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Artistas e
Artesãos
Semana do Cinema Francês
Prof. Lurdes Natário
Na semana de 1 a 8 de abril, decorreu a Semana do Cinema Francês, uma
rubrica do PNCSophia, em articulação com a Biblioteca da Escola.

pelo

gentilmente
Teatro

O trabalho do Ensemble Sophia de Mello Breyner culminou na realização do
Concerto da Primavera, que se realizou no passado dia 5 de abril, na Escola Sede
do Agrupamento de Escolas Sophia de Mello Breyner.
Foram interpretadas obras de R.
Schumann, J. Brahms, A. Rubinstein e
L. van Beethoven. A última obra, "Ode à
Alegria", contou com a colaboração de
alunos convidados de turmas de 2.º
ciclo.
Este concerto foi precedido de duas
outras

apresentações

públicas

em

Escolas Básicas da Boavista e da Aguda.

cedidos

Municipal

Prof. Helena Cabral

escolas do 1.º ciclo do Agrupamento –

Entre os filmes exibidos, 4
foram

Concerto da Primavera

Estes concertos terminaram com a interpretação conjunta de uma peça, em que

do

os alunos de 4.º ano foram "solistas".

Porto, Rivoli.

O cume de Dante

Para o 2.º ciclo, foram

Rita Ramalheira e Sofia Couto – 7.º A

indicados "Les triplettes de
(Belleville rendez-

“O cume de Dante” é um filme de comédia, romance e

vous) e "Être et avoir" e, para o

ação. O que mais gostamos foi o facto de descrever o trajeto

3.º ciclo, "L'esquive" e "Entre

de um vulcanólogo que acreditava na erupção de um

les murs", filmes que foram

vulcão, apesar de ninguém confiar nas suas investigações.

Belleville"

Foi realizado por Roger Donaldson, sendo lançado no

premiados ou nomeados em

dia 7 de fevereiro de 1997, nos Estados Unidos.

vários festivais internacionais

Relata a investigação do vulcanólogo Harry Dalton que

de cinema.

foi chamado para estudar o vulcão. Primeiro, os sismos,

O objetivo da Semana do
Cinema Francês foi dar a

depois, o dióxido de enxofre, causaram uma grande preocupação aos habitantes

conhecer

a

desta aldeia. Passado umas horas, este vulcão entrou em erupção, expelindo

importância do cinema francês

escoadas de lava, gases e poeiras, criando grande destruição de casas, pontes,

(onde tudo começou), bem

carros e edifícios. Depois de muito tempo a fugir do vulcão, as personagens

como o seu impacto no meio

encontraram uma mina onde permaneceram até receberem ajuda.

aos

alunos

audiovisual mundial, motivar os alunos do 2.º ciclo para a sonoridade da língua

Gostamos muito do filme “O cume de Dante” pelo suspense e também por

francesa, a 2.ª língua estrangeira que faz parte do currículo do 3.º ciclo, e reforçar

mostrar a entreajuda entre os membros da família, comunidade, incluindo

as aprendizagens da língua nos alunos do 3.º ciclo.

amigos, pessoas e animais, num momento tão complicado.
Este filme foi sugerido pela professora de ciências, para ajudar a perceber

La famille Bélier
Sofia Couto e Rita Ramalheira – 7.º A

conteúdos relacionados com a vulcanologia.

La famille Bélier, exibido na Semana do Cinema Francês, é um filme de drama, comédia e música. O que mais gostamos foi o facto de
descrever a forma de adaptação de uma família surda ao quotidiano, bem como as suas formas de comunicação.
Este filme foi criado por Eric Lartigau, sendo lançado no dia 17 de dezembro de 2014. Relata o dia a dia de uma adolescente chamada Paula
que enfrenta todas as questões comuns da sua idade. Além disso, tem que gerir questões familiares, pois ela é a porta voz da família. Um dia,
Paula descobre que tem um talento para o canto e, então, emocionada, deixa os seus pais e vai estudar para uma escola em Paris.
O filme trouxe-nos muita diversão, tanto ao nível de imagem, como da banda sonora, que são bastante apelativas, não deixando de nos
transmitir a mensagem das dificuldades perante a surdez e a necessidade de gostarmos de nós tal como somos.
É, sem dúvida, muito interessante, pois fez-nos perceber o quanto é difícil ser surdo, comunicarmos de outra maneira (língua gestual) e
continuar a seguir os nossos sonhos.

