvolvidos ao longo de todo um 
ano lectivo, perspectivadores da 
construção de um almejado projecto 
pessoal e social de sucesso.

Jorge Pedrosa

Maria João         Vítor Faria

Bruno 
Giesteira

Ana Rita Cruz

Filipa Ferraz

A Maria João foi também a melhor aluna 
da Academia de Música de Vila Verde
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Plano Nacional de Leitura
Vamos imaginar uma conversa 

entre o peixe vermelho e o 
menino…

“Com as forças que lhe restavam, 
o peixinho vermelho decidiu chamar 
a atenção do menino. Na manhã 
seguinte, começou a dar pequenos 
saltos para fora da água. Quando 
caía, ouvia-se ploc, ploc…”

O menino, espantado, correu até 
junto do aquário e perguntou:

- O que se passa, peixe verme-
lho?

- Os peixes do aquário estão a 
ficar todos doentes e eu não sei o 
que fazer!...

- Eu vou ver se consigo resolver 
este problema. – disse o menino.

vermelho.
- Posso, posso. Tenho mais uma 

surpresa…
Correu para o cofre, pegou 

noutra poção e bebeu-a. Correu 
novamente para junto do aquário 
e… ploc… caiu lá dentro.

Os peixes, com os olhos muito 
arregalados, nem acreditavam no 
que viam. Um lindo peixe-dourado 
nadava no aquário e dizia:

- Vá lá, venham. Não tenho 
muito tempo, vamos brincar?

E lá nadaram, os dois peixes 
azuis, o peixe negro, o vermelho 
e o dourado até ao fundo do 
aquário…

Alunos do 3.º ano, 
EB1 de Oleiros

Obra – O Aquário Autor – João Pedro 

Lemos uma história muito engraçada sobre um aquário.
No aquário viviam três peixes azuis e um vermelho. Os peixes azuis 

brincavam e comiam o que queriam, o outro peixinho estava só e comia 
só as migalhas que sobravam.

Até que um dia o pai do menino do aquário levou um peixe negro, e as 
coisas mudaram. Estes dois amigos passaram a ser os primeiros a comer 
e faziam muitas brincadeiras.

Passou-se algum tempo e o peixe negro adoeceu, assim como os peixes 
azuis, e era o peixe vermelho que cuidava de todos, mas as melhoras não 
eram muitas. Para tentar salvar os outros peixes, o peixe vermelho deu 
vários saltos para chamar a atenção do menino. E assim aconteceu, o 
menino apercebeu-se que algo estava mal e resolveu lavar e desinfectar o 
aquário. Todos os peixes melhoraram rapidamente, à excepção do peixe 
negro, que demorou mais tempo. Eram agora os peixes azuis e o vermelho 
que cuidavam carinhosamente dele. Logo que melhorou ficaram todos 
amigos e passaram a comer e a brincar juntos.

3.º ano, EB1 Francelos

Cátia

Ana Barbosa
No dia 23 de Novembro, na nossa Escola, fizemos uma actividade muito 

interessante, proposta pela nossa Professora e pela Professora Eduarda.
Trabalhámos em grupos de quatro alunos. Um era o chefe de equipa, 

que orientava o grupo e distribuía as tarefas. A Professora Eduarda deu-
nos quatro terminações de palavras (ar, iu, va e er).

Começámos por procurar palavras no nosso livro do Plano Nacional 
de Leitura, “O Aquário”. De seguida, o(a) chefe de grupo registava as 
palavras no caderno.

Depois de registadas, começámos a fazer, cada grupo, as nossas rimas. 
Assim escrevemo-las aqui para que possam ver.

As nossas rimas

O peixe vermelho estava a brincar
A divertir-se a nadar,
O peixe preto ao passar
A comida foi buscar.

O peixe vermelho ao deparar,
Os peixes azuis ele foi ajudar.
O peixe preto ao saltar
Disse que todos fazem um bom par.

Do aquário saiu
Um peixinho vermelho fugiu

Que o vidro partiu
E o quarto invadiu.

Um dia eu acabei de perder
Um peixe que estava a morder,
Vou tentar convencer
A minha mãe a comer.

O peixinho vermelho não engordava
porque a comida não sobrava,
o azul com a comida toda ficava
enquanto o preto repousava.

O Aquário

3.º ano, EB1/JI de Sobral

Miguel Ângelo

Então, lembrou-se de uma poção 
mágica que um Mago lhe tinha 
dado há muito tempo e que ele 
tinha guardado num cofre no seu 
quarto.

Correu até ao quarto, onde es-
tava numa prateleira o cofre e a 
chave para o abrir. Pegou nos dois 
objectos e foi novamente para junto 
do aquário, com intenção de atirar 
a poção para a água, quando se 
lembrou que o Mago lhe tinha dito 
que a poção não fazia efeito se fosse 
deitada na água.

Então, o menino gritou pelo peixe 
vermelho, que nadou rapidamente 
até à superfície e disse-lhe:

- Abre rapidamente a boca e 
engole estes pozinhos que te irão 
curar.

O peixinho engoliu a poção e 
ficou cheio de energia.

O menino disse-lhe:
- Nada rapidamente até à gruta e 

diz aos outros peixes que venham 
até à superfície tomar a poção 
mágica que os irá salvar.

O peixinho vermelho nadou até 
ao fundo do aquário e ajudou, um 
a um, os outros peixes a chegar 
à superfície para tomar a poção 
mágica.

Depois de tomarem a poção os 
peixes ficaram cheios de energia 
e saúde e agradeceram ao peixinho 
vermelho e ao menino terem-lhes 
salvo a vida.

- Que pena não poderes brincar 
connosco na gruta que temos no 
fundo do aquário -  disse o peixe 
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O Dia Internacional da Biblioteca Escolar, 22 de Outubro de 2007, 
foi comemorado na nossa Escola com grande carinho ao longo de 
toda a semana (22 a 26 de Outubro). Alunos e professores deram 
largas à imaginação, apresentando na Biblioteca trabalhos variados. 
Primaram pela criatividade os marcadores de livros, pela singeleza 
os cartazes e pela habilidade a realização de um ou outro jogo de 
palavras. Contudo, o que mais nos agrada é sabermos que através 
do empenho de todos somos um elo de ligação entre o leitor e o 
livro.

Desejamos que este dia seja um exemplo sempre a seguir. 
Aproveitamos o evento para homenagear o escritor Miguel Torga, 
comemorando o centenário do seu nascimento. Para além da 
exposição de alguns dados importantes relativos ao autor, os alunos 
tiveram a possibilidade de dar a conhecer os seus dotes de contadores 
de histórias, declamadores e utilizadores de recursos multimédia.

A equipa dinamizadora da BE/CRE da EB2,3 de Prado

Blog - bibliotecas das escolas de Prado:
 http://bibliotecaprado.blogspot.com/

Dia das Bibliotecas

“O principal valor da leitura é o 
prazer que proporciona a quem a 
pratica.” J.G. Sobrino

A equipa coordenadora das BE/
CRE do Agrupamento de Escolas de 
Prado não fica indiferente ao valor 
inqualificável desta mensagem.

Neste contexto, é um dos desafios 
do novo ano escolar continuar 
a proporcionar meios a toda a 
comunidade educativa no sentido 
de compreender o acto de ler como 
forma de prazer.

Com o objectivo de criar hábitos 
de leitura, relembramos alguns 
conselhos:

- Passe o tempo de forma 
agradável, lendo;

- Transforme a leitura em aven-
tura;

- Recorra a um bom livro, sempre 
que se sentir triste;   

- Visite frequentemente as 
Bibliotecas e requisite livros para 
si e para toda a família;

- Sempre que possível, entre nas 
Livrarias e descubra as novidades;

- Peça explicações sobre o que 
é o PNL;

- Se puder, navegue no site
www.planonacionaldeleitura.gov.pt

Desejamos que todos promovam 
o acto de ler, no quotidiano escolar 
e comunitário. 

Equipa dinamizadora das 
Bibliotecas Escolares

Leitura, um bem 
insubstituível!

No dia 22 de Outubro comemorámos no nosso Jardim de Infância o 
Dia Internacional das Bibliotecas Escolares.

Escolhemos um livro para ouvirmos a sua história: “O SAPO 
ENCONTRA UM AMIGO” de Max Velthuijs e depois fizemos marcadores 
de páginas com as personagens principais da história.

Jardim de Infância de Francelos

História do sapo

B  o n i t o s  c o n t o s
  I  m p o r t a n t e s  l e m o s  n a
    B  i b l i o t e c a  d a  e s c o l a
      L  e m o s  e  o u v i m o s
        I  m a g i n a m o s  e  s o n h a m o s
          O  l h a m o s
            T  a n t a s  p o e s i a s . . .
              E  s c o l h e m o s  e  p a r a
                C  a s a  l i v r o s  b e l o s  e
                  A  v e n t u r a s  n o v a s . 2.º ano, Sobral

http://bibliotecaprado.blogspot.com/
http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt
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Plano Nacional de Leitura

O Jardim-de-Infância de Oleiros, 
que integra o Agrupamento Vertical 
de Escolas de Prado, envolveu os 
alunos e pais em actividades 
do Plano Nacional de Leitura. 
Assim, as crianças deliciaram-se 
com a leitura, por parte dos pais 
e encarregados de educação, do 
Livro “O Aquário” de João Pedro 
Mésseder e Gémeo Luís,

 
“Uma história de peixes, cores 

e sabores para os mais pequenos. 
Um aquário é também um mundo 
em miniatura, onde se jogam 
relações entre iguais e diferentes, 
novos e velhos, e onde se geram 
preconceitos e ideias feitas. As 

 
Pais, Encarregados de Educação 

e alunos deram mostras da 
imaginação e criatividade, através 
da construção de diversos trabalhos, 

No JI de Oleiros

Era uma vez um guerreiro que se chamava Ulisses e vivia numa Ilha 
chamada Ítaca. Veio o príncipe troiano Páris que raptou a rainha grega 
Helena.

A guerra demorou dez anos e ficaram com saudades da sua família e 
da terra. Até que Ulisses teve uma ideia, que foi montar um cavalo de 
madeira para se meterem dentro dele.

Os outros pensaram que os gregos tinham desistido, pegaram no cavalo 
e oferecerem-no  aos seus deuses.

A  seguir fizeram uma festa. Quando os Troianos estavam bêbedos e 
cansados, Ulisses abriu o portão das muralhas, os companheiros entraram 
e todos juntos conseguiram salvar a rainha Helena.

Ana Carolina - 4.º ano, EB1 de Oleiros

O cavalo de Tróia
Não é uma turma grande, mas é uma grande turma! Dela fazem parte dois 

grupos distintos: um grupo de alunos do primeiro ano e outro de alunas 
do quarto ano. É verdade! São todas raparigas! Há para todos os gostos: 
caladas, tão caladas que não se consegue ouvir-lhes a voz; faladoras, mas 
tão faladoras que não conseguem estar caladas; sossegadas, tão sossegadas 
que só se mexem para sair; irrequietas, tão irrequietas como formigas 
laboriosas. São assim as raparigas que todos os dias partilham o que têm 
de seu com os colegas do 1º ano, fazendo parte da mesma turma. Na sua 
diversidade encontram um ponto comum: revelam para com os mais novos 
um instinto protector, uma atitude positiva de ajuda, de entendimento, de 
pessoas mais velhas e responsáveis. É assim esta turma tão diversa.

EB1 Visage – 1.º ano/4.º ano

Diversidade

Aquele professor
Parece eficaz
Pois o seu nome 
É mesmoTomás.

Aquele professor 
Eu gostava de ter
Assim de vez em quando 
Física podia fazer.

Esta escola 
Condições não tem
Mas para Física
Precisamos de alguém.

Não me posso esquecer
Da professora dos cabelos loirinhos
Que afinal
É a professora dos rasteirinhos.

Para a professora Ana Paula 
Que está sempre sorridente
Com uns caracóis de oiro
E um sorriso de estrela cadente.

Mas para a minha professora 
Não ficar de parte
Tive de escrever isto
Com muita arte.

