
BIBLIOTECA 

ESCOLAR

Escola Básica de Frazão



• Dia 7 - Leituras Partilhadas (2.º 
Ciclo); 

• Dia 8 - Leituras de Poemas em 
Francês; Poesia Partilhada - 3.º Ciclo 
- Leitura de Poemas em Português; 

• Dia 9 - Bleu, blanc, rouge - Concurso 
de Cultura Geral Francesa - 3.º Ciclo;                                               
Chá e Poesia - reflexão sobre Leitura 
e Poesia; 

• Dia 10 - Ulisses às Rodelas - 2.º Ciclo;	

A Minha Mãe é uma Máquina – 2.º 
Ciclo;	

• Dia 11 - Leituras Encenadas – 3.º 
Ciclo; Apresentação do Livro “O 
Trono Azul” de Daniel Jorge.	

Sumário
A Semana da Leitura decorreu no nosso Agrupamento (e 
também a nível nacional), entre 7 e 11 de março, 
desenvolvendo-se essencialmente na Biblioteca Escolar.  

Relativamente à escola EB23, as atividades desenvolvidas 
abrangeram o segundo e terceiro ciclos. Salienta-se o 
empenho de todos os envolvidos, num esforço constante 
para consciencializar os nossos alunos, acerca da 
importância da leitura e da escrita no quotidiano, 
mostrando diferentes formas de ler e apreender o mundo.  

Foram partilhadas, dramatizadas e encenadas leituras, 
numa comunhão efetiva e afetiva, que enriqueceu esta 
jornada e permitirá no futuro vislumbrar novas abordagens 
da Biblioteca Escolar! 

Boas Leituras! 

A Coordenadora da Biblioteca Escolar 

Conceição Teixeira 



A	Semana	da	Leitura	

	 A	Semana	da	Leitura	é	uma	a0vidade	do	Plano	Anual	de	A0vidades	com	larga	tradição	no	nosso	Agrupamento,	pois	entendemos	que	é	

importan=ssimo	promover	o	livro	e	os	hábitos	de	leitura	entre	os	nossos	alunos.		

	 Num	mundo	cada	vez	mais	digital,	em	que	os	disposi0vos	eletrónicos	e	as	redes	sociais	exercem	uma	 influência	e	uma	atra0vidade	

cada	 vez	maior,	 ocupando-lhes	 o	 tempo	 e	 a	mente	 com	 conteúdos	 de	 qualidade	 duvidosa,	 promover	 os	 hábitos	 de	 leitura	 torna-se	 um	

desígnio	nacional	de	enorme	importância	e	de	dificuldade	de	operacionalização	mui=ssimo	elevada.		

	 Ler	é	 importante	porque	nos	dá	a	conhecer	o	mundo,	experienciando	pensamentos,	 reflexões	e	sen0mentos	através	de	pessoas	de	

diferentes	horizontes.	 Para	além	disso,	 ler	 contribui	para	a	 liberdade	de	expressão,	 contribuindo	para	a	 construção	de	pensamento	e	de	

ideias	próprias,	minimizando	ou	eliminando	o	 impacto	das	 fack	news.	 Ler	ajuda	ao	desenvolvimento	das	nossas	capacidades	cogni0vas	e	

contribui	para	a	interpretação	do	quo0diano,	seja	no	que	respeita	àquilo	que	lemos,	seja	no	que	respeita	à	realidade	que	nos	envolve.	Ler	é	

sinónimo	de	desenvolvimento	social	e	económico,	pela	compreensão	do	mundo	e	pela	capacidade	de	nele	prosperar.	

	 Por	 tudo	 isto,	 ler	 é	 fundamental	 para	 o	 desenvolvimento	 das	 nossas	 crianças	 e	 jovens.	 Promover	 a	 leitura	 tem	 de	 ser	 um	 esforço	

concertado	e	cole0vo	para	que	possamos	compe0r	com	tantos	distratores	que	afastam	a	população	em	geral	e	os	jovens	em	par0cular	dos	

livros	e	da	leitura.	Esta	é,	também,	uma	forma	de	combate	à	pobreza	social	e	económica	da	nossa	sociedade.	É,	pois,	um	desígnio	de	todos	

nós.	

Joaquim	Magalhães	

Diretor	do	AEF	



Leituras Partilhadas-2.º Ciclo  

 Docentes responsáveis: Cândida Peixoto; Marlise Alves. 

* Leitura de textos elaborados em sala de aula - sobre a 
Fada Oriana de Sophia de M.B. Andresen e Gosto deles 
Porque Sim de Lara Xavier. 

 * Dramatização do texto O Soldado João de Luísa Ducla 
Soares. 

Mais um ano, mais uma aventura na Semana da Leitura. 

Este ano, as turmas do 5º ano optaram por apresentar 
textos da sua autoria, textos esses inspirados na leitura das 
obras «Gosto deles porque sim», de Lara Xavier, e «A Fada 
Oriana», de Sophia de Mello Breyner Andresen. Houve 
ainda lugar para uma pequena dramatização inspirada no 
livro «O Soldado João», de Luísa Ducla Soares. 

Foi um corrupio!  Muitos sorrisos camuflaram algum 
nervosismo, mas a opinião final foi unânime. Valeu a pena! 
E como diz o nosso poeta Fernando Pessoa, «Tudo vale a 
pena quando a alma não é pequena.»  

Cândida Peixoto e Marlise Alves 



Leituras de Poemas em Francês-3.º Ciclo  

 Docentes responsáveis: Ana Paula Ribeiro, Conceição 
Teixeira e Nelson Neto. 

* Alunos selecionados de Francês dos 7.º 8.º e 9.º anos, 
participaram na atividade “Le Printemps des Poètes”, 
lendo Poemas em Francês. Para além de incentivar à 
leitura em língua francesa, pretendeu-se dar a conhecer 
os poetas franceses, bem como a sua poesia. 

* O Grupo de Francês integrou mais uma vez o Concurso 
Bleu, Blanc, Rouge na Semana da Leitura em articulação 
estreita com a Biblioteca Escolar. Participaram alunos 
selecionados do 8.º e 9.º anos. Foi interessante assistir à 
motivação dos alunos e à sua participação assertiva.	



Chá e Poesia - Reflexão sobre Leitura e Poesia  

 Docente responsável: Conceição Teixeira. 

* O gosto pela leitura reuniu-nos mais uma vez, nesta tão 
saborosa conversa acerca do ler, dos livros e da poesia. 
Como surgiu lá na infância o gosto pelos livros, diferente 
em cada caso, mas sempre fruto da perseverança e pela 
mão da imaginação e do sonho. 

Leituras de Poemas em Português-3.º Ciclo  

Docente responsável: Nádia Nunes. 

 * As turmas 7.º C e 7.ºD selecionaram e leram poesia de 
autores portugueses. Foi também feita uma sensibilização 
acerca da especificidade deste género literário e da 
importância da expressividade na leitura da poesia. 



Ulisses às Rodelas - 2.º Ciclo 

Docentes responsáveis: Patrícia Cancela. 

Apresentação da Obra Ulisses de Maria Alberta Menéres 
pelos alunos do 6.º ano. 

  

  

A Minha Mãe é uma Máquina – 2.º Ciclo 

Docentes responsáveis: Patrícia Cancela. 

Atividade desenvolvida pela turma do 6.º E, em que os 
alunos apresentaram textos de opinião às respetivas mães, 
elaborados na aula de português. Foi um convívio 
emocionado, sentido e muito significativo. Foi muito 
reconfortante verificar o carinho e a dedicação destes 
educandos  relativamente aos seus encarregados de 
educação. É urgente multiplicarmos momentos como este 
para criar mais “Humanidade”. 



Leituras Encenadas – 3.º Ciclo  

Docente responsável: Manuela Peixoto. 

A semana da leitura culminou com as Leituras Encenadas 
na Biblioteca, atividade que deu voz aos alunos de 9º ano.  
A turma A despertou a assembleia com a efusiva 
interpretação do “Manifesto Anti-Leitura”, texto de apurada 
ironia da autoria de José Fanha. Com este protesto, a 
turma quis sensibilizar os ouvintes para a extrema 
importância da leitura e das bibliotecas, sobretudo nestes 
tempos em que a leitura é desvalorizada, os livros são 
desprezados e as bibliotecas vazias.   
Os alunos do 9º B, por sua vez, partilharam com a plateia 
uma reflexão sobre a verdadeira essência da palavra 
AMOR. Começaram por rejeitar as atitudes que corroem 
as relações humanas e finalizaram com definições de amor 
apresentadas em corações amarelos e azuis, em 
homenagem ao povo ucraniano. Para concluir, 
presentearam os colegas com a leitura do discurso de Inês 
de Castro a quatro vozes, texto muito emotivo que 
materializa a força e a chama do amor. 
Encerramos a atividade com o poema “Mostrengo” de 
Fernando Pessoa, dramatizado por Maria (narrador), Letícia 
(Mostrengo) e Íris (homem do leme), alunas da turma E. 
Esta composição leva-nos ao período dos Descobrimentos 
e simboliza as dificuldades sentidas pelos portugueses na 
conquista do mar, contrapondo o medo com a coragem 
que permitiu que o homem ultrapassasse os limites.  

Manuela Peixoto	



Apresentação do Livro O Trono Azul de Daniel Jorge 	

Docente Responsável: Carlos Moreira. 

O Daniel Jorge gosta de ler, estar no computador; 
sobretudo adora escrever, sonhar, olhar o céu e pensar em 
voar. O livro foi escrito entre os 9 e 13 anos de idade do 
Daniel Jorge, que nasceu a 23 de fevereiro de 2006. Fez o 
primeiro ciclo no Colégio Teresiano de Braga, os segundo 
e terceiro ciclos no Colégio Dom Diogo, em Braga, e 
encontra-se hoje no 10º ano na Escola Secundária Carlos 
Amarante, também em Braga, em humanidades. 
O conto que dá título ao livro, O Trono Azul, foi escrito 
para uma apresentação oral, um tema livre, em que 
«decidi falar sobre a pequena cadeira azul onde o meu 
irmão se sentava quando era novo e muito pequenino». E 
depois há muitas outras como A vida do peixe, A árvore 
invernal, O Inverno-Natal, A equipa “Animais Humanos”, 
Um homem de dois lados, A estrada, contos que Daniel 
Jorge criou e reuniu numa obra ilustrada por Patrícia Alves 
e que quer trazer a todos esse gosto pelas palavras e pela 
leitura.  
«Espero que O Trono Azul seja o primeiro livro de muitos 
outros e que, se não forem em papel, pois temos de 
proteger este nosso planeta, haverá muitas outras formas 
das palavras criarem todos os mundos que desejarmos».  

Daniel	Jorge



Poemas À Paz

Foto de Artem Podrez no Pexels

Trabalhos realizados pelos alunos das turmas de 8.º ano, na Oficina de Português, sob orientação da professora Paula Sousa.

https://www.pexels.com/pt-br/@artempodrez?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/pt-br/foto/animal-bicho-bico-passaro-7048694/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


 
 

 
 

 
 
 
 

POEMA À PAZ


Não quero ouvir as sirenes


Dos bombardeamentos.


Não quero usar capacete


Para me proteger das balas.


Não quero ir para bunkers


Para fugir da invasão.


Não quero guerra!


Não quero pensar em 
edifícios destruídos


Nem nas pessoas mortas.


Não quero ir para trincheiras,


Não quero acordos falsos,


Não quero guerra!


 


Qualquer dia, as pessoas vão 
cansar-se da guerra


E vão unir-se todas.


Mas quando será?


Não queremos guerra!


Pedro, Duarte e Tiago 8.º D




 
 

 
 

 
 
 
 

8ºA 

Paz é união entre as pessoas 
É amor e alegria 
É viver em harmonia. 
Jéssica, Mariana e Sérgio  
  

Tal como na democracia 
para a paz todos devemos contribuir 
Para que o mundo não seja uma prisão 
de onde todos queremos fugir 
Clara e Filipe  

  
A paz envolve a terra 
E elimina a guerra. 
A paz ajuda o perdão 
E traz-nos gratidão. 
Carlos, Marco e Pedro Neto 
  
Paz, uma palavra incrível!  
Quem me dera ser mágico  
E usar os meus poderes  
Para trazer toda  
A paz ao Universo!  
Rafael 

8ºC 

Com a guerra a vida não tem cor 
Com ela vivemos sempre em terror 
Deverá permanecer a amizade 
Para vivermos todos em tranquilidade.  
 

De repente sem nada 
Mas sem desistir desta jornada 
Tentamo-nos esconder 
Para conseguir sobreviver.  
 
A harmonia temos de conseguir 
Para a guerra impedir 
E com ela viver 
Até o mundo morrer.  
Filipa e Fabiana  

  

Esta guerra temos que combater 
Para a paz reaver. 
Expulsar o mal 
E voltar à vida normal. 
Mariana e Luana 

Paz e harmonia 
Sem egoísmos e 
ganâncias 
Um lugar de alegria 
E boas circunstâncias 
Rita Barbosa e Marco Oliveira  
  
Procuro um lugar 
Onde as bombas são balões 
Onde os soldados são cantores 
Onde as explosões são fogos de artifício 
Procuro a PAZ. 
Luciana Coelho e Rita Vilela  
  

Queremos um mundo melhor 
Queremos a paz conquistar 
Queremos as vidas a salvo 
Queremos ver a guerra terminar. 
Matilde Gonçalves e Tomás Barbosa 

8 D 

Paz não é Dor 
Paz não é Solidão  
Paz não é Ódio  
Paz é União  
Paz é Liberdade 
Paz é Família  
Viver em Paz é o melhor que há. 

Rodrigo Mendes  

Paz é alegria  

É uma boa companhia! 

Vamos todos respeitar  

Para a Paz celebrar. 

Vítor Mendes 

Paz é Amar, 
não é Matar, 
não é Odiar, 
É Respeitar! 
Beatriz Pacheco e Marisol Leal  

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



Desenvolvimento Sustentável 

Foto de anncapictures no Pexels

Trabalhos realizados pelos alunos na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, sob orientação da professora Luísa Mendes.



TERRA: Que Futuro? 
  

Hoje em dia, a Terra está a ser prejudicada pela ação humana. As 
alterações climáticas, a escassez de água, etc... 

Na minha opinião, todos juntos conseguíamos combater isso. Mas como 
podemos combater? Podemos combater respeitando a política dos 7 r´s 
que por sua vez é: Repensar, recusar, reduzir, reparar, reutilizar, reciclar e 
reintegrar. Podemos descarbonizar, ou seja, limitar ou eliminar a 
utilização de fontes de energia que emitem carbono, de modo a reduzir 
a emissão de gazes com efeito de estufa. Podemos usar as coisas no 
lugar do ter, usarmos menos produtos e mais serviços, termos menos 
património e mais usufruto, todos estes conceitos estão ligados à 
desmaterialização. 

O Car Sharing ou Car Pooling que também são conceitos ligados à 
mobilidade sustentável. 

Como ser um cidadão com um consumo sustentável:  

·             Reduzir os hábitos de consumo evitando comprar produtos 
desnecessários. 

·             Preferir embalagens de maior capacidade recarregáveis ou 
produtos a granel. 

·       Evitar o uso de materiais descartáveis. 

Penso que deveríamos pensar mais no nosso futuro e de toda a 
humanidade, devíamos de respeitar estas regras, ou seja, sermos mais 
amigos do ambiente. 

  

Francisca Pinho nº :  6   7ºB 

TERRA: Que Futuro? 

		

Nos últimos tempos, o desenvolvimento sustentável e a preservação do 
meio ambiente têm sido causas de interesse no mundo. O 
desenvolvimento sustentável satisfaz as necessidades atuais sem 
prejudicar as futuras gerações de satisfazerem as suas próprias 
necessidades. 
Por isso, todos os países, de alguma forma, têm estado a investir na 
diminuição dos danos causados à natureza e protegê-la. 
 A meu ver, não estamos a fazer o necessário para ajudar o nosso planeta 
e ainda temos muito para fazer, contudo no mundo atual as pessoas 
tendem a escolher o dinheiro em vez de proteger o nosso planeta Terra. 
Para ajudar podemos reciclar e reutilizar, andar mais a pé ou em 
transportes públicos, apagar as luzes ao sair dos ambientes ou limitar o 
tempo de banho em cerca de cinco minutos, é uma boa maneira de 
economizar. 
Durante as últimas aulas da disciplina de Cidadania a professora mostrou 
à minha turma o filme "Avatar" que conta a história de um planeta muito 
semelhante ao nosso, que é atacado pelos seres humanos que 
procuravam recursos naturais porque os da Terra já estavam destruídos. 
Na minha opinião este filme relaciona-se com o desenvolvimento 
sustentável e mostra-nos que se continuarmos a não fazer nada para a 
preservação do nosso planeta, os recursos naturais poderão estar em 
risco. 
Em suma, reforço que devemos todos, em união, começar a fazer algo 
para ajudar o nosso meio ambiente, caso contrário, as futuras gerações 
poderão não estar em boas mãos. 

		
		

Margarida	Ribeiro	Nº:	11	Turma:	9ºA	



Do Outro 
Lado 

 do 
Quadro 

Foto de cottonbro no Pexels

Trabalhos produzidos pelos alunos das 
turmas de 6.º ano, na aula de Português, 
sob orientação das professoras Patrícia 
Cancela e Tânia Sendão.

https://www.pexels.com/pt-br/@cottonbro?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/pt-br/foto/adulto-arte-cuidado-atencao-3957994/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


Paris,1882.	Numa	quente	noite	de	verão,	Collet,	uma	jovem	rapariga	

vinda	do	 interior	de	França,	tem	a	sua	primeira	oportunidade	de	emprego.	

Seria	empregada	de	bar,	apesar	de	não	ser	o	que	ela	gostava	de	fazer,	pois	

ela	gostava	mesmo	era	de	cantar.	

Ao	 chegar	 ao	 trabalho	 ela	 ficou	 encantada	 com	 todo	 aquele	

ambiente.	Ela	serviu	pessoas	ricas	e	outras	pobres,	mas	isso	não	importava,	

pois,	essas	pessoas	vinham	mesmo	para	ver	o	concerto	do	Michel	Dumont	

conhecido	pela	sua	voz	aguda	e	o	seu	acordeão.	

A	 menina	 Collet,	 apesar	 de	 entusiasmada	 com	 o	 trabalho,	 estava	

triste	 por	 não	 poder	 estar	 a	 cantar	 no	 palco.	 Foi	 então	 que	 no	 intervalo,	

enquanto	Michel	bebia	uma	bebida	no	bar	e	metendo	conversa	com	Collet,	

disse-lhe	que	gostava	de	cantar,	mas	ainda	não	0nha	0do	oportunidade.		

O	 concerto	 con0nuou	 e	 foi	 então	 que	 o	Michel	 chamou	 Collet	 ao	

palco.	

Ficaram	todos	encantados	e	surpreendidos	com	a	sua	voz	incluindo	

o	Michel.	Ele	ficou	tão	maravilhado	que	a	convidou	para	fazer	um	dueto	com	

ele.	Percorreram	a	França	toda	com	grande	sucesso.	

Foi	assim	que	nasceu	uma	das	duplas	com	mais	sucesso	na	música	
francesa:	"	Michel	e	Collet".		

Leonor	Sousa,	nº10	6.º	A	

 Quadro - A Bar at the Folies - Bergère, Édouard Manet, 1882 



 Quadro - Mona Lisa,  Leonardo da Vinci, 1503 
		

Era	uma	vez	uma	linda	menina	que	ganhou	a	herança	do	
seu	pai.	Após	a	morte	dele,	disse	para	ela	mesma:	

-	 Só	 irei	 gastar	 o	 dinheiro	 da	 herança	 com	 coisas	 úteis!	
Não	vou	gastar	com	coisas	parvas	como	as	outras	meninas!	

Depois	 dessa	 promessa	 feita,	 pensou	 em	 gastar	 o	
dinheiro	em	viagens	ou	em	outro	0po	de	coisas	já	que	isso	eram	
coisas	úteis.	

Uns	 dias	 viajava	 para	 Itália,	 noutros	 para	 França,	
Alemanha,	Rússia	e	assim	foi.		

Até	que	chegou	ao	ponto	de	percorrer	o	mundo	todo.		
Depois	 de	 percorrer	 o	 mundo	 todo,	 pensou	 em	 visitar	

museus.		
Foi	 de	museu	 em	museu	 e	 viu	 quadros	 fantás0cos	 num	

museu	chamado	Louvre,	que	era	o	museu	mais	famoso	do	mundo	
daquela	 época.	 Ao	 ver	 os	 quadros	 de	 Leonardo	 da	 Vinci	 ficou	
maravilhada	pois	os	quadros	eram	uma	perfeição!	

Logo	depois	de	visitar	o	museu	todo,	contactou	o	pintor	
Leonardo	da	Vinci,	para	a	retratar.		

Assim	nasceu	um	dos	quadros	mais	famosos	do	mundo.		
		

Paulo	Neto,	nº19	6.º	B	



	 Era	uma	vez	um	pintor	e	cien0sta	chamado	Pablo	Picasso.		
	 Certo	 dia	 estava	 a	 trabalhar	 num	 portal	 para	 um	 universo	
paralelo.	E	quando	0nha	tempo	livre	ele	pintava	a	natureza.		
	 Um	dia	quando	estava	a	trabalhar	no	seu	portal	entrou	nele	
sem	querer	e	foi	parar	a	um	mundo	completamente	diferente.		
	 Quando	 viu	 aquilo	 pensou	 que	 era	 para	 ali	 que	 o	 universo	
mandava	os	seus	erros.	Tinha	 imensa	coisa	estranha	e	o	que	ele	
queria	era	sair	de	lá	o	quanto	antes.	

	 Acontece	 que	 o	 portal	 ficou	 destruído	 depois	 dele	 ser	
transportado.		
	 Ele	demorou	muito	tempo	para	fazer	outro	portal	para	voltar	
para	casa,	mas	conseguiu.		
	 Quando	 chegou	 a	 casa	 ele	 pintou	 tudo	 o	 que	 viu	 na	 sua	
descoberta	e	quis	par0lhar	com	o	mundo.	

Martim Ribeiro, nº17 6.º B 

 Quadro - Guernica,  Pablo Picasso 1937 



Igualdade de Género
Trabalhos realizados por alunos das turmas de 8.º ano, na Oficina de Português, sob orientação da professora Paula Sousa e 9.º ano na disciplina de 
Cidadania e Desenvolvimento sob orientação da professora Luísa Mendes.



 Sinopse	do	filme	“As	sufragistas”	

	O	filme	mostra	os	abusos	e	as	violências	sofridas	pelas	mulheres	daquela	época.	
Vemos	quanta	luta	foi	necessária	para	conseguir	direitos	simples	como	o	voto,	a	
guarda	dos	filhos	e	a	educação.	Este	tem	como	obje0vo	mostrar	a	sociedade	
machista	da	época	e	o	esforço	que	foi	preciso	para	mudar.	
O	movimento	começa	quando	a	sra.Parkhurst	inicia	os	discursos	em	praças	
públicas	para	incen0var	a	mudança	de	pensamento	e	comportamento.	Em	todos	
eles	ela	reforçava	que	as	mulheres	deviam	parar	de	serem	tratadas	como	o	
género	fraco	e	mostrar	a	sua	força.	Mas	sempre	que	ela	aparecia	havia	homens	
que	faziam	piadas	com	as	suas	palavras	e	julgavam	como	se	tudo	o	que	ela	
dissesse	fosse	um	absurdo.	Maud,	a	personagem	principal,	foi	convidada	por	uma	
das	suas	colegas	a	assis0r	a	um	dos	discursos	e	sen0u-se	inspirada	a	contribuir	
para	a	mudança.	A	sua	primeira	ação	foi	incen0vada	por	uma	colega,	jus0ficar	o	
porquê	das	mulheres	terem	direito	ao	voto.	Esse	direito	foi-lhes	recusado	e	foi	aí	
que	começaram	as	maiores	revoluções.	Nem	todas	as	mulheres	se	juntaram	por		

	medo	das	agressões	e	do	que	poderiam	perder.	Um	exemplo	do	que	poderiam	
perder	com	estas	ações	foi	Maud.	Ela	perdeu	emprego	e	casa,	pois	foi	expulsa	
pelo	próprio	marido,	após	ter	sido	ameaçada	de	voltar	à	prisão,	dias	depois	de	ter	
saído.	Perdeu	o	direito	de	ver	o	filho	pois	o	marido	assim	o	quis.	Muita	gente	
olhava	com	repreensão	e	nojo	para	ela	e	todas	as	que	faziam	parte	do	
movimento.	Foram	presas	algumas	vezes	por	causa	de	manifestações	e	reuniões	
ilegais.	Nas	prisões	eram	torturadas,	principalmente	pelas	greves	de	fome	que	
faziam.	
Mas	todo	este	esforço,	perdas,	agressões...	finalmente	valeram	a	pena	quando	
Emmeline	Pankhurst	se	sacrificou	saltando	para	o	meio	de	uma	corrida	de	
cavalos	com	uma	bandeira	do	movimento.	A	sua	morte	foi	relatada	em	todos	os	
jornais	fazendo	com	que	as	vozes	das	mulheres	começassem	a	ser	ouvidas.	Com	
isto	mulheres	de	variadas	partes	do	mundo	começaram	a	adquirir	os	seus	
direitos	e	hoje,	em	grande	parte	dos	lugares	onde	vamos	a	mulher	tem	os	
mesmos	direitos	que	o	homem.	

Le=cia	9.º	E	



	
    o	homem	e	a	mulher	dividirem	de	igual	forma	as	tarefas,	

em	casa	ou	no	trabalho.	

    podermos	sair	de	casa	sem	sen0r	medo	de	sermos	

assediadas,	sem	sermos	vistas	como	um	“alvo”.	

    a	minha	mãe	chegar	a	casa	e	as	tarefas	estarem	

adiantadas.	

    um	rapaz	poder	brincar	com	bonecas	e	uma	rapariga	

poder	jogar	à	bola.	

    usar	peças	de	roupa	sem	ser	julgado/a.	

    ter	a	liberdade	de	escolha	de	es0los,	tarefas,	tempos	

livres,	etc…	

    par0lhar	as	tarefas	de	casa.		

    as	mulheres	serem	aceites	em	desportos	ditos	masculinos.	

    as	mulheres	poderem	jogar	futebol.	

    os	homens	e	as	mulheres	terem	as	mesmas	obrigações.	

    conseguir	ser	mais	do	que	apenas	um	objeto	aos	olhos	

dos	homens.	

    não	sermos	consideradas	menos	capazes	por	sermos	

mulheres.	

    o	homem	e	a	mulher	dividirem	de	igual	forma	as	tarefas,	

em	casa	ou	no	trabalho.	

    podermos	sair	de	casa	sem	sen0r	medo	de	sermos	

assediadas,	sem	sermos	vistas	como	um	“alvo”.	

    a	minha	mãe	chegar	a	casa	e	as	tarefas	estarem	

adiantadas.	

    um	rapaz	poder	brincar	com	bonecas	e	uma	rapariga	

poder	jogar	à	bola.	

    usar	peças	de	roupa	sem	ser	julgado/a.	

    ter	a	liberdade	de	escolha	de	es0los,	tarefas,	tempos	

livres,	etc…	

    par0lhar	as	tarefas	de	casa.		

    as	mulheres	serem	aceites	em	desportos	ditos	masculinos.	

    as	mulheres	poderem	jogar	futebol.	

    os	homens	e	as	mulheres	terem	as	mesmas	obrigações.	

    conseguir	ser	mais	do	que	apenas	um	objeto	aos	olhos	

dos	homens.	

    não	sermos	consideradas	menos	capazes	por	sermos	

mulheres.	
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Eu e o Outro

Foto de Anna Shvets no Pexels

Trabalhos realizados pelos alunos das turmas de 7.º ano, na disciplina de Oficina de Português, sob orientação da professora Nádia Nunes.
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Sem mim, tu não és ninguém! 
Sem ti, ninguém sou! 

Mas juntos tornamo-nos um alguém forte. 

Sem ti, eu não sou ninguém, 
Pois só contigo é que me sinto bem. 

Apesar de nos termos encontrado nas aplicações, 
A ficção e imaginação tornou-se realidade, 

Porque encontrei a minha metade. 
Inês Alves ,	7ºC	

O eu e o outro 
Sem ti quem sou eu? 
Sem ti sou solitária. 
Sem ti não sei amar. 

Sem ti não tenho para quem este poema declamar! 

Sem mim quem és tu? 
Sem mim serás mais feliz? 

Ou passarias a vida a chorar? 
  

És todas as minhas estrelas,  
O teu sorriso faz tudo brilhar 

Contigo não há escuridão, 
És a luz do meu coração. 

  
Espero que sintas o mesmo que eu, 

Espero que me adores! 
Espero conseguir tomar todas tuas dores! 

E afastar todos os horrores. 

Maria João Nunes Morais 7ºD 

Foto de Ivan Samkov no Pexels 
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Foto de Oleg Magni no Pexels 

O Eu e o Outro 
  

            Eu passava as tardes a jogar ao pião ou a correr com o João 
e o Joaquim pelos campos à procura de ninhos. - contava 
entusiasmado o avô Afonso.  
            O Pedro deliciava-se a ouvir estas aventuras e era-lhe 
difícil imaginar o avô a lançar o pião ou a subir às árvores. 
Também ele queria andar de bicicleta com o Luís no parque, mas, 
infelizmente, o mundo vivia fechado em suas casas por causa de 
um vírus maldito que se espalhou pelo mundo. Também não podia 
ir à escola. Na verdade, tinha na mesma aulas, mas não conseguia 
estar com os seus amigos, pois estas eram pelo computador. Os 

professores ligavam o Teams e os alunos assistiam e participavam. 
O Pedro estava cansado desta escola e tinha saudades de correr e 
de jogar à bola com os colegas no recreio. Sentia imensa falta de 
partilhar o lanche com a Rita, uma amiga muito especial que 
passava por algumas dificuldades, pois o pai estava desempregado. 
Ele gostava imenso dela! Ela era muito inteligente e escrevia muito 
bem. Usava comparações e metáforas lindíssimas! Por vezes, era 
ela que o ajudava nos textos que a professora Teresa mandava 
escrever. Como recompensa, ele oferecia-lhe bolachas de canela ou 
biscoitos de aveia que a mãe lhe costumava colocar na lancheira. 
            Não sabia por quanto tempo teria de continuar a ficar em 
casa. Além das aulas e dos trabalhos de casa, que lhe ocupavam 
muito tempo, não fazia nada de interessante. Para conversar com 
os amigos tinha de ser pelo computador ou enviar mensagens pelo 
telemóvel. Tinha saudades das gargalhadas do Renato e do bom 
humor da Joana e até do mau feitio da Inês! Com treze anos, nunca 
se apercebeu tanto da falta que fazem os amigos, pois estivera 
sempre com eles. Com efeito, só sentimos a ausência de alguém 
quando essa pessoa não está presente, caso contrário a falta não 
existe. Neste momento, deu-se conta da importância que os outros 
têm na nossa vida. É certo que via e conversava com os colegas 
todos os dias, mas não era a mesma coisa. Nada podia substituir a 
presença física do amigo. Os afetos são imprescindíveis.  
- Oxalá os cientistas descubram rapidamente uma forma de 
eliminar este vírus! - disse  o Pedro ao avô. 
  

Renato Freitas de Sousa, 7.ºC 
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Viagem à Civilização

Foto de Josh Hild no Pexels
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Uma viagem à civilização	
 	
 	
	 O céu pendia ameaçadoramente a escassos palmos 
das cabeças. O vento morno e pegajoso varria algumas 
folhas soltas e sacudia com violência as bananeiras. De 
um momento para o outro abriram- se as comportas do 
céu e foi a última vez que vi a selva onde sempre vivi, 
antes de ser levado para aquele sítio estranho. Esta é a 
minha história:	
	 Naquele lugar estranho, vi grandes construções, 
umas mais altas, outras mais baixas, algumas até 
soltavam fumo. Havia também criaturas muito rápidas, 
onde os outros humanos se locomoviam.  Lá, não havia 
muitos animais, apenas espécies de lobos e onças, mas 
dóceis. Alguns sítios tinham uma espécie de barreira 
invisível para os humanos olharem lá para dentro. Ao 
olhar para lá, vi pessoas a comer. Usavam instrumentos 
esquisitos para cortar a comida. Foi nesse momento que 
me levaram para um sítio estranho, onde me deram 
pedaços de tecido e me disseram para eu os colocar. 
Eram muito diferentes da pele de lobo que eu usava e 
eram mais confortáveis.  Depois disso, levaram-me para 
uma dessas construções e lá seria onde eles queriam 
que eu ficasse para sempre, constituísse uma família 
com uma humana e tivesse crias.	
	 E foi aí que eu fiquei. Agora, sinto-me integrado, 
mesmo continuando a ter um instinto selvagem.	
		
		

Duarte	Carneiro,	nº	7,	8ºE	
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O Oculista Misterioso	

	 O que era aquilo? Onde estava ele?	
	 Decidiu ir em busca de informações. As pessoas 
estavam vestidas com mantos de diferentes cores e 
as ruas eram coloridas, tal como as casas, lojas e 
prédios. Os animais tinham cachecóis e gorros com as 
cores do manto do seu dono. 	
	 Rui decidiu entrar numa loja. Ao entrar na loja, reparou 
que as prateleiras flutuavam e tudo o que nelas havia 
também. Reparou, ainda, que vendiam varinhas, poções e 
chapéus mágicos. Então, perguntou:	
	 - Desculpe, senhor… Senhor? Senhor? SENHOR? – gritou, 
desta vez, mais alto.	
	 	 - Ah… Desculpa, rapaz, os meus ouvidos já não são o 
que eram. Em que te posso ajudar? – perguntou o senhor 
que se encontrava ali.	
	 - Sabe dizer-me onde estamos?	
	 - Estamos no reino dos sonhos – respondeu o homem 
e continuou – Sabes porque é que o Sr. Coelho te mandou 
pôr os óculos?	
	 - Não…	
	 - Foi para descobrires o teu sonho e entregares o 
sapato que está no teu bolso.	
	 - Como é que o senhor sabe que eu tenho um sapato 
no bolso? – perguntou Rui admirado.	
	 - Nós sabemos tudo. Vai em busca do dono do sapato 
– aconselhou o homem.	
	 Rui saiu da loja pensativo, sem saber o que fazer ou o 
que pensar, até que uma rapariga de olhos claros, pele 
morena e cabelo roxo veio falar com ele. 	
	 - Talvez eu te possa ajudar – disse a rapariga.	
	 - Como?! Se eu nem sei como vim aqui parar…	
	 - Calma, Rui! Eu vou levar-te à fonte das respostas. 
Preparado para uma aventura?	

- Não sei…	

A rapariga agarrou-o pelo braço e levou-o à fonte das 
respostas. Subiram altas montanhas, derrotaram gigantes 
e dragões e, quando lá chegaram, Rui fez a primeira 
pergunta à fonte:	

- A quem pertence este sapato?	
A fonte mostrou a imagem da rapariga que o levou na 

aventura. Então, Rui olhou para o seu pé e reparou que ela 
estava descalça. Calçou o sapato à rapar iga e 
imediatamente voltou a ver a loja “Oculista Coelho”. Entrou 
e o Sr. Coelho disse-lhe:	

- Eu disse que ias encontrar as respostas para as tuas 
perguntas. E, em passos de magia, desapareceu juntamente 
com a loja.	
  

 	
Lara Magalhães, nº 13, 8ºE	

Foto de Anna Shvets no Pexels

https://www.pexels.com/pt-br/@shvetsa?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/pt-br/foto/oftalmologista-sem-rosto-com-oculos-de-exame-de-visao-3846022/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


A 

Imprensa

Trabalhos realizados pelos alunos das 
turmas de 8.º ano, na disciplina de 
História, sob orientação da professora 
Fátima Dias.



A IMPRENSA

A imprensa espalha

conhecimento, forma pessoas

mais cultas e reduz o

trabalho. 

Filipa Ribeiro 
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