Mercado dos Manjericos
Poema da Prof. Sílvia Couto
Na Sophia, neste mês de junho,
Aos Santos populares pedimos
Que os alunos do CAA
Tenham sempre sorrisos e mimos

Se à escola vens festejar
com um martelo na mão
oferecemos um manjerico
Em troca de um tostão.

Aproxima-se o fim do ano
O cérebro anda muito cansado
Mas ainda temos cabeça
P'ra fazer mais um mercado.

Não foi tarefa fácil
Controlar o desenvolvimento
Mas estes alunos merecem
O vosso reconhecimento.

No Santo António em Lisboa,
Festeja-se até de manhã.
Mas, no Porto, o São João
É o melhor arraial que há!

Dos santos mais populares
O São Pedro não é esquecido.
Nas quadras do CAA
Tem que ficar incluído.

Fizemos uma experiência
Ficamos com os olhos em bico
Com os alunos do CAA
Plantamos o Manjerico.

Em vésperas de Santo António
Com o São João no pensamento
Vão poder levar um p’ra casa
Para terminar o crescimento.

Na próxima quinta-feira
No intervalo habitual
Na escola mais bonita
De todo o nosso Portugal.
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HISTÓRIA

48.º Aniversário da Revolução de Abril
Sessão - Conversas de Abril - na Escola Básica 2/3 de Sophia de Mello Breyner com
o General Eduardo Carneiro Teixeira (Capitão de Abril),
a Dr.ª Ilda Figueiredo (Presidente do CPPC) e
a Dr.ª Isabel Santos, eurodeputada

Prof. Hugo Moreira

No dia 22 de abril, a Escola Básica Sophia de Mello Breyner assinalou o 48.º aniversário da Revolução de Abril, com uma sessão intitulada – Conversas de Abril.
A sessão contou com três convidados especiais, o General Eduardo Carneiro Teixeira (Capitão de Abril), a Dr.ª Ilda Figueiredo (Presidente do Conselho Português
para a Paz e Cooperação) e a eurodeputada do Partido Socialista, a Dr.ª Isabel Santos.
O evento contou com a organização das turmas do 9.º ano e de alguns alunos do 7.º ano, bem como dos seus respetivos professores de História e Geografia.
Ao longo da sessão, foi notória a capacidade que os convidados tiveram para sensibilizar os alunos e envolvê-los no debate para a importância da preservação da
memória e da identidade nacional. Os valores de Abril, o direito ao voto, o direito à liberdade de expressão, a paz e a guerra no leste da Europa foram também
abordados ao longo da sessão.
No final, uma ideia permaneceu – é urgente “Democratizar a Democracia”, para que Abril Viva, e o Fascismo nunca prevaleça.

LÍDERES

Visita do Presidente da Câmara de Gaia ao JI de Outeiro
Prof. Adelina Gomes
No passado dia 20 de abril, o Sr. Presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia cumpriu a promessa feita aquando da
Assembleia da Presidência Aberta. No início da tarde, a visita ao Jardim de Infância de Outeiro começou, onde foram
ouvidas as principais necessidades da comunidade educativa, tendo sempre como público as duas turmas de JI desta
instituição que, com boa disposição e alegria, acolheram a comitiva com
grande entusiasmo.
No final, foram entregues ramos de ervas aromáticas, jogo do galo e um
caderno de encargos, em jeito de brincadeira e lembrança, com desenhos das
crianças alusivos às principais carências daquele edifício, nomeadamente, ao
nível dos gradeamentos, das paredes, do recreio, dos muros, dos aparelhos tecnológicos, entre outras. Desfrutaram também de
um bolo de chocolate e limonada, realizados pelas crianças.
Para finalizar e em jeito de despedida, foram lançados balões amarelos e azuis com mensagens das crianças, apelando à paz na Ucrânia.
Ficamos a aguardar as tão desejadas obras de beneficiação desta instituição.

Semana Ubuntu

https://academialideresubuntu.org/pt/

Na semana de 2 a 6 de maio de 2022, a nossa escola desenvolveu pela

Eu sou a Matilde e participei na Academia de

primeira vez a atividade proposta pela Academia de Líderes UBUNTU.

Líderes UBUNTU.

