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Inauguração das novas instalações 
 

No dia 4 de janeiro de 2021, a nossa escola teve a honra de receber S. 

Exas. o Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e o Presidente da 

Câmara de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, para uma visita e 

inauguração das novas instalações da Escola Básica Sophia de Mello 

Breyner. Foram muito bem recebidos pela nossa diretora, Dr.ª Luzia 

Veludo, e puderam testemunhar a escola em pleno funcionamento.  

 A minha escola mudou 
Francisco Ramos – 6.º B 
 

A minha escola mudou para melhor, com a requalificação das 

infraestruturas. 

Antes, um dos campos de futebol era em terra batida, o chão estava 

esburacado, havia a necessidade de algumas turmas terem aulas de 

Educação Física na Escola Secundária e as salas estavam degradadas, com 

poucos equipamentos e alguns avariados. 

Agora, tudo mudou. 

Os pavilhões foram renovados: temos salas mais apelativas, chão e teto 

novos, mesas e cadeiras novas, parece uma escola nova a estrear… e já 

temos um espaço apropriado para todos fazerem Educação Física. 

Ainda existem alguns pormenores para aperfeiçoar − Faz-me tanta falta 

uma boa biblioteca! −, mas, em geral, a escola está muito melhor. Sinto-

me mais incentivado para aprender e adquirir mais conhecimentos. 

A escola ficou muito bonita e orgulho-me de a ter, pois considero-a 

minha e de todos os meus colegas.  

Um bem-haja para todos os que contribuíram para tudo o que foi feito. 
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Dia de S. Valentim 
Professoras Sónia Rosa e Suzana Pinho 
 

 O Dia de S. Valentim não passou despercebido nas turmas do 7.º e 8.º anos da nossa escola.  

Na disciplina de Inglês, e após visualizarem um vídeo de animação "Paperman" da Walt Disney, os alunos foram desafiados a desenvolverem 

uma tarefa, no mínimo invulgar: construir um avião de papel com um desejo de S. Valentim, na esperança de que este, tal como no vídeo, pudesse 

chegar à pessoa pretendida.  

 

Matilde Ferreira – 7.º B Maria Luís Ramos – 7.º B 

Afonso Barbosa – 7.º C 

Francisco Moreira – 7.º C 

Maria Santos – 7.º C 

Beatriz Oliveira – 8.º C 

Carolina Dias – 8.º C 

Matilde Andrade – 8.º E 

Matilde Brochado – 8.º E 

Beatriz Oliveira – 8.º C 

Gonçalo Vieira – 8.º B 

Ana Carolina – 7 º D 

Tomás Rodrigues – 7.º D Mateus Gonçalves – 7.º D 
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Dia Internacional da Mulher – 10 minutos a ler biografias de grandes mulheres propostas pela Biblioteca 
 

Joana d' Arc  
Escolhi Joana d'Arc, pois nunca tinha ouvido falar dela, e também porque a sua imagem na apresentação inicial 
me chamou bastante à atenção. Logo após as primeiras frases da biografia, fiquei intrigado: como é possível que 
uma mulher camponesa pudesse chefiar um exército na Idade Média?  Depois da leitura do texto, esta senhora 
ganhou o meu genuíno respeito! Desafiando todos os limites impostos na altura, liderou com sucesso um grande 
exército, como era o francês. 

Rui Rocha, 9.º D 
 
Malala Yousafzai 
Escolhi esta personalidade porque sempre fui uma grande admiradora da Malala dado que a considero uma 
grande mulher por tudo o que ela defendeu e pela defesa do direito das mulheres à educação. Ela sempre lutou 
pelo que achava que estava correto e pelo que queria, uma vez que, pelo sonho de querer ser médica e querer 
estudar para tal, foi vítima de um atentado, sendo que a educação devia ser um direito e não um motivo de 
perseguição. 

