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EDITORIAL 

 

M 
ais uma edição do nosso 

jornal Click. Este é um 

número especial, pois foi 

elaborado em tempos de 

pandemia, o que exigiu ainda mais empe-

nho e dedicação de todos os envolvidos 

na sua construção.  

O jornal escolar é um instrumento cívi-

co, pois pode proporcionar o debate 

alargado a toda a comunidade educativa, 

a partilha dos problemas e dos sucessos 

da vida da escola, dos alunos e dos pro-

fessores, e ser, assim, uma mais-valia no 

processo de ensino/aprendizagem e na 

construção da identidade da escola/

agrupamento.   

Nos últimos tempos, os dias na escola 

têm sido difíceis para todos os alunos, 

professores, pais, funcionários e dirigen-

tes escolares, mas continuamos todos a 

trabalhar e a dar o nosso melhor, para 

que os nossos alunos tenham o melhor 

possível.  

A partir de meados de março do ano 

passado, a Escola que conhecemos foi 

confrontada com a chegada intempestiva 

da pandemia provocada pela COVID-19. 

Desde esse período, e passado quase um 

ano, ainda não nos foi possível retornar à 

normalidade desejada, ou seja, à Escola 

que conhecíamos até então.    

Nenhum de nós conhecia ou imaginava a 

realidade que nos esperava. Primeiro 

com a escola a distância, em que alunos e 

professores tiveram de ficar em casa, 

tentando implementar um modelo de 

ensino que nunca tinham experienciado. 

Este cenário foi agravado por diversos 

constrangimentos, nomeadamente pela 

falta de conetividade, falta de equipamen-

tos e, não menos importante, falta de 

conhecimento sobre o modelo e as plata-

formas que o sustentam. Rapidamente 

nos adaptámos à realidade e, com enor-

me espírito de missão, fomos mitigando 

os vários constrangimentos com que nos 

fomos deparando. Implementamos um 

modelo de ensino completamente novo 

para toda a comunidade, dos professores 

aos alunos e famílias.  

Apesar de não ter sido um processo 

isento de erros e falhas, além dos aludi-

dos constrangimentos, na sua globalidade 

foi um processo que decorreu com bas-

tante sucesso. Parabéns a todos pelo 

esforço e dedicação. 

E assim terminou o ano letivo de 

2019/2020, já com o novo ano letivo no 

horizonte e com a convicção plena de 

que a tão desejada normalidade ainda 

estaria longe. 

Chegou setembro e o tão ansiado re-

gresso à escola. Foi um regresso diferen-

te, com sorriso escondido atrás de uma 

máscara e com novas regras para cum-

prir. A higienização constante das mãos 

com álcool gel distribuído por todos os 

cantos, o percorrer dos espaços seguin-

do as setas e os percursos assinalados, a 

distância entre pares, o desfasamento 

dos intervalos, as mesas que se tornaram 

individuais, os acrílicos que nos separam 

nos almoços… 

Outubro chegou com os casos de infeção 

a aumentarem a cada dia. As turmas sis-

tematicamente incompletas pelos alunos 

infetados ou em isolamento que ficavam 

em casa, as aulas presenciais e a distância 

em simultâneo para chegarem a todos. 

Foram momentos muito duros para to-

dos nós, com o desgaste e o cansaço a 

querer impor-se. Passou novembro, en-

tramos em dezembro e fomos resistindo 

a cada dia, a cada caso, a cada desafio. À 

medida que a situação melhorava no con-

celho, piorava no país, e foi neste cenário 

contraditório que fomos para casa na 

pausa de Natal.  

O janeiro chegou com a geada e o frio 

intenso a marcar os dias do novo ano. 

Os casos não pararam de subir, dia após 

dia o cenário foi-se agravando, até ficar 

insustentável.  

Voltamos todos para casa. Até quando? 
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PAÇOS DE FERREIRA NO 

OLHO DO FURACÃO 
 

  O ano de 2020 vai ficar, irremediavel-

mente, associado à pandemia que vira-

ram Portugal e o mundo do avesso. O 

vírus SARS-COV2, vulgarmente conhe-

cido por Covid-19, apareceu na cidade 

chinesa de Whuan e, no início, as auto-

ridades sanitárias locais não só desvalo-

rizaram o problema, como perseguiram 

aqueles que primeiro chamaram à aten-

ção. Os regimes totalitários têm destas 

coisas: tudo é controlado pelas autori-

dades e a ideologia política nunca pode 

ser posta em causa. A cidade e a região 

chinesa foram colocadas em isolamento 

forçado, mas já era demasiado tarde: 

num mundo globalizado onde tudo e 

todos estão em constante movimento, 

o vírus rapidamente saltou fronteiras e 

espalhou-se pelo mundo. Há umas se-

manas atrás, chegou a Vanuatu, umas 

ilhas remotas no Pacífico Sul, e agora 

poder-se-á dizer que nenhum lugar da 

terra passou ao lado da pandemia.  

Após a primeira vaga, Portugal à seme-

lhança da tendência mundial, fechou 

tudo e mandou as pessoas para casa. 

Foram medidas drásticas mas que aca-

baram por controlar a evolução da 

doença. Depois o tempo aqueceu, com 

a chegada do verão, e as pessoas torna-

ram-se mais relaxadas, julgando que o 

pior teria passado. Grande equívoco. A 

abertura das escolas e a normalização 

da vida quotidiana coincidiram com o 

tempo mais fresco. Novamente, todo o 

país entrou em movimento e a segunda 

vaga chegou. O norte do país passou a 

estar no olho do furação e a pandemia 

atingiu o concelho de Paços de Ferreira 

com uma fúria que ninguém esperava. 

As escolas adaptaram-se: a máscara 

passou a ser obrigatória, criaram-se 

pontos para a higienização das mãos, 

criaram-se circuitos de distanciamento 

social, promoveram-se mudanças no 

comportamento… mas o vírus não dá 
tréguas. À escola começaram a chegar 

casos de infeção contraída em ambiente 

familiar. Tem sido uma luta titânica 

contra uma ameaça invisível e quem 

sobreviver será um verdadeiro herói. A 

vacina vem a caminho para as popula-

ções mais vulneráveis, mas quando será 

que as pessoas se sentirão seguras para 

tirarem as máscaras? De repente, po- 

(Continua pg seguinte) 

PROJETO INCLUD-ED  
 

Implementa ações educativas de sucesso 

 
Quinze professores do Agrupamento de Escolas de 

Frazão vão iniciar em janeiro um curso de formação 

para aprofundamento das bases científicas do pro-

jeto INCLUD-ED, que visa transformar as escolas 

do agrupamento em comunidades de aprendizagem. 

Estão envolvidos no projeto cerca de 60 professo-

res do Agrupamento.  

O INCLUD-ED é um projeto financiado pela Co-

missão Europeia com o principal objetivo de alcan-

çar tanto o sucesso académico como a coesão soci-

al para todas as crianças e comunidades na Europa. 

O projeto é coordenado pelo CREA - Community 

of Research in Excellence for All (Comunidade de 

Investigação em Excelência para Todos), da Univer-

sidade de Barcelona, que identificou comunidades 

envolvidas em projetos de aprendizagem que alcan-

çaram excelentes resultados académicos e de inclu-

são. 

A implementação do INCLUD-ED no nosso agrupa-

mento foi iniciada no ano letivo passado, com uma 

primeira formação de professores, a divulgação do 

projeto, a criação da equipa e a elaboração do plano 

de ação, mas os constrangimentos provocados pela 

pandemia retardaram o processo. 

Com o confinamento, o projeto não se desenvolveu 

como o desejado. Apenas se realizaram algumas 

tertúlias com professores, com intuito formativo, e 

alguns professores do 1.º ciclo realizaram tertúlias 

com os seus alunos. 
O projeto foi retomado este ano letivo com tertú-

lias pedagógicas dialógicas envolvendo professores 

de todos os níveis de ensino, em torno da explora-

ção do livro “Aprendizagem dialógica na sociedade 

da informação”. 

