
 

 

Página 1/12 

6.ª edição, junho 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 

   
 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

24 anos.  Para vocês, queridos Alunos, o equivalente a duas vezes a vossa vida. Para vocês, estimados Pais e 

Encarregados de Educação, o correspondente à pré-história das vossas vidas, antes de serem pais. Para vocês prezados 

Colegas de trabalho, em diferentes fases da vida, um tempo mais de primavera ou mais de outono, mas de qualquer dos 

modos, muito tempo. 

Para mim, os 24 anos em que tive a função de diretora da Escola Sophia de 

Mello Breyner, muito inicialmente só da Escola de 2.º e 3.º ciclos e, de seguida, 

do Agrupamento, incluindo o pré-escolar e o 1.º ciclo. 

Chegou a altura de me despedir de todos vocês. 

Da função de diretora e também da função de professora, que desempenhei 

nos remanescentes 21 anos de carreira docente. É mesmo isso: 45 anos, que 

completei no mês passado. 

Saio, não porque me sinta sem forças e muito menos sem ânimo, mas 

porque receio já não conseguir corresponder ao que toda a comunidade 

educativa exige e merece de quem tem a ousadia de se propor responsabilizar-

se pela sua liderança.  

Prefiro deixar saudade na lembrança de todos do que arriscar comiseração. 

Eu sei que sentirei a falta de todos e de qualquer um de vós.  

Dos Alunos, do colorido das suas figuras e da animação dos seus risos e conversas jorrando pelos portões da Escola 

e dando vida e razão a estas paredes e a todas as demais presenças na Instituição.  

Dos Pais, da ansiedade dos primeiros contactos, da tocante crença na Escola ao fazer-nos a entrega do seu bem mais 

precioso, da confiança ganha e afirmada no traçar de uma educação conjunta. 

Dos Docentes e Não docentes, das suadas estratégias de melhoria do nosso desempenho, dos extraordinários projetos 

imaginados e concretizados, da alegria dos sucessos académicos dos nossos alunos, dos inúmeros prémios ganhos, de 

um dia a dia de dedicação e esforço. 

É um novo ciclo. 

Façam o que sempre fizeram ao longo dos passados 24 anos, Alunos, Pais e Trabalhadores da Escola – vocês é que 

são os atores! 

Continuarão a ser o orgulho desta comunidade. 

E a Sophia continuará firmemente a ser um bastião de atento acolhimento, transmissão de valores, conhecimento e 

desenvolvimento de competências. 

Fiquem bem. 

Ficam para sempre no meu coração. 

                                                                                       Luzia Veludo 
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A MINHA MÃE 
 
A minha Mãe  
É amorosa, bondosa, cuidadosa.  
 
A minha Mãe tem bom coração,  
Mas, quando ela diz não, é não.  
 
Eu amo-a  
Tanto, tanto, tanto,  
Até quando ela está a trabalhar,  
Para nos poder sustentar.  
 
Às vezes ela é chatinha,  
Outras vezes faz-me rir,  
Ela é a melhor Mãe  
Que à Terra podia vir.  
 
Eu não estou sempre com ela,  
Mas posso afirmar  
Que ela é a melhor super-heroína  
Que o Mundo me podia dar. 

Inês Castro, 6.º G 

 

Em Portugal, o Dia da Mãe comemorou-se durante muito tempo a 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição. Depois, 

a comemoração passou para o primeiro domingo do mês de maio, mas o significado manteve-se: na tradição católica, maio 

é o mês de Maria, a mãe de Jesus Cristo. 

Espanha – que também já celebrou a 8 de dezembro – comemora agora também no primeiro domingo de maio, à 

semelhança de Moçambique, Cabo Verde e Angola. O Brasil escolheu o segundo domingo de maio para comemorar o Dia 

das Mães, designação utilizada no país irmão.  

Para comemorar este dia, os alunos do 6.º G, 6.º H e 6.º I dedicaram bonitos poemas às suas mães. 

 

 

MÃE 
 
Mãe, mãe que protege,  
Mãe, mãe que ama,  
Mãe, mãe que trabalha,  
Mãe, mãe que sorri.  
 
Mãe que é única  
E que não há nenhuma assim!  
 
As mães que ralham  
Não significa que não amam.  
 
Todas as mães do mundo são 
especiais  
E prontas para ajudar  
E para serem ajudadas.  
 
