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    Um grande Bem Haja 

 
AS FÉRIAS DE ABRIL 
 

    E eis que termina mais um período letivo e começam uns dias de férias, depois de três meses a estudar, 
com brincadeiras e amigos para ajudar.   
    É essencial ir às aulas, para aprender e para experimentar. Mas também é importante ir para as ruas da 
nossa vila, como aconteceu mais uma vez no Carnaval. E é igualmente valioso receber outros saberes, que 
como aqueles que mostraram de que forma as escolas podem ser mais amigas do ambiente, mais seguras e 
mais acolhedoras. 
    Aprender é este vaivém entre a escola e a terra a que ela pertence, é a troca constante entre cada um de 
nós e o mundo à nossa volta. Nunca se vai saber tudo, mas nunca se pode desistir de aprender mais e mais. 
Abril é um mês recheado de coisas para aprender. 
   Podemos aprender na sabedoria popular, onde encontramos um provérbio que diz: «Em abril, águas mil». 
    Se formos à História de Portugal, este é o mês da liberdade, o mês da revolução de 25 de abril de 1974, que 
voltou a abrir as portas do futuro ao nosso povo. Foi então que toda a gente começou a ter direito a férias no 
trabalho.  
    A revolução que agora faz 45 anos foi obra dos militares e do povo, precisamente, para que todos pudes-
sem ter liberdade, trabalho, vida melhor, felicidade... e férias. 

    Boas férias de abril, merecidas e divertidas! 
Teresa Coelho 

Presidente da Junta da União das Freguesias de Caparica e Trafaria 

INFORMAÇÃO 
    Os autores do trabalho 
Testemunho de um sobre-
vivente ao Terramoto de 
1755, publicado na última 
edição, por lapso não in-
cluíram o nome do colega 
Pedro Ribeiro, pelo que 
nos solicitaram a divulga-
ção desta informação. 
 

A Equipa de A Chaminé 
ARRUADA PELOS DIREITOS DAS CRIANÇAS                           [4 de abril] 

Fotografias: 
Professora Vanda Lima e Silva 

A Equipa de A Chaminé 
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NO FINAL DO 1.º PERÍODO AINDA ACONTECEU... 

HALLOWEEN  
 
    Os alunos do 3º e 4º ano também comemoraram o Halloween. Uma tradição de origem Celta que aos pou-
cos tem vindo a ganhar mais adeptos e a enraizar-se na cultura portuguesa. Vieram disfarçados a rigor de 
bruxas, vampiros e outros seres fantásticos e assustadores. Fizeram atividades, Pumpkins e Skeletons, ouvi-
ram músicas e a história Room on the Broom.  Aprenderam divertindo-se e não faltaram criatividade e imagi-
nação! 
    Da expressão Trick or Treat...venceu a doçura, pois todos tiveram direito a um doce. 

Professora Elsa Marques  

MUSEU DA MARINHA E CENTRO CULTURAL DE BELÉM 
 

   No âmbito das disciplinas de História, Educação Visual, Educação Moral  Reli-
giosa  e Católica e Educação Física, realizou-se uma visita de estudo, para os 
alunos do 8.º ano, ao Museu de Marinha e ao Centro Cultural de Belém, abor-
dando os conteúdos da Expansão Marítima Portuguesa, Difusão do Cristianis-
mo, Desenvolvimento das Capacidades Motoras Condicionais e Arquitetura.   
   No Museu de Marinha foi feita uma visita guiada abordando as viagens maríti-
mas dos portugueses no século XVI, durante a qual foram abordados temas 
como tipos de embarcações, instrumentos náuticos  e produtos comercializados (especiarias, sedas, 
porcelanas entre outros) e o papel do trabalho desenvolvido pelos missionários na expansão portu-
guesa.  

 
No Centro Cultural de Belém os alunos participaram 
numa oficina  sobre Arquitetura e Urbanismo e 
visitaram a exposição  do arquiteto Vittorio Grego-
tti (Itália), autor deste projeto.  

 
Professoras Maria José Leitão e Rita  Lopes  

PINTURAS RUPESTRES 
 
     As professoras de Educação Visual e História  desenvolveram 
com as turmas do 7º ano, uma atividade interdisciplinar, no âmbito 
dos conteúdos programáticos da Arte na Pré-História e Desenho de 
Observação com aplicação diversificada de suporte e pintura. Os 
alunos utilizaram pedras de xisto e lápis de cor e o resultado foi a 
recriação da pintura rupestre.  
     A qualidade dos trabalhos produzidos, levou à decisão de os  
expor num local da escola, onde a obra dos alunos poderá ser apre-
ciada para sempre por todos os elementos da comunidade. 

 
Professoras Maria José Leitão e Rita  Lopes  
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QUEM SOMOS NÓS? 

Desenho do aluno Hélio da Silva 
7ºA 

 

    A vida é algo valioso, nada vale uma vida.  
    Eu adoro viver, eu adoro a minha vida! Comer, amar, curtir, estar próximo das pessoas que amo… 
    O problema é que a vida tem um prazo, tudo tem o seu fim e a vida também. Por isso, aproveita o quanto podes, vive a vida, não percas 
tempo a irritar-te com coisas que não te levam a lado nenhum, porque isso faz com que a aproveites menos. 
    A vida tem dois significados: para uns significa muito e para outros não significa nada. Alguns tiram a sua própria vida, ou melhor dizendo, 
suicidam-se. Acho que isso é um desperdício, por mais que tivesse uma vida ruim, não teria coragem de me suicidar. Mas enfim… cada um 
com as suas escolhas. 
    Ao menos se a sacrificássemos, ou a mudássemos para melhor, faria algum sentido, mas quando não há solução seguimos em frente.  
    Um dia todas as pessoas haverão de dar valor à vida. 

Célio Silva, 9º B 

 
    A vida não é só de seres humanos, mas também de animais e plantas.  
    Alguns batalhando todos os dias para terem uma vida, outros não fazendo nada, outros, ainda, cobiçando a vida dos outros. As coisas vão 
acontecendo de uma forma natural, muitas vezes sem explicação, sabemos quando nascemos, mas não quando morremos. 
    Devemos viver intensamente cada dia, porque não sabemos o dia de amanhã. Conhecendo as coisas maravilhosas da vida, descobrindo 
novas pessoas, vivendo com alegria, paz, respeito e amor próprio.  
    A vida é uma caixa de surpresas, com altos e baixos e muitas vezes a melhor coisa a fazer é levantar a cabeça e seguir em frente. 
    A vida para mim, é aproveitar com quem mais amamos, as coisas boas e aprender com as más. Poder acordar todos os dias e agradecer 
por isso. 

Érica Monteiro, 9º B 

 
    Lembrar-me que um dia a morte irá chegar, é a coisa mais importante para me ajudar a fazer as grandes escolhas da minha 
vida.  
    Não, a vida não me desapontou. Todos temos momentos menos bons, mas acho que todos os anos a vida me dá novos de-
safios e vivo-a de acordo com uma frase simples, mas complexa: “Foco, força e fé”. Quando se tem este princípio no coração, 
pode-se viver com alegria, coragem e confiança.  
    Na vida nada é certo, mesmo fazendo as melhores escolhas, ninguém avança na vida em linha reta, muitas vezes não para-
mos nas estações certas, por vezes perdemo-nos nos caminhos mais simples… mas se não fosse assim, que graça teria a vida? 
   Acho que devíamos dar valor ao facto de acordarmos todos os dias e podermos ver o dia iluminado pelos raios do Sol e ouvir 
os passarinhos a cantar. 
    Vivamos a vida como se cada dia fosse o último dia das nossas vidas, pois a vida não cabe numa teoria. 

Daniela Garcia, 9º B 

 
Para uns uma eternidade, 
Para outros meros segundos. 
Um mistério sem solução, 
Que vale a vida sem paixão? 
Vivemos anos, 
Crescemos, amamos 
Para no fim, num caixão 
Acabar tudo sem solução. 
A vida são anos, 
São meses, são dias, 
Carregada de alegrias 
De boas energias 
Junto de quem amamos. 
A vida dá-nos amor 
Dá-nos desgostos 
Dá-nos vidas 
E tira-nos vidas, 
Dá-nos um olhar perspicaz  
Para que possamos viver em paz, 
A vida é uma dádiva 
E vivê-la é a dádiva da vida. 

Marta Pinheiro, 9º B 

A VIDA ... 
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    Ora bem!... 
    Este é um tema de facto muito interessante, pois a vida depende do ponto de vista de cada 
um. 
    Do meu ponto de vista a vida é o que cada letra da palavra me sugere: 

    V – Faz-me lembrar da palavra viagem, porque a vida é uma viagem, sem certezas, mas com a 

certeza de nos prepararmos para elas, de termos um propósito na vida. 
Às vezes temos que parar para pensar em que parte do “mapa” da nossa vida estamos, se esta-
mos a aproximar-nos das nossas metas, ou se estamos a pensar uma coisa, a fazer outra e a 
sentir outra; sem nos darmos conta disso. 
    A vida sem termos a garantia de que vamos chegar, mas com a certeza de que temos o direito 
de continuar a acreditar, de continuar a cair a continuarmos a nos levantar em busca da melhor 
“versão” para nós. 
    Se a viagem tivesse garantias, não ficaríamos tão felizes quando o que tínhamos planeado 
resulta, pois assim cria-se um friozinho na barriga quando nos perdemos no mapa que traçamos 
e também não teríamos aqueles amigos que às vezes mais parecem psicólogos e nos consolam 
quando não conseguimos atingir o que tínhamos planeado para a vida.  

    I – Lembra-me a palavra interior, viagem interior, porque afinal de contas, as respostas, os tesouros, as glórias, a superação; vêm do 

“mergulho”, da viagem ao nosso interior. 
    É pelo meio do nosso auto conhecimento que nos renovamos, que nos reequilibramos, que nos reconstruímos, que nos reinventamos e 
que, quando paramos e olhamos para o tal mapa da vida, conseguimos rever o que acreditamos, as nossas verdades e propósitos, e conse-
guirmos descobrir, antes de chegarmos ao fim da vida, se deixámos de ser nós mesmos.  

    D  – Faz-me lembrar a palavra divino. 

    Divino é tudo aquilo que nos traz Luz na hora de por a toalha, ou o prato na mesa, ao ensinar, ou parar um minuto que seja para lembrar a 
alguém que é importante para nós, ao reconfortarmos alguém com um abraço, ao darmos um beijo, ao lermos o nosso livro preferido, ou 
até mesmo ao desejarmos os bons dias, ou as boas noites a alguém; nós podemos dar luz, ou tirar luz ao Mundo. 
    Por isso é que a vida é uma viagem durante a qual é preciso ter acesso à reflexão interior. 
Quem sou eu que passo? Quem marco e que deixo?  

    A – Faz-me lembrar do Amor que, afinal, advém do grande destino do Homem.  

    Ao aprender a amar-se a si próprio, ao aprender a respeitar-se a si mesmo, a cuidar de si mesmo e a tornar-se plenamente responsável 
pelo seu próprio destino. 
    Porém, que tipo de pessoas seremos, se só cuidarmos de nós mesmos?  
Aquele que ama, ama o seu Mundo, ama a natureza, ama o destino, ama o seu passado do qual traz lições e ama, fundamentalmente, estar 
presente na vida do outro para lhe levar a busca, para lhe levar a viagem, para lhe levar a interiorização, para lhe levar a divindade e para lhe 
levar o amor. 
    Espero que em cada dia da minha Vida eu esteja tão feliz como estou hoje não por ter muitos amigos, mas principalmente por conseguir 
ser amiga de mim mesma e aceitar-me exatamente como sou. 

Bruna Barros, 9º B    

AMIGA 
 
Ser amiga é estar quando mais se precisar, 
É também rir e chorar quando o momento assim desejar, 
Ser amiga é partilhar os momentos que a vida nos proporciona, 
Ser amiga é estar presente quando nada funciona, 
Se amiga significa ser conselheira e quando se está errada ser verdadeira. 
 

Filomena Pereira, 8º B 
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O QUE TEMOS FEITO... 

BIODIVERSIDADE NA QUINTA DO BONAPARTE 
 
     Mais uma vez o Agrupamento foi  convidado a participar no projeto 
Teachers Try Science. Este ano somos muitos a abraçar este desafio! Dois 
grupos da Educação Pré-Escolar, duas educadoras Conceição Grancho e 

Ana Leal, quatro turmas do 1º ciclo, das professoras Susana Fernandes, Rita Esperança, Rita Arantes e Célia Vitorino. No 2º ci-
clo, duas turmas de 5º ano das professoras Cláudia Trabuco e Sílvia Tomé e do 3º ciclo uma turma do 8º ano do professor Fran-
cisco Zuzarte. 
    Estão também envolvidas neste projeto ao nível das TIC no 1º ano a professora Vanda Silva e do Inglês do 3º e 4º anos a pro-
fessora Elsa Marques. O tema deste ano é Biodiversidade na Quinta do Bonaparte, situada na Quinta da Raposeira. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

A  Corvina e o Corvino, os espantalhos 

Na Quinta do Bonaparte 

As capoeiras, construídas pela Junta da União de Freguesias da Caparica e Trafaria, e alguns dos seus moradores 

O ESPANTALHO 
     
No âmbito do projeto TTS, Teachers Try Science, os alunos do 0ºC e do 
2ºC da escola EB1/JI Nº3 construíram um espantalho para a horta da 
escola EB1/JI Cremilde Castro e Norvinda Silva.  
    Numa primeira fase elaboraram o projeto do espantalho e, posterior-
mente, realizaram o levantamento dos materiais necessários para a sua 
concretização. Depois de ter todo o material, deitaram mãos à obra. 
Montaram a cabeça com dois chapéus de palha e o corpo foi feito com 
roupas cheias de caruma apanhada no recreio.  
    Ficou um espantalho muito engraçado. 
    Finalmente, foi tempo de pôr pés a caminho e levar o espantalho à 
escola da Corvina.  

Educadora Ana Leal e professora Célia Vitorino 

A equipa TTS 

Visite o blog https://ttsbiodiversidadenaquintadobonaparte.blogspot.com/  para acompanhar nosso projeto. 

https://ttsbiodiversidadenaquintadobonaparte.blogspot.com/
https://www.teacherstryscience.org/
http://www.dge.mec.pt/
https://www.facebook.com/quintadobonaparte/
https://www.educom.pt/
https://www.ibm.com/pt-pt/
http://www.almadadigital.pt/xportal/xmain?xpid=cmav2&xpgid=conc_pub_lista
https://jf-caparica-trafaria.net/j3/
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SÃO VALENTIM PELO MUNDO 
 
     No âmbito da celebração do dia de São Valentim (14 de Fevereiro), os alunos de Português Língua Não Materna realizaram uma pesquisa 
referente às tradições associadas ao namoro/noivado nos seus países de origem (Nepal, Angola, Senegal e República Democrática do Con-
go), recolhendo informação junto das suas famílias e completando-a on-line; tendo produzido posteriormente pequenos textos que ficaram 

expostos na BE/CRE.  
 

 
 
 

 

Professora Margarida Afonso 

http://trafariaschool.blogspot.com/ 

VALENTINE´S DAY 
 
    No dia de S. Valentim foram entregues mensagens de amor em inglês, às turmas da escola sede e foram realizadas diferentes atividades 
em contexto de sala de aula, como passatempos, elaboração de poemas e de postais alusivos ao tema celebrado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professores Ana Diogo e Pedro Rocha 

Para quem quiser estar a par das atividades 
realizadas na disciplina de Inglês, temos um 

novo blog! 
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AS  MELHORES CIDADES PARA VIVER 
 
    A Mercer Consulting avaliou 420 cidades de todo o Mundo de 
acordo com 10 categorias como situações política, económica e 
social, cuidados com o ambiente, qualidade de ensino, de saúde, 
de transportes e de serviços públicos, entre outros. 
    Por curiosidade, Nova Iorque ficou em 100º lugar e Lisboa está 
na 38ª posição, tendo subido 5 posições desde o ano passado e à 
frente de cidades como Londres, Paris, Milão, Nova Iorque e Ma-
drid. 
     

    As 5 cidades com maior qualidade de vida são: 
 

1º - Viena (Áustria) 
2º - Zurique (Suíça) 

3º - Auckland (Nova Zelândia) 
4º - Munique (Alemanha) 
5º - Vancouver (Canadá) 

… 
38º - Lisboa 

RELÓGIOS 
 
     No âmbito das disciplinas de Mate-
mática e Educação Visual, nas turmas 
do 7º ano de escolaridade foi realizado 
um projeto interdisciplinar, com a rea-
lização de relógios a partir de materiais 
reciclados desde cartão (caixas de ce-
reais, cartolinas…), tintas, palitos, cola de papel, corda, marcadores de 
diversas cores, tampas plásticas e cola quente. 
    Foram abordados os conteúdos programáticos das raízes quadra-
das, no que concerne à disciplina de Matemática. 
    Os alunos mostraram-se disponíveis e muito interessados na criação 

dos relógios. O projeto resultou em trabalhos criativos que vão ser 

expostos na biblioteca da escola na Semana 

das Ciências, a realizar no 3.º período. 

 
Professoras Vera Rossa e Rita Lopes 

1.º 

2.º 

3.º 

4.º 

5.º 

38.º 

 
 

A Equipa de A Chaminé 
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DIA INTERNACIONAL DA LÍNGUA NÃO MATERNA 
    Este dia foi comemorado pelos alunos de Português Língua Não Materna envolvendo 
também dois de origem romena e uma de origem cabo-verdiana . 
    As turmas de 5º, 6º, 7º e 8º anos assistiram a uma breve apresentação sobre aspetos 
geográficos, climáticos, históricos e culturais dos países de origem dos alunos participantes 
(Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola, Senegal, República Democrática do Congo, Ne-
pal e Roménia).  
    Seguiu-se a leitura de duas lendas, Conde Drácula, lida em romeno e a Lenda do Yeti, lida 
em nepalês. As traduções des-
tas lendas foram projetadas 
durante as suas leituras.  
    A atividade encerrou com 
um jogo, dinamizado pelos  
alunos de PLNM,  em que os 

participantes tentavam descobrir o significado de algumas palavras dos crioulos 
de Cabo Verde e de São Tomé e Príncipe e do dialeto  Kimbundu, de  Angola.  
    Os alunos demonstraram interesse e curiosidade  nesta atividade, participan-
do ativamente.  
 

Professora Margarida Afonso, PLNM 

    

No âmbito do Projeto Plástico à Vista, projeto de 
sensibilização ambiental e consumo consciente 
com foco no plástico como lixo marinho, todos os 
alunos da escola EB1/JI Nº3 e do pré-escolar da 
escola EB1/JI n.º 1 foram visitar a exposição Lixo 
Marinho - um problema global. 
    Com esta iniciativa a Associação Portuguesa do 
Lixo Marinho pretende sensibilizar o público em 
geral para a problemática do Lixo Marinho. Esta 
exposição integra o plano de atividades do projeto Plástico à Vista que tem 

como finalidade sensibilizar a comunidade da região costeira da Costa da Capari-
ca e Trafaria. 
Com esta atividade foi possível mostrar aos alunos a quantidade e variedade de 
lixo que existe nos oceanos e o impacto que o mesmo tem no nosso planeta.  
    Foi muito importante que os alunos tenham percebido que as atitudes de todos 
nós podem fazer a diferença. 

 
 
 

Docentes da EB1/JI n.º 3  

PLÁSTICO À VISTA – VAMOS SALVAR OS OCEANOS 

    No âmbito do Projeto Ciência na Escola- Fundação Ilídio Pinho “ Plástico à Vista – Vamos salvar os Oceanos”, desenvolvido na EB nº 1 da 
Trafaria e alargado a todas as Escolas Básicas do 1º Ciclo do nosso Agrupamento, realizou-se no passa-
do dia 12 de março uma visita de estudo à Exposição da Associação Portuguesa do Lixo Marinho, dedi-
cada ao tema Poluição dos Oceanos. 
    A Exposição patente ao público durante o mês de março servirá de alerta para algumas questões que 
mais nos preocupam: A sustentabilidade do nosso planeta, a pre-
servação dos recursos naturais e hídricos, a preservação das espé-
cies marinhas … em suma a vida do nosso PLANETA!  
    Com os nosso parceiros (Associação Ensaios e Diálogos; Famílias; 
Autarquia; FCT-UNL, Bibliotecas Municipais, Associações de Pesca-
dores e de Moradores, SCMA…) iremos desenvolver diversas ações 

conducentes à 
assunção de 
praticas ambi-
entais de reco-
lha do lixo das praias do concelho de Almada.  
    Das recolhas feitas resultará um trabalho de 
separação, limpeza e tratamento dos materiais 
recolhidos,  com a finalidade de produzir utensí-
lios transformados a partir do plástico.  
 

Não temos PLANETA B /There is no PLANET B  
 

Professora Vanda Lima e Silva 
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DESFILE DE CARNAVAL NA TRAFARIA 
 

     No dia 1 de março teve, mais uma vez, lugar o Desfile de Carnaval das Escolas da Trafaria, 
promovido pela Junta da União de Freguesias da Caparica e Trafaria. 
    Alunos, professores e funcionários da EB1/JI Cremilde e Norvinda tiveram oportunidade de 
desfilar mascarados sob o tema da Quinta. Desde agricultores, espantalhos, insetos, legumes, 
frutas, animais da quinta… todos deram asas à imaginação, e o desfile foi um sucesso. 
    No período da tarde a escola organizou um pequeno desfile para todos os alunos e uma pe-
quena sessão fotográfica na Quintinha da escola. 
 
 

 
 
 
 

 

  MÁSCARAS COM HISTÓRIA 
 
     Para assinalar o Carnaval, os alunos de Português Língua Não 
Materna fizeram um cartaz intitulado Máscaras com História, com 
diversas máscaras do mundo inteiro. O objetivo da atividade foi 
mostrar a diversidade deste tipo de ornamento. 
    Foi interessante perceber que os alunos conheciam algumas 
máscaras, contudo não sabiam qual o objetivo do seu uso. Não 
conheciam máscaras fúnebres, por exemplo. 

    Junto de cada máscara foi coloca-
da uma pequena legenda e, no centro do cartaz, um 

texto produzido pelos alunos, 
orientados pela professora de 
PLNM.    

 

 

 

Professora Margarida Afonso 

Professora Rita Arantes 

CARNAVAL 
     No dia 1 de março decorreu uma pequena festa de Carnaval, 
no pátio central da escola sede, com um momento musical pro-
movido pelos alunos do professor João Rodrigues.  
     Nesse dia, muitos alunos vieram mascarados para a escola . 

 

 
Professora Ana Cristina Martins, Diretora do Agrupamento 
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CIÊNCIA NA ESCOLA 
 

    O Agrupamento candidatou-se, uma vez mais aos Projetos de Ciência na Escola, promovidos pela Fundação 
Ilídio Pinho, tendo sido aprovados dois projetos, para a fase de desenvolvimento.  
No escalão destinado ao pré-escolar irá ser desenvolvido, ao longo deste ano letivo, o projeto Biodiversidade 
na Quinta da Corvina – Estudar para proteger, que será coordenado pela educadora Conceição Grancho. 
    Relativamente ao segundo escalão, destinado ao 1º Ciclo, irá ser desenvolvido o projeto Plástico à vista – 
Vamos salvar os Oceano, coordenado pela professora Vanda Lima e Silva. 
    Ambos os projetos visam desenvolver práticas de defesa do ambiente, aliadas ao conhecimento sobre o 

meio envolvente próximo. Considerando que as escolas situadas na vila da Trafaria se situam entre o Oceano 

Atlântico, o rio Tejo e a Arriba Fóssil junto à Quinta da Corvina, considerou-se fundamental trabalhar, trans-

versalmente o currículo, partindo dessas realidades. 

Professora Vanda Lima e Silva 

AÇÃO SMAS 

    A importância da água para o nosso planeta é essencial pois esta é o suporte a todos os seres vivos. 
    Na EB1/JI Cremilde e Norvinda os alunos receberam na escola a visita do SMAS (Serviços Municipali-
zados de Água e Saneamento) de Almada para uma ação sobre: 
 

A ÁGUA DO AQUÍFERO NÃO ACABA? 

AS FÁBRICAS DE TRATAR AS ÁGUAS RESIDUAIS SÃO AS ETAR. 

 
     

    Os alunos tiveram oportunidade 
de aprender o ciclo urbano da água 
e conhecer melhor os Serviços Mu-
nicipalizados de Água e Saneamen-
to. No final da ação receberam um 
saquinho surpresa com um chapéu, 
uma bola insuflável e ainda um livri-
nho didático com autocolantes so-
bre os cuidados a ter com a água. 
 
 

 
Professora Rita Arantes 

APRENDER A RESUMIR 

     Memórias visuais de imagens, gravuras, gráficos são uma excelente aju-
da para gravar no cérebro os conteúdos a estudar, sendo um grande apoio 
para a elaboração de resumos, ajudando na seleção das partes mais impor-
tantes das matérias a estudar para evitar as chamadas brancas de memó-
ria. Ao fazer resumos estamos a exercitar a capacidade de síntese e de 
objetividade.  
    Palavras-chave, são ingredientes importantes para produzir resumos.  
Nas palavras-chave constam somente aquelas informações realmente im-
portantes, que fazem ligações no cérebro com outras informações também 
importantes sobre o conteúdo estudado. 
     Resumir textos enormes é tarefa mais difícil, pelo que é melhor começar 
por pequenos textos e relacioná-los com outra informação.   
    Para começar a elaborar um bom resumo deve-se selecionar as anotações 
mais importantes e completar informações de forma organizada, deixar espa-
ços para futuras anotações e escrever várias vezes os mesmos textos depois 
de revistos, limando-os  e comprovando se estão corretos. 
 

 
    Que os vossos esforços desafiem as impossibilidades, lembrai-vos de que as grandes coisas do homem foram conquistadas do que parecia 
impossível. 
                               Charles Chaplin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

  Professora Manuela Richter 

Resumo elaborado pelos alunos Duarte Serrano, David 

Simões, Pedro Ribeiro e Tiago Alcobia do 6º B  
 

Palavras-chave: Queda da Monarquia; Questão Africa-
na/Ultimato; Regicídio de 1908; Revolução de 5 de ou-

tubro; Triunfo da Revolução; Monarquia/República. 

https://2.bp.blogspot.com/-Y13VdL1fVOE/XFcVh82W7WI/AAAAAAAAA6w/rXrEUM_rLS4tWHOhzECpFB5rtbR9EfcawCPcBGAYYCw/s1600/9.jpg
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SALSA E COENTROS 
    Os alunos do 0ºC plantaram salsa e coentros para oferecer às famílias. 
Numa primeira fase construíram um vaso com material de desperdício (garrafas e tampas) e, depois 
de escolherem as sementes pretendidas, semearam a salsa e os coentros. 
Antes puderam observar que as sementes eram diferentes. As dos coentros eram redondas e pe-
quenas e da salsa finas e compridas. 
    Depois de semear foi necessário regar com água e colocar os vasos junto da janela para apanha-
rem a luz do sol. 
    Mais tarde, as sementes começaram a germinar (uma nova palavra aprendida) e a crescer. 
    As famílias gostaram muito deste presente!  

 
 
 
 
 
 

   Educadora Ana Leal 

A HORTA NA ESCOLA Nº1  
    Já temos Horta na escola!!  
    Apesar do espaço ser provisório, devido às obras na 
Escola nº1 da Trafaria, no início do mês de março os pro-
fessores, os alunos e as funcionárias puseram as mãos à 
obra.  
    Foi preciso escolher um recanto, limpar as urtigas, levan-
tar terra, fazer canteiros, preparar sementeiras, regar to-
dos os dias. Tem sido um trabalho colaborativo feito com 
muita dedicação e alegria por todos. 

Professora Mara David 

PEDDY-PAPPER NA TRAFARIA 

    No passado dia 22 de fevereiro, a turma do 3ºA partici-
pou num Peddy-Papper dinamizado pela Biblioteca da Tra-
faria.  
    Com o objetivo de conhecermos melhor a história, as ruas 
e os locais mais importantes da Trafaria lançámos o desafio 
à Mariana e à Sandra.  
    Elas adoraram a ideia e prepararam todo 
o percurso.  
 
 
 
 

    O ponto de partida foi a Biblioteca, e de mapa na mão partimos à aventura na companhia da  
professora Vanda Silva. De pista em pista fomos conhecer o antigo cinema, a antiga igreja, a zona 
 ribeirinha e a lota.   

Professora Mara David 
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 SEMANA DA LEITURA    

     
 
 
    No âmbito da Flexibilização Curricular e da 
Semana da Leitura as turmas  4.º A e 2.º A leram 
e exploraram os  livros O esquilo azul e Médico 
dos mares.  

 
 

Professora Helena Gomes 

ORIENTAÇÃO VOCACIONAL  
 

    Neste 2º período escolar, no âmbito da atividade 
TEIP Quando for grande quero ser …, o GAAF deu 
início ao Programa de Orientação Vocacional dirigi-
do às duas turmas de 9.º ano, nas aulas de Tutoria, 
contando com a colaboração dos diretores de turma.  
    Após uma primeira sessão introdutória aos objeti-
vos da Orientação Vocacional nesta etapa do percur-

so escolar, os alunos participaram em duas sessões promotoras do 
seu autoconhecimento que foram da responsabilidade do projeto 
What’s UP.  
    Este projeto é dinamizado pela Santa Casa da Misericórdia de Al-
mada e pretende realizar Workshops ou Encontros promotores de 
intervenções integradas nas áreas de empregabilidade, emprego, 
empreendedorismo e inclusão social, enquadradas na EDL e dirigidos 
para os atores locais e da comunidade.   
    As sessões, que decorreram no Centro de Recursos,  tiveram a du-
ração de 50 minutos cada.  
    No final desta etapa, a avaliação dos alunos foi muito positiva, na 
medida em que participaram em dinâmicas de grupo, que de forma 
não formal, proporcionaram a descoberta dos seus gostos e interes-
ses profissionais.  
    O programa irá decorrer também no 3º período, estando já agen-
dada a visita à Futurália para dia 3 de Abril. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psicóloga do GAAF, Dra. Patrícia Silva 

IT'S CARNIVAL TIME… 
    Os alunos do 3° e 4° ano da Quinta da Corvina deram largas à sua 
imaginação e criatividade e mascararam a rigor a nossa mascote 
Rocky! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professora Elsa Marques  

PROVÉRBIOS… 
… no bar da Escola Sede. 

Orlanda Coimbra, Assistente Operacional 
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CANTO DA GASTRONOMIA 

UMA VISTA AO PARQUE DO ALVITO 
    No dia 14 de março os alunos do pré-escolar das escolas EB1/JI nº1 e nº3 foram passear até ao Parque do Alvito, em 
Lisboa. 
    A viagem da escola até ao Parque foi uma grande aventura, pois algumas crianças nunca tinham atravessado a Ponte 
25 de Abril. 
    Na visita ao Parque houve tempo para lanchar e explorar todas as atividades possíveis: Subir ao mastro do barco dos 
piratas, brincar dentro das tendas dos índios, atravessar pontes, escorregar dentro de tubos, subir cordas para chegar a 
uma torre. 
    Foi uma manhã muito divertida que possibilitou novas aprendizagens fora do contexto escolar e permitiu a descober-
ta de novos espaços. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Educadora Ana Leal 

RECEITA PARA O DOMINGO DE PÁSCOA 

BOLA DE CARNE  
(Receita tradicional de Trás-os-Montes) 

10 pessoas 
 

Ingredientes: 
- 350 Gramas de salpicão e 175 gramas de chouriço; 
- 250 Gramas de fiambre em fatias grossas; 
- 5 Ovos; 
- 1,5 Decilitros de azeite; 
- 5 Decilitros de leite; 
- 525 Gramas de farinha; 
- 4 Colheres de chá de fermento em pó; 
- Manteiga para untar e farinha para polvilhar. 
 

Modo de preparação: 
- Unte com manteiga e polvilhe com farinha um tabuleiro de ir ao 
forno. Pré-aqueça o forno a 180º C. 
- Retire a pele ao salpicão e ao chouriço e corte-os aos cubos. Faça o 
mesmo com o fiambre. 
- Bata os ovos com o azeite durante 2 minutos. Sem parar de bater, 
adicione o leite, a farinha e o fermento e misture bem durante 5 
minutos. 
- Coloque metade do preparado anterior no tabuleiro e distribua a 
carne em cubos pequenos por cima. Cubra com a restante massa. 
- Leve ao forno por 45 minutos. Quando estiver pronta retire e deixe 
arrefecer antes de desenformar. 
     

     

    Sirva morna ao lanche e 
delicie-se. Pode também 
utilizá-la como entrada da 
refeição principal. 

 
 
 

A Equipa de A Chaminé 

PÁSCOA 
    Páscoa vem da palavra hebraica pesah e signifi-
ca passagem: para os povos antigos, a passagem 
do Inverno para a Primavera e para os cristãos, a 
passagem de Jesus da morte para a vida, trazen-

do salvação para todos os que crêem nele. 
    A Páscoa celebra-se depois da Quaresma – exatos 40 dias desde a 
terça-feira de Carnaval – e é o feriado que encerra a Semana Santa: 
as comemorações começam na Sexta Feira Santa, que assinala o dia 
da crucificação de Jesus (é costume os Cristãos não consumirem 
carne neste dia) e termina no Domingo de Páscoa, data que celebra 
a sua ressurreição três dias após a morte, bem co-
mo o primeiro aparecimento aos seus discípulos. 

O COELHO E O OVO DE PÁSCOA 
    A Páscoa celebra-se no solstício da Primavera: a 
sua origem está relacionada às celebrações que os 
povos antigos faziam à chegada dos dias maiores. 
As pessoas juntavam-se para festejar a chegada da 
fertilidade. O Coelho da Páscoa é, claro, o animal 
que simboliza esta bonita estação do ano, por ser muito fértil. 
    O ovo é também um símbolo da Páscoa, pois representa o começo 
da vida. Os povos antigos tinham como costume oferecer ovos aos 
amigos, como forma de lhes desejar uma vida feliz. Foi assim que 
surgiu a tradição de dar um ovo da Páscoa àqueles de quem mais 
gostamos. 

O FOLAR 
    A tradição do Folar da Páscoa vem de uma lenda antiga sobre uma 
rapariga que queria casar e pediu um pretendente a Santa Catarina, 
sua madrinha. Esta ter-lhe-á concedido dois e no desentendimento 
entre os dois e a escolha da rapariga, Santa Catarina terá oferecido a 
cada um dos três, um bolo com ovos por cima e flores, em sinal de 
reconciliação e amizade. Terão dado o nome de folore ao bolo, que 
se transformaria em folar mais tarde.  

    Assim, pela Páscoa, os afilhados 
oferecem flores às Madrinhas e estas 
oferecem-lhes folares. 

A Equipa de A Chaminé 
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NA BE/CRE ACONTECEU 

RETRATOS  
    Os alunos do 9.º ano realizaram trabalhos no âmbito da arte figurativa. Pintaram, com a técnica de guache, os retratos de 
pintores com cores contrastantes e vivas como na Pop Art.    

 

VIOLÊNCIA NO NAMORO (APAV) 

DIA DOS AFETOS /S. VALENTIM 

SEMANA DA LEITURA 

Fotografias  de Fátima Amores, Assistente Operacional  

Professora Rita Lopes 
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TEMPOS LIVRES 

S A C I F C R I O E P S R I T O Z R C E J 

O R A Ç I M I L G A R S E S A N T A S J E 

F A M I L A M D O M G I N E O A S T A E S 

R I A J E J U M I L A L E M B V A L C R U 

E U R E L U I A L E G R I A A I A B R U M 

F S I S P Í T R Í O N T O N T S E I F S R 

M S E U S J E I C S E Ç Ã A L E L U I A A 

E E J S O T R A M O S G R E S P A S T L Ç 

N R H E A L E G R T M I L A G R E S O É Ã 

T C S H E O U C A I O Z R U C S R A E M O 

A R O E U C S T U C L I O P L E N T D P E 

S I F M C P A S C S A C R I F Í C I O A S 

N Z R N A I R Í R A I P A O M S A R M C T 

A T I T R A I N I V R E Ç A L E L A I S U 

T E M O I T S C A T O S Ã J E U Q S N O M 

S R E S S U R R E I Ç Ã O M A I O D G E C 

J R N C T T E U A E M P O U P Á S C O A R 

E E T U I S N Z D U R O O C A C A T N E S 

R T O Z A R Z S E G R A L I S L N Ç Ã O C 

U I O N E S M L O A R I M A U A T I R O R 

S A C R M E V T U E S P Í R I T O J E J U 

FELIZ  PÁSCOA 
SOPA DE LETRAS - Procura as seguintes 
palavras,  na sopa de letras: 

1. JEJUM 

2. ESMOLA 

3. ORAÇÃO 

4. SACRIFÍCIO 

5. SOFRIMENTO 

6. CRUZ 

7. DOMINGO 

8. RAMOS 

9. PÁSCOA 

10. JESUS 

11. RESSURREIÇÃO 

12. ALELUIA 

13. SEMANA 

14. SANTA 

15. ALEGRIA 

16. EUCARISTIA 

17. JERUSALÉM 

18. MILAGRES 

19. MARIA 

20. ESPIRITO 

21. SANTO 

ADIVINHAS 
 

Como é que se faz omelete de 
chocolate? 

 
 
Tem pescoço e não cabeça, 
tem braços, não tem mãos, 
tem corpo e não tem pernas. 
 
 
Têm dentes e não comem, 
têm barbas e não são homem. 
 
 
Sou ave e não voo, 
tenho lã e não sou carneiro, 
e nestas duas palavras 
está o meu nome inteiro.    
 

PARA RIR 
 

 
Na esquadra: 
- Senhor Agente, o meu marido saiu 
de casa ontem à noite para comprar 
arroz e ainda não apareceu.  
O que é que devo fazer? 
- Sei lá! Massa?... 
 

 
Um rapaz apaixonado diz à namorada: 
- Posso não ser rico, não ter dinheiro, 
apartamentos e carros de luxo ou em-
presas como o meu amigo Alberto, 
mas gosto muito de ti, és o amor da 
minha vida. 
 

A namorada olha para ele, abraça-o 
comovida e diz: 
- Sim? Se gostas mesmo de mim, apre-
senta-me o teu amigo Alberto! 
 
 

Com ovos da Páscoa. 

A camisa. 

Os alhos. 

A avelã. 
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ESPAÇO DA JUNTA DE FREGUESIA 