Leonor Ferreira, 9.º D 
 
Anne Frank 
Escolhi a Anne Frank, principalmente, porque a sua história sempre me fascinou. Ela, junto da família e de outros 
judeus, foi obrigada a esconder-se durante anos, para não ser morta pelas mais estúpidas razões, não havendo 
palavra mais apropriada. O diário, escrito por Anne, é provavelmente um dos melhores testemunhos que temos, 
hoje em dia, sobre a vida dos judeus naquela época, embora não relate os acontecimentos após a descoberta 
do esconderijo. Além de ficarmos a conhecer melhor a história do Holocausto, também temos a oportunidade 
de ver todos os problemas enfrentados pela sua família e por quem foi forçado a ultrapassá-los para sobreviver.  
É triste que a história deles tenha um final tão trágico, bem como a da maioria dos outros judeus da altura. É um 
milagre o pai ter sobrevivido, permitindo a publicação do diário. 

Diogo Bernardino, 9.º B 
  
Indira Gandhi 
Das sete mulheres apresentadas, escolhi Indira Gandhi, pois não a conhecia e fiquei curiosa. Foi a primeira 
mulher a ocupar o cargo de chefe do governo indiano, algo que admiro bastante. Na minha opinião, os cargos 
políticos estão sempre mais associados aos homens, apesar de, hoje em dia, já se notar bastante a diferença, o 
que não acontecia em 1966, em que seria impensável uma mulher exercer um cargo político. 
Para além disso, considero Indira Gandhi uma mulher muito corajosa, ao assumir o cargo de primeira-ministra 
do seu país, que estava em conflito, o que não a impediu de ir em frente e enfrentar os problemas com muita 
coragem. Infelizmente, um destes conflitos foi o lugar e a causa da sua morte.  
Por último, quero destacar o seu importante contributo, por exemplo, no aumento da produção de alimentos, 
bem como no crescimento dos setores industriais, o que prova que uma mulher com os seus estudos e a sua 
valentia pode e tem todo o direito de exercer a profissão que a faça feliz, independentemente, da opinião da 
sociedade. 

Leonor Marques 9.º B 
 
Madre Teresa de Calcutá  
Era uma missionária de quem eu já tinha ouvido falar na catequese, assim como das suas histórias. Mesmo assim, 
com esta biografia, fiquei a saber mais sobre ela e sobre a sua vida, tanto religiosa como pessoal. Já conhecia 
algumas das suas frases, como "É fácil amar os que estão longe, mas nem sempre é fácil amar os que vivem ao 
nosso lado." e "Enquanto estiver vivo, sinta-se vivo." Foi uma defensora não só dos direitos das mulheres, mas 
também dos direitos de todas as crianças e jovens dos países mais pobres.  
WOMAN POWEEER! 

Marília Lopes, 9.º B 
 
Frida Kahlo 
Eu escolhi a Frida Kahlo, que já conhecia de biografias infantis e de pinturas, por ter sido uma mulher lutadora.  
Mesmo com a sua doença que fez com que ficasse deprimida e incapacitada de andar, não deixou de pintar. O 
que é mais inspirador nas mulheres é fazerem imensa coisa ao mesmo tempo, emocionarem-se e nunca 
deixarem os seus sonhos de lado. Frida Kahlo nunca deixou de fazer aquilo de que gostava, mesmo com a sua 
doença. Foi uma mulher forte em ação!!!! 

Sara Santos, 9.º B 
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168 MILHÕES DE CRIANÇAS SEM ESCOLA 

A notícia que acabei de ler deixou-me boquiaberto. Com 

toda esta situação terrível da Covid-19, eu sabia que estavam a 

ocorrer terríveis retrocessos na educação, mas nunca imaginei 

um número tão grande de crianças a não ter aulas.  

O que ainda me deixa mais espantado é estas crianças 

inocentes estarem expostas a consequências, como o 

casamento infantil ou o trabalho infantil, sendo obrigadas a 

casarem a partir dos dez anos, ou a trabalharem a partir dos 

cinco ou seis anos de idade. Isto deixa-me assustado com o 

futuro desta geração que está a sofrer tanto devido a uma 

pandemia que já levou muitos.  

Os efeitos de toda esta falta de aprendizagem podem ser 

terríveis e trazer inúmeros problemas para o futuro. É claro que, 

devido à saúde pública, entendo o fecho das escolas, mas estas 

têm de reabrir o mais rápido possível, ou os governos têm de 

tornar possível que estas crianças frequentem a escola online. 