Rui – 4.º ano, EB1 de Oleiros

Profs. da EB1 Oleiros

ilustrações ajudam a compreender 
situações e personagens, sem 
deixarem de construir um cenário 
onírico e sedutor. João Pedro 
Mésseder tem publicado poesia 
e obras para crianças, algumas 
delas premiadas. Um dos seus 
livros infantis foi nomeado, em 
1999, para a Lista de Honra do 
IBBY de 2000. Gémeo Luís obteve, 
em 2002, uma Menção Especial 
do Júri do Prémio Nacional de 
Ilustração e foi um dos cinco 
portugueses seleccionados para a 
exposição internacional Ilustrarte.
Em 2006 O Prémio Nacional de 
Ilustração com o livro O Quê Que 
Quem.”

de “arte plástica”, ilustrando o 
culminar da actividade com uma 
exposição dos mesmos.

Luís Afonso Martins
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No dia 31 de Outubro, os professores de Inglês 
da Escola EB 2,3 de Prado dinamizaram um lanche 
para comemorar o dia de Halloween. 

Alguns dias antes, os alunos do 5.º e 6.º D 
forneceram os ingredientes para o doce de abóbora, 
mas foi a nossa turma, o 6.º D, que confeccionou 
o doce, e estava mesmo delicioso!

Os “scones”, o elemento mais importante do 
lanche, foram confeccionados com os ingredientes 
gentilmente cedidos pelos fornecedores da Escola. Produzidos pela padaria 
Paniprado e servidos conjuntamente com chá de cidreira, fizeram as 
delícias de todos.

O lanche foi servido por professores e também pelos alunos que estavam 
disfarçados de figuras típicas de Halloween: vampiros, bruxas, fantasmas 
e até diabos!

A decoração da cantina foi realizada pelos alunos 
da nossa Escola e estava magnífica, com abóboras, 
gatos e vassouras a pender do tecto numa grande 
mancha alegre e muito pouco aterrorizadora.

Também os funcionários da secretaria, professores 
e alunos do CEF provaram o lanche, que estava 
delicioso.

Foi assim que, na nossa Escola, relembrámos este ano o Halloween, com 
um dia muito diferente e divertido que toda a gente adorou!

Tiago, Bruna, Michael, Pedro Cunha, Gisela -  6.º D

A história do Dia das Bruxas tem mais de 
2500 anos. Surgiu entre o povo celta, que 
acreditava que no último dia do Verão (31 de 
Outubro), os espíritos saíam dos cemitérios 
para tomar posse dos corpos dos vivos. Para 
assustar estes fantasmas, os celtas colocavam, 
nas casas, objectos assustadores, como, por 
exemplo, caveiras, ossos decorados, abóboras 
enfeitadas, entre outros.

Por ser uma festa pagã, foi condenada na 
Europa durante a Idade Média, quando passou 
a ser chamada de Dia das Bruxas. Aqueles que 
comemoravam esta data eram perseguidos e 
condenados à fogueira pela Inquisição. Com o 
objectivo de diminuir as influências pagãs na 
Europa Medieval, a Igreja cristianizou a festa, 
criando o dia dos finados (2 de Novembro).

Natasha Costa, 7.º F

HALLOWEEN

História do Dia 

Sobremesa: Baba de  

                      Vampiro.

Ementa
Quarta-feira (31/10)

Sopa: Poção Mágica     

        de Abóbora.

Prato: Peixinho à Lua Cheia     

        Salada de Feiticeiro.
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No arranque do ano lectivo 2007/
2008, o Agrupamento de Escolas de 
Prado lançou mãos a um projecto 
pedagógico diferenciado, há 
muito desejado pela comunidade 
educativa, visando uma oferta 
formativa capaz de ser uma res-
posta mais adequada a jovens 
com um perfil para a qualificação 
profissional e, simultaneamente, 
uma forma de combater o in-
sucesso e abandono escolar.

Um Curso de Educação e For-
mação de tipo 2, com a duração 
de 2 anos, confere o 9.º ano e 
uma qualificação profissional 
de nível 2, podendo candidatar-
se jovens que completaram o 
6.º ano ou tenham frequentado 
com ou sem aproveitamento, o 
7.º ou 8.ºanos. O Itinerário de 
Qualificação Pastelaria/Padaria 
pertence à área de formação  
Hotelaria e Restauração, que 
atribui aos jovens formandos 
a certificação profissional de 
Padeiro/Pasteleiro.

A partir do trabalho meritório 
de candidatura e selecção dos 
formandos por parte do Coor-
denador dos Directores de Tur-
ma, Prof. Jorge Pedrosa, e da 
Psicóloga escolar, Drª. Fátima 
Rodrigues, criou-se a turma CEF 
Pastelaria/Panificação composta 
por doze elementos que, apesar 
de terem em comum a preparação 
e a inserção a breve tempo no 
mercado de trabalho, apresentam 
heterogeneidade no seu percurso 
escolar. Não deixando, por isso, de 
ser obstáculo ao bom ambiente de 
trabalho que se vive no curso.

Percursos curriculares 
e critérios de avaliação 

diferentes
O mapa curricular oferece aos 

jovens formandos disciplinas 
da componente sociocultural, 
desenhando-se disciplinas inteira-
mente novas como, a título de 
exemplo Higiene, Saúde e Seguran-
ça ou Cidadania e Mundo Actual, 

que se cruzam com as disciplinas 
da componente científica, com 
especial revelo para a Matemática 
Aplicada. As disciplinas da compo-
nente tecnológica assentam em 
aprendizagens práticas, estando a 
ser leccionadas na empresa parceira 
PaniPrado: Pastelaria Decorativa, 
Serviço/Confecção de Pastelaria 
e Padaria. 

Quanto aos critérios de avaliação 
merece um olhar igualmente 
diferenciado, uma vez que privile-
gia o saber ser, saber estar e o 
saber fazer, em suma, permite 
a apropriação pelos formandos 
de métodos de aprendizagem de 
vertente prática, objectivando a 
preparação do seu perfil pessoal 
e profissional. A avaliação, para 
um curso de T2, expressa-se numa 
escala de 1 a 5 , não havendo lugar 
para  retenção no primeiro ano do 
curso.

Construção do Projecto 
Curricular do Curso

 Delineada a matriz curricular 
e aspectos técnico – pedagógicos 
do curso, o Conselho de Turma, 
considerando as necessidades de 
formação dos jovens formandos, 
propôs a execução de um plano 
de actividade que favorecesse o 
desenvolvimento de projectos 

multidisciplinares e geradores de 
competências pessoais, sociais e 
profissionais.

Assim, de uma forma geral, as 
actividades de maior relevo para a 
formação dos jovens, a implementar 
no decorrer do presente ano 
lectivo, centrar-se-ão no fomento 
do enriquecimento curricular dos 
formandos: Panidoce, feira de 
doces e pão regional; Fábrica 
da Ciência Viva, em Aveiro; 
Fundação Serralves, parque 
de ervas aromáticas; Parque 
Tecnológico, entre outras visitas. 

A turma irá desenvolver um 
workshop no Dia das Expressões 
Artísticas, a realizar no dia 1 de 
Fevereiro, na Escola EB2,3 e terá 
um papel dinamizador na Mostra-
Feira das Profissões, promovida 
pelos Serviços de Psicologia  e 
Orientação, sob a orientação da 
Drª. Fátima Rodrigues.

Panidoce e Fábrica 
da Ciência Viva 
no blog do curso

Realizadas as visitas de estudo 
à Feira de Doces e Pão Regional 
(Panidoce) e à Fábrica da Ciência 
Viva, em Aveiro, os alunos ma-
nifestaram muita satisfação pelo 
teor das vistas de estudo, pois 
consideraram as iniciativas de 

CEF - Pastelaria/Panificação

O curso está a ser muito 
agradável e útil para o futuro.

Rui Faria
Quem sabe, se não abrimos a 
nossa própria pastelaria…

André Silva
A Padaria é do que eu mais 
gosto… 

Tiago Campos
Gosto deste curso, prepara-nos 
para o futuro.

   Leandro Queirós
Aprendemos com mais facili-
dade e sabemos para que apren-
demos…

         Igor Macedo
Abre as portas, emprego com 
futuro!

 Paulo Sousa
Na Padaria aprendemos a tra-
balhar, nunca estamos parados 
e isso é bom.

       Márcio Fernandes
Estou muito feliz por ser aluna 
deste curso…

Andreia Costa
As aulas práticas são a melhor 
parte do curso…

Paulo Braga
Estou a gostar muito e acho 
que é uma profissão muito 
interessante... aprende-se 
sempre coisas novas. 

  Hugo Moreira         
Aprende-se melhor assim e 
gosto da parte prática…    

        Stephane Sousa
É bom…

             Edneide Silva

Novas oportunidades, para novos 
caminhos dos jovens

“interesse e de utilidade”.
A disciplina de TIC, com a Profª. 

Lúcia Pinheiro, está a construir 
um blog,  já online  que pode ser 
visitado por todos aqueles que 
queiram espreitar a alegria de 
aprender.

Teresa Machado

O que dizem 
os alunos…
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CEF - Pastelaria/Panificação
Quando chegamos à PaniPrado 

vamos para uma sala onde 
escolhemos um chefe, para nos 
orientar nesse dia….

Esse chefe diz o que vamos fazer, 
o que cada um vai pesar, limpar e 
quem vai ficar responsável pela 
amassadeira e pelo forno.

Toda a gente tem tarefas definidas. 
Já fizemos alguns tipos de pães e 
também já fizemos bolos….

Depois do pão ou os bolos estarem 
prontos fazemos um curto intervalo. 
A seguir vamos novamente para a 
sala, onde dividimos o pão ou os 
bolos.

Por fim, vamos todos embora, 
cada um para a sua vida... 

André Silva

Uma tarde na...

De tarde, quando chegamos 
à padaria, a primeira coisa que 
fazemos é uma planificação do 
trabalho. Elegemos um chefe por 
dia que fica responsável pelo grupo 
e pelo material. Depois vamos 
equipar-nos. Logo de seguida, 
vamos para o local de fabrico e 
cada aluno faz as suas tarefas. Na 
padaria já fizemos muitos tipos de 
pão, como por exemplo: pão saloio, 
pão de trigo e baguette.

Rui Faria

As tardes na Paniprado são engraçadas! Começamos a pesar os 
ingredientes, cada um pesa aquilo que o chefe lhe manda fazer. De seguida 
juntam-se todos os ingredientes na amassadeira e esperamos que a massa 
fique boa para se enrolar. Depois disso colocámo-la na mesa para cortar e 
enrolar em várias formas, às vezes em bicas, outras vezes em pão. Por fim, 
mete-se em tabuleiros para ir para uma câmara de fermentação levedar. 
Enquanto esperamos que levede, conversamos e até fazemos algumas 
brincadeiras. Metemos o pão no forno, e ficamos a ver o pão a crescer. 
Quando estão prontos, colocamo-los dentro de um cesto e levamos o pão 
para a sala, mas antes vamos para os balneários trocar de roupa. Juntamo-
nos todos na sala para distribuir o pão e assinar o registo das presenças. 
É divertido trabalhar na PaniPrado! 

Paulo Sousa
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Educação Ambiental

No âmbito do estágio curricular realizado no Pelouro da Educação da 
Câmara Municipal de Vila Verde, por uma estagiária da Licenciatura em 
Educação está a ser desenvolvido um projecto de Educação Ambiental, 
que tem como título “Mãos Verdes” e aborda essencialmente os temas da 
Reciclagem e Espaços Verdes. A Educação Ambiental é o meio primordial 
para repensarmos e mudarmos as práticas ambientais. Se quisermos, será 
uma forma de repensar os valores e as práticas quotidianas. É premente a 
formação de cidadãos ambientalmente cultos, intervenientes e preocupados 
com a defesa e melhoria da qualidade ambiental, numa sociedade onde 
impera o consumismo desenfreado e a consequente delapidação dos 
recursos do planeta. 

As crianças são óptimos elementos sensibilizadores e mesmo defensores 
da Natureza. Com a sua imaginação, criatividade e potencialidade eles 
poderão preservar agora e no futuro o que é de todos nós, por direito. 

Para tal precisam de ser educados e sensibilizados desde tenra idade, quer 
no seio familiar, quer na escola. Neste sentido, optamos pelos alunos da 
Escola EB1/JI de Francelos e EB1/JI da Vila para a implementação do 
projecto.