Alguns encarregados de educação ofereceram-se 

como voluntários para participar nos grupos intera-

tivos, uma das áreas de Ações Educativas de Sucesso 

(AES) a implementar no Agrupamento. Contudo, 

devido à pandemia, ainda não se desenvolveu esta 

participação.  

Grupos interativos, Tertúlias literárias dialógicas e 

Formação pedagógica dialógica de professores fo-

ram as três áreas de AES selecionadas para serem 

implementadas no Agrupamento de Escolas de Fra-

zão. 

Os grupos interativos são desenvolvidos com a 

participação de um adulto voluntário, que integra o 

grupo para que os alunos trabalhem em equipa. 

As tertúlias literárias dialógicas são uma atividade 

baseada em dois princípios: leitura de uma obra 

literária clássica (como Romeu e Julieta, Odisseia 

ou Dom Quixote) e subsequente partilha de significa-

dos, interpretações e reflexões com a metodologia 

de aprendizagem dialógica. Pode envolver crianças e 

familiares. 

Os professores envolvidos no projeto deverão reto-

mar e/ou iniciar no segundo período as tertúlias 

literárias pedagógicas nas várias escolas do agrupa-

mento, estando o desenvolvimento dos grupos inte-

rativos dependente da evolução da pandemia. 

 

CERIMÓNIA DA ENTREGA DOS DIPLOMAS DE MÉRITO 
 

O AEFrazão tem a preocupação de distinguir a excelência, reconhecendo anual-

mente os alunos que se distinguiram na vertente académica, desportiva ou pelas 

suas atitudes suas atitudes extraordinárias. 

Apesar das restrições que atualmente experimentamos que nos impossibilitam a 
realização de uma cerimónia aberta à comunidade, quisemos manter a atribuição 

do mérito a todos os que preencheram os requisitos definidos pelo Regulamen-

to Interno do AEFrazão. 

Neste sentido, foram apurados 128 alunos (do 1º ao 9º ano de escolaridade) 

que, no ano letivo 2019-2020, obtiveram uma avaliação de excelência. Os diplo-

mas foram entregues aos alunos em cada estabelecimento de ensino, com a 

presença do Diretor, prof. Joaquim Magalhães.  

Foi distinguido com o diploma de Mérito Desportivo o aluno Ekumby Travessa 

pelo seu percurso exemplar na área desportiva ao longo dos 9 anos em que foi 

nosso aluno.  

Embora mais restrita, a cerimónia deste ano mostrou o orgulho de alunos, de 

professores e pessoal não docente no trabalho que diariamente desenvolvemos 

aqui e que tão bons frutos tem dado. Parabéns a todos! 

 



 

 

 

Nós por cá... 
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ESCOLA BÁSICA DE FRAZÃO 

ECO-AGRUPAMENTO 
 

Este ano, apesar da situação atípica que vivemos, o Agrupamento de Escolas de Frazão, Paços de Ferreira foi 

galardoado com o título de Eco-Agrupamento. Esta distinção foi conseguida porque as quatro Escolas do 

Agrupamento foram consideradas Eco-Escolas. 

Apesar da pandemia por COVID-19 nos absorver tempo, dinheiro e disponibilidade mental, continuamos a 

trabalhar em prol da cidadania e do ambiente, para bem do nosso Planeta. 

Decorreu no final do 1º período 

a Assembleia de Turma e As-

sembleia de Delegados, envol-

vendo os alunos do 3º ao 9º ano 

de escolaridade. Já com uma 

tradição longa, estas assembleias 

permitem que os alunos reflitam 

sobre a Escola e proponham 

soluções para alguns problemas 

que identificam. É nosso objeti-

vo envolver diretamente os 

alunos na melhoria contínua do 

seu processo educativo. 

Este ano quisemos ouvir os 

alunos sobre a nova rotina a que 

estamos sujeitos neste contexto 

de pandemia de Covid-19. Cada 

turma debateu o guião de dis-
cussão e os seus resultados 

foram alvo de reflexão com o 

Diretor no dia 14 de dezembro 

(apenas as turmas a partir do 5º  

no fizeram o debate com o Di-

retor). 

Da análise das respostas pode-

mos observar: 

- os alunos sentem-se seguros 

na escola relativamente à Covid-

19, reconhecendo e valorizando 

os esforços desenvolvidos para 

sua proteção. Apontam, no 

entanto, os transportes escola-

res como locais de maior vulne-

rabilidade; também o bufete, 

local onde podem tirar a másca-

ra para lanchar é referido como 

uma zona de maior perigo de 

contágio; 

- referem que o distanciamento 

é difícil e nem sempre cumprido. 

Chamaram, também a atenção 
para a necessidade do uso cor-

reto da máscara; 

- reconhecem o esforço desen-

volvido pela escola e pelos pro-

fessores no sentido de garantir 

o acompanhamento dos alunos 

que ficam em isolamento, salien-

tando que, por vezes, há dificul-

dades técnicas no acesso à aula 

on-line; 

- todas as turmas valorizam o 

ensino presencial, referindo a 

importância das aulas em sala de 

aula para a aprendizagem ser 

mais efetiva. Atribuem muita à 

socialização e ao contacto com 

os colegas e professores; 

- no início, os alunos sentiram 

algumas dificuldades na apreen-

são das novas rotinas mas de-

pois acabaram por as interiori-

zar, reconhecendo e valorizando 

as mesmas. 

As sugestões de melhoria estão 

a ser estudadas no sentido de se 
ponderar a sua pertinência. 

É deste diálogo que nascem 

novas ideias, permitindo-nos 

evoluir.  

(continuação da pg. Anterior) 

 
dermos falar sem limitações, 

podermos interagir e tocar em 

pessoas e objetos passou a ser 

uma imagem distante de um 

passado tão próximo. Vivemos 

rodeados de tecnologia, con-

trolamos (?) a natureza, muda-

mos o planeta segundo os nos-

sos caprichos… achamos que 

temos sempre tudo ao alcance 

da nossa mão, até chegar um 

vírus que pôs a nu a nossa vul-

nerabilidade: afinal somos uma 

espécie dominante com pés de 

barro! De repente, tudo o que 

tínhamos como dado adquirido 

passou a ter outro significado e 
este é o tempo certo para re-

fletirmos sobre o caminho que 

queremos para nós, para os 

outros e para o futuro do pla-

neta! 

CIÊNCIA NA ESCOLA 
 

Reciclagem de óleos usados com apro-

veitamento de folhas de eucalipto  
 

Em ciência, segundo Antoine Lavoisier, 

“nada se perde nada se cria tudo se 

transforma”. Nos laboratórios de ciên-

cias exatas isso ocorre todos os dias.  

Uma das atividades desenvolvidas é a 

reciclagem de óleos usados, ou seja, a 

transformação dos óleos num material 

que remove os óleos: detergente líqui-
do, para lavagem de chãos, mesas ou 

outros materiais. 

Este trabalho envolve a aplicação de 

conteúdos lecionados em físico-

química: no 7º ano, separação de mis-

turas; no 8º ano, reações químicas, e 

no 9º ano, reações dos metais alcali-

nos. 

Todos podem participar de alguma 

forma, contribuindo com matéria-

prima – óleo usado – com embalagens 

de plástico, folhas de eucalipto secas, 

ajudando no processo de limpeza do 

óleo, no processo de saponificação ou 

em todo o processo.  

Esta atividade foi apresentada, pela 

escola, ao último concurso de ideias da 

fundação Ilídio Pinho e foi contemplada 

com o prémio para desenvolvimento.  
A ideia foi desenvolvida por alunos de 

7º, 8º e 9º anos de escolaridade e está 

aberta à participação de todos! 
 

 

Fig 1. Filtração e extra-

ção, dos óleos 

Fig 2. Detergente final, sem 

corantes 

OS CLUBES ESTÃO DE VOLTA… E À 

TUA ESPERA! 
 