Se não se apostar nestes futuros adultos, não existirá futuro para o nosso planeta.  

Filipe Costa Ferreira 9.º C 

 

AS AVENTURAS DO PERSA MATEMÁTICO 

 

O livro O Homem Que Sabia Contar, da autoria de Malba Tahan, foi publicado 

em setembro de 2001 pela Editorial Presença com a tradução de Maria das Mercês 

Peixoto. O livro conta a história de um matemático de nome Beremiz, um humilde 

pastor persa do séc. XIII e exímio na arte de calcular, que enfrenta vários desafios e 

curiosos problemas matemáticos durante a sua estadia em Bagdad. 

Em todos os capítulos, são apresentados novos e difíceis desafios a Beremiz, 

que, com todos os seus conhecimentos matemáticos, resolve os problemas sem 

precisar de pensar muito, mesmo alguns nunca antes resolvidos pelos melhores 

matemáticos de toda a história. 

O livro aborda um tema sempre atual: a matemática está onde quer que nós 

vamos. O tipo de escrita é peculiar e, por conta disso, eu necessitei, várias vezes, de 

voltar a ler para perceber a mensagem. 

  Beremiz é uma personagem que se salienta, porque, quando queria resolver um 

problema, não existia mais nada à sua volta (“─ É incrível, meu amigo ─ exclamei ─ 

preocupado com os cubos e quadrados, esqueceste que estavas ameaçado pelo punhal 

de um perigoso assassino.”). A forma de ele pensar torna fáceis os enigmas mais 

difíceis.  

O que mais me espantou foi como a matemática tornou a triste vida de Beremiz 

numa vida invejada por todos os que o rodeavam. Esta obra poderá ser uma ótima 

sugestão para jovens que gostam de matemática, mas não aconselhável a crianças com 

menos de 11 anos ou com dificuldades no cálculo porque, não se percebendo os 

problemas, a história não é cativante. 

É, sem dúvida, um livro que merece reconhecimento porque não só contém uma 

história emocionante, como também explora problemas matemáticos que trazem com 

eles conhecimento e o entretenimento. 

Mateus Ramos, 7.º B 
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Ana Fonseca – 8.º B Filipa Nunes – 8.º B    Iris Rodrigues – 8.º A  Joana Mota – 8.º B Luís Fernandes – 8.º B Luísa Quintas – 8.º B 

 
 
 
Inês Moreira – 8.º B Margarida Silva – 8.º B Maria do Carmo – 8.º A      Nuno Silva – 8.º B Simão Soares – 8.º A            Tomás Lopes – 8.º A 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Notícias em Inglês 
Prof. Sónia Rosa  
 

Em Inglês, os alunos do 8.º ano foram desafiados a escrever uma notícia, de acordo com as regras aprendidas na aula.  

O objetivo era não só pôr a sua criatividade à prova, como também testar os conhecimentos adquiridos. Entre as muitas notícias entregues, 

umas abordavam assuntos da atualidade e que preocupam a nossa juventude, outras eram mais engraçadas e com histórias "do arco da velha". 

 

O Óvulo e a Oval geométricos. Criação de uma máscara veneziana a partir da forma do óvulo. Noção de cores frias e cores quentes 
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João Soares − 6.º F 

Quais são os três problemas que afetam o mundo 

atualmente? 

Na minha opinião, os três problemas, neste momento, são o 

Covid-19, a Economia (falta de trabalho e com isso a falta de 

dinheiro para as pessoas se sustentarem) e a Saúde (poucos 

cuidados médicos). 

 

Se pudesses mudar o mundo, o que farias? 

Se eu pudesse mudar o mundo, começava logo por investir 

muito numa cura para o Covid-19. Depois, acabava com as 

doenças más, a fome e também com a violência. Também 

tornava o planeta muito mais colorido. 

 

Se eu pudesse... acabaria com a fome e daria a todos os 

pobres. 

 

Se eu tivesse uma varinha de condão... transformaria o 

mundo numa pintura colorida e ficaria tudo vermelho. 

 

Se eu tivesse poderes especiais... faria com que todas as 

pessoas fossem amigas e acabaria com o Bullying. 