Numa primeira fase será abordado o tema da Reciclagem. Para o 
desenvolvimento deste tema estão planeadas várias actividades, sendo de 
salientar a visita de estudo à Braval no dia 27 de Novembro. A visita de 
estudo teve como objectivo alertar para a quantidade excessiva de resíduos 
produzidos diariamente e também para a urgência da separação e reciclagem. 
As visitas de estudo são importantes, porque ajudam e estimulam uma 
aprendizagem mais rápida e a longo prazo, no sentido em que as imagens 
visualizadas serão marcantes para as crianças. Neste sentido é importante 
mostrar os trabalhos alusivos às representações dos alunos.

Lúcia – Estagiária da Lic. em Educação da UM

Projecto Mãos Verdes

No dia 27 de  Novembro, fomos fazer uma visita de estudo à Braval, que 
é uma estação de tratamento dos resíduos sólidos urbanos (lixos).

Num pequeno filme foi-nos mostrado como se faz a separação   e 
reutilizaçao dos lixos. 

Ficámos a saber qual a diferencia entre um aterro e uma lixeira. 
Aprendemos a fazer uma melhor utilizaçâo dos ecopontos. Aprendemos 
também que devemos usar os três “r”, que significam: reduzir, reutilizar 
e reciclar.

Vimos um enorme aterro e a estação de tratamento das águas que 
escorrem desse aterro (águas lixiviadas).

Esta visita teve como objectivo aprendermos a cuidar e manter limpo 
o nosso planeta. Se  o planeta continuar a ser poluído, pode deixar de ser 
possível viver nele, por isso, cabe a cada um de nós colaborar.

4.º ano, EB1 de Francelos

Visita à Braval

Quando chegámos à Braval, estava uma guia à nossa espera para nos 
mostrar um filme sobre o meio ambiente. No filme vimos um aterro 
sanitário, vimos os ecopontos, vimos onde se deve deitar o plástico, o 
papel e o vidro (em ecopontos).

Depois de ver o filme, estivemos a ver um tapete rolante que levava o cartão 
para cima, e esse cartão ia para outro tapete rolante, em que umas mulheres 
o separavam. Vimos fardos de papel e era uma máquina que os fazia.

Depois fomos até ao aterro sanitário, para vermos onde o lixo que não 
é reciclado vai parar, mas para não se poluir. Eles metem primeiro o lixo, 
depois a terra e no fim de tudo metem o plástico. Também vimos uma 
balança, que era para pesar os camiões (o peso do lixo que levavam).

Depois viemos embora, para a escola, mas a professora Lúcia deu-nos 
um papel com o que se deve fazer para ajudarmos o ambiente.

Eu gostei muito da visita à Braval.
Maria da Glória, 4.º ano, EB1 Vila 

Samuel Machado, 4.º ano, EB1 Vila

Jéssica Faria, 4.º ano, 
EB1 Vila
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Visitas de estudo...

No dia 24 de Outubro, pelas 
8.45h da manhã, os alunos das 
turmas do 9.º ano da Escola EB2,3 
de Prado realizaram uma visita de 
estudo à Universidade do Minho, 
pólo de Guimarães.

Quando lá chegámos, uns guias 
dividiram os alunos da escola 
em vários grupos, de forma a 
orientarem melhor e começarem a 
visita à Universidade.

Fomos ver vários laboratórios 
de engenharia: mecânica, têxtil, 
dos materiais, informática...

No fim das visitas, fomos almoçar 
na cantina da Universidade. 
Esperámos mais ou menos trinta 
minutos pelo almoço, porque 
nesse dia , além dos universitários, 
havia alunos de várias escolas que 
se encontravam lá pelos mesmos 
motivos que os alunos de Prado.

Na parte da tarde, realizou-
se um concurso no auditório da 
Universidade entre as escolas 
visitantes: Prado, Palmeira, Nogueira 
e Egas Moniz. Participaram neste 

concurso dois alunos de cada 
escola, que tinham de responder a 24 
perguntas baseadas nos vários tipos 
de Engenharias.  Quem representou 
a nossa Escola foram os alunos: 
Lígia Brito (9.º D) e Carlos (9.º C). 
Após uma “luta renhida”, mas muito 
bem disputada, a escola de Prado 
conquistou o segundo lugar, tendo 
a escola Egas Moniz conquistado o 
primeiro. No final do concurso, era 
tempo de regressar a Prado. 

Esta visita de estudo serviu 
fundamentalmente para dar a 
conhecer aos alunos uma realidade 
diferente, um espaço de ensino 
diferente, uma Universidade; por 
outro lado,  proporcionou a alguns 
alunos motivação para, um dia mais 
tarde, alcançarem esse patamar, o 
ensino universitário. Quiçá, daqui a 
alguns anos, estes alunos não serão 
engenheiros mecânicos, têxteis, 
informáticos…

Ficamos à espera! É preciso 
sonhar e estudar… muito!

 9.º A

À UM-Guimarães

O Carlos e a Lígia 
representaram a nossa 

Escola com brilhantismo

No dia 11 de Dezembro de 
2007 fomos a Braga fazer uma 
visita de estudo intitulada “Braga 
Bimilenar”. Saímos da Escola 
EB 2,3 de Prado às nove horas e 
trinta minutos e chegámos à hora 
marcada ao museu. O Museu de 
Arqueologia D. Diogo de Sousa é 
muito grande e dividimo-nos em 
dois grupos para fazer a visita. 
Falámos sobre a recolecção, como 
viviam os povos recolectores, o 
que comiam, o que tinham de 
fazer para conseguir comida e 
que utensílios usavam para caçar, 
pescar e nas outras actividades do 
quotidiano. A seguir vimos muitas 
coisas do tempo dos Romanos: 
moedas, utensílios, maquetes de 
casas romanas e de termas, marcos 
miliários, sepulturas, estelas,... .

No fim da visita fomos para as 
Termas Romanas da Cividade, 
onde a guia nos explicou para 
que serviam. Era um local onde 
os romanos tomavam banhos frios 
(frigidário), mornos (tepidário) 

e quentes (caldário). Explicou-
nos como foram descobertas e o 
tempo que demorou até estar tudo 
à mostra.

Era hora de almoço e estávamos 
todos cheios de fome. Almoçámos 
nos jardins do Museu. Comprámos 
lembranças (livros, lápis e postais) 
e fomos para a Fonte do Ídolo. 
Enquanto esperávamos pelo outro 
grupo, corremos e saltámos no 
Jardim de Santa Bárbara. Quando 
estávamos todos juntos fomos à Junta 
de Freguesia da Sé, onde o Presidente 
da Junta nos fez uma visita guiada à 
“domus” que existe nas fundações do 
edifício. Foi pena não haver luz para 
vermos o mosaico. Dali fomos para 
a Estação de Caminhos-de-Ferro, 
onde vimos um balneário pré-romano 
muito bonito.

E chegou ao fim a visita. 
O motorista foi-nos buscar e 
regressámos à Escola, onde 
lanchámos. Ficámos muito felizes 
com a visita de estudo.

Fábio, 5.º B

À Braga Bimilenar
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Visitas de estudo...

No dia 23 de Outubro, fomos ao teatro Rivoli, ver a peça “O principesco”. 
A sala era espaçosa, grande e confortável. No palco tinha um ecrã com 
astros e uma avioneta que pertencia a um aviador que acabara de cair 
no deserto. Apareceu o Principesinho que vivia sozinho num planeta do 
tamanho de uma casa, que tinha três vulcões. Também tinha uma rosa 
muito vaidosa e orgulhosa. Foi por causa dela que o principesinho sentiu 
vontade de viajar.

Visitou vários planetas e finalmente chegou à terra onde conheceu o 
aviador a quem contou as aventuras.

Encontrou, também, várias personagens com as quais conseguiu 
descobrir o que realmente era importante na vida. “Importante é aquilo 
que não se vê com os olhos mas sim com o coração.”

Nós não gostámos, nós adorámos!!!...
4.º ano, EB1 Francelos

Ao Teatro Rivoli

Visita do Sr. Francisco Luís, residente no Lar Do Trabalhador de Prado, com a assistente 
social Cristiana, a pedido dos alunos da escola de Oleiros. As crianças mostraram interesse 
em conhecer e observar como eram executados os instrumentos que alguns tinham 
adquirido, no âmbito da campanha de angariação de fundos para aquisição de um jogo 
de Boccia, para os utentes do Lar.

EB1 Oleiros

Visita do Snr. Francisco 

No dia 4 de Outubro, eu, os meus colegas do 4.º ano e os alunos do 3.º 
ano fomos à freguesia da Lage, ao centro hípico.

Quando lá chegámos, veio uma senhora indicar o local onde iríamos 
assistir ao espectáulo.

O que vimos em primeiro lugar foi uma carruagem toda enfeitada com 
dois homens em cima. Os cavalos também estavam enfeitados.

A seguir veio um menino da nossa idade montado num cavalo e o 
cavalo dançava.

Depois vimos duas meninas montadas em cavalos. Elas tinham uns 
vestidos muito compridos e bonitos. Chamavam-se amazonas.

A seguir vimos uma mulher vestida de árabe a dançar e um homem 
também vestido de árabe em cima de um cavalo e o cavalo dançava.

No final deram-nos um bom lanche.
Eu gostei de ver o espectáculo e também gostava de aprender a andar 

a cavalo. 

Carla Alexandra, 4.º ano - EB1 Vila

À Academia 
Equestre da Lage
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Visitas de estudo...

No dia 27 de Outubro, partimos da 
Escola às 15,45 horas em direcção 
ao Museu D. Diogo de Sousa, em 
Braga, com o Prof. Jorge Pedrosa, 
para participar numa oficina 
experimental dedicada à Idade da 
Pedra, mais precisamente à “Arte 
e artistas do Côa”.

Foram os alunos do 6.º E, 
acompanhados de irmãos, pais 
e outros familiares, porque a 
actividade era para gente de todas 
as idades. Quando chegámos, fomos 
para uma sala grande, onde tinha 
uma cabana pré-histórica. Sentámo-
nos todos no chão e ouvimos o Snr. 
Jorge, um arqueólogo do Vale do 
Côa, a explicar como os povos 
primitivos faziam fogo a partir de 
pedras e um fungo seco ou com um 
pau e madeira. Também nos ensinou 
a fazer cola com cera e minerais, 
que usavam para fixar na ponta das 
lanças a pedra ou ossos afiados.

Foi fazendo e mostrando como 
os nossos antepassados faziam 
uma série de instrumentos, que 
iam passando de mão em mão para 
que a assistência pudesse tocar e 
ver de perto. Mostrou-nos o mapa 
que localiza as pedras com pintura 
rupestre encontradas no vale do 
rio Côa. No fim, fomos lá para 
fora experimentar as lanças que os 
homens do Paleolítico usavam. 

Foi uma tarde em cheio, muito 
divertida, em que aprendemos 
muito!

Érica, João Pedro e Daniel  
– 6.º E, Jéssica (6.º C) e Nelson 
(4.º ano)

No dia 24 de Novem-ro foi a vez 
dos alunos do 6.º F, e familiares, 
realizarem a mesma acti-vidade, 
tendo aproveitado para usufruir do 
parque radical, ali mesmo ao pé do 
museu.

Arte e artistas 
do Côa

No dia 14 de Novembro, saímos 
da Escola por volta das 8,30 horas 
na direcção de Braga. Éramos 43, 
das turmas do 6.º E e F, e ainda o 
Nuno Ricardo. A visita de estudo, 
com o título “Braga – Cidade do 
Barroco”, foi preparada nas aulas 
das várias disciplinas e tinha como 
objectivo ficarmos a conhecer 
melhor o estilo Barroco.

O guia na cidade foi o Prof. 
Jorge Pedrosa, que nos mostrou e 
falou sobre os muitos monumentos 
barrocos da autoria dos arquitectos 
André Soares e Carlos Amarante. 
Foi um grande passeio, com visita 
a muitas igrejas: S. Vicente (cruz 
tríplice – Sacerdote, Profeta e Rei), 
S. Victor (14000 azulejos), Santa 
Cruz (galos que representam a 
negação de S. Pedro), S. Marcos, 
Sé Catedral (dois órgãos com 3500 
tubos) e Pópulo.

Também ficámos a conhecer 
as magníficas capelas de Nossa 
Senhora de Guadalupe, da Penha 
de França e da Torre.