Mais um ano letivo começou e com ele vieram todas as 

normas que a pandemia impõe: desinfeção das mãos à 

entrada e saídas dos espaços, uso da máscara, percur-

sos de orientação e distanciamento físico. São muitos 

os condicionalismos a que temos de nos habituar, mas 

a vida não pode parar!  

 Os clubes estão de volta! Mais uma vez, o Agrupa-

mento apresenta uma enorme oferta extracurricular 

para ti. Este ano, temos os clubes: Escol@miga, Robó-

tica, Europa, Matemática, Ciência e Inglês! Procura a 

informação na escola ou junto do teu Diretor de Tur-

ma. Os clubes estão abertos para todos e são uma 

forma divertida de ocupares os teus tempos livres. 

Aparece, estamos à tua espera! 

ASSEMBLEIA DE TURMA/DELEGADOS 



 Nós por cá… 

04                                                                            Click | Jornal do Agrupamento de Escolas de Frazão                                                                                 

 

ESCOLA BÁSICA n.º1 DE FRAZÃO 

Por causa da pandemia de coronavírus, escolas no mundo inteiro tiveram de fechar — por vários meses — e se preparar, da noite para o 

dia, a ensinar à distância… antes ainda desse confinamento e no inicio do ano letivo foram feitas as fotos da praxe. Com ou sem máscara, 

mas com o devido distanciamento físico,  para mais tarde recordar. 

ESCOLA BÁSICA DE ARREIGADA 

DIA DA ALIMENTAÇÃO 
 

No dia 16 de outubro comemo-

ramos o dia da alimentação. 

Este ano no dia da alimentação 

fizemos salada de fruta e ela le-
vou: banana, laranja, tangerina, 

uvas, morangos, maças, pêssego e 

sumo de laranja. 

Fomos nós (os alunos) que cortá-

mos as frutas. A salada ficou mui-

to deliciosa e muito saborosa. 

Nós temos 2 projetos cá na es-

cola sobre a alimentação: um é a 

lancheira Top em que nós temos 

que trazer lanche saudável. Se  

trouxermos temos uma estreli-

nha verde. 

O nosso outro projeto é que 

uma nutricionista que vem todos 

os meses ou semanas ver se nós 

temos uma alimentação saudável 

e dá-nos tarefas que são provar 

os alimentos que trabalhamos 

naquele dia ou fazer receitas com 

eles. Eu faço as tarefas(provo os 

alimentos que ela diz). 

A alimentação é muito importan-

te para as nossas vidas, porque é 

a fonte de energia para nos man-

termos ativos. 

Lara Coelho, 4º CEA F 

FESTA DE NATAL 
 

No dia 18 de dezembro realizamos a nossa festinha de Natal 

no Centro Escolar de Arreigada. Mesmo em tempo de pande-

mia, a escola não se restringe às salas de aula, nem aos livros e 

cadernos. É necessário fomentar a alegria, a magia, o Amor... 
Iniciamos a manhã com a chegada do Pai Natal que veio pre-

sentear a miudagem. As prendas foram gentilmente oferecidas 

pelas Juntas de Freguesia de Paços de Ferreira e de Frazão/

Arreigada. Como sempre, a criançada fica eufórica! 

Após um lanche alusivo à época, as crianças mostraram as suas 

habilidades, cantando, representando ou dançando. 

Foi uma manhã em que o espírito natalício encheu por comple-

to a nossa Escola. Escola também é isto: festa, convívio, anima-

ção, sentimentos a pairar no ar...Com os devidos cuidados, 

tudo é possível  

Exploração da história: "A girafa que comia estrelas", no âmbito do projeto de 2ºano "uma, duas, três, uma história de cada vez".  

O NOVO «NORMAL» 



 

Na nossa escola valoriza-se a observação 

astronómica como complemento ao estudo 

do tema Astronomia que se estuda no 7º ano. 

Ao longo do ano letivo temos vários momen-

tos de observação, com os nossos telescó-

pios, que são uma oportunidade de mostrar e 

explicar, em concreto, conceitos que são 

estudados na aula de Físico-Química. 

A primeira observação ocorreu no dia 23 de 

setembro. Mostramos a regularidade do mo-

vimento dos planetas, e observamos o Sol 

com o telescópio. Constatamos, uma vez 

mais, que, nos equinócios, as sombras per-

correm linhas retas, ao longo do dia. Também 

verificamos que o Sol está num período de 

menor atividade, uma vez que não tinha man-

chas visíveis. 

No dia 4 de outubro realizamos a nossa 7º 

Observação Astronómica Noturna. Foi uma 

oportunidade para mostrar, aos alunos e à 

comunidade, a Lua com as suas crateras e 

montanhas, o planeta Saturno com os seus 
anéis e planeta Júpiter, juntamente com qua-

tro das suas luas mais visíveis. 

No dia 11 de novembro estivemos a observar 

o trânsito de Mercúrio. O planeta passou 

entre o Sol e a Terra e os nossos alunos 

observaram esse fenómeno. Foi, também, 

uma oportunidade para terem a noção de que 

o Sol é gigantesco em comparação com a 

dimensão dos planetas. 

A próxima observação será no dia 10 de 

janeiro ao final da tarde. Nesse dia haverá um 

eclipse lunar e estaremos cá a mostrar o 

fenómeno e a fotografar os efeitos que o 

mesmo provoca na Lua. Iremos observar, 

também, a Nebulosa de Orion e outros obje-

tos do espaço profundo. 

Os alunos costumam aderir às observações 

astronómicas e continuaremos a contar com 

a sua curiosidade e com a sua vontade de 

conhecer mais acerca do universo. Na era da 

exploração espacial, torna-se cada vez mais 

pertinente o conhecimento de astronomia, 

pois relaciona-se com uma área de atividade 

muito valorizada e em grande expansão.  
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ESCOLA BÁSICA DE SEROA 

CALENDÁRIO DOS AFETOS 

 
Chegado o mês de dezembro é co-

mum vermos os calendários do ad-

vento. Uma expressão da singulari-

dade da época natalícia e uma for-
ma de dar felicidade a outras pesso-

as. Seguindo este paradigma, a pro-

fessora responsável pela Escola 

Básica N.º1 propôs a toda a comu-

nidade escolar e arredores a parti-

cipação nas atividades propostas 

num “Calendário dos Afetos” cria-

do para o efeito com um afeto para 

cada dia. 

Repleto de atividades familiares, 

afetuosas, desafiadoras e até de 

levar o riso ao limite, o calendário 

teve como principal missão criar 

momentos de carinho, de alegria e 

de muita diversão entre familiares e 

não só.  

A participação superou as expecta-

tivas e, graças às redes sociais, foi 

possível levar as atividades para 

além da comunidade escolar. A par-

tilha de fotografias e de vídeos re-

fletiu e bem a diversão dos momen-

tos passados. 

Foi sem dúvida, um Natal mais rico 

e uma forma divertida de ultrapas-

sar as adversidades vividas no mo-

mento por todo o mundo. 

TRABALHOS DE PESQUISA 
 

Os alunos do 4º ano da Escola Básica de Seroa realizaram uma pesquisa acerca das atividades económicas (Agricultura, 

Pecuária, Pesca, Exploração Florestal e Turismo). Após a realização dos trabalhos, apresentaram os mesmos aos colegas.  

Os alunos adoram realizar este tipo de atividade uma vez que promove a criatividade, a imaginação, a interação entre 

pares e facilita a aquisição de conhecimentos.  

Turmas: CES E e CES F 

A FESTINHA DE FINAL  

DE PERÍODO 
 

 No dia dezoito de dezembro, na 

escola básica nº1 de Frazão, feste-

jamos o último dia de aulas do 1º 
período.  

Não esquecendo as regras de segu-

rança, comemoramos este dia, jun-

tando todas as turmas, cada uma no 

seu quadrado, no pavilhão da escola. 

Cada turma apresentou um tema 

alusivo ao Natal. O terceiro C, que 

é a nossa turma, representou a peça 

de teatro intitulada “ O Rodolfo 

salva o Natal”. Nos dias anteriores, 

ensaiamos diversas vezes, mas valeu 

a pena, porque foi um verdadeiro 

sucesso.  