Filipa Nunes − 8.º B 

Atlântida  
Atlântida é uma lendária ilha ou continente cuja primeira 

menção conhecida remonta a Platão nas obras Timeu ou a 

Natureza e Crítias ou a Atlântida. 

 
Nos contos de Platão, Atlântida era uma potência naval 

localizada «para lá das Colunas de Hércules» (estreito de 

Gibraltar), que conquistou muitas partes da Europa Ocidental e 

África 9000 anos antes da era de Solon, ou seja, 

aproximadamente em 9600 a.C. 

Certos estudiosos questionam se a obra de Platão foi 

inspirada por antigas tradições. Alguns investigadores 

argumentam que Platão criou a história segundo memórias de 

eventos antigos, como a erupção de Thera ou a guerra de Troia, 

enquanto outros insistem que se inspirou em acontecimentos 

contemporâneos, como a destruição de Helique, em 373 a.C., 

ou a fracassada invasão ateniense da Sicília (415 − 413 a.C.).  

Nos contos de Platão, Atlântida era uma potência naval 

localizada «para lá das Colunas de Hércules» (estreito de 

Gibraltar), que conquistou muitas partes da Europa Ocidental e 

África 9000 anos antes da era de Solon, ou seja, 

aproximadamente em 9600 a. C. Estudiosos debatem se e como 

a história ou conto de Platão foi inspirada por antigas tradições.  

Alan Cameron afirma que «só nos tempos modernos é que as 

pessoas começaram a levar a sério a história da Atlântida; 

ninguém o fez na Antiguidade. Embora pouco conhecida 

durante a Idade Média, a história da Atlântida foi redescoberta 

pelos humanistas na Idade Moderna.  

A descrição de Platão inspirou trabalhos idealistas de vários 

escritores da Renascença, como Francis Bacon em «Nova 

Atlântida». 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atl%C3%A2ntida (consultado em 09/03/2021) 

TRABALHO DE PESQUISA – ILHAS DESCONHECIDAS 
 
Matilde Oliveira − 8.º B 

Ilha das Sete Cidades 
QUEM A CRIOU? 

Não se tem a certeza de quem criou esta ilha, 

mas calcula-se que tenham sido os fenícios ou 

outros povos com referência a lendas fenícias. 

Martin Behaim, no seu famoso mapa-mundi de 

Nuremberga, datado de 1492, desenhava sobre a ilha das Sete Cidades a seguinte 

legenda: "Quando corria o ano 714 depois de Cristo, a Ilha das Sete Cidades, 

acima figurada, foi povoada por um arcebispo do Porto em Portugal, com outros 

seis bispos e cristãos, homens e mulheres, os quais tinham fugido de Espanha em 

barcos, e vieram com os seus animais e fortunas."  
 

EM QUE CONTEXTO SURGE? 

A ilha das Sete Cidades ou Antillia era muito falada e era referida em muitas 

lendas da Idade Média. Numa delas relata a tentativa de fuga da invasão 

muçulmana do arcebispo de Portucale, que foi em busca dessa ilha e que a 

encontrou. Porém, depois de sair da ilha, ela magicamente desapareceu e 

durante séculos foi procurada, sem nunca ter sido encontrada. 
 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS... 

"Insula Septem Civitatum", que significaria Ilha das Sete Tribos ou Ilha dos Sete 

Povos (Aira, Antuab, Ansalli, Ansesseli, Ansodi, Ansolli e Com), nas lendas, era 

caracterizada como uma ilha paradisíaca com campos férteis, animais saudáveis 

e civilizações evoluídas com vários serviços, uma sociedade perfeita.  

Muitas pessoas dizem que a ilha das Sete Cidades é, na realidade, o arquipélago 

dos Açores. E até hoje não se tem a certeza se essa ilha é, de facto, verdadeira e 

se é conhecida ou não. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lenda_das_Sete_Cidades (consultado em 06/03/2021) 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lenda_da_Ilha_das_Sete_Cidades (consultado em 27/02/2021) 

https://ruipmartins.tripod.com/ilhasete.html (consultado em 28/02/2021 e 07/03/2021) 
 

Nuno Silva − 8.º B 

Terra do Nunca 
É uma Ilha fictícia, que surge no livro Peter Pan, de James Mathew Barrie. 

É o lugar onde moram Peter Pan, a Fada Sininho e os Meninos Perdidos. 

Peter Pan recusou-se a crescer, por isso os habitantes da Terra do Nunca 

são eternas crianças. Lá a brincadeira e as aventuras nunca acabam. 

A Terra do Nunca surgiu em Inglaterra pela primeira vez, em 1902, na peça de teatro “Peter Pan, Or The Boy Who Wouldn’t Grow Up”. A Terra do 

nunca é tida como símbolo do comportamento eternamente infantil, da fuga à realidade, e da imortalidade. 

J. M. Barrie foi autor de vários livros e peças de teatro. Escreveu Peter Pan, a sua peça mais famosa, que 

depois foi adaptada para livro. Para escrever Peter Pan, Barrie inspirou-se nas histórias que contava aos filhos de 

uma amiga, de quem era tutor. Além de Peter Pan, as personagens da peça são Wendy, Sininho, o Capitão Gancho, 

os Meninos Perdidos. Curiosamente, Michael Jackson inspirou-se em Peter Pan para dar o nome ao seu rancho de 

Terra do Nunca (em inglês, “Neverland”). 

Peter Pan é uma das histórias infantis mais conhecidas do mundo, sobretudo pelos filmes, livros, desenhos 

animados e artigos de merchandising. A primeira adaptação para cimena foi feita em 1953, por Walt Disney. 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Terra_do_Nunca (consultado em 8 de março de 2021) 

https://www.infopedia.pt/$james-matthew-barrie (consultado em 8 de março de 2021) 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Atl%C3%A2ntida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lenda_das_Sete_Cidades
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lenda_da_Ilha_das_Sete_Cidades
https://ruipmartins.tripod.com/ilhasete.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terra_do_Nunca
https://www.infopedia.pt/$james-matthew-barrie


 

 

Página 8/9 

4.ª edição, março 2021 

Rua do Lameiro Novo, 

Arcozelo, Vila Nova de Gaia - TEL: 227 622 443 

ESCOLA BÁSICA 
SOPHIA DE MELLO BREYNER  

 

Ficha Técnica: - Coordenação: Madalena Alves - Edição de texto: Lurdes Bastos - Edição de imagem: Pedro Lima 

 

 

 

  

As Ilhas afortunadas 
 
Leonardo Rocha – 8.º A 

 

As Ilhas Afortunadas (ilhas dos bem-aventurados ou ilhas abençoadas) fazem parte da mitologia Grega e Céltica e são celebradas na literatura 

portuguesa. 

Os gregos referiam-nas como paraísos, locais de repouso dos Deuses e Heróis míticos. 

Acreditava-se que as ilhas se situavam no Oceano Ocidental perto do cerco do rio Oceanus. 

Eram ilhas vulcânicas encantadoras, de clima temperado e com uma vegetação exuberante e aromática. 

As possíveis localizações destas ilhas são a Madeira, os Açores, as Canárias e Cabo Verde. 

Na obra literária Mensagem, Fernando Pessoa refere que as ilhas afortunadas eram mitos e símbolos, que tinham surgido como local fora do 

tempo e do espaço, onde os mitos do Quinto Império, do Encoberto, do Sebastianismo esperavam para se concretizar. 

O historiador romano Plínio-o-Velho e Plutarco, no século I, identificaram as Ilhas Afortunadas com as Canárias, tal como o fez  Luís Vaz de 

Camões, no canto V, estância 8, d’ Os Lusíadas.  
 

https://folhadepoesia.blogspot.com/2015/07/as-ilhas-afortunadas.html 

https://oslusiadas.org/v/9.html#_ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ilhas_Afortunadas 

https://www.escritas.org/pt/t/1279/quarto-as-ilhas-afortunadas 

 

https://folhadepoesia.blogspot.com/2015/07/as-ilhas-afortunadas.html
https://oslusiadas.org/v/9.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ilhas_Afortunadas
https://www.escritas.org/pt/t/1279/quarto-as-ilhas-afortunadas
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Semana da Leitura – LEITURAS E-PARTILHADAS 
O 6.º F partilhou as suas leituras com os alunos dos Carvalhos 

Diogo, João, Rodrigo e Afonso – 6.º F 
 

No dia 12 de março, a professora Sandra Silva da Biblioteca da nossa escola e a nossa 

professora de Português, Delfina Casalderrey, lançaram-nos um desafio: partilha de leituras. 

E nós aceitamos! 

Assim, logo pela manhã, estivemos num Meet com quase 50 pessoas: alunos e 

professores da Escola Básica de Padre António Luís Moreira (Carvalhos). Os alunos das duas 

escolas leram textos variados: contos tradicionais e poemas.  

Foi uma experiência fantástica e todos os alunos adoraram. É isto que a tecnologia 

permite em tempos de Covid-19.  

Podermos estar juntos, nem que seja à distância, e lermos uns aos 

outros, de forma descontraída e divertida.  

Ficou a promessa de repetirmos este evento.  

 

                               https://bibliotecaescolarsmb.blogspot.com/2021/03/leituras-e-partilhadas-2-ciclo.html 
 

 

 SEMANA DA LEITURA 2021       
Diferentes Leituras em Diferentes Formatos em Diferentes Ciclos 

Professora Bibliotecária Sandra Silva 
 

   No âmbito da comemoração da Semana da Leitura de 8 a 12 de março, a Biblioteca Escolar 

dinamizou diferentes atividades de leitura em articulação com as educadoras, professores titulares 

e docentes das disciplinas de Português, Cidadania, TIC, Educação Visual, Inglês e Matemática. 

   Foi uma semana intensa para Ler / Partilhar/ Desafiar / Escutar/ Conhecer / Descobrir / 

Imaginar/ Criar / Ilustrar / Aprender: 
 

 

− Leitura de um conto e desafio da sua ilustração (todos os ciclos de estudo) 

− Leituras Partilhadas externamente on-line com a Escola Básica Padre António Luís Moreira, Carvalhos (2.º Ciclo) 

− Leituras Partilhadas internamente on-line (1.º e 2.º Ciclo) 

− Leituras Sustentáveis sobre os resíduos elétricos e eletrónicos e sessão teórico-prática destinada (7.º ano)  

− Leituras Seguras com as BD da Internet Segura (2.º e no 3.º Ciclo) 

− Leituras em Inglês “Do you want to hear and read an interesting story?” (3.º e 4.º anos, 2.º e 3.º Ciclos) 

− Leituras da biografia de Personalidades Femininas Famosas (4.º ano, 2.º e 3.º Ciclos) 

− Encontro on-line com o Autor Ricardo Choupina (1.º Ciclo da EB Aguda)  

− Desafio Matemático “Ler/ Resolver/ Encontrar a Solução!” (5.º ano) 

− 3 Históri@s só para Ouvir (Pré-escolar e 1.º Ciclo) 

 

JÁ CONHECES O BLOG DA NOSSA BIBLIOTECA?     https://bibliotecaescolarsmb.blogspot.com 
 

 

História colaborativa com os colegas italianos (eTwinning) 
Maria Clara, Mafalda e Maria Beatriz – 6.º F  
 

Durante o mês de março, a turma do 6.º F esteve a escrever uma história em colaboração com os colegas da Escola de Cremona, Itália. 

Na elaboração desta história, participaram também os colegas da turma 6.º A. 

A história é baseada num rapaz chamado Matteo, que vive em Cremona e que adora jogar Rocket League na sua Playstation. A sua comida 

favorita é pizza, um clássico da gastronomia italiana. O grande desafio de Matteo é escrever, à sua amiga portuguesa, da Escola Sophia de 

Mello Breyner, em Portugal, sobre os seus sentimentos e emoções durante a pandemia.  

Com a descrição do Matteo, os colegas de Cremona irão fazer uma 

mascote. 

Nós, aqui em Portugal, estamos à espera da continuação da história e 

da descrição da personagem portuguesa para fazermos a nossa.  

Estamos ansiosos!... Estamos certos de que vai ser uma surpresa!... 
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