Então nunca te esqueças  
De quando a vires  
Dares um abraço e um beijinho! 

Joana Remelhe 6.º H 

 MÃE 
 
A Mãe 
Brilha que nem o Sol.  
 
A Mãe  
É uma rosa do meu jardim.  
 
Tem cabelos ondulados  
E olhos escuros como chocolate.  
 
A Mãe sabe sempre como ajudar.  
É limpa e organizada.  
 
A Mãe  
É exigente, mas é querida.  
É dramática, mas amável.  
 
É a minha Mãe. 
 
E é perfeita! 

Carolina Gomes, 6.º I 

 

MÃE 
 
A mãe é a jardineira  
E eu a flor.  
 
A Mãe tem o sorriso branco  
Como as nuvens  
E os cabelos loiros  
Como o Sol.  
 
A Mãe tem mais força que o Adamastor,  
Carrega sacos e sacos do supermercado  
E ainda me carrega a mim.  
 
A Mãe faz um jogo do Sporting  
Virar uma alegria.  
Faz o estudo ser divertido.  
E canta-me músicas que ficam no ouvido. 

Dinis Anjos, 6.º I 

 

MÃE 
 
Mãe, eu amo-te daqui até à Lua.  
O tempo pode passar  
Que eu para sempre  
Te vou amar.  
 
Tu és linda como o sol do luar.  
Sempre que estou em perigo,  
Tenho a minha mãe  
Para me ajudar.  
 
Nunca me esquecerei de ti,  
Pois és uma mãe incrível!  
Mãe, gosto muito de ti! 

Érica Ribeiro, 6.º G 

 

POEMA À MÃE 
 
Mãe é aquela que nos dá carinho.  

Mãe é aquela que dá muita alegria ao nosso dia.  

Mãe é aquela que faz tudo de bom para nós.  

Mãe é aquela que tem sempre paciência connosco. 

Beatriz Guedes, 6.º H 

 

MÃE 
 
Tanta coisa tenho para te dizer,  
Nem sei por onde começar.  
 
Amo-te muito!  
Deste-me a vida,  
E eu sou grato por isso.  
 
Amo-te muito!  
És a minha vida!  
 
Obrigado por tudo o que fazes por mim.  
Minha mãe, minha amada mãe! 

Mateus Silva, 6.º H 
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DIA DA FAMÍLIA 

 Rita Guedes – 5.º J 
 

A família Guedes, constituída por três pessoas, o pai, a mãe e uma 

filha, comemoraram o Dia Internacional da Família de uma forma 

invulgar. Não o fizeram no próprio dia, mas no dia seguinte, no domingo, 

dia 16 de maio de 2021. 

O dia começou bem cedo com uma ida ao supermercado fazer 

compras de bens essenciais para entregar na Escola Sophia de Mello 

Breyner, para serem distribuídos por famílias carenciadas do nosso 

Agrupamento. 

De seguida, apesar de o tempo estar chuvoso, deu-se início a uma 

aventura extraordinária. A família Guedes realizou um percurso 

pedestre pela natureza, onde a boa disposição foi uma constante, entre 

pinhais, poças de água, lama, muitas plantas e animais, sons de 

diversos pássaros, cores da primavera e aromas da terra. 

No dia 14 de maio, os alunos de EMRC do 5.º ano fizeram uma surpresa para os pais, entregaram diplomas às suas 

famílias numa sessão na plataforma meet. 

Como as coisas mais simples podem ser as mais importantes na vida, esta atividade tão simples uniu e, certamente, 

tornou mais feliz a minha família. 

 

Rita Guedes – 5.º J 

OBRIGADO A TODOS! 
 TURMA 6.º H 
 

Para comemorar o Dia internacional da Família, os alunos do 6.º H agradeceram a quem os ajuda a crescer e a ser 

pessoas melhores, a cada dia que passa. 

 

Beatriz Azevedo – Obrigada aos meus pais por me darem educação, amor e respeito, pois estes são os valores que me 

têm ajudado a crescer. 

Beatriz Guedes – Obrigada, pai, por estares lá quando eu estava mal e por me teres feito sorrir. 

Fabiana Simaria – Obrigada aos meus familiares e amigos por estarem comigo em todos os momentos. 

Gabriela Silva – Obrigada, mãe, por me dares os melhores conselhos. 

Gonçalo Pinto – Obrigado por me ajudares a ter calma quando eu preciso, 

pai. 