A festa terminou com a dança dos 

professores e auxiliares mais a che-

gada do Pai Natal. Gostamos muito 

desse dia foi bastante divertido! 

3º CEF -C  
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Nós por lá…                                                            ...e eles por cá. 

 

S 
eguindo a tradição dos últimos anos, o Agrupamento de Escolas de Frazão voltou a a arrasar ao ganhar cinco novos projetos Eras-

mus: quatro projetos com mobilidade para alunos e um para formação de professores e pessoal. 

Uma vez mais, o concelho de Paços de Ferreira está a ser projetado além-fronteiras através de parcerias com escolas europeias, 

nomeadamente da Grécia, Roménia, Sérvia, Bulgária, Turquia, Letónia, Croácia, República da Macedónia do Norte, Polónia, Itália e 

Espanha. Alterando a tendência dos últimos anos, foram aprovados novos projetos dirigidos aos grupos mais jovens da população escolar: 

os alunos da educação pré-escolar estarão envolvidos no projeto “Little Nature Lovers”, o primeiro e segundo ciclos será para os cam-
peões de Matemática “Become European Math Champions”, o terceiro ciclo vai trabalhar as alterações climáticas e a criação de um ambi-

ente sustentável com o projeto “ClimAct Now” e, por último, o projeto “Let it sound, Till Everybody Notice” procurará sensibilizar para 

os comportamentos desviantes do bullying. A estes projetos, há a acrescentar outro KA1 para formação de professores e assistentes, mo-

tivando a mudança para melhorar a aprendizagem “Change to Improve Learning”. No total, são cinco novos projetos que se juntam a ou-

tros dois que se encontram na fase final de execução. 

Apesar dos condicionalismos que a pandemia impõe, o trabalho está a ser desenvolvido entre os parceiros, não havendo, para já, condições 

sanitárias que permitam a deslocação entre os vários países envolvidos. Contactado pelo nosso jornal, o diretor do Agrupamento de Esco-

las de Frazão, Professor Joaquim Barbosa, destacou a importância diferenciadora que estes projetos representam para a vida da comunida-

de escolar; acrescentou, também, que a participação em intercâmbios com escolas europeias permite criar novos horizontes aos alunos 

dando-lhes a oportunidade de conhecer outras línguas, culturas, tradições. Recorde-se que o AE Frazão é uma escola que dinamiza proje-

tos Erasmus há vários anos, tendo proporcionado experiências únicas a dezenas de alunos.  

AGRUPAMENTO DE VOLTA COM CINCO NOVOS PROJETOS ERASMUS 

 
Iniciou este ano o projeto Erasmus+ “ClimAct Now!”. Dirige-se 

especialmente aos alunos do 8º ano, mas todos irão ser envolvidos. 

Este projeto nasce da preocupação comum com a aceleração das 

mudanças climáticas e seus efeitos reais em todos nós. Acredita-

mos que os nossos alunos têm um papel central no combate a este 

problema e sentimos que a melhor forma de o conseguir é coope-

rando com os pares europeus e assumindo o compromisso conjun-

to de o resolver. 

O objetivo principal gira em torno da alteração dos estilos de vida 

e da mentalidade existentes, dada a ameaça comum imposta. As 

escolhas de estilo de vida que têm impacto no meio ambiente pre-

cisam de mudar e, explorando as questões certas, podemos chegar 

a soluções viáveis. Serão feitos esforços para cultivar diferentes 

valores, atitudes e habilidades, não apenas para aumentar a consci-

entização sobre o assunto. É essencial cultivar e aprimorar a sensi-

bilidade ambiental para alunos, professores e comunidade local, 
adotando uma mentalidade ecológica, inspirando e envolvendo 

todos os alunos. 

Somos quatro escolas, com alunos de 15 a 18 anos: de Esparta, no 

sul da Grécia, que também é a escola coordenadora; Frazão na 

região do Porto (alunos do 8º ano), Portugal; Pascani na região da 

Moldávia, Roménia e Belgrado, Sérvia.  

Pretendemos viajar em grupos de 8 alunos e 2 professores acom-

panhantes por mobilidade. Os participantes são selecionados de 

acordo com o interesse pelo tema do projeto, disposição para 

participar e cooperar em todas as suas etapas, competência linguís-

tica, habilidades sociais e comunicativas. Estão prontos para deixar 

suas zonas de conforto, viajar para o exterior, ganhar novas experi-

ências, experimentar novos métodos e explorar novas culturas. 

Iniciamos as atividades selecionando o logotipo identificativo do 

projeto a nível internacional. 

 

ClimAct Now! 
2020-1-EL01-KA229-078995_4 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Também, grupos de alunos redigiram e enviaram cartas de sensibili-

zação a entidades nacionais e locais apresentando o projeto e soli-

citando colaboração. 

Vai consultando as novidades no nosso Erasmus Corner, situado no 

corredor do piso 1 da escola sede.  

“ClimAct Now! 

Logotipo vencedor no concurso internacional e que identifica o projeto. 



...e eles por cá.                                                             Nós por lá…     
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”Becaume European Maths Champions”   

 

 

 

 

O projeto “L@B dos Pequenos Matemáticos” foi implementado há 10 anos neste agrupamento, é direciona-

do a alunos do 1º ao 9º ano de escolaridade tem como principais objetivos, fomentar o gosto pela matemáti-

ca, tornando-a mais divertida e apelativa. Deste modo procura-se aproveitar situações do quotidiano para 

promover estratégias de ensino, recorrendo a materiais didáticos, recursos digitais educativos e dinamizar 

atividades que exploram conceitos matemáticos. 

O projeto tem demonstrado uma grande progressão, de ano para ano vão surgindo novas atividades que vão 

de encontro às orientações educativas, nomeadamente a articulação da matemática com diferentes áreas, 

neste caso com Educação Visual, Educação Tecnológica e “TIC” (Tecnologias, Informação e Comunicação) e 

a utilização de recursos digitais para a exploração de conceitos matemáticos.  

São dinamizadas ainda outras atividades, como: Desafio do Mês, Kahoot da tabuada, Jogo do 24, Teatro de Marionetes. 

Este projeto contribuiu para a nossa escola representar Portugal, no Erasmus ”Becaume European Maths Champions”  juntamente com, 

Grécia, Espanha, Itália, Croácia e Roménia. 

As atividades estão a decorrer com grande adesão, motivação e empenho por parte de todos os envolvidos. Desta forma os alunos passam 

a ver na Disciplina bastante utilidade para a solução de desafios que lhes surgem no seu dia-a-dia. 

Paulo Renato Silva 

 
 “Drop By Drop… Stop Dropout” - Balanço 

 

 

 

 

 

E 
 após três anos de árduo trabalho 

… chegou ao fim o projeto Eras-

mus+ “Drop By Drop … Stop Dro-

pout!” . Deste projeto fizeram 

parte Espanha (Gran Canaria), França 

(Paris) e Itália (Nápoles), tentando prevenir 

o abandono escolar, tornando a escola e o 

estudo mais apetecíveis. Despedimo-nos 

com uma lágrima de saudade e outra de 

orgulho. 

Saudade, porque as equipas de trabalho 

(Portuguesa e internacional) foram excecio-

nais. Mais do que parceiros de trabalho, 

ficámos amigos. Partilhámos cada atividade 

e cada deslocação. Ajudámo-nos e incenti-

vámo-nos mutuamente. Estivemos sempre 

em contacto através das mais variadas for-

mas de comunicação: email, Whatsapp, 

Google Drive, Facebook, telefone, ou no 

caso da equipa Portuguesa, nos intervalos e 

horas livres. Foram horas e horas de traba-

lho, alunos incluídos, que estreitaram laços 

e aprofundaram as relações pessoais. 

Orgulho, porque conseguimos realizar to-

das as tarefas a que nos propusemos. E 

foram tantas que não cabem neste espaço 

de notícia. As tarefas foram realizadas por 

todos os parceiros, adequadas a cada esco-

la. Já na reta final fomos traídos pelo regime 

de confinamento a que estivemos sujeitos. 