A semana UBUNTU reuniu técnicos, professores e 40 alunos do 3.º Ciclo, os

O UBUNTU é como se fosse uma casa, todos

quais foram dispensados das aulas, numa formação intensiva.

estão de braços abertos para te receber.

Pessoalmente, admirei bastante a experiência.

Lá,

desenvolvem-se

várias

atividades

UBUNTU significa “Tornar-se Pessoa”, ou seja, “Eu sou porque tu És”.

incríveis que te vão tornar num melhor líder e

Um dos objetivos desta formação é incentivar a liderança servidora e

até mesmo numa melhor pessoa; vais conhecer

trabalhar para o propósito de vida.

ou aproximar-te de pessoas fantásticas que vais

Os alunos que participaram, que não se conheciam no primeiro dia, criaram

querer levar para sempre contigo.

laços fortes de amizade que tornaram visíveis desde então. As dinâmicas

Eu adorei tudo. O único ponto negativo é a semana parecer que passa a voar.

realizadas desenvolveram a empatia e o trabalho de equipa entre os presentes.

Se fores convidado para participar na semana UBUNTU, não hesites em aceitar,

Como ideia principal, posso dizer que o grupo que participou tornou-se
numa família! Uma família que apoia os outros e tenciona ser cada vez maior!
Isabel Fonseca – 9.º B

vai ser uma experiência que te vai trazer memórias e momentos que vais levar até ao
final da tua vida.
Matilde Santos – 7.º B
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Dia da Família na Escola Básica de Moinhos
Prof. Leandro Costa
No dia 16 de maio de 2022, na Escola Básica de Moinhos,
comemorou-se o dia da família com a entrada das famílias na
escola, para, em conjunto com os alunos, pintarem um mural
alusivo à “Família”.
Os familiares dos alunos vieram à escola fazer um desenho
no muro, colorindo-o com mãos pintadas, famílias desenhadas,
flores, corações e outros desenhos que retratassem o tema.
No final da atividade, as crianças entregaram um separador
de livros aos seus familiares, decorado com palavras que
representam a sua família, e beberam groselha e limonada.
A atividade foi um sucesso!

ARTESÃOS

O Pão

Confecionar pão na aula de EMRC
Margarida Fernandes – 6.º H

Rita Guedes – 6.º J

No dia 17 de maio, os alunos do 6.º H e do 6.º F, da Escola Básica Sophia
de Mello Breyner, aprenderam a fazer pão em EMRC.
Esteve presente na aula a D. Irene, avó de uma das alunas, que veio à

Pão querido:

Dás trabalho ao padeiro

Alimento que dá vida,

Tiras a fome ao faminto.

Escola conversar um bocadinho sobre a forma de confecionar o pão, desde os

Com água e farinha

tempos antigos, e deu-nos a sua receita de pão caseiro. De seguida, os alunos

És mais que uma rainha!

tiveram a oportunidade de fazer a massa do pão, que foi a cozer no forno da

És pequeno ou gigante,
Mas não te minto:

cantina da escola. Quando ficou cozido, os alunos comeram-no quentinho e

Pão amigo:

És feito com muita paixão,

Obrigada, querido pão

estava delicioso. No final da atividade, os alunos ofereceram um vaso de

Do corpo, da mão e do coração.

Fermentado com devoção,

Até por esta poesia.

flores à D. Irene, que ficou muito feliz.

Serás sempre eterno

Amassado com emoção

Para toda a nação!

E cozido com o coração!

Foi uma atividade muito interessante, na qual os alunos aprenderam

Obrigada a quem te faz,
De noite ou de dia.

muito sobre o fabrico do pão e a sua importância e significado.

Workshop de Artesanato – Embarcações da História
Afonso Falabela – 7.º A
Mário Mena e Martim Santos – 7.º C
No seguimento de algumas atividades que a nossa escola tem desenvolvido, na passada sexta-feira, dia 13 de maio, as turmas do 7.º A, B e C
receberam a visita do Sr. José Ferreira, para participar num workshop de artesanato, mais concretamente de modelismo, sobre as diferentes
embarcações da História, no âmbito do Plano Nacional das Artes e da disciplina de História.
Designer de profissão, o Sr. José Ferreira, após a aposentação, dedicou-se a este
hobby, estudando diferentes planos e escalas de embarcações, pedidos ao Museu da
Marinