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O estranho regresso à escola 
5.º B 
 

 
 

A escola onde eu ando é perto de minha casa. 

Eu queria brincar com os meus colegas da turma do 

ano passado, mas eles estão todos noutra turma. 

Hoje vi-os a entrar para a sala, mas não podia ir ter 

com eles. 

Este ano vai ser complicado por causa da covid-

19. Espero arranjar muitos amigos nesta turma. 

Este ano mudou muita coisa: só podemos ir à 

casa de banho durante as aulas e temos de andar 

sempre de máscara. Vou ficar cheia de calor. 

Quando estou de máscara, parece que não consigo 

respirar bem. 

 Espero que arranjem rápido uma cura para a 

covid-19. 

Francisca Ferreira, 5.º B 

 

 Parar para ler e... ouvir! 
Matilde Batista Ferreira – 7.º B 
 

LER É O MELHOR REFÚGIO PARA TUDO E, POR VEZES, O CAMINHO PARA A FELICIDADE! 

 

A atividade “Parar para ler e... ouvir!” realizou-se no dia 1 de outubro, associando-se 

à comemoração do Dia Mundial da Música. Esta iniciativa decorreu durante 45m, de 

manhã, às 12h05 e, à tarde, às 16h15. Foi dinamizada em conjunto com a Biblioteca do 

Agrupamento de Escolas Sophia de Mello Breyner, e foi o ponto de partida do Mês 

Internacional das Bibliotecas Escolares. 

Ao longo do dia, todos os tempos foram assinalados com o som de uma música calma 

que soou através dos altifalantes. A atividade teve início quando se ouviu a leitura de um 

excerto do texto “As bibliotecas” de Valter Hugo Mãe, sendo acompanhada por música 

ambiente. 

A Biblioteca Escolar 

emprestou um livro aos alunos 

que não tinham a possibilidade 

de o trazer de casa.      

Esta iniciativa foi criada e 

tem-se repetido todos os anos 

com o objetivo de despertar 

nos alunos o gosto pela leitura, 

incentivando-os a passarem 

mais tempo na companhia da 

leitura e da música em lugar das 

novas tecnologias. 

A atividade correu da melhor forma possível, conseguindo-se que todas as turmas 

aderissem. Os alunos encontravam-se motivados e, ao som da música, voaram pelos 

caminhos da leitura. 

 

 

Adorei o regresso às aulas, mas sei que é 

perigoso.  

Na minha escola, é obrigatório usar máscaras. Eu 

compreendo que não podemos estar juntos nem 

podemos cumprimentar as pessoas, não podemos 

brincar todos juntos nem comer juntos na cantina. 

Só espero que tudo isto acabe antes do meu 

aniversário, que é no dia 28 de outubro. Eu gostaria 

de convidar todos os meus amigos para a minha 

festa.  

Sei que tenho de acordar cedo, mas vale a pena 

regressar à escola! 

 

 

                                                Francisca Oliveira, 5.º B 

 

 

A escola começou! Eu estou muito feliz, voltei a 

ver os meus amigos, mas vai ser diferente… Agora 

sou do 5.º ano, na Escola Básica Sophia de Mello 

Breyner, mudei de turma e este ano, em especial, 

as coisas vão ser estranhas. Temos de andar sempre 

de máscara, desinfetar muito as mãos e só vamos 

poder tirar a máscara quando formos comer. Não 

podemos brincar livremente pela escola e não 

podemos abraçar-nos uns aos outros. 

 Vai ser muito difícil para todos, mas espero 

que todas as pessoas que conheço se consigam 

proteger. 

MAS PELO MENOS A ESCOLA COMEÇOU! 

 

Raquel Vitória, 5.º B 

MIBE 2020 
Prof. Sandra Silva 
 

A Comemoração do Mês Internacional das Bibliotecas 

Escolares (MIBE 2020) decorre no mês de outubro com o tema 

"Descobrir caminhos para a saúde e o bem-estar com a Biblioteca 

Escolar" e baseia-se no Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 

número 3 da Agenda 2030 da ONU: Saúde de Qualidade. Questão 

central na atualidade, o tema leva-nos a refletir sobre a relação entre 

o conhecimento e a construção de uma visão holística do ser humano 

no mundo.  

No sentido de ajudar a promover a saúde e o bem-estar 

ocupacional, emocional, físico, espiritual, intelectual e social dos 

alunos do Agrupamento, durante o mês de outubro, a Biblioteca 

Escolar, em articulação com os departamentos/professores das 

várias disciplinas, dinamiza as atividades Mandalas, Refeição 

Sustentável, Biblio Digital, Convence-me a LER!, Formação de 

Utilizadores, Clube Leitura de Harry Potter, entre outras. 
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O Movimento Sufragista e Carolina Beatriz Ângelo 
Maria Lua Silva – 8.º E 
 

O MOVIMENTO SUFRAGISTA 

 

O Movimento Sufragista foi um amplo movimento social, político e económico. Ocorrido 

em vários países democráticos no fim do século XIX e no início do século XX, foi o primeiro que teve 

como finalidade alcançar o direito ao voto para as mulheres. 

A partir da criação da União e Política das Mulheres, em 1903, estas ações sufragistas 

tornaram-se mais radicais e intensas. Estas faziam-se notar de quatro formas distintas: 

campanhas publicitárias; manifestações não violentas (como greves de fome); manifestações 

violentas e greves. 

Muitas sufragistas foram presas várias vezes, pois havia uma ordem governamental para 

atrasar o movimento e as autoridades impunham-lhes o estigma de arruaceiras devido à 

intensidade das suas manifestações públicas. 

 

ALGUMAS SUFRAGISTAS MAIS IMPORTANTES 

Emmeline Pankhurst - uma das principais líderes do movimento sufragista britânico. 

Annie Kenney - grande ativista e sufragista 

Emily Davison - mártir do movimento sufragista inglês. 

Carolina Beatriz Ângelo - primeira mulher a ter o voto em Portugal e grande ativista. 

Fonte: Wikipédia, Infopédia, mundo educação 

 

 

QUEM FOI CAROLINA BEATRIZ ÂNGELO? 

Uma das mulheres que aderiu a este movimento foi Carolina Beatriz Ângelo, médica e feminista portuguesa. 

Foi a primeira mulher a ter o direito ao voto em Portugal. 

Carolina era viúva, com mais de 21 anos, o que a tornava chefe de família, tinha uma filha menor e era 

instruída. 

 

 

COMO CONSEGUIU O DIREITO AO VOTO 

Esta ação ocorreu nas eleições para Assembleia Constituinte a 28 de maio de 1911. A primeira lei eleitoral da República informava que só poderiam votar 

cidadãos portugueses com mais de 21 anos, que soubessem ler e escrever e fossem chefes de família. Carolina, tendo todas estas qualidades, viu-se qualificada para 

ter o direito ao voto. 

 

A feminista pediu que o seu nome fosse incluído no novo recenseamento 

eleitoral e que este fosse enviado ao presidente da comissão recenseadora do 2.º 

Bairro de Lisboa. Carolina Beatriz Ângelo conseguiu, assim, ser a primeira mulher a 

ter o direito ao voto em Portugal. Mas, infelizmente, a República mudou em 1913 

e impediu as mulheres de votar. 

Passado 18 anos, em 1931, foi concedido pela primeira vez o voto somente a 

mulheres com curso secundário ou universitário, o que era uma minoria. Em 

Portugal, o direito ao voto para todos os cidadãos e cidadãs maiores de idade só 

foi alcançado a 25 de abril de 1974, com a Revolução dos Cravos. 

Fonte: Wikipédia, Acegis 
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Dia Europeu das Línguas 
Trabalhos de alunos do 6.º ano 
 

 

Carolina Miranda 6.º B João Nunes 6.º C 

Rita Ramalheira 6.º B Santiago Santos 6.º C 
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A escolha acertada 
Maria João Ferreira – 8.º A 
 

Na situação de pandemia em que nos encontramos, tudo é novidade e desconhecido, no entanto estamos seguros de que a utilização da máscara é 

imprescindível para a nossa saúde. 

A utilização da máscara tem um efeito extremamente negativo ao impedir a expressão das nossas emoções. No nosso relacionamento com os outros em 

tempos normais, as expressões das nossas emoções podem ser facilmente lidas no nosso rosto. Com a máscara, as outras pessoas não conseguem identificar 

as emoções que estamos a tentar transmitir e, assim, a comunicação torna-se mais difícil. 

As relações sociais são também muito prejudicadas pela utilização da máscara. Por vezes, não conseguimos ouvir nitidamente o que a outra pessoa nos está 

a dizer, não conseguimos ver as suas expressões faciais, sendo mais difícil a comunicação. Antes da pandemia, quando falávamos com alguém, estávamos 

sempre atentos às suas expressões faciais e ao movimento dos seus lábios, o que nos transmitia muita informação sobre o que estava a ser dito. A utilização da 

máscara veio, por isso, dificultar a comunicação e a socialização. 

Embora a utilização da máscara nos traga muitas dificuldades nas nossas relações pessoais, temos de ter sempre em mente que é a escolha acertada. A 

pandemia não dura para sempre, por isso, se todos utilizarmos a máscara corretamente, estaremos cá depois para retomar as nossas relações pessoais e 

recuperar este tempo perdido. Qual vai ser a tua escolha, a vida ou a morte? 

 

A máscara do presente 
André Santos Weber – 8.º C 
 

Em tempos passados, a máscara era utilizada para uma série de objetivos; teatro, rituais 

religiosos, festas como o Carnaval, ou para representar uma figura de grande importância numa 

civilização ou tribo. Depois, a máscara começou a ter um novo papel, passando a ser usada para 

proteção em várias profissões na área da saúde, da ciência e outras em que há contacto com 

substâncias perigosas. Mas, em 2020, este uso tornou-se ainda mais importante, as máscaras 

saíram para a rua e toda a gente anda com elas e eu acredito que todos devem seguir as 

recomendações e regras de utilização da máscara para a segurança e saúde da nossa família, 

amigos, colegas e das pessoas que não conhecemos. 

Tudo isto começou quando o novo vírus Covid-19 se espalhou pelo mundo, provocando uma 

pandemia. A humanidade não estava preparada para o enfrentar e foram cometidos muitos erros 

por ignorância, mas também porque os modos de contágio podem ser facilmente ignorados ou 

esquecidos. Atualmente, a máscara, apesar de ser bastante desconfortável, é extremamente 

benéfica para nos protegermos do Covid-19. A máscara cobre os nossos narizes e a boca, 

diminuindo a transmissão do vírus, por isso só assim pudemos voltar à escola e as pessoas tentam 

fazer a sua vida da melhor maneira possível. 

Muita gente não se sente confortável com a máscara e até se recusa a usá-la em alguns casos, 

mas todos devem acreditar que a máscara é uma das melhores armas que temos para vencer esta 

pandemia. 

Nuvem carregada de confusão 
Marta Silva – 9.º B 
 

Em tempos, nunca pensei ouvir tantas vezes a mesma palavra. Essa palavra tem inúmeras funções, mas com certeza que uma delas não é fazer-me sentir 

segura ou feliz. Quer dizer, até me deixa feliz se estivermos a falar da máscara que desembaraça muito bem os nós constantes do meu cabelo. Mas, infelizmente, 

esta máscara não mostra quaisquer indícios de deixar o nosso aspeto bonito. 

Atualmente, esta máscara cirúrgica protege-nos de um vírus altamente contagioso chamado Sars-Cov-2 que nos transmite uma doença terrível: a Covid-19! 

Ao lerem o parágrafo anterior parece-vos que sou a favor deste acessório desconfortável e que faz comichão, certo? Desenganem-se! Apesar da máscara 

cirúrgica reduzir o contágio desta doença, ou nos fazer ficar mais caladinhos nas aulas, trouxe uma "nuvem carregada de confusão" para a minha vida. Querem 

saber porquê? Muitas pessoas parecem nem saber que é suposto espirrar ou tossir com a máscara na boca e isso deixa-me a refletir imenso, a pensar se as 

pessoas fazem sem querer, ou não se importam de contaminar os que estão à volta deles. Mas, mais confuso que isso é já nem saber bem no que acreditar, 

dado que já ouvi tantas teorias de onde veio este vírus maldito, tantas histórias sobre supostas vacinas que, afinal, só estarão prontas em 2024!  

Sendo uma pessoa desconfiada, por vezes, chego a perguntar-me se a máscara é mesmo algo assim tão eficaz como dizem, ou não. Enfim, penso que até já 

perceberam de onde é que veio o título do meu texto. 

No entanto, para deixar aqui algumas ideias mais positivas, e para concluir, penso que nós, humanos, habitantes da Terra, amadurecemos ao passar por esta 

situação desconfortável, ao usar algo de que não gostamos, mas que, mais tarde, será algo de que nos orgulharemos. Orgulhar-nos-emos de usar uma máscara 

que nos fez sofrer um bocadinho, deixou-nos os óculos embaciados, mas fizemos tudo o que pudemos (ou quase tudo) para nos adaptarmos a ela. E fizemo-lo 

porque nos importamos mais com a nossa saúde e com a dos que nos rodeiam do que pensávamos. E sabem que mais? Isso, sim, faz de nós pessoas mais bonitas 

e melhores pessoas.   

A Máscara 
Emanuel Gonçalves – 8.º E 
 

       Na aula de português, o Emanuel expressou a sua 

opinião através do desenho de uma máscara que protege 

a família dele e que, na sua perspetiva, lhe traz paz. 

 