Mas o Barroco também está 
presente nas casas civis, como no 
Palácio do Raio (estilo rococó), na 
Casa Rolão, na Casa da Câmara e no 
Paço dos Arcebispos, com a Praça 
do Município ao meio e a belíssima 
Fonte do Pelicano. O Palácio dos 
Biscainhos é um museu e fizemos 
ali uma visita guiada, ficando a 
saber que nas festas as mulheres 

e os homens ficavam separados e 
que as camas eram pequenas e eles 
dormiam quase sentados.

Também vimos a Casa dos 
Crivos, com as suas surpreendentes 
gelosias, e passámos pelo Arco da 
Porta Nova, de onde surgiu a 
expressão “És de Braga?!” que 
se diz quando alguém deixa a 
porta aberta. Estivemos na Praça 
Mouzinho Albuquerque e no Largo 
do Paço, com a sua maravilhosa 
Fonte dos Castelos.

Foi uma manhã muito divertida, 
que deu para aprendermos muitas 
coisas sobre o estilo Barroco.

A barriga já dava horas e fomos 
almoçar ao Bom Jesus, com uma 
pequena paragem para subir à 
deslumbrante Igreja de Santa Maria 
Madalena. Para fazer a digestão, 
descemos o escadório, que nos 
cansou um bocado.

O resto da tarde foi ocupado 
com a visita guiada ao Mosteiro de 
Tibães, onde ficámos a saber como 
era a vida dos monges. Vimos a 
Igreja e o seu maravilhoso Coro 
Alto, a Sala do Capítulo, a Cerca, 
o Claustro do Cemitério, a Sala do 
Jogo do Taco… No final da visita, 
vimos um filme no sítio onde era a 
Cavalariça.

Chegámos à Escola por volta das 18 
horas. Foi uma visita espectacular!

Ana Sofia Vasconcelos 
e Rafael Lopes, 6.º F

Barroco de Braga

Às 15.30 h nos encontrámos
À porta da nossa Escola
E todos juntos abalámos
P´ra conhecer a Pré-História

Com o arqueólogo Jorge
Cola, corda, fogo aprendemos a fazer
E a vida dos nossos antepassados
Ficámos a conhecer

Alguns lançaram as lanças
Outros ficaram a ver
Mas todos aprendemos
Como eles caçavam para viver

Foi assim a nossavisita
Ao Museus D. Diogo de Sousa
A brincar e a aprender
Com vontade de o rever

Maria João Barbosa, 6.º E
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DESPORTO

A época desportiva 2007-2008 
na Escola EB 2,3 de Prado iniciou 
com a realização de um Torneio de 
Futsal Feminino destinado às alunas 
do 5.º/6.º e 7.º anos, na manhã do 
dia 28 de Setembro de 2007.

O objectivo principal deste 
Torneio foi o de detectar e captar 
novos talentos para integrarem a 
equipa do DESPORTO ESCOLAR 
de Futsal Infantil Feminino e tal foi 
conseguido, pois existem miúdas 
que jogam mais e melhor do que 
alguns rapazes.

Em termos de comportamento 
sócio-desportivo e de entusiasmo 
o ambiente que se vivenciou neste 
Torneio foi bastante agradável, 
tendo as participantes manifestado 
o seu agrado com a organização 
e a arbitragem que esteve a cargo 
de alunos/colaboradores com 
a supervisão dos docentes da 
disciplina.

Participaram 14 equipas (4 do 5.º 
ano, 4 do 6.º ano e 6 do 7.º ano) num 
total de 113 alunas participantes. 
Estiveram representadas metade 

das turmas existentes na Escola.
Realizaram-se 3 torneios distintos 

(um para o 5.º ano, outro para o 6.º 
ano e outro para o 7.º ano), e assim 
obtivemos 3 equipas vencedoras.

No 5.º ano, as vencedoras foram 
as alunas do 5.º B: Márcia Freitas, 
Sofia Peixoto, Rita Gomes, Elsa 
Silva, Juliana Santos, Fernanda 
Loureiro, Jessica Macedo, Francisca 
Pereira, Anita Fernandes e Ana 
Cunha. A Margarida Faria do 5.ºA 
também jogou por esta equipa.

No 6.º ano, as vencedoras foram 
as “Football Stars” do 6.º E: Adriana 
Rodrigues, Ana Filipa Nogueira, 
Beatriz Afonso, Mª. Adriana 
Malheiro, Mª. João Barbosa e 
Rogéria Ferreira.

E, por fim, no 7.º ano a equipa 
vencedora foi o 7.º D: Alexandra 
Fonseca, Cátia Rego, Cátia Santos, 
Cláudia Fernandes, Cláudia Faria e 
Paula Soares.

Parabéns a todas as equipas 
participantes, e essencialmente às 
vencedoras deste torneio.

Anabela Vieira

Futsal feminino

Corta-mato

Torneio 
de atletismo

Torneio 
de andebol

Torneio de voleibol

Jogos pré-desportivos

“Oh Christmas Tree” - 3.º ano
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Festas de Natal
EB1/JI de Oleiros

Entrevista ao Pai Natal - 4.º ano Poema ao Pai Natal - JI

Teatro de Fantoches “Fios 
Brilhantes” - 2.º ano Chegada do Pai Natal

Canção “Somos um bocadinho Vaidosas” - JI

“Oh Christmas Tree” - 3.º ano

Canção de Natal, Inglês - 1.º ano

Canção “A todos um bom Natal”

Centro de Cabanelas

O meu Natal
Foi  divertido.
O Pai Natal não faltou,
E vieram todos os meus amigos.

Houve muita animação,
Satisfação e brincadeira.
Nesta festa,
A alegria brilhou.

Todas as turmas
Em inglês ou português participaram,
A cantar e a dançar,
Até teatros representaram.

Gritou-se e muito - “Pai Natal!”.
De repente apareceu,
Todo vermelhinho.
Então a alegria venceu.

Matilde, 4.º ano
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Bem se pode dizer que na EB 2,3 a Festa de Natal deste ano lectivo sofreu 
uma verdadeira reviravolta no que toca ao programa de palco, apostando-se 
num espectáculo mais curto e incisivo sobre a temática natalícia, sob o signo 
de uma ópera musicada que se assumiu como um notável êxito.

Num cenário que primou por uma decoração de encanto, o Departamento de 
Expressões brindou a comunidade escolar com uma festividade merecedora 
de rasgados e alargados elogios, com o espectáculo final, sob a égide do Prof. 
Manuel Monteiro, a exceder as mais optimistas expectativas, sobretudo em 
virtude do brilhante e arrebatador musical protagonizado pelas turmas do 5.º 
C e 6.º E, magnificamente organizado e preparado pelos profs. Mariana Vale  
e João Carvalho. Verdadeiramente fantástico!

Como habitualmente, a Festa foi bipartida pela manhã e tarde, contando 
com a soberba participação do Zé Manel e alunos, que interpretaram duas 
canções de Natal, do 7.º F, com a “Canção do Ambiente”, do 7.º D, com uma 
“Improvisação sobre um tema de blues” e “Música para um poema de Natal”, 
do 6.º F e 7.º E, que levaram à cena duas peças de teatro, respectivamente, 
“Uma Visita Inesperada” e “A Princesa do Mar”, enquanto o 8.º E declamava 

Musical arrebatador

quatro poemas natalícios. 
Enfim, tudo muito natalício, como se desejava, com o musical “À Procura de um 

Pinheiro” a cifrar-se como a verdadeira atracção e o epílogo avassalador das duas 
sessões diurnas, sendo repetido à noite para os pais e encarregados de educação, 
numa iniciativa muito bem sucedida e louvada da Associação de Pais, que contou 
com uma numerosíssima plateia, que se mostrou verdadeiramente encantada com o 
espectáculo que lhe foi dado a assistir e que haveria de ser reeditado já em Janeiro 
no Centro Paroquial e Social de Cervães (ver peça na pág. 21).

“Dar é fixe”
Reeditada a campanha “Dar é fixe”, sob a égide da Prof. Rita Barbosa, 

de Educação Moral e Religiosa Católica, a solidariedade e a generosidade 
voltaram a imperar e foi dado mais um excelente exemplo de altruismo 
e humanismo, tendo trinta famílias de parcos recursos recebido géneros 
alimentares, vestuário e brinquedos.

Jorge Pedrosa



18

R
et

ic
ên

ci
as

 N
.º

 2
0 

- 
Fe

ve
re

ir
o 

20
08

 (A
V

E
P)

19

R
eticências N

.º 20 - Fevereiro 2008 (A
V

E
P)

DESPORTO

O futsal feminino do Agrupamen-
to, escalão de iniciados, que conta 
com 26 alunas inscritas, um plantel 
vastíssimo e de comprovada 
qualidade futebolística, está de 
vento em popa, porque se sagrou 
com todo o mérito vencedor da 
primeira fase do campeonato do 
Desporto Escolar.

Integrando uma série composta 
pelas equipas das escolas congé-
neres de Gualtar, Abel Varzim (Vila 
Seca) e Cávado (Panóias), as nossas 
garotas mostraram-se imbatíveis, 
levando de vencida cinco jogos 
e apenas empatando um. Notável 
prestação, pelo que estão de 
parabéns as nossas campeãs:

7.º D – Cláudia Faria;
7.º F – Tânia Pinto;
8.º A – Bárbara Martins, Diana 

Pinto e Jéssica Pinto;
8.º B – Andreia Costa, Bárbara 

Barbosa, Margarida Pinto, Patrí-
cia Borges, Madalena Pereira e 

Meninas 
imparáveis

Gisela Fonseca;
8.º C – Maria José Mota, Bruna 

Mota, Márcia Ribeiro, Patrícia Pereira, 
Adriana Baixo e Sandra Pinto;

8.º D – Cristela Mota;
8.º E – Patrícia Afonso e Adriana 

Faria;
9.º B – Joana Garim, Rafaela 

Ribeiro e Cristiana Santos;
9.º C – Diana Gomes e Salomé 

Pessoa;
9.º E – Susana Pimentel.
Os treinos decorrem à segunda-

feira (11.55 às 13.25 h e 14.15 às 
15.00 h) e à quinta-feira (14.15 às 
15.00 h) e o grupo de trabalho conta 
com dois árbitros: André Costa (8.º 
E) e Tiago Ferreira (7.º F).

Em finais de Fevereiro, irá 
começar a 2.ª fase e esperamos que 
as nossas craques continuem a jogar 
tão bem como até aqui e sempre com 
desportivismo.

Jaime Meneses

No âmbito de uma parceria entre o Clube Náutico de Prado e o 
Agrupamento Vertical de Escolas de Prado, os(as) alunos(as) do 4.º ano, de 
todos os estabelecimentos de ensino do 1.º Ciclo do referido Agrupamento 
de Escolas, praticam canoagem, no Rio Cávado, uma vez por semana. 

Assim, nos momentos das Actividades de Enriquecimento Curricular 
(AEC’s), o Clube Náutico de Prado transporta o(a) docente da Actividade 
Física e Desportiva e respectivos alunos, até à sede do seu Clube, 
permitindo simultaneamente, através desta modalidade desportiva, 
diversificar a oferta educativa que envolve os(as) alunos(as) numa 
actividade predominantemente física, embora também com finalidade 
recreativa e de lazer. Reconhecidamente importante, a canoagem confere 
às Actividades de Enriquecimento Curricular, em articulação com um 
docente do Departamento de Expressões da EB 2 e 3 e orientada por um 
monitor do Clube Náutico e o docente das AEC’s, um carácter formativo, 
de desenvolvimento físico, intelectual e psíquico.

Luís Afonso Martins

Canoagem para o 4.º ano



20

R
et

ic
ên

ci
as

 N
.º

 2
0 

- 
Fe

ve
re

ir
o 

20
08

 (A
V

E
P)

21

R
eticências N

.º 20 - Fevereiro 2008 (A
V

E
P)

Pai Natal és muito querido
Adoro-te

Imagino o trabalho que tens

No Natal andas pelo mundo inteiro a dar presentes às crianças
As tuas renas são muito velozes
Todas as casas ficam bonitas para te receber
A minha mãe prepara leite com canela e biscoitos para tu comeres
Lá, na tua casa, deve ser uma grande diversão!!! 

Diogo – 3.º ano, EB1 de Oleiros

Noite feliz
Amor, paz, partilha,tolerância... a isso chama-se espírito natalício
Tenho que ser bom cidadão e pensar nas pessoas mais necessitadas
Adoro o Natal, é pena não ser todos os dias
Louco estou para que chegue o Natal...