Mas, mesmo à distância, trabalhando online, 

terminámos as tarefas e realizámos a última 

mobilidade (a Nápoles). 

Vou destacar as mobilidades com alunos a 

Nápoles e Paris. Apenas pudemos levar dez 

alunos, mas esses dez trouxeram memórias 

inesquecíveis. Partilharam sete dias intensos 

com colegas de outros países, vivendo na 

mesma casa e frequentando a mesma esco-

la. Trabalharam em grupos mistos desenvol-

vendo as suas capacidades de comunicação 

e socialização. Enfrentaram situações a que 

não estão habituados – viagens de metro 

em Paris, por exemplo; degustaram pratos 

diferentes – a experiência da pizza em Ná-

poles, por exemplo; visitaram sítios fabulo-

sos – vulcão Vesúvio, cidade de Pompeia, 

museu do Louvre, torre Eiffel, e tantos 

outros; fizeram atividades muito interessan-

tes – peddyPaper em Montmartre, culinária 

italiana numa escola profissional, jogos vari-

ados com alunos com necessidades especi-

ais. 

Cá, recebemos os parceiros em dois mo-

mentos: em novembro de 2017 recebemos 

vinte alunos e 8 professores; em abril de 

2018 vieram doze professores conhecer o 

Agrupamento, Paços de Ferreira, Porto, 

Braga, Guimarães e Santo Tirso; Fizeram 

bolos, pão e compota, pintaram galos de 

Barcelos, visitaram moinhos e castelos, 

participaram num magusto, numa desfolha-

da, assistiram a pequenos espetáculos de 

receção e divertiram-se imenso. 

O projeto foi avaliado com 94 pontos! A 

equipa foi incansável e está de parabéns. 

O resultado de muitas das atividades pode 

ser consultado na página web do Agrupa-

mento ou no Facebook do projeto. 

 

https://aefrazao.wixsite.com/aefrazao 

Drop By Drop.Stop Dropout | Facebook  

Profs. Paula Alão, Fernando Barbosa, Fátima 

Costa, Hélder Alves, José António Proença, 

Rita Dias, Rosário Rocha, Sandra Moreira e 

psicóloga Filipa Rafael. 

https://www.facebook.com/Drop-By-DropStop-Dropout-214860815970560
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O maravilhoso presente de Natal 
 

  Era uma vez uma menina chamada Lili que era filha única. O seu pai 

era militar, trabalhava longe de casa e, por isso, era frequente a 

menina passar o Natal apenas com a mãe e os avós.  

  Dezembro aproximava-se e a família já andava preocupada em 

comprar os presentes de Natal. Todos lhe perguntavam o que é que 

ela queria receber e ela respondia sempre com um tom triste: 

  - Qualquer coisa serve… 

  Sabia que o seu presente não existia em nenhuma prateleira das 

lojas por isso nunca o iria receber… Queria muito que o seu pai 

estivesse em casa no Natal, mas achava impossível. 

  Quando ia ao supermercado ouvia outras crianças a dizer “ eu 

quero este” ou “eu quero aquele”. Ela olhava e sabia que nenhum 

daqueles brinquedos a faria realmente feliz.  

  Na escola, a professora pediu que os alunos escrevessem num 

papelzinho o que desejavam que acontecesse no Natal. Ela desejou 

que, na ceia de Natal, o pai estivesse em casa. 

  Os dias passaram rápido. A Lili estava ansiosa mas, ao mesmo tem-

po, triste. 
  Finalmente chegou a Véspera de Natal e a Lili jantou, como todos 

os anos, com a mãe e os avós. Na sua casa era tradição abrirem os 

presentes à meia-noite e a essa hora deslocaram-se à sala onde havia 

uma árvore de Natal recheada de embrulhos. Lili começou abri-los 

mas foi interrompida pelo som da campainha. A sua mãe foi abrir a 

porta e, de imediato, chamou por ela. Quando a menina chegou à 

porta, nem queria acreditar! O seu desejo acabava de se realizar! O 

seu pai encontrava-se à sua frente de braços abertos para a abraçar. 

  A explodir de felicidade gritou que aquele era o melhor presente 

de Natal que alguma vez tinha recebido. 

Rita Roque -Turma CES F 

 Escrita da Casa 

Desafio de escrita   
Jornalista por um dia (escrever uma notícia a partir de 

um título dado)                                           

 

Piloto adormece em pleno voo. 
 

  Na tarde de ontem, um piloto vindo de Marselha para o Porto 

adormeceu em pleno voo. 

  Ao que foi apurado, este andava a tomar calmantes que lhe 

provocavam sonolência. A sorte do mesmo e das pessoas que 

transportava foi que quando o seu colega deixou de o ouvir 

falar, olhou para o lado e num ato de desespero e coragem, 

ativou o piloto automático. Em seguida, tentou acordar o seu 

colega, mas sem sucesso, então, passou para o lugar do piloto e 

conseguiu aterrar o avião em segurança. 

  Desse voo, não houve feridos, todos regressaram a casa são e 

salvos.     
 

          Helena – 6ºD 

 

Polícia sinaleiro atropelado por idoso. 
 

  Este incidente aconteceu na passada segunda-feira em Paços de 

Ferreira, por volta do meio-dia. Um policia sinaleiro que estava a 

fazer o seu trabalho, foi atropelado por uma viatura conduzida 

por um idoso 

  Em sua defesa, o idoso disse que a dentadura lhe caíra e quan-

do estava a apanhá-la não viu o polícia.  

  O polícia está bem, só partiu uma perna, a clavícula; rachou a 

cabeça e deslocou um pulso. Os médicos adiantaram que daqui a 

dois meses, estaria apto para retomar o trabalho.  

  Quanto ao idoso, esse perdeu a dentadura de vez. 
  

        José-nº8-6ºD  

 

Vespas ajudam polícia a prender fugitivo. 
 

  Na tarde de ontem, em Lisboa, um homem foi apanhado a 

roubar mel de uma casa. A polícia ainda não revelou a identidade 

do sujeito que está neste momento hospitalizado. 

  A dona da casa disse ao jornalista que tudo parecia irreal, pois 

o ladrão entrou em sua casa, enquanto esta dormia e roubou-lhe 

o mel. Ninguém consegue perceber porque é que o sujeito ape-

nas roubou mel, quando havia tantas coisas valiosas na casa. 

  A senhora chamou a polícia. Ao ouvir as sirenes, o ladrão sal-

tou por uma janela que se encontrava mesmo por cima de uma 

árvore. Ao saltar, o ladrão caiu, em pleno, em cima de um ninho 

de vespas. Os insetos não ficaram felizes com o incómodo e o 
sujeito foi picado e apanhado pela polícia. 

                                                               Maria João nº14 -6ºD 

 

 

Gata salva bebé.  
 

  Gata salva bebé de ser picado por uma cobra venenosa, ontem 

à tarde, em Lisboa. 

  Enquanto o pai estava no trabalho e a mãe fazia um telefonema, 

Eduardo, um bebé de um ano, estava a brincar com a gata da 

família no jardim. 

  De repente, a mãe do garoto ouviu gritos e miados, então, saiu 

de casa a correr para ver o que se estava a passar e apercebeu-

se que a sua gata estava a lutar com uma cobra venenosa para 

proteger o bebé.  

  De imediato, a mãe pegou no bebé e ligou para pedir ajuda. A 

criança e a mãe ficaram bem, mas, a gata heroína não teve a 

mesma sorte.  
 

Maria Eduarda-6.ºD 

Dia da Alimentação  
 

No Reino Encantado dos Ali-

mentos 

A Rainha é a ROMÃ 

Na cabeça tem uma coroa 
E soldados MARACUJÁ 
 

Naquele Reino Saudável 

Fazem-se muitas danças 

E as peras e as maçãs 

São alegres crianças. 

Um dia resolveram 

As frutas experimentar 

O João, o Rafael e o Tiago 

O troféu foram ganhar 

 

Crianças do G1- CES 

Viver Saudável 
 

 É o Dia da Alimentação 

vamos todos celebrar. 

Comer bem é importante 

para o organismo equilibrar 
 

Para começar o dia 

um bom pequeno-almoço devemos tomar 

dá-nos força e energia 

para o dia enfrentar. 
 

A todas as refeições 

frutas e legumes devemos juntar, 

a acompanhar água fresquinha 

para o nosso corpo hidratar 
 

Frutos secos também devemos comer 

para ter uma alimentação variada. 

E se saudáveis queremos ser 

acrescentamos uma bela caminhada. 

                                   4º CES F 



O comportamento dos ani-

mais 
 

Com base em artigos disponíveis na 

Internet, relatos e notícias, podemos 

facilmente reparar que os animais 

apresentam comportamentos e 

“sentimentos” semelhantes aos do ser 

humano, muitos deles altruístas… 

Por um lado, os animais apresentam 

comportamentos como o instinto de 

proteger as suas crias, criar afinidade 

por um companheiro ou ficar de luto 

quando perdem os seus próximos, 

ações similares às dos seres humanos.  

Por outro lado, os animais também 

podem rejeitar as crias, matar os seus 

próximos para sobrevivência ou apenas 

apresentar comportamentos que não 

conseguimos explicar. 

Salientam-se, especificamente, os cães, 

pois são o que se pode chamar o me-

lhor amigo do homem. Estes preocu-

pam-se, afeiçoam-se e defendem os 

seus donos, demonstrando os seus 

“sentimentos” e emoções. Porém, 

existem raças específicas consideradas 

“perigosas” ou de maior porte que é 

esperável a necessidade do treino para 

abster comportamentos indesejados 

por parte do animal. 

Cada animal tem a sua forma de se 

expressar e todos os animais abando-
nados e/ ou indesejáveis devem ser 

dados para adoção, para que possam 

ter um lar seguro e amável disposto a 

cuidar deles e a fazê-los felizes! 

Em suma, adotado ou não, selvagem ou 

doméstico, o que os animais “pensam” 

dos humanos será sempre um misté-

rio. Ca um de nós vê os nossos amigos 

de quatro patas à sua maneira! 
 

Luana Macedo 7ºD Nº11 
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DESAFIO DE ESCRITA:  

QUEM SOU EU?   

 

  Eu sou um humano como 

todos os outros, mas diferen-

te, confuso, não é?... 
  Resumindo, sentimentos 

todos temos, mas cada um 

tem as suas diferenças, seja uma pessoa 

sombria que sente ódio por toda a gente ou 

um mestre das festas que só pensa na borga. 

  Sou um adolescente que só pensa nas 

notas e estar no placar do pódio, ou será 

que não? A vida é um videojogo para mim, 

do tipo “Call of Duty”, o que importa é 

estar no pódio e não ser um mero jogador 

que não sabe o que está a fazer. Tento dar 

o meu melhor e sempre irei tentar! 

  Mas e então de onde vem esta inteligência 

que não é tão grande afinal de contas? 

Quando era mais pequeno, lia muito, agora, 

só quando o rei faz anos. Na verdade, era 

um miúdo inventor e curioso e perguntava 

sempre aos meus pais muita coisa… 

  Claro que nem a tudo eles sabiam respon-

der, muito menos se eu perguntasse: 

  -Ó mãe, de onde vêm os bebés? 

  A minha mãe só tinha três opções de res-

posta: a história da cegonha, a história da 

cegonha ou, para variar, a história da cego-

nha. 

  Contudo, muita coisa mudou de lá para cá, 

deixei de ser o miúdo sincero que dizia 

tudo o que lhe passava pela cabeça… Ago-

ra, penso duas, três ou até quatro vezes 

antes de dizer… Tornei-me numa pessoa 

mais fechada (fechada a sete chaves até!), 

90% das coisas que surgem na minha cabeça 

não as revelo, com medo que compartilhem 
o meu mundo secreto ou que gozem comi-

go. 

  Ai… ai… Melhor parar por aqui, senão 

ainda digo mais do que estou a dizer. Às 

vezes é bom desabafar sobre o que se passa 

na minha cabeça e só lá… 
 

Tomás Carneiro, n.º 18, 8ºA 

A casa dos avós 

 
   A casa dos meus avós é um lugar de 

que me lembro desde criança e, por isso, 

contém várias lembranças e recordações 

minhas. Aquela casa é para mim uma casa 

única e não há nenhuma que se possa 

igualar a ela. Naquele lugar, não há abor-

recimentos, pois aí é onde a alegria reina. 

   A casa é grande e, sempre que entro, 
sinto todos aqueles retratos antigos, 

pendurados nas paredes altas e brancas, a 

sorrirem-me, e pergunto-me quando é 

que foram tiradas aquelas fotos tão ale-

gres. Mas o jardim é o que chama mais a 

atenção pois lá sente-se o cheiro das 

flores, o cantar dos pássaros e o calor do 

sol. O meu cão ladra de alegria por me 

ver, o baloiço verde chama por mim e a 

piscina é uma diversão! 

    Lá lembro-me do passado, da minha 

falecida avó e de quanto me divertia com 

ela. E nunca quero ir embora, mas, quan-

do tenho de partir, sei que levo sempre 

comigo os bolsos cheios de doces, e sei 

também que no dia seguinte poderei 

voltar e viver mais aventuras. 

     Para concluir, reforço a ideia de que a 

casa dos meus avós é um sítio especial 

para mim e que terei sempre comigo 

recordações daquele belo lugar. 

 

Ana Leão, n.º 2, 8ºA 

A casa no campo 
 

Todos os verões e invernos vou sempre para a 

casa no campo. A casa pertence a um tio meu que 

nos cede a habitação para passarmos lá umas se-

manas, seja no verão ou no inverno.  
A casa fica em Vila Flor, numa aldeia chama-

da Valtorno, a aldeia mais pequena do concelho e 

a que tem menos habitantes. A aldeia é muito 

antiga e fica a vinte minutos da cidade. Tem uma 

pequena igreja onde se celebra a missa 

de quinze em quinze dias, um café, a junta de fre-

guesia e um pequeno lar para ajudar e vigiar os 

mais idosos. Naquela aldeia, só vivem pessoas de 

idade, só nas festas e nas férias é que vêm os es-

trangeiros e familiares das pessoas que habitam lá.  

A casa fica no meio da aldeia, junto a outras 

casas, e as estradas são muitos estreitas e peque-

nas. Aquele lugar é maravilhoso! No inverno, junto 

à lareira assamos umas alheiras que compramos 

numa senhora que as faz, tal como chouriços e 

queijos. No verão, vamos para a piscina de Carra-

zeda ou para a de Vila Flor, ou vamos para o cam-

po cultivar, apanhar os frutos da época e passear 

pelos campos verdejantes.  

Além disso tudo, no verão, há a festa da aldeia. 

Começa na quinta-feira, com a missa à noite, na 

sexta, há o bailarico, no sábado também e, no 

domingo, temos a missa de manhã e, de tarde, a 

linda procissão.  

A minha mãe é de Murça, quando era pequena 

morava numa aldeia chamada Noura. Ainda te-

nho família lá e tantas boas recordações com os 

meus primos e tios, principalmente com a mi-

nha bisavó que já faleceu. Em Noura também há a 

festa na aldeia que começa na quinta e acaba no 

domingo com uma procissão, na qual participo.  

Quando vou para Trás-Os-Montes parece que 

estou no paraíso, no meu mundo, é tudo tão ma-

ravilhoso e cheio de natureza! Irei 

lá sempre, enquanto puder.  

 

Matilde Ferreira, n.º 12, 8ºB  

 Escrita da casa 



Os alunos do 8º ano estudaram o poe-

ma “Não posso adiar o amor”, de An-

tónio Ramos Rosa, e foram desafiados 

a criar um texto em prosa ou poesia 

com diferentes títulos, como, por 

exemplo, “Não posso adiar esta dieta/ 

esta revelação/esta separação/ este 

casamento/este teste/ este sonho”, 

entre outros.  
 

Não posso adiar este sonho  
 

Não posso adiar este sonho,  

não o posso prender no meu coração, 

pois o sonho é para viver  

e não para ele se perder na escuridão. 
 

A minha alma é como  

uma tela em branco,  

ou seja, a verdade  

onde este meu sonho   

irá escrever a minha realidade. 
 

O meu sonho é a minha  

forma de ser.   

Não o vou deixar morrer! 
 

A água escorre pelas mãos, 

mas o meu sonho nunca o irei perder, 

embora a vida passe a correr, 

sei que ele agora faz parte de mim. 
 

Explorar, cantar, dançar! 

O tempo só irá avançar.  

Aproveita e não percas as oportunidades! 

Sabes que a vida nunca irá retardar. 

O sonho é  

como uma montanha para escalar,  

nunca a podemos adiar! 

10                                                                               Click | Jornal do Agrupamento de Escolas de Frazão                                                                                                        

 Escrita da casa 

 

 

É urgente viver mais. 

Sonhar com uma nova realidade! 

É urgente ter bons amigos 

E fazer da escola a nossa cidade. 

 

Na vida, inimigos 

Sempre irão rondar, 

Mas nunca devemos desesperar, 

Pois com os amigos 

Sempre podemos contar! 

 

É urgente entendermos o mundo lá fora, 

Olhar com olhos de ver, 

Ter consciência de que ainda estamos a 

viver! 
 

 

 

8ºA 

 
 

É urgente comunicar 

E escutar com atenção. 

É urgente acordar 

Para viver com emoção. 
 

É urgente o amor, 

A liberdade. 

É urgente sentir a paz 

Sob as asas de um anjo 

E com intensidade 

Acabar com a dor! 
 

É urgente sermos felizes! 

É urgente termos amigos, 

Poder contar com eles 

E todos nos divertirmos! 
 

É urgente 

Confiar, amar e ficar! 

          8ºB 

 

 

É urgente ser feliz e viver em paz, 

Ter amor próprio para saber amar o próxi-

mo. 

É urgente ter amigos e viver com amor 

E as gargalhadas da turma surgirem. 

 

É urgente rir, 

Pois significa que nos estamos a divertir! 

 

É urgente baixar o barulho das nossas bocas 

E mostrar que as nossas cabeças nem sem-

pre são ocas! 

 

É urgente amar de forma diferente. 

É urgente lembrar,  

Pois não podemos deixar 

As memórias passar. 
 

8ºC 

Os alunos do 8ºC escreveram um poema coletivo tendo por base o poema “Urgentemente”, de Eugénio de Andrade, estu-
dado na aula de Português: 

URGENTEMENTE 

 

 

 

 

Não posso adiar o amor 
 

Eu quero adiar o amor, mas ele volta para 

mim,  

tento esquecer, mas não consigo,  

já não sou eu mesma, ando stressada, 

 preocupada e com medo! 

 Se amar, essas sensações dão cabo de mim,  

eu quero ser de novo eu,  quero andar livre 

sem ter preocupações,  

sem medo de ser rejeitada...  

Eu já nem sei se o amor é como num conto 

de fadas,  

como o carinho e o conforto que só uma 

pessoa nos dá!  

Serei perseguida pelos receios que algo de 

mal aconteça? 

Isto já não é um sonho, eu já cheguei a 

questionar se os príncipes dos contos ca-

sam, têm filhos e o típico final feliz! 

 Será que têm medo que algo de mal acon-

teça? Acabar? A família morta? Sem dinhei-

ro? 

Simplesmente não sei, será que devo adiar 

o amor?  
 

Ana Costa, 7.ºC, n.º 2 

 
Sonho 

 

Um dia sonhei com um pássaro a voar 

E uma flor a desabrochar. 

 

Eu era uma canção, 

Uma melodia enfeitiçada, 

Uma letra encantada, 

Um pedaço de paixão. 

 

Deambulava no céu negro 
Como uma gota de orvalho, 

Senti uma lágrima a escorrer 

Afiada como uma lasca de um carvalho. 

 

Carolina, 7ºC 

Não posso adiar este sonho 

que é aproveitar ao máximo a vida, 

ou seja, viver e nunca me arrepender, 

pois as escolhas, são elas quem nos define.  
 

Não o posso adiar! 

Ana Leão, n.º 2, 8ºA 
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 DIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA  

 
No dia 3 de Dezembro, em Portugal celebra

-se o dia da ‘'Pessoa com Deficiência’’. Pa-

ra celebrarmos este dia visualizámos um 

filme ‘'Um abraço’', que nos mostrou que as 

pessoas às vezes afastam-se dos outros que 
s ão  d i f e r en t e s ,  ma s  que  to -

dos nós precisámos de ser amados 

Na minha opinião o nosso país não está 

muito adaptado a pessoas com deficiências, 

pois não tem passeios largos e com rampas 

de acesso para pessoas em cadeira de ro-

das. Na maioria dos programas de televisão 

não tem uma pessoa a fazer língua gestual 

para as pessoas surdas, para que essas pes-

soas possam perceber o que está a ser fala-

do.  

Temos de dar mais atenção a essas pessoas, 

porque a maior parte delas precisam do 

nosso apoio e do nosso amor.  

Porque no fundo somos todos diferentes, 

mas todos iguais!  

 

Leonor Carneiro – 4º CEA  

  

ESCOLA COM COVID-19  
 

     A escola desde o ano letivo passado está 

diferente, por causa de um vírus chamado 

covid-19, este vírus mudou tudo.  

      No ano letivo anterior, os alunos ficaram 
em casa em confinamento a partir de março, 

e tivemos de ter aulas online.   

     Eu nunca saía de casa e tinha as au-

las à distância o que era muito estranho, por-

que não tinha contacto com os meus amigos e 

só os via a partir de um computador e is-

so deixava-me triste. Eu não gostei nada das 

aulas online, a única coisa boa era que podia 

estar mais tempo com os meus irmãos.  

     Este ano letivo nós voltamos para a esco-

la e a escola está um pouco diferente, porque 

temos de seguir algumas regras, por exemplo 

temos de estar separados das outras turmas e 

também um pouco separados dos meus cole-

gas da turma, eu não gosto muito disso, mas é 

melhor do que o ano passado.   

     Eu acho que este ano está a correr melhor 

que o outro, por isso acho que vai correr 

tudo bem.  
 

José Santos - 4º CEA F 

A CURA 
 

Napoleão Magalhães é um cientista na área da medicina, já velho, mas muito dedicado e conceituado pelo seu trabalho. Outrora, descobriu 

a vacina para a tuberculose, doença que no passado se transformou numa epidemia no país, matando milhares de pessoas. 

Este cientista vivia praticamente no laboratório na procura incessante da cura para variadas doenças, nem sempre com sucesso. 

Entre ideias, experiências, estudos e soluções para a doença atual Covid-19, verificava que estava cada vez mais perto de alcançar o deseja-

do, a descoberta da vacina.  

Certo dia, o seu filho mais novo, João Pedro, mostrou-se disponível para participar no ensaio da sua vacina. Contudo, contrariamente aos 

outros voluntários, desenvolveu sintomas graves e o seu estado de saúde piorava diariamente.  

João Pedro foi internado e foi-lhe diagnosticado uma doença rara. Nesse momento, desesperados e movidos pelo choro, abraçaram-se 

como se não houvesse amanhã e Napoleão sussurrou-lhe ao ouvido: 

- Meu filho, tem calma que eu ainda vou conseguir descobrir o que correu mal no ensaio e a cura para a tua doença. 

E João respondeu: 

- Pai, há muito tempo que procuras a cura para determinadas doenças, mas, até agora, ainda nada conseguiste. 

Napoleão afirma: 

- Estou prestes a resolver este flagelo, meu filho! E não vou desistir de te curar também! 

Napoleão Magalhães passou a trabalhar arduamente para alcançar o seu objetivo, juntando-se a outros cientistas internacionais da Pfizer e 

da BioNTech. Porém, num determinado dia recebe a notícia que João não resistiu e faleceu.  

Ele ficou muito revoltado e jurou a si mesmo e à sua equipa que não descansava até cumprir a sua missão. A equipa continuou a trabalhar 

de dia e de noite, até que passado alguns meses conseguiram alcançar a vacina experimental com resultados a nível de eficácia cerca de 
95%. 

Apesar da grandiosa descoberta, será quase impossível produzir em massa e vacinar toda a população mundial num curto espaço de tem-

po. Assim, temos de consciencializar-nos, que muito provavelmente, continuaremos a ter de viver mais algum tempo com esta pandemia. 
 

Marisol Leal, nº12, 7ºD 

“CONTRARIEDADES” 
 

Nada foi normal neste ano, 2020 

ficará marcado como um dos piores 

anos. 

A nossa vida mudou, alteramos roti-

nas e hábitos, tivemos de nos adaptar 

às circunstâncias que estamos a viver. 

Com espírito de união, tudo poderá 

mudar e poderemos este Natal salvar 

e fazer dele um dos melhores, embo-

ra diferente. 

Todos desejamos que no próximo 

ano possamos sair livremente de 

casa, sem máscara e abracemos to-

dos aqueles que amamos. 

Não podemos baixar os braços, te-

mos de seguir em frente! 

 

Lara Filipa 7ºD 

Se eu fosse… 

 

Se eu fosse um pássaro 

Andaria sempre a voar, 

Correria serras e vales 

Até uma amigo encontrar. 

 

Seria um bom companheiro 

viveria aventuras de sonhar, 

queria ter sempre com alguém por 

perto  

para poder conversar. 

 

Telmo 7ºD 
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O Natal e a Pandemia 
 

O Natal está a chegar  
Com muita alegria  
E trás com ele  
Uma grande Pandemia   
 

Vamos estar todos juntos  
Sempre em família  
Não esquecendo a distância  
Que manda este dia  
 
O Pai Natal este ano   
Trás muitos presentes  
Álcool, gel e máscara  
Para toda a gente  
 

Mas esquecendo esta Pandemia  
O que nos faz feliz  
É estarmos juntos   
E em família  

  
Leonor Carneiro – 4º CEA F 

O Natal diferente 
 

O Natal é uma celebração muito importan-
te, foi quando Jesus nasceu.  
Ainda não sabemos se vamos poder passar 
este natal todos juntos, (em família), com 
a comida deliciosa: bolos, rabanadas, ba-
calhau, aletria, formigos… Se não 
se puder comemorar, vai ser uma tristeza 
para todos. Mas sabemos que Jesus está 
sempre connosco. As crianças este ano 
ainda não sabem se vão receber os pre-
sentes do Pai Natal, porque o Pai Na-
tal pode estar contaminado, vamos ver. A 
alegria vai ficar sempre com todos. Este 
natal vai ser diferente de todos os outros 
natais. É bom estar à mesa todos juntos, é 
bom ouvir aquelas conversas, é bom a 
troca de prendas mas o que é mesmo bom 
e nunca falta é o AMOR. Feliz Natal a to-
dos!           
 

Maria Leonor – 4º CEA F  

O maravilhoso presente de Natal 
 

  Era uma vez uma menina chamada Lili que 

era filha única. O seu pai era militar, traba-

lhava longe de casa e, por isso, era frequente 

a menina passar o Natal apenas com a mãe e 

os avós.  

  Dezembro aproximava-se e a família já 

andava preocupada em comprar os presen-

tes de Natal. Todos lhe perguntavam o que é 

que ela queria receber e ela respondia sem-

pre com um tom triste: 

  - Qualquer coisa serve… 

  Sabia que o seu presente não existia em 

nenhuma prateleira das lojas por isso nunca 

o iria receber… Queria muito que o seu pai 

estivesse em casa no Natal, mas achava im-

possível. 

  Quando ia ao supermercado ouvia outras 

crianças a dizer “ eu quero este” ou “eu 
quero aquele”. Ela olhava e sabia que ne-

nhum daqueles brinquedos a faria realmente 

feliz.  

  Na escola, a professora pediu que os alu-

nos escrevessem num papelzinho o que de-

sejavam que acontecesse no Natal. Ela dese-

jou que, na ceia de Natal, o pai estivesse em 

casa. 

  Os dias passaram rápido. A Lili estava ansi-

osa mas, ao mesmo tempo, triste. 

  Finalmente chegou a Véspera de Natal e a 

Lili jantou, como todos os anos, com a mãe 

e os avós. Na sua casa era tradição abrirem 

os presentes à meia-noite e a essa hora des-

locaram-se à sala onde havia uma árvore de 

Natal recheada de embrulhos. Lili começou 

abri-los mas foi interrompida pelo som da 

campainha. A sua mãe foi abrir a porta e, de 

imediato, chamou por ela. Quando a menina 

chegou à porta, nem queria acreditar! O seu 

desejo acabava de se realizar! O seu pai 

encontrava-se à sua frente de braços abertos 

para a abraçar. 

  A explodir de felicidade gritou que aquele 

era o melhor presente de Natal que alguma 

vez tinha recebido. 
Rita Roque -Turma CES F 

 

O Natal 
 

Este Natal vai ser diferente, 

Mas nada nos impede de o celebrar 

Com a família próxima reunida 

O amor e a alegria irão reinar. 
 

Será uma festa de paz e de harmonia, 

Embora longe de alguns que tanto amamos, 

Protegidos e resguardados ficaremos, 

Confiantes de que no próximo ano nos 

juntamos. 
 

Que saudades que eu tenho 

De abraçar a família e os amigos, 

De poder ver as pessoas sem máscara, 

Sem os rostos escondidos! 
 

A todos desejamos um Santo e Feliz Natal! 
 

Alunos do 7ºA 

 
 

“Natal À Janela” 
 

O Natal está a chegar, 

Vamos todos celebrar. 

Cada um em sua casa, 

Vamos ter de nos cuidar. 
 

O Natal é a festa 

Do nascimento do “Salvador”, 

Celebremo-la sempre  

Com solidariedade e muito amor! 
 

As luzes da rua vão ligar, 

Pena que ninguém esteja lá para as admirar. 

Depois do Natal o Ano Novo vem, 

Esperemos que tudo corra bem! 
 

Alunos 7.ºC 

 

 

“Natal À Janela” 
 

Natal é alegria, amor e companhia. 

O Natal é uma época de paz e harmonia. 
 

O Natal está a chegar e a alegria também, 

Que traga tudo de bom para o ano que 
vem. 
 

Eu queria ser o Pai Natal e ter carro com 

renas 

Para pousar nos telhados mesmo ao pé das 

antenas. 
 

Em cada casa trocava um sonho por um 

presente, 

Que profissão mais bonita para fazer a 

gente contente. 
 

Se nesta noite de Natal não tivermos inspi-

ração, 

Temos de nos lembrar que é pior a soli-

dão. 
 

A Covid-19 não nos vai desanimar 

E quando tudo acabar iremos celebrar 
 

 Alunos do 7ºB 
 

“Natal À Janela” 
 

Chegamos finalmente à melhor época do 

ano, à época dos risos, das lembranças em 

família e daquele cheirinho bom a rabana-

das logo de manhã! 

É o tempo das prendas, de dar e receber, 

das grandes ceias com toda a gente à mesa 

e todo tipo de brincadeiras e tradições… 

Este ano é diferente, temos cuidar de nós, 

da nossa família e dos demais, mas não 

podemos deixar o nosso espírito natalício 

acabar, para mais tarde recordar. 

 
Todos juntos vamos vencer e mais um ano vai 

passar a correr! 

As luzes vamos acender e mais um minuto de 

silêncio vamos fazer 

para não nos esquecermos de pensar: 

Nos outros, 

Na saúde, 

No que temos, 

Em valorizar mais o que nos rodeia! 

Feliz Natal! 

Alunos do 7ºD 