Inês Silva – Obrigada, mãe, por me ajudares a crescer saudável e 

feliz. 

Joana Remelhe – Obrigada, mãe, por me ajudares e me dares apoio, 

sempre que eu preciso. 

Nina Izmailova – Obrigada aos meus familiares por não me deixarem 

sozinha sempre que estou magoada. 

Rodrigo Chilro – Obrigada, mãe, por sempre me apoiares nos momentos 

em que estive mal, e por estares sempre lá para me 

ajudar. 

Tânia Marques – Obrigada, mãe, por me ajudares e me apoiares 

sempre. 

Tomás Magalhães – Obrigado, mãe e pai, por estarem sempre ao meu lado a 

ajudar, quando preciso. 
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  Um abraço numa carta 
 
 

O 6.º F e o 6.º H, assim como alguns alunos do 8.º e 9.º anos aderiram ao projeto “Um Abraço numa Carta”, promovido 

pela Juventude #Gaia 2014.  

No atual contexto pandémico, as fragilidades da sociedade tornaram-se mais evidentes, nomeadamente, na idade 

sénior. Este projeto surgiu da necessidade de minimizar o isolamento dos idosos e promover uma dinâmica de interação 

com a comunidade escolar e o exercício de uma cidadania ativa. 

Assim, os nossos alunos deixaram-se levar pela sua sensibilidade e redigiram bonitas cartas, que chegaram ao 

Centro Social Paroquial de Oliveira do Douro, distribuindo palavras de conforto e de esperança, e muitos sorrisos.  

 

Queridos avós de todo o Portugal,  

não se sintam sozinhos,  

pois, por todos nós, serão respeitados,  

com muito amor e carinho!  

 

Envelhecer,  

não é uma tortura,  

mas sim,  

muitos anos de cultura!  

 

Nesta época complicada,  

todos vocês precisam de apoio,  

da palavra de uma pessoa amada,  

e não de desapoio.  

 

Meus queridos lares,  

prestem bem atenção,  

protejam bem os idosos  

com todo o vosso coração!  

 

Beijinhos!  

Beatriz Azevedo, 6.º H 

 

EB Sophia de Mello Breyner, 17 de março de 2021 

 

Para alguém muito especial! 

Não tenhas medo do que pode vir, tudo melhorará e com isso 

poderemos estar de volta à nossa família. Quem perde as 

esperanças é porque não tem força! 

Tu pelo contrário, tu és uma pessoa forte e incrível. 

Nunca percas a Esperança! 

 

Rodrigo Pereira, 8.º A 
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10 000 ESTOJOS para Guiné Bissau 
Matilde Ferreira – 7.º B 
 

A ONGD (Organização Não Governamental para o Desenvolvimento) Na Rota dos Povos 

acredita que A Educação é o Único Caminho para qualquer povo crescer, ou até para alguém 

conseguir sair de um círculo de pobreza em que vive.  

Por este motivo, criou a campanha “10 000 estojos para a Guiné Bissau”, com o objetivo 

de recolher 10 000 estojos para as crianças necessitadas da Guiné Bissau. Esta campanha 

pode parecer pouco interessante porque, para nós, um estojo não é nada de especial, mas, 

para estas crianças, é um grande presente.  

Com tão pouco podemos fazer a diferença na vida de 

uma criança, e deixá-la com um sorriso na cara. 

No âmbito do DAC de 7.º ano, “De mãos dadas com 

a Guiné”, a Escola Sophia de Mello Breyner aderiu a esta 

iniciativa, incentivando os alunos a colaborarem, fazendo  

um estojo em tecido que podiam rechear com material escolar. Na semana de 31 de 

maio a 4 de junho, esteve montada uma banca no polivalente, onde alguns alunos do 7.º 

ano recolheram cadernos, marcadores, lápis de cor, cola, afias, lápis, borrachas, 

esferográficas, 353 estojos reutilizáveis, bem como 253 confecionados pelos alunos, 

graças ao empenho e entusiasmo da comunidade escolar que percebeu a importância 

desta missão.  

Junta-te a nós, vamos todos colaborar para a Guiné ajudar! 

 

 DAC 7.ºANO 
Turmas 7.º Ano 

 

No âmbito do desenvolvimento do DAC «De mãos dadas com a 

Guiné», na disciplina de Francês, as turmas do 7.º ano, elaboraram 

as seguintes frases: 

 

POUR AIDER LES AUTRES, IL FAUT ÊTRE SOLIDAIRE. 

POUR RENDRE LES AUTRES HEUREUX, IL FAUT CONTRIBUER. 

POUR ÉTUDIER, IL FAUT DU MATÉRIEL SCOLAIRE. 

POUR OBTENIR DES CONNAISSANCES, IL FAUT LIRE. 

POUR RENDRE LE MONDE MEILLEUR, IL FAUT AVOIR DE LA PAIX. 

POUR ÊTRE RESPECTÉ, IL FAUT RESPECTER LES AUTRES. 

POUR COMPRENDRE L’EXCLUSION, IL FAUT S’ENGAGER. 

POUR ÊTRE SAIN, IL FAUT MANGER ÉQUILIBRÉ.  

POUR ÊTRE AIMÉ, IL FAUT AIMER LES AUTRES.  

POUR FINIR AVEC LA MISÈRE, IL FAUT ÊTRE SOLIDAIRE.  

POUR VIVRE DANS UNE SOCIÉTÉ JUSTE, IL FAUT ÊTRE TOLÉRANT. 

POUR FAIRE LA DIFFÉRENCE, IL FAUT AGIR ENSEMBLE.  

POUR ÊTRE PLUS FORTS, IL FAUT UNIR DES EFFORTS.  

IL FAUT SE RESPECTER SOI-MÊME POUR SE FAIRE RESPECTER DES AUTRES.  

IL FAUT COLLABORER POUR AIDER LES AUTRES.  
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COMEMORAÇÃO DO DIA DO AUTOR PORTUGUÊS (22 MAIO) 
 Prof. Bibliotecária Sandra Silva 
 

No âmbito do Plano Nacional das Artes e da comemoração do Dia do Autor Português, 

a professora bibliotecária promoveu a atividade “Vamos conhecer Vânia Pimenta?” nas 

turmas de 3.º ciclo em articulação com os professores de português. 

Vânia Pimenta, uma ex-aluna da nossa escola, jornalista do Porto Canal e autora do 

livro “Ei, onde estão os Pais?”, conta-nos um pouco o seu percurso de vida, dando-nos o 

testemunho enquanto escritora, determinada a alcançar os seus sonhos, e envolvendo-nos 

na sua paixão pela ARTE da ESCRITA! 

 

MARATONA DA LEITURA 
 Mateus Ramos – 7.º B 

 

No dia 5 de maio, ocorreu na Escola Sophia de Mello Breyner a 

maratona de leitura, subordinada ao tema “A minha pátria é a língua 

portuguesa”, para assinalar o dia mundial da língua portuguesa. 

 Os alunos do 2.º ciclo participaram entre as 11H20 e as 12h05, 

enquanto os alunos do 3.º ciclo concretizaram a atividade entre as 

17h10 e as 17h55. 

Os leitores selecionados deslocaram-se ao polivalente, onde 

leram os seus textos, individualmente ou em pares.         

Devido ao contexto pandémico, todos os alunos da escola 

puderam assistir à transmissão da maratona da leitura a partir da 

sala de aula, através da plataforma meet. 

A emissão começou com uma breve introdução, à qual se seguiu a leitura de poemas de autores de língua portuguesa. 

 

A MINHA PÁTRIA É A LÍNGUA PORTUGUESA 
DIA MUNDIAL DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 

LEITORES DE SOPHIA 
 Prof. Madalena Alves 
 

        Ficou concluída durante o mês de abril mais uma edição do nosso concurso de leitura “Leitores de Sophia”. Trata-se 

de uma atividade que já ganhou raízes na Sophia e que envolve alunos do 4.º ao 9.º ano.  

       Este ano encontramos um formato diferente, devido aos constrangimentos causados pela situação pandémica, mas 

todos nos adaptamos e empenhamos para que tudo corresse bem. Foi uma grande azáfama gravar, submeter e ouvir 

todas as leituras, mas estamos todos de parabéns: os professores de português, os elementos do júri e, sobretudo os 

alunos, que participaram com entusiasmo, responsabilidade e muita qualidade.  

       Fica aqui um louvor particular para os vencedores de cada escalão: Maria Mesquita, Filipe Silva, Carolina Mendes e 

João Ribeiro. PARABÉNS! 
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  *CRÍTICA* Este ano o INDIE JUNIOR veio à escola       

 

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. 