3.º ano, EB1 de OLeiros

EB1 de OleirosPresépios com 
massa de modelar 

de farinha
Como 

os fizemos?
EB1 da Vila - 1.º e 2.º anos

1.º - Juntámos todos os ingredientes numa bacia

2 copos de farinha de trigo          !/2 copo de sal   1/2 copo de água 

2.º 
Amassámos 

com as mãos, 
tudo muito 
bem, até a 
massa ficar 

parecida com 
a plasticina

3.º - Adicionámos cor a gosto (optámos por fazer vários montinhos 
de massa e cada um ficar com uma cor diferente)

4.º - Modelámos as diferentes partes da Nossa Senhora 
com massa adequada (cor)

5.º - Repetimos o mesmo processo nas restantes figuras do presépio 

6.º 
Decorámos 

a gosto 

e está feito

De leite
Gosta o gato
De queijo 
O rato

As árvores do jardim
Estão folheando
E o vento
Soprando
 
A zebra é 
Bonita mas   
Anda como 
Chita

A professora
Gosta do cabelo liso
E gosta de 
Ter juízo

Ana Gabriela, EB1 da 
Igreja, 3.º ano

Eu ia a passear
Vi um borboletão
Que passou por mim
Mais parecia um abelhão

Pedro é
Um matulão
Que tem um umbigo
Igual a um penedão
 
Ó Rosa
Pareces  
Uma mulher 
Muito bondosa e cheirosa

Flávia, EB1 da Igreja, 
3. º ano

Poemas 
  de Natal
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No passado dia 14 de Dezembro de 2007, no Centro Comunitário da 
Cruz Vermelha de Prado, os formandos EFA do 1.º, 2.º ciclo e 3.º ciclos 
(A e  B ) reuniram-se à mesa para celebrar, num são e envolvente convívio 
natalício, o Nascimento do Menino Jesus. 

Começaram por entoar cânticos de Natal em três versões linguísticas: 
português, gitano (cigano) e inglês. Isto o conjunto dos formandos do EFA 
B2 e 3, enquanto que os formandos B1 declamaram e dramatizaram um 
poema alusivo ao Menino Jesus.

Foi uma festa agradável, onde , mais uma vez, se salientaram os valores 
da partilha, tolerância e da alegria!

Agradecemos a todos os que contribuíram para que isto fosse 
possível, nomeadamente à Empresa de Panificação – PANIPRADO, que 
generosamente nos cedeu o pão, a broa e o bolo-rei, confeccionado pelas 
mãos hábeis e profissionais dos nossos formandos CEF de Panificação e 
Pastelaria e, ainda, à Junta de Freguesia de Prado, que nos permitiu ter na 
mesa o divinal bacalhau.

A todos o nosso sentido obrigado!
Formadores e formandos EFA

Ceia de Natal

Educação e Formação de Adultos

Relativamente à Festa de Natal realizada no dia 14 de Dezembro de 
2007, nas instalações desta Escola, a Associação de Pais felicita todos 
os pais e os presentes na referida Festa e endereça o seu agradecimento 
a todos os que colaboraram e participaram na mesma, nomeadamente 
Professores, Auxiliares, Pais e Alunos. É de referir ainda que cada 
Aluno, presente, recebeu uma Prenda desta Associação.

Por último, a todos quantos participaram nas actividades e àqueles 
que colaboraram na organização da Festa, a Associação de Pais 
agradece a forma entusiástica e empenhada como o fizeram, desejando 
a todos um Bom Ano 2008.

Esta Associação, nomeadamente o seu Presidente, lamenta, no 
entanto, que a participação dos pais em matéria de pagamento da quota 
de sócio tenha ficado aquém das expectativas. É do conhecimento de 
todos, ou melhor, deveria ser, que o dinheiro angariado pelas quotas 
será usado sempre em benefício dos alunos desta Escola.

João Ferreira, Pres. da Direcção

Associação de Pais da EB 2,3

A Festa foi um êxito!

A Prof. Mariana Vale perguntou-nos se estávamos dispostos a fazer 
novamente o musical que tínhamos ensaiado para a Festa de Natal. Nós 
ficámos satisfeitos e a professora disse que a representação seria no dia 
17 de Janeiro, da parte da manhã, no Centro Paroquial de Cervães, para 
os meninos do jardim-de-infância e do 1.º ciclo.

Qual não foi o nosso espanto ao encontrarmos lá a nossa professora da 
escola primária, que nos deu aulas do 1.º ao 3.º ano de escolaridade.

A representação saiu muito bem. O público era bastante numeroso e 
pelos aplausos que se fizeram sentir, demonstraram bem o quanto tinham 
gostado da peça.

Os professores ficaram satisfeitos connosco e nós ficámos alegres.
Rui Filipe e João Pedro, 6.º E

Musical em Cervães
Decorreu entre os dias 10 e 13 

de Dezembro, na EB1/JI de Visage, 
uma venda de Natal. Trabalhámos 
um pouquinho de tudo: pintura em 
peças de barro vitrificado, postais 
de Natal, saquinhos de alfazema, 
argolas de guardanapo para a mesa 
de Natal, doce de abóbora, bolachas 
de mel, biscoitos de nozes e passas, 
cavacas e bolinhos de jirimu (ou 
jerimu). 

Todo este empenho tem um 
objectivo: gostaríamos que todas 
as crianças da EB1/JI de Visage 
pudessem integrar o grupo da visita 
de estudo programada ao Oceanário 
de Lisboa. Assim sendo, toda a 

Venda de Natal

receita da venda tem essa finalidade. 
Sabemos que não é suficiente, mas 
até lá não desistiremos de procurar 
outras saídas.

EB1/JI de Visage



22

R
et

ic
ên

ci
as

 N
.º

 2
0 

- 
Fe

ve
re

ir
o 

20
08

 (A
V

E
P)

23

R
eticências N

.º 20 - Fevereiro 2008 (A
V

E
P)

É Natal, é Natal
Tudo bate o pé 
Vamos pôr o sapatinho 
Lá na chaminé 
Olha o Pai Natal, de barbas 
branquinhas 
Traz o saco cheio de lindas 
prendinhas 

Pai Natal 
Irá trazer
Brinquedos para nós 
Para a Zeca uma boneca 
Para o Zito um apito 
Uma bola para saltar
É o que quer o Baltazar. 

EB1 Francelos, 1.º ano

Natal

Maria
1.º ano

EB1 
Francelos

Estou sempre ansioso que chegue 
o mês de Dezembro, para começar 
a enfeitar a árvore de Natal.

O meu pinheiro é artificial 
porque se usássemos os naturais 
estávamos a estragar plantas que 
são necessárias para vivermos, pois 
as árvores purificam o ar e só devem 
ser cortadas por pessoas que sabem 
o que fazem.

Gosto muito de ajudar a minha 
mãe a enfeitar o pinheiro. Primeiro 
vou buscar os enfeites à despensa 
e distribuo as bolas de várias cores 
pelo pinheiro. Ponho as fitas à 
volta, coloco a iluminação e por 
fim coloco a estrela.

Quando faço isso divirto-me 
muito e fico ansioso para que 
chegue a noite de Natal.

 Ricardo Remelgado 3.º ano, 
EB1 de Oleiros

A minha árvore de Natal tem uma 
estrela brilhante no cimo com um 
anjo dourado, nos ramos pendurei 
bolinhas vermelhas, brancas e 
prateadas, pinhas, renas, ursos(as), 

Ser amigo 
da floresta

bonecos de neve, anjos, colares de 
Natal e muita iluminação de várias 
cores.

A minha árvore de Natal é 
artificial porque não devemos cortar 
as árvores da floresta, devemos 
ser amigos do ambiente, assim 
podemos respirar melhor, pois as 
árvores ajudam a purificar o ar.

Rita, 3.º ano, EB1 de Oleiros

A minha árvore de Natal é 
artificial, de cor verde e mede 1,5m 
de altura.

Está decorada com bolas verme-
lhas e douradas, uma grande fita 
dourada, luzes e na ponta colocámos 
uma borboleta vermelha e dourada 
muito brilhante.

Eu acho que todas as famílias 
deviam ter uma árvore artificial, 
pois assim preservava-se a Natureza 
deixando os pinheiros viverem nas 
florestas. A nossa vida depende 
das árvores para podermos viver 
saudáveis.

Daniel Cunha, 3.º ano, 
EB1 de Oleiros

Era dia 24 de Dezembro. 
No Pólo Norte, o Pai Natal 

estava muito cansado e atarefado 
com a preparação da entrega dos 
presentes de Natal.

As coisas não lhe estavam a 
correr lá muito bem…

Faltavam-lhe ler ainda milhares 
de cartas, alguns dos duendes que o 
ajudavam estavam com gripe, uma 
máquina gigantesca da sua fábrica 
de brinquedos tinha-se avariado, 
algumas renas tinham adormecido 
e o Rudolfo, a rena principal, estava 
lesionado!

O Pai Natal sentia-se muito aflito! 
Não tinha brinquedos suficientes 
para distribuir às crianças do mundo 
inteiro.

De repente, surgiu-lhe uma ideia 
fabulosa!

Iria oferecer a cada criança do 

mundo uma caixa vermelha com 
uma linda fita dourada. Essa caixa 
estava a transbordar de beijinhos, 
amor e muito carinho.

Já de noite, o Rudolfo melhorou 
e ficou pronto para comandar as 
renas, os duendes também estavam 
a recuperar porque tomaram um 
remédio e o trenó estava já pronto 
para partir na pista de descolagem. 

Ao amanhecer do dia 25 
de Dezembro, os brinquedos 
encontravam-se todos nas casas de 
cada criança como que por magia! 

Todas elas davam pulos de alegria 
ao abri-las!

O carinho, a amizade e o amor 
que sentimos pelas pessoas é o 
melhor presente que lhes podemos 
oferecer!

3.º/4.º anos – EB1 Igreja

O espírito do Natal

Eu gosto desta época.
Tudo é muito engraçado,
Porque na nossa escola
Anda tudo atarefado.         

 Lucélia - 4. º ano

25 de Dezembro
é o dia de Natal.
As pessoas andam felizes
Porque é especial.

A véspera de Natal
É um dia de alegria
As crianças adoram
Porque há muita alegria.

Na noite de Natal
As crianças recebem presentes
No momento de abrir
Ficam todos contentes.

O pinheiro é enfeitado
Com luzinhas a brilhar 
Quando chega a meia-noite
Deitam foguetes no ar.           

Telma - 4.º ano 

O Pai Natal chegou
Já fiz o meu pinheirinho
Com luzinhas a piscar
Está muito enfeitadinho.

Natal é festa de alegria.
Todos estão à espera
De comer os belos doces
E um prato de aletria.      

Glória Eduarda - 4.º ano

Pai Natal, eu encontrei
Uma estrela e disse assim:
Todos os dias te quero
A brilhar só para mim.      

Olívia - 4.º ano

Na noite de Natal
Há ceia deliciosa
Comemos com alegria
Em festa maravilhosa.   

 Alexandra - 4.º ano

EB1 de Visage - Cervães

Quadras de Natal
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Pais, encarre-
gados de educa-
ção e amigos 
responderam 
afirmativamente 
ao convite pro-
movido pelos 
nossos alunos e 
compareceram 
em massa para 
celebrar em con-
junto “Os Reis”. 
O espaço da 
biblioteca foi 
exíguo para receber as cerca de 8 dezenas de pessoas que decidiram 
comparecer. 

Foi com o pú-
blico apoiado en-
tre ombros e ao 
ritmo dos “flashs” 
das máquinas foto-
gráficas que o pano 
abriu e os recém 
coroados “Reis da 
Vila” começaram 
a cantar as suas 
músicas. “Mulher 
Gorda”, “Já passei 
a roupa a ferro”, 
“Mãe querida, mãe 

querida”, “Ponha aqui o seu pézinho” e “Zumba na caneca” foram as melodias 
que deram o mote para as Janeiras cantar e um bom ano a todos desejar. 

Houve ainda oportunidade para premiar todos os vencedores do 1º 
Concurso de Placares de Natal, iniciativa promovida por esta escola 
no final do pe-
ríodo transacto. 
Foram desta feita 
entregues os pré-
mios  respectivos 
às Escolas de 
Sobral (2.º ano), 
da Vila (Jardim) 
e Oleiros, os 3 
primeiros lugares 
respectivamente.

Por último, u-
ma nota de agra-
decimento a todos os pais e amigos presentes na festa pelo contributo 
que decidiram doar à escola para ajudar a mesma na realização de 
futuras actividades. 

Para o ano há mais...

APOIOS: Ourivesaria Correia e Librobraga

A Escola do 1.º ciclo e Jardim de Infância da Vila 
realizaram, no dia 16 de Janeiro de 2008, 

a sua grande Festa dos Reis.

Dia 9 de Novembro foi o Magusto na nossa escola. Alguns trouxeram 
castanhas e outros caruma. À tarde foi o Magusto.

A filha da nossa professora veio ao Magusto.

Magusto 
em Francelos

O dia 9 de Novembro foi o dia do nosso Magusto. 
Juntamente com os alunos do 1.º ciclo, nós, os meninos do Jardim de 

Infância, fizemos um Magusto. Foi uma festa muito divertida, acendeu-se 
uma grande fogueira, cantámos canções, comemos castanhas, mas o mais 
divertido foi quando nos enfarruscámos todos com as cinzas da fogueira. 
Gostámos muito.

 Jardim de Infância de Francelos

Os mais velhos fizeram a fogueira com a caruma e puseram as castanhas 
a assar. Fizemos uma roda à volta da fogueira e cantámos canções do 
Magusto. Depois saltámos a fogueira, comemos as castanhas e pintámos 
a cara uns aos outros. A seguir fomos brincar e dançar.

Eu gostei muito do Magusto, também gostei da filha da professora.
Foi um dia muito divertido.

Bárbara Ferreira, 3.º ano – EB1 de Francelos

Reis na Vila

http://pnepvila.blogspot.com/2007/12/de-acordo-com-os-critrios-estipulados.html
http://pnepvila.blogspot.com/2007/12/de-acordo-com-os-critrios-estipulados.html
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Há muito, muito tempo atrás, havia um dragão que vivia no País dos 
Cravos. Tudo naquele país era ao contrário. A Primavera era fria e o Inverno 
fazia a alegria dos prados. A madrugada era à tarde e o anoitecer era o 
início da brincadeira.

Mas quem não achava graça à brincadeira era o dragão, porque estava 
sempre com muito frio. Este dragão, chamado Carlinhos, em vez de cuspir 
fogo, cuspia gelo. 

Como estava farto de estar constantemente com frio resolveu sair do País 
dos Cravos. Pegou nas suas coisas e foi viver para o País das Rosas.

Neste país tudo era belo. Havia campos cheios de rosas de várias cores 
e muito perfumadas, árvores de fruto, muitas espécies de aves exóticas e 
de outros animais, lagos de água cristalina, onde viviam imensos peixes, ...
Aqui também encontrou outros dragões, que ficaram seus amigos.

O dragão Carlinhos ficou muito feliz com os seus novos amigos e juntos 
fizeram muitas brincadeiras divertidas.

E o Carlinhos nunca mais teve frio, pois agora cuspia fogo como todos 
os outros dragões.

2.º ano, EB1 Francelos

O Dragão Friorento

C
o
n
t
o

R
e
d
o
n
d
o Jardim de Infância 

de Oleiros

Trava-línguas
1. Sabendo o que sei e sabendo o que sabes 
    e o que não sabes e o que não sabemos, 
    ambos saberemos se somos sábios,
    sabidos ou simplesmente saberemos 
    se somos sabedores.

2. A sábia não sabia que o sábio sabia que o sabiá 
    sabia que o sábio não sabia que o sabiá não sabia que 
    a sábia não sabia que o sabiá sabia assobiar.

3. Tenho um ninho de malfamagrifos 
    com cinco malfamagrifinhos;
    cada vez que vai a malfamagrifa dar mama aos malfamagrifinhos, 
    fazem tal malfamagrifada, 
    que até a malfamagrifa fica toda atormentada. 

4. Perlustrando patética petição produzida pela postulante, 
    prevemos possibilidade para pervencê-la 
    porquanto perecem pressupostos primários permissíveis 
    para propugnar pelo presente pleito, 
    pois prejulgamos pugna pretérita perfeitíssima.

5. Disseram que na minha rua há paralelepípedos 
    feitos de paralelogramos.
    Seis paralelogramos tem um paralelepípedo. 
    Mil paralelepípedos tem uma paralelepipedovia.
    Uma paralelepipedovia tem seis mil paralelogramos.
    Então uma paralelepipedovia é uma paralelogramolândia?

EB1 de Visage

As vogaisEu não fui

Cláudia Macedo, 
1.º ano, EB1 Oleiros

Márcia Filipa, 
1.º ano, EB1 Oleiros

Plano Nacional 
de Ensino 

do Português

Os 
Contrários

Lucélia - 1.º ano
EB1 Igreja

Júlio - 1.º ano
EB1 Igreja
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Era uma vez um Principezinho 
que veio de um planeta muito 
longe até ao nosso planeta, o 
planeta Terra. 

Quando cá chegou foi ter ao deserto, que é um sítio onde 
há muito calor e não há água quase nenhuma. Aí encontrou 
um piloto que estava lá porque o seu avião tinha avariado. 
O príncipe e o piloto ficaram amigos. O príncipe explicou ao piloto 
que já tinha ido 
a muitos planetas 
e o que tinha lá 
encontrado. 

O Príncipe con-
tou ao piloto que 
tinha deixado a 
sua amiga flor 
no seu planeta e 
que estava com 
saudades dela. 
Então apareceu 
a serpente que 
prometeu ao príncipe que o levava de volta para o seu planeta. O príncipe 
explicou ao piloto que tinha que ir embora, porque precisava mesmo. Os 
amigos, às vezes, também têm que se separar, mas são sempre amigos!
O piloto também foi embora porque conseguiu arranjar o avião. Eles 
ficaram tristes, mas também alegres porque iam para as suas casas e lá 
tinham mais amigos. O Príncipe levou o piloto no coração e o piloto levou 
o príncipe. 

Vitória, vitória, acabou a história... 

História do 
Principezinho

Contada pelos alunos 
do Jardim de Infância da Vila

Hora do Conto

O Tambor é que manda!!!

Beatriz 
Lopes,
4.º anoEB1 Bom Sucesso
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Outono e S. Martinho

No início da estação do Outono apanham-se as uvas maduras para fazer 
o vinho.

Os vindimadores preparam as escadas, as cestas e as tesouras para cortar 
os cachos das uvas.

Os tractores transportam as dornas e levam-nas para locais onde as 
pessoas possam despejar os cestos cheios de uvas.

O dia é cansativo, mas bastante alegre e divertido, porque cantam 
cantigas populares e contam anedotas.

Em Portugal há diferentes qualidades de vinho.
O mais famoso é o Vinho do Porto, que se exporta para o estrangeiro. 

É uma bebida saborosa e muito apreciada devido à especialidade do seu 
gosto.

Tiago

As vindimas
O Outono é uma 

estação do ano. Podemos 
ver as folhas a cair das 
árvores. Nesta época 
fazem-se as vindimas 
e também os magustos. 
No Outono as árvores 
ficam carecas por causa 
do vento.

O tempo está de sol e 
às vezes pode chover.

É nesta  estação que os 
pássaros saem do nosso país, ou seja, emigram. É o início das aulas nesta 
estação do ano. No Outono vestimos roupas mais quentes.

No Outono fazem-se as desfolhadas. É um tempo do ano de que todos 
gostam.

3.º ano, EB1 da Igreja

O Outono

João Carlos Especial, 1.º ano, EB1 Oleiros

O Magusto Cláudia Sofia Macedo, 
1.º ano, EB1 Oleiros

JI Francelos

Lenda de S. Martinho

O Verão de S. Martinho Canção 
do Outono

Tânia Oliveira

Paulo Alexandre, 
2.º ano, EB1 Vila
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A que sabe a Lua

Reconto colectivo 
do JI da Vila

1- Nos meus sonhos, eu gostava de 
vencer barreiras nos estudos.  
   (Brian) 
2- O meu sonho é amar e respeitar 
todos por igual.   
   (Brian)
3- Sonhar é poder fechar os olhos e 
viajar.             
            (Bárbara)
4- Abrir uma porta para o Mundo dos 
sonhos é acreditar que conseguimos 
vencer.             
            (Bárbara)
5- Um dia gostaria de abrir os olhos 
e acreditar num Mundo melhor.  
                (Fábio)
6- O maior sonho da minha vida 
é poder abraçar, todos os dias, os 
meus amigos e a minha família.  
   (Fábio)
7- Há pessoas que gostam, mas não 
amam.      
     (Ana)
8- Desrespeitar é não ter carinho e 
sentimentos.     
     (Ana)
9- Devemos respeitar os outros 
como eles são.            
             (Andreia)
10- Hoje apetece-me abraçar e 
chorar no peito de alguém.  
         (Francisco)
11- Pensar nos outros deve ser 
sempre a nossa preocupação.  
        (Franscisco)
12- Há muitas pessoas que precisam 
de caridade.   
   (Anita)
13- Todos temos coração, todos nós 
temos sentimentos.         
             (Patrícia)
14- A felicidade é algo que devia 
existir em todo o Mundo.  
   (Pedro)
15- Se nós nos respeitarmos uns aos 
outros seremos respeitados. 
   (Pedro)
16- O coração leva-nos a amar e a 
ajudar as pessoas com dificuldades.  
     (Elsa) 
17- Ajudar e amar são palavras pe-
quenas, mas mais valiosas do que o 
ouro.   
   (David)
18- A família está presente nas horas 
mais difíceis da vida.       
              (Jessica)
19- O carinho e a família andam 
juntos no Natal.      
       (Rui Miguel)
20- Para ter paz é preciso saber 
amar.    
   (Filipe)
21- Devemos sempre ouvir os mais 
velhos, eles viveram uma lição de 
vida e sabem o que ela é.   
     (Rita)
22- A amizade é um sentimento muito 
forte que pode mudar tudo na vida.  
                          (Miguel)    

Alunos do 5.º B

Sonhar é encontrar 
tesouros muito lindos 

Pensamentos1

2
3

4

5

6

7

8

9

10
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Jogo da bola 
à parede

O material necessário é uma bola 
de trapos (péla). Jogam 2 pessoas, 
uma contra a outra. Um dos 
jogadores bate a bola com a mão 
contra a parede, sem parar e sem a 
deixar cair no chão. Quando a bola 
cai no chão começa o adversário a 
jogar. Ganha aquele jogador que 
consegue bater maior número de 
vezes com a péla na parede.

Jogo da bola 
no terreiro

O material necessário é uma 
bola de trapos (péla) e um banco 
de madeira dos grandes. É jogado 
num terreiro por duas equipas. Cada 
equipa é constituída por 5 ou mais 
elementos.

Numa das extremidades do 
terreiro coloca-se o banco deitado. 
Os elementos de uma das equipas 
ficam junto ao banco e os da outra 
espalham-se pelo terreiro. Um dos 
jogadores que ficaram junto ao 
banco bate a bola com a mão e os 
elementos da outra equipa tentam 
apanhá-la no ar. Se o conseguirem 
atiram a bola contra o banco. Se 
acertarem neste, o elemento da 
equipa adversária que bateu a péla 
fica “morto” e sai do jogo. Se não 
acertarem volta a lançar a péla o 
mesmo jogador, tantas vezes até 
ser “morto”. O jogo continua até 
todos os elementos da equipa serem 
“mortos”. Quando isto acontecer 
passa a outra equipa a lançar a bola 
e tudo se repete como anteriormente 
foi descrito. Ganha a equipa que 
demorar menos tempo a “matar” 
todos os seus adversários.

Rogéria, Beatriz, Nelson, 
Bruno Vasconcelos, João Luís, 

Daniel Amaro - 6.º E

Jogo da Cabra-cega
A Cabra-cega é um jogo recreativo 

em que um dos participantes, de 
olhos vendados, procura adivinhar 
e agarrar os outros. Aquele que for 
agarrado, passará a ficar com os 
olhos vendados. Hoje em dia é um 
jogo infantil, mas na Idade Média 
foi um passatempo palaciano. 

Neste jogo não há um número 
certo de jogadores e o material 
necessário é apenas uma venda 
para tapar os olhos da pessoa que 
faz de cabra-cega.

O jogo começa com os jogadores 
a fazerem uma roda à volta da 
cabra-cega que está de joelhos, de 
olhos tapados. Entretanto começam 
a falar dizendo este discurso:

- “Cabra-cega, donde vens?”
- “Venho da serra.”
- “O que me trazes?”

- “Trago bolinhos de 
canela.”

- “Dá-me um!”
- “Não dou.”
Depois, começam 

todos a dizer “Gulosa, 
gulosa, gulosa, ...” e a 
fugir, até que ela, ao 
apanhar alguém, terá 
de adivinhar quem 
é. Se assim for, essa 
pessoa passa a ser a 
cabra-cega. Antes de 
começar a apanhar, 
dá três voltas sobre 
si mesma, enquanto 
fogem os jogadores 
cantando:

- “Cabra-cega!
Cabra-cega! Tudo ri, mãos no ar, 

a apalpar, tactear, por aqui, por ali. 
Tudo ri! Cabra-cega! Cabra-cega! 
Mãos no ar, apalpando, tacteando, 
por aqui, por ali, agarrando o ar! 
Tudo ri...”

Se a cabra-cega sair do local, 
poderá ser avisada pelos jogadores 
da seguinte forma:

- “Cabra-cega, o que perdeste?”
- “Fina ou grossa?”
- “Fina” ou “Grossa.”
- “Então anda achá-la.”

Ana Carolina, Marta, Érica, 
Ana Filipa, Adriana - 6.º E

Jogo da Malha
O que é o jogo da malha?
É um jogo de origem portuguesa 

onde se lançam discos de metal em 
direcção a um pino, que se encontra 
a alguns metros de distância. Cada 
equipa é constituída por dois 
elementos/parceiros.

Material necessário:
- 4 malhas de ferro, madeira ou 

pedra (disco com mais ou menos 5 
cm de raio);

- 2 mecos (charolos) redondos, 
em madeira, com mais ou menos 
20 cm de altura e que se equilibrem 
na vertical, à distância máxima de 
20 metros e mínima de 10 metros.

Regras:
- Jogam 4 jogadores, formando 

duas equipas, uma contra a outra;
- Cada equipa coloca um dos 

pinos no terreiro onde vai ocorrer 
o jogo;

- Os parceiros colocam-se cada 
um junto ao meco, de modo a 
ficarem lado a lado;

- Na frente dos mecos é a zona de 
lançamento das malhas;

- Após a escolha do primeiro 
jogador a lançar é iniciada a 
partida;

- Cada um terá a sua malha e 
lançarão alternadamente procu-
rando derrubar o meco da outra 
cabeceira ou deixar a malha o 
mais próximo possível e assim 
sucessivamente;

- Sempre que o meco for der-
rubado serão contabilizados 2 pon-
tos para a respectiva equipa;

- Depois das quatro malhas 
jogadas, a que ficar mais próxima 
do meco soma 1 ponto, podendo 
uma equipa somar 2 pontos se as 
suas duas malhas forem as mais 
próximas do meco e o jogador cuja 
malha ganhou os pontos será quem 
procederá ao primeiro lançamento 
da malha;

- Cada jogo termina aos 30 pontos 
e ganha a equipa que primeiro os 
conseguir atingir;

- Cada partida terá 5 jogos no 
máximo, vencendo a equipa que 
primeiro vencer 3; cada partida 

poderá só ter 3 jogos, vencendo 
neste caso a equipa que primeiro 
ganhar 2 jogos.

João Pedro, Daniela, Jana, 
Maria Adriana, Bruno Durães, 

Rafael - 6.º E

Jogo da corda
Material: cordas.
Número de participantes: um 

jogador ou equipas de três ou mais 
elementos.

Objectivo: conseguir dar o maior 
número de saltos.

Desenvolvimento: um elemento 
salta à corda ou dois dos elementos 
da equipa dão à corda e os outros 
saltam; neste caso, salta uma equipa 
de cada vez.

A equipa que der mais saltos é a 
vencedora.

Virgínia, Emanuel, Inês, 
Aida, Rafael - 6.º F

Jogo do Botão
Material: botões (bastantes).
Número de jogadores: 2 ou 

mais.
Objectivo do jogo: ganhar os 

botões aos adversários.
Como jogar:
- Escolhe-se o primeiro a jogar e 

depois atira-se os botões (sempre 
pela mesma ordem) contra uma 
porta de madeira;

- Se o botão tocar no corpo do 
jogador ele tem de voltar a jogar;

- Se a distância dos botões for de 
1 palmo (tanto faz ficar à frente, 
atrás ou ao lado), o jogador que 
perdeu terá que dar um botão ao 
que ganhou;

- Aquele que ganhar será 
o primeiro a jogar e assim 
sucessivamente;

- Quando se acabarem os botões 
ou alguém quiser desistir acaba-se 
o jogo e cada um fica com os botões 
que tem.

Mónica, Ana Sofia 
Vasconcelos, Ana Sofia
Machado, Carla - 6.º F

Jogos dos meus avós
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A comunidade educativa de Vila 
de Prado tem à sua disposição 
desde Outubro, uma ferramenta 
de trabalho e consulta à distância 
de um simples “click”. O sítio na 
Internet www.pnepvila.blogspot.c
om pretende assumir no panorama 
do ensino regional acentuado relevo 
a diversos níveis. Informação 
interna e externa, educação, 
entretenimento, plataforma de 
intercâmbio institucional entre 
os diversos actores regionais de 
educação e promoção da inclusão 
de minorias étnicas, são alguns 
dos eixos motrizes deste “novo” 
espaço. 

Passatempo e desafios lógicos 
apresentam-se como complementos 
curriculares a algumas das temáticas 
desenvolvidas no percurso escolar 
dos alunos, pelo que podem e 
devem ser exploradas por todos 
(alunos, pais e professores). 
Quinzenalmente são apresentados 
novos e aliciantes desafios que 
aguardam serem desvendados.

 A todos os professores, educadores 
e pais está reservado um espaço de 
partilha de saberes, conhecimentos 
e utilidades. Nele poderão encon-
trar ideias e/ou sugestões rápidas 
de trabalho de diversa ordem. 
Actualmente, poderão encontrar 
exemplares interessantes e úteis 
para desenvolver trabalhos rela-
cionados com a época natalícia.

A realidade local da Vila assenta 
em visões de contraste na cultura 
de interesses e vontades dos seus 

alunos. A comunidade cigana 
representa neste particular um 
desafio a vencer. Neste âmbito, 
a Escola da Vila aproveitou para 
no corrente ano dar início a um 
projecto bidimensional interno 
de prospecção e aculturação das 
culturas existentes denominado: 
Dicionário Português - Cigano. 
Alguns dos frutos deste trabalho já 
estão disponíveis para consulta. 

O Blogue da Vila, como hoje é 
conhecido este sítio, pretende ser 
um espaço aberto e disponível 
à participação de todos os 
interessados, porque neste caminho 
que se chama educação, todos 
juntos seremos sempre de menos. 
Basta querermos…

Hugo Simões

EB1/JI da Vila 
dinamiza Blogue

O computador pode fornecer todo o tipo de oportunidades interessantes 
para apoiar a aprendizagem, o raciocínio e a socialização da criança. 
Oferece ás crianças oportunidades para resolver problemas, tomar decisões 
e podem-se ajudar umas ás outras na aquisição de novos conhecimentos 
da mesma maneira que as outras actividades em sala de aula.

“Paper (1980) aponta para os benefícios do computador em termos 
de equilíbrio e-
mocional e das 
interacções sociais 
para além da 
criatividade e da 
destreza motora 
quando utilizado 
de forma lúdica.”

As Educadoras, 
Ana Paula 

Ferreira e Maria 
Filomena Cruz

No Jardim de infância de Sobral - Cervães...

Já só falta a 
Internet

As Tic em 
ambientes 

de 
Educação 

de 
Infância

Jardim de Infância de Visage - Cervães

São bolhas de gás que se que se formam e enchem o balão.
Como fizemos a experiência…
Deitámos água numa garrafa e juntámos vinagre. Deita-se o fermento
em pó e enfiámos muito rapidamente o balão na boca da garrafa.
O balão começa a encher devagarinho.

JI de CABANELAS

Experiência 
dos balões

O que faz encher os balões?

Material de 
que precisamos?

Ana 
Isabel

http://www.pnepvila.blogspot.com
http://www.pnepvila.blogspot.com
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Há muitos, muitos anos,
Importantes batalhas se deram.
S. Mamede e outras relembramos,
Tantas vidas se perderam!
Ó povo, recordemos de D. Afonso Henriques a valentia,
Rei conquistador, lutou pela independência, que dura até hoje em dia!
Interessantes reis se lhe seguiram: “O Lavrador”, “O Bravo” ou “O Justiceiro”,
Até a história de Inês e Pedro, que correu o mundo inteiro.

D. João, Mestre de Avis e D. Nuno Álvares Pereira expulsaram os castelhanos.
Em caravelas e por mares nunca dantes navegados, os Portugueses cruzaram oceanos.

Por D. Sebastião ainda se espera, num dia de nevoeiro.
Os Espanhóis “Filipes” aproveitaram e tomaram o país por inteiro!
Restaurada a independência! Em 1755, o grande terramoto provocou destruição.
Tragédia em Lisboa! Foi o Marquês de Pombal que iniciou a reconstrução!
Um dos últimos reis, D. Carlos, foi assassinado.
Grande inquietação se vivia, surge o Partido Republicano.
A monarquia acabou, chegou a República que o povo queria.
Liberdade? Só na Revolução de Abril, aquela que nos trouxe alegria!

3.º/4.º anos – EB1 Igreja

Na terça-feira, dia 15 de Janeiro, fui ao cinema com os meus 
amigos, ao Bragashopping. Fomos ver um filme de esquilos. Eles 
cantavam, dançavam e falavam.

Eu comi pipocas.
O senhor Brito foi-nos levar e buscar, na carrinha da canoagem. 

Nuno Costa, 8.º A

Tal como muitas outras zonas 
rurais, Prado não foge à regra e 
apresenta um leque variável e 
engraçado de algumas lendas locais. 
Eis algumas…

Mouras Encantadas
Ainda hoje existem na Veiga 

do Inso. Guardam um tesouro 
escondido num rochedo. Mas ai… 
de quem tentar aproximar-se, pois 
as mouras acordam, o penedo abre-
se e, do seu interior, saem línguas 
de fogo acompanhadas de rugidos. 
A pessoa que tente tal ousadia, 
apoderar-se do que não é seu, será 
para sempre amaldiçoada se as 
chamas não o consumirem… até 
aos ossos!

Pedra das Abelhas 
No lugar da Corga, havia um 

enxame de abelhas que fazia muito 
barulho e incomodava os habitantes 
da zona! Rogaram-lhe tantas pragas 
que o enxame apareceu transformado 
em… pedra! 

Mas as abelhas não morreram. 
Ainda hoje se encontram no interior 
da rocha e quem colar o ouvido ao 
rochedo apercebe-se do ruído das 
abelhas prisioneiras…

Baptismo no Rio
Quando uma mulher estava 

prestes a ser 
mãe ia, de noite, 
até à ponte do 
Cávado, arranjar 
um padrinho para 
a criança. Para 
isso, aguardava, 
pacientemente, 
a passagem, por 
ali, do primeiro 
homem. Este, 
fosse quem fosse, 
rico ou pobre, 
não podia fugir à 
tradição. Aceitar 
era o seu remédio 
e tinha de cumprir 
o que estava es-
tabelecido: ir ao 
rio buscar água e 
orvalhar com ela, imprimindo ao 
acto certa solenidade, o ventre da 
futura mãe. E, assim, transformava-
se em compadre e padrinho. 

A questão era 
passar-se na ponte 
em tal momento…

Poços 
no Cávado
Os mouros ten-

taram atravessar o 
rio, quando foram 
perseguidos pelos 
cristãos. Muitos 

não conseguiram 
e, então, abriram 
poços no Faial e 
aí se esconderam. 
Ainda lá vivem 
e quem se apro-
ximar desses po-
ços, é sugado para 
o seu interior e 
nunca mais de lá 
sai com vida…

Data do 
Casamento

Quando qual-
quer moça queria 
saber por quanto 
tempo estaria 
solteira, bastava 

ir à ponte do Cávado no dia de 
S. João e lançar ao rio uma pedra. 
Cada círculo formado representava 
um ano de espera…

Dores 
de Cabeça

Quem delas 
se quiser livrar, 
terá de, no dia de 
Páscoa, à meia-
noite, ir à ponte 
do rio Cávado 
e comer um ovo 
cozido.

Lendas de Prado
D. Branca 

Diz a lenda que certo rei de Leão 
se apaixonou por uma dama de 
Braga, quando lá ia de visita. Ela 
chamava-se D. Branca Guterrez da 
Silva. Para poder mais facilmente ir 
ao seu encontro, mandou construir 
uma ponte em Prado. 

Corredor 
Há muitos anos atrás, dizia-se que 

a família que tivesse sete filhos e o 
mais velho não fosse padrinho do 
mais novo, teria “fada”. “O Fadado” 
tinha de correr, à meia-noite, 
passando por sete montes e beber 
de sete fontes. Para isso, bastava 
que distraído calcasse a terra onde 
uma animal se espolinhasse (cabra, 
cão, gato, burro…), e teria de andar 
nesse animal transformado.

Quando isto acontecia, o 
desgraçado tirava toda a roupa, 
enganchava-a numa árvore e 
começava a correr.

Depois de cumprir a “corrida”, 
voltava a vestir-se e ia para casa 
sem ninguém o ver ou sentir.

De noite, se alguém, enquanto 
corria, lhe espetasse um prego, o 
“corredor” transformava-se num 
homem ou moço, e, assim, acabava 
a ruim “fada”. 

Susana Pinheiro, 6.º C

Acróstico da 
História de Portugal

Fomos ao 
cinema
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No âmbito do Dia Mundial da Memória (18 de Novembro), a nossa 
Escola desenvolveu algumas actividades de forma a promover uma 
reflexão colectiva sobre o seu significado. Assim, abordou-se o tema 
da Segurança Rodoviária através de um debate geral, de dramatizações/
simulações de cenas vividas nas nossas estradas. Por fim, convidámos 
dois membros da Guarda Nacional Republicana que também deram o 
seu contributo na discussão desta problemática que a todos diz respeito.
Tendo como objectivo principal despertar as consciências mais novas, 
cremos que o mesmo foi atingido satisfatoriamente, tendo estas actividades 
contribuído para uma maior percepção do tema por parte dos alunos.

EB1 Igreja

COMEMORAÇÕES
Dia da Memória

Tal como o previsto no Plano 
Anual de Actividades, no contexto 
dos “Dias da História”, realizou-
se no dia 1 de Dezembro a Co-
memoração da Independência 
Portuguesa.

Esta sensibilização decorreu de 
1 a 10 de Dezembro em diversos 
espaços educativos da Escola. 

 A principal finalidade desta 
actividade era dar a conhecer o 
significado deste feriado e símbolo da 
História de Portugal e contribuir para 
a formação de uma consciência cívica 
nos nossos alunos, pois ser cidadão 
é também participar da identidade 
cultural e histórica do País. Além 
disso,  pretendia-se desenvolver ou-
tras capacidades, como:

• pesquisa e  criatividade;
• espírito crítico;
• prática da interdisciplinaridade.

Restauração 
da independência

Entre  10 e 14 de Dezembro rea-
lizou-se a Comemoração do Dia 
Universal dos Direitos Humanos,  
através de uma exposição de 
caricaturas sobre  os  “Defensores e 
Violadores dos Direitos Humanos” 
e “ Postais de  Natal” , alusivos  aos 
Direitos consagrados na Declaração 
das Nações Unidas:

• Todo o ser humano tem direito 
à vida, à liberdade e à segurança da 
sua pessoa;

• Todo o ser humano tem direito 
à verdade e à cultura;

• Todo o ser humano tem direito 
às liberdades fundamentais (direito 
à opinião, à crença, à religião, 
direito à propriedade, à alegria de 
participar e de viver);

• Todo o ser humano tem direito 
ao trabalho e ao repouso;

• Todo o ser humano tem direito 
a ser tratado com justiça…

 Neste sentido os  professores 
orientaram os alunos na realização 
de vários trabalhos que foram 
expostos no polivalente, biblioteca 
e entrada dos blocos de aulas.

 Os trabalhos apresentados foram 
de índole diversa, nomeadamente, 
produção de textos, desdobráveis, 
cartazes, PowerPoints. Há a 
realçar essencialmente os trabalhos 
realizados pelas turmas C e D do  
8.º ano.

Direitos do Homem

Esta actividade decorreu na 
Biblioteca Escolar e foi com-
plementada com diversos traba-
lhos de sensibilização para esta 
temática, divulgados em espaços 
estratégicos da Escola e realizados 
essencialmente pelos  alunos do 8.º 
E e 7.º F; os trabalhos apresentaram-
se sob a forma de folhetos, cartazes, 
marcadores de livros.

A partir do dia 23 de Janeiro 
procedeu-se  à Comemoração do 
Dia Mundial da  Liberdade com  os 
seguintes objectivos:

• Sensibilizar para  o respeito 
pelos Direitos Universais do Ho-
mem ;

• Contribuir para a formação de 

uma consciência cívica nos alunos.
 Neste contexto decorreu na 

Biblioteca Escolar uma exposição 
de cartoons que foi complementada 
com  diversos trabalhos, divulgados 
em diversos espaços escolares, sob 
a forma de folhetos, cartazes, mar-
cadores de livros.

 

Dia da Liberdade

Manuela Fernandes

O Castelo de Guimarães situa-se em Guimarães e foi construído no 
século XII. Foi D. Afonso Henriques, filho de D. Henrique e D. Teresa, 
que habitou o castelo.

O castelo de Guimarães é todo feito de pedra, porque naquele tempo era 
o material mais resistente que havia. Desde o século XII até agora, dois 
mil e sete, o castelo de Guimarães sempre se pôde visitar. O castelo é um 
vestígio, muito importante da nossa História. 

Diana Martins, 4.º ano, EB1 de Visage

Castelo de Guimarães

Lucélia Maria, 4.º ano, EB1 de Visage
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COMEMORAÇÕES

No passado dia 16 de Outubro comemorou-se o Dia da Alimentação no 
Jardim-de-infância de Oleiros.

As crianças tiveram o prazer de assistir, no turno da manhã, a um teatro 
de fantoches sobre o leite realizado pelas suas Educadoras. No turno da 
tarde beberam o leite escolar num copo de vidro oferecido pela Equipa 
da Saúde Escolar (Prof. Isabel Macedo). Para juntar ao copo os alunos 
decoraram uma palhinha. Este teatro ajudou as crianças a descobrir a 
origem do leite (vaca) e ao mesmo tempo o que se fabrica com o leite 
(manteiga, queijos, iogurte, natas).

Dia da Alimentação

Fizemos pão

2.º ano, trabalho colectivo copiado pela Carina - EB1 Sobral

1.º de Dezembro 
de 1640

Os Portugueses estavam a ser governados pelos Reis de Espanha há 60 
anos e por isso estavam saturados desta situação.

Numa manhã do dia 1 de Dezembro de 1640, quarenta senhores entraram 
no Paço da Ribeira, que fica no Terreiro do Paço em Lisboa, e prenderam 
a Duquesa de Mântua e Miguel de Vasconcelos.

D. Miguel de Almeida foi a uma varanda e gritou: ” Liberdade! Liberdade! 
Viva el Rei D. João IV!”

Nesse dia inesquecível Portugal renasce, recupera a sua Independência 
e põe fim a 60 anos de domínio Espanhol.

Trabalho colectivo 2.º/3.º anos, EB1/JI Visage

INGREDIENTES:
• 500 g de açúcar
• 16 gemas de ovo
• 25 g de manteiga

PREPARAÇÃO:
Leva-se o açúcar ao lume com cerca de 3 dl de água e deixa-se ferver até 

ficar ponto de espadana. Entretanto batem-se as gemas com a manteiga.
Estando o açúcar no ponto indicado, retira-se do calor e deixa-se arrefecer. 

Juntam-se, então, as gemas batidas e deita-se o preparado numa forma 
barrada com caramelo. Leva-se a cozer em forno moderado. Desenforma-
se frio.

EB1/JI VISAGE

Pudim de ovos

Esta actividade foi divertidíssima para as crianças, pois incentivou 
algumas a beberem o leite escolar (pelo menos a duas que não o bebiam), 
para lhes dar “força”e “músculo” para trabalharem e correrem.

Jardim de Infância de Oleiros

Moisés, 3.º ano
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Onde podemos 
pesquisar?

NOS LIVROS – Victoria.
NA INTERNET – Nuno.
NO JARDIM ZOOLÓGICO
– Cristiana.
NOS LAGOS – Samuel.
O material que os nossos 
Pais procuraram na Internet 
– Ficamos a saber muitas 
coisas acerca dos sapos…

O que já sabemos acerca dos sapos?

Os sapos vão para a água. - Cassandra
Os sapos saltam muito alto. - Nuno
Os sapos têm folhas debaixo deles. Os sapos esticam a língua para comer 
moscas. - Bebiana
Os sapos têm patas 
para ajudá-los a nadar. 
Os sapos vão em cima 
das coisas.            
- Julien
Os sapos coaxam. 
- Nuna
Os sapos são verdes.
-  Jorge
Eu quero fazer o teatro 
dos sapos. - Tatiana

Jardim-de-infância 
de Cabanelas – Sala 1
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Por que é que eles têm coisas 
nos dedos?

As membranas interdigitais 
pouco desenvolvidas servem para 
os sapos se moverem no solo.

Por que é que saltam alto?
Porque têm patas poderosas que 

lhes permitem dar grandes saltos.
Por que é que eles têm boca?
A boca serve para os sapos se 

alimentarem. O alimento prin-
cipal são os insectos. Capturam 
os insectos utilizando as suas 

grandes línguas.
Por que é que eles coaxam?
Os sapos têm um ouvido muito 

apurado. Também ouvem o coaxar 
característico dos parceiros na 
estação reprodutora.

Como é que eles têm a pele?
A pele dos sapos é muito rugosa 

e seca.
Aonde vivem?
Vivem no solo na beira dos lagos. 

São animais anfíbios, dependem da 
água para viver.

O que saber sobre 
os sapos?

Jorge

Dia especial
Encontrámos na sala dois passarinhos

Francisca, 1.º ano - Sobral

Os meus animais preferidos são a foca, o golfinho e a andorinha. A foca 
e o golfinho porque fazem acrobacias espectaculares.

Eu já vi um golfinho a dizer adeus com a cauda e a foca a virar-se de 
pernas para o ar.

Estes animais são muito inteligentes.
As andorinhas, porque têm penas pretas e são fofinhas. Na casa da 

minha avó, eu já vi ninhos de andorinhas.
Quando vem o frio as andorinhas vão para África e voltam na Prima-

vera.
Eu gosto muito destes animais, devemos cuidar muito bem destes e de 

todos os animais
José Pedro, 2.º Ano - EB1 da Igreja

O animal preferido

A todos um 
ano cheio 

de sucessos

JI Visage
Cervães

Samuel



CRÓMIOS
Isto é malapata!...

Vêm aí enxaquecas das pesadas

“Que saudades!... Aqui fui feliz!!”
Bons tempos, menina!!...

A tradição já não é o que era...
Sem paixão não se vai 

a lado nenhum!...

Não há-de ser nada, meus 
irmãos... Eu cá estarei para 

vos confortar

É melhor adoçar 
o bico aos profs. 
que eles andam 

stressados

Primeiro eu... 
primeiro eu... 
há Moral ou 
não há?!...

Ó rica, não 
sei como 

ainda tens 
apetite...

Vão com calma... Contem 
comigo para vos tratar da Saúde

O que foi?... Já nem se 
pode ficar doente?!...

Só me falta levá-lo 
para a cama

Nem sei como ainda 
tenho sangue

Cum catano, ninguém gosta da 
“pinga”. Por que será?...

Está tudo a ficar 
nas lonas... 
Onde é que 

isto irá parar?!...

Nunca uns miminhos 
fizeram tanta falta

Coitados dos 
“cotas”...

Não são nenhuns 
anjinhos, mas... 

Na hora da verdade, não se 
esqueçam destas pequenas 

coisinhas...

Em momentos de aperto... 
cada um safa-se como pode

Quando for grande, não quero 
ser... professor, definitivamente

Um rosto a fixar
Vêm aí tempos do caneco

Vá por mim, setora, 
mude de vida

Ó filha, se entras 
em paranóia, 

não chegas 
sequer 

à minha idade