O Apelo Selvagem de Jack London 

Leonor Marques – 9.º B 
 

Buck era um cão doméstico. Vivia feliz numa mansão com os seus donos, até que um dia foi raptado e vendido. Foi 

transportado para Yukon, no Alasca, para ser usado como puxador de trenós na corrida ao ouro. Aqui, foi acolhido por um 

novo dono, Perrault. Passou por dias difíceis, com muito trabalho em conjunto com outros cães. Rapidamente se tornou no 

melhor e mais eficaz cão da matilha! Com tanta aventura e transformação, ao liderar equipas de cães e ao enfrentar 

adversários, acaba por se tornar num cão selvagem.  

Foi vendido novamente, desta vez a John Thornton, um senhor idoso. Os dois 

criaram uma grande amizade e um grande carinho um pelo outro. A relação entre ambos 

era como uma relação de humano para humano. Foi como “amor à primeira vista” 

quando os dois se conheceram. Ambos se completavam um ao outro. John vivia sozinho 

e precisava de um companheiro na sua vida e Buck precisava de um dono e de um lar.  

Aprendi com este livro que os animais devem ser tratados com dignidade, com 

carinho e com respeito, como os seres humanos. Não devem ser tratados como 

“ferramentas” para trabalho pesado. Neste livro, podemos ver como os animais são tão 

parecidos com o ser humano.  

O ser humano necessita de amor, carinho, atenção, respeito, tal como um animal… O ser humano necessita do conforto 

do seu lar, tal como um animal… O ser humano muda conforme os caminhos da vida, assim o mesmo aconteceu a Buck… 

A presença de um animal nosso amigo na nossa vida é muito importante, pois sabemos que é alguém que está sempre 

lá para nós, independentemente daquilo que somos ou das nossas ações.  

 

 

“Vanille”, de Guillaume Lorin 
 Beatriz Carvalho – 9.º C 
 

Gostei imenso desta curta-metragem devido ao facto de, a meu ver, 

estar relacionada com o amor-próprio. 

Vanille era uma rapariga que estava na fase da adolescência e, por 

isso, não conseguia aceitar o seu cabelo que era volumoso e bastante 

encaracolado, mas, depois de ir para Guadalupe e conhecer a lenda 

do “Soukounian”, uma criatura mágica que roubava o cabelo das 

mulheres de Guadalupe, a sua forma de pensar mudou. 

Vanille, para salvar o cabelo de 

toda a gente, teve de escalar um 

vulcão, dentro do qual se 

encontrava uma planta com o pólen 

que poderia combater o 

Soukounian.  

Vanille não só conseguiu o 

pólen como também combateu esta 

criatura, acabando por perceber que o cabelo dela fazia parte da sua 

essência e fazia parte da sua “marca”. 

É por isso que devemos aceitar-nos tal como somos porque, quando 

conseguirmos fazê-lo, iremos viver muito mais felizes. 

 

“Daqui à Lua”, de Sara Koester 

 Érica Silva – 9.º C 
 

Esta Curta-Metragem conta a história de Kess, 

uma menina que perde a sua irmã, a Bo, aos 5 

anos de idade. Aborda a perda de uma pessoa que 

amamos imenso, mas também fala da vida que 

temos e da maneira como lidamos com as coisas 

depois da morte de alguém que amamos muito.  

A Kess sempre teve bastante receio de contar 

certas histórias sobre a vida dela porque não tinha 

a certeza de como os amigos iriam reagir, apesar 

de sempre a apoiarem e a ajudarem a tentar 

ultrapassar essa fase difícil da sua vida. E, com a 

ida para o secundário, essa dúvida surge 

novamente, não tendo a certeza se deve contar 

aos seus colegas novos o que aconteceu à sua 

irmã.  

Esta história deixou-me emocionada e triste, 

porque me imaginei na pele da Kess, já que 

também tenho uma irmã que é a pessoa que mais 

amo e sem a qual não iria saber viver. 
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O CINEMA E A PALAVRA 

                                                                                                                       

      A propósito do Dia Mundial da Língua Portuguesa, o PNC 

(Plano Nacional de Cinema) propôs alguns filmes para serem 

vistos e debatidos nas escolas, sob o lema O cinema e a 

palavra. 

O 9.º B assistiu ao documentário de Francesco Cerruti “Sim, 

eu consigo”, que nos apresenta o projeto de Tiago. 

Tiago nasceu surdo. Consegue com facilidade comunicar 

com a sua família que fala a língua gestual, mas no mundo 

exterior, sente-se isolado.  

SIM, eu consigo 

Rafael Cardoso – 9.º B 
 

Ter visto esta reportagem fez-me refletir sobre muita coisa 

como, por exemplo, não se ensinar a linguagem gestual nas 

escolas, queixarmo-nos demasiado, e ainda existirem pessoas 

sem maldade dentro delas.  

Vivemos numa sociedade cruel e injusta, mas no meio de 

tudo isso ainda existem pessoas 100% otimistas. Não me refiro 

apenas ao Tiago, que quer espalhar a linguagem gestual por 

Portugal e quem sabe pelo mundo, não falo só da família dele 

que o apoiou na conquista do seu sonho, mesmo sabendo o quão 

duro e difícil pode ser o caminho para lá chegar, nem falo dos 

seus amigos que foram assistir à aula. Falo de todos os que 

ajudam na conquista do seu sonho, apoiando-o e partilhando o 

seu canal do Youtube. 

Este menino tem um sonho e tem todas as capacidades para 

dizer "Sim, eu consigo" e alcançar o seu sonho. E, se ele vai dizer 

"Sim, eu consigo", porque vamos nós virar as costas aos sonhos 

na primeira dificuldade? Porque vamos nós ficar sentados sem 

fazer nada a reclamar deste ou daquele, porque não dizemos 

também "Sim, eu consigo" e corremos atrás dos nossos sonhos?  

  Ele tanto luta por conquistar o sonho dele, como nos faz 

lembrar que temos de correr atrás do nosso. 

 

Rádio Sophia 

Prof. Margarida Alves 
 

No dia 23 de abril, a Rádio 

Sophia retomou a sua atividade, 

como proposta dos alunos 

presentes na Comissão Consultiva 

do nosso Projeto Cultural de 

Escola (“Germinar”). 

A primeira emissão, em direto, assinalou um dia muito 

importante na história do nosso país – o 25 de abril –, destacando 

não só a importância da rádio, como também das músicas de 

intervenção nessa época. Foram recordadas canções de José 

Afonso, José Mário Branco, Fernando Tordo e Manuel Freire. 

Neste primeiro dia, foi grande a satisfação de toda a equipa 

deste projeto, à qual se juntou também algum nervosismo por querer 

que tudo corresse bem. 

A nossa Rádio Escolar emitiu sessões em direto, durante os 

intervalos das 11h10 e das 15h20, bem como o podcast 5m de rádio, 

no início das aulas seguintes, em que puderam ser escutados vários 

temas do interesse dos alunos que participaram. 

No próximo ano letivo, contamos prosseguir com este projeto e 

teremos muito gosto em alargar a equipa.  

 

1.º Episódio 
Ver aqui 

CineSophia 

Prof. Madalena Alves 
 

       O cineclube CineSophia nasceu da parceira do PCE 

Germinar com alguns parceiros locais.  

       Pretende-se, neste cineclube, entrar numa viagem que 

nos leve a explorar as ligações entre o cinema e as outras 

artes (da literatura à música), e convocar a discussão e 

comentário de filmes e suas temáticas. 

       A programação será feita em parceria com a Chãos de 

Ferro - Associação Cultural e os seus parceiros (a produtora 

e distribuidora PapaveroNoir – Filmes Unipessoal, Lda e o 

Blog/Canal de cinema Oito Milímetros e Meio) e contará com 

o apoio da Academia das Artes da Junta de Freguesia de 

Arcozelo. 

       Este ano tivemos duas 

sessões online, seguidas de 

conversa. No próximo, vamos 

continuar a crescer e 

contamos consigo na nossa 

“sala de cinema”.  
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9th C AT THE OSCARS 
  

The incredible  

Frances McDormand 
Ana Pereira e Beatriz Carvalho – 9.º C 

 

Hi everyone! 

Today we are going to talk about this 

year’s Oscar winner for Best Actress. Her 

name is Frances McDormand, she is 63 

years old and she was born in Gibson, 

Illinois in the USA. 

She won the Oscar because she 

participated in a film called Nomadland. 

The film is about a woman in her 60s who, 

after losing everything in the great 

recession, embarks on a journey through 

the American West, living like a modern 

nomad. She has won many awards but the 

most important ones were four Oscars, 

three for the Best Actress and one for Best 

Film. 

And now, a curiosity about this actress! 

Very few know but Frances was 

adopted by the couple Noreen and Vernon 

McDonald when she was just one year old. 

Her given name was Cynthia Ann Smith 

and she still had nine more adopted 

brothers. Due to this year's Oscars we 

became huge fans of Frances McDormand.  

She is totally amazing!  

 

If Anything Happens 

I Love You 
Cátia Madeira e Lara Mendes – 9.º C 

 

 

 

 

 

 

 

This short film is about two 

parents trying to overcome the death 

of their daughter, who died during a 

school shooting. 

After the daughter’s death the 

couple stops talking and start being 

away from each other. They refused to 

speak face to face, but they were being 

watched by shadows that express their 

true emotions. As the parents' 

shadows move away, the daughter’s 

shadow brings them together, forcing 

them to see the good memories they 

were able to experience with the 

daughter when she was alive. They 

hugged each other and the daughter’s 

shadow became a light between them.   

The message that this short film 

sends is that it’s always good to have 

someone to support us in the most 

difficult moments and also that we 

invest far too long thinking about the 

bad things that happened, instead of 

thinking about the good things and try 

to see the good side of things, like this 

couple did.  

 

The Trial of the Chicago 7 
Ana Andrade e Diana Lopes – 9.º C 

 

The movie the “Trial of the Chicago 7” was nominated for the 

2021 Oscars for Best Movie, Best Photo, Best Original Song, Best 

Cinematography and Best Movie Editing. 

The Film is based on a true story that takes place in nineteen 

sixty-eight, when groups opposed to United States participation 

in the Vietnam war, marched towards Chicago, where the 

Democratic Party Convention was taking place. 

With the large number of people, the movement got out of 

control and protesters and police clashed, leaving a series of 

injured and wreckage all over the city.  

The government sued eight men, leaders of different political 

movements for allegedly organizing a conspiracy. 

The message of the movie is about the historical importance of 

that judgment, but it is especially about the people who 

promoted it all. 

Due to the events on January 

6th, 2021, as the United States 

Capitol in Washington, D.C., was 

stormed during a riot and a violent 

attack against the U.S. Congress took 

place, it is no wonder that this feature 

film got so much attention and praise. 

 

Frances McDormand 
Marisa Seara e Ana Oliveira – 9.º C 

 

Breaking News: Frances McDormand won an Oscar as the best actress with the film 

“Nomadland”. 

For the third time Frances McDormand got nominated and won at the Oscars a few 

weeks ago.  

She first became an award winner when she played Marge Gunderson a pregnant 

police officer in “Fargo” and Doris Crane in “The man who wasn’t there”. She is a 

gorgeous actress which is why she was nominated for many awards during her career not 

only as best supporting actress but also a producer. This year she again won the Oscar for 

best actress in Nomadland, playing a woman in her sixties who, after losing her husband 

and everything she owned in the Great Recession, embarks on a journey through the 

American West, living as a van-dwelling modern-day nomad.  

We had the opportunity to hear her candid words as she said that she was so excited 

and grateful for winning this award: “My voice is in my sword. We know the sword is our 

work. And I like work," McDormand said in accepting the award, echoing a line from the 

film, that you absolutely should not miss! 

 

Promising Young Woman 
Filipe Ferreira – 9.º C 

 

Today we’re going to talk about the movie “Promising Young 

Woman”.  

This movie got nominated for five academy awards and won 

the Oscar for best original screenplay.  

The film stars Carey Mulligan as the main character, whose 

name is Cassandra, or Cassie. Carey Mulligan rose to fame for 

her roles in films like “An Education” and “Drive”.  

The movie itself talks about an almost 30-year-old woman, 

named Cassandra, that dropped out of medical school due to a 

hideous crime that involved her and her best friend, Nina. Now 

her life has become boring and monotonous. She still lives with 

her parents and works at a coffee shop to earn a living. But she 

has found the perfect way to deal with her painful past. Every 

week Cassie gets in her party clothes and goes out to some club. 

In the clubs she pretends to get 

extremely drunk and then she 

starts searching for all sorts of 

nocturnal predators and other 

wolves in sheep’s clothing who are 

unaware that sometimes the 

hunter can become the prey. Then, 

one day, Cassie reconnects with an 

old friend, Ryan, and suddenly she 

wants to end her schemes.  

However, we all know that breaking bad habits is better said 

than done.  

Could Ryan be the one? Can Cassie end her schemes? You’ll 

only find out when you watch the movie. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Capitol
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Capitol
https://en.wikipedia.org/wiki/Washington,_D.C.
https://en.wikipedia.org/wiki/Riot
https://en.wikipedia.org/wiki/117th_United_States_Congress
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Encontro on-line com os nossos amigos italianos 

Turmas 6.º A e 6.º F 
 

  Os alunos das turmas 6.º A e 6.º F 

encontraram-se, via meet, com os colegas 

de Itália, no dia 12 de maio.  

  Foi uma experiência fantástica e todos 

ficaram felizes por conhecerem os amigos 

com quem têm trocado correspondência ao 

longo deste ano no âmbito do projeto 

etwinning "Learning English with a 

Penfriend".  

  Falou-se em inglês e todos aprenderam 

palavras em italiano como, por exemplo, 

"Ciao". 

  Ficou combinado um novo encontro on-line, no final do mês, com os alunos de Cremona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letras Galegas 2021 – Xela Arias 

Turma do 6.º I 
 

Mais uma vez a nossa escola foi parceira no projeto Letras Galegas. Este 

ano, foi dedicado à poeta Xela Arias.  

A nossa turma leu um conto que ela escreveu apenas com 11 anos e com 

o qual ganhou um prémio em Vigo.  

Pesquisamos sobre a sua vida e obra nas aulas. E também participamos 

com outras escolas no Concurso de Marcadores de Livros.  

Foi um projeto interessante e aprendemos de forma diferente.  

O galego é parecido com o português e os nossos colegas vivem não 

muito longe de nós.   

Quem sabe se um dia, quando formos a Santiago 

de Compostela, possamos visitá-los.  

Era bem divertido!  

 

https://www.iessanclemente.net/letras-galegas-2021-xela-arias/ 

 

 

https://www.iessanclemente.net/letras-galegas-2021-xela-arias/
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O Rapaz de Bronze 
Prof. Paula Neves 

 

 

Os esboços e desenhos selecionados, realizados pelos alunos dos 7.º e 8.º anos na aula de Educação 

Visual, consistiram em desenvolver um projeto para a imagem do painel no polivalente da escola sobre o 

espaço exterior e natural que contextualiza o conto O Rapaz de Bronze, de Sophia de Mello Breyner 

Andresen. 
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Concurso “Era uma vez Abril” – HGP 6.ºano 
Departamento CSH / HGP (2.º Ciclo) 

 

   Na nossa escola também se festejou o “25 de Abril” e os alunos do 6.º ano participaram no concurso dedicado a este 

tema. Foram 24 os participantes de várias turmas do 2.º Ciclo.  

   Cada aluno podia participar com um trabalho escrito e foram muitas as histórias e poemas que os jovens 

apresentaram. Os alunos revelaram conhecimentos importantes sobre esta época importante da História de Portugal e, 

acima de tudo, muito empenho e criatividade.  

    Os trabalhos foram avaliados por um júri 

formado por representantes do Departamento 

Curricular de Ciências Socais e Humanas da Escola 

Sophia de Mello Breyner. 

    Foram atribuídos prémios aos três vencedores 

(1.º, 2.º e 3.º lugares), assim como certificados de 

participação a todos os alunos que concorreram.  

Os professores de História e Geografia de 

Portugal dão os parabéns a todos os alunos que 

aceitaram este desafio e esperam que outros lhes 

sigam o exemplo em iniciativas futuras. 

PROJETO TIC 7.º ANO  

“Robô Reciclado”  
Prof. Pedro Lima 

 

   No seguimento do programa curricular de 

TIC na área da programação, no final do 3.º 

período, os alunos do 7.º ano foram 

desafiados a construir um robô com materiais 

que poderiam ser reciclados.  

  Cada aluno recolheria os diversos 

materiais e apresentava uma lista. Os alunos 

teriam também de dar um nome ao seu robô e 

definir a função que eles desempenhariam na 

sociedade. Todos demonstraram um grande 

interesse, muito empenho e criatividade.  

   Os robôs foram expostos no Polivalente 

da escola, onde poderiam ser apreciados por 

todos os restantes alunos, professores e 

funcionários. 

 
POR UM FUTURO + SUSTENTÁVEL 

Maria Beatriz Correia 
6.º F 

 

Pedro Vieira Gil 
6.º D 

 

Dinis Silva 
6.º E 

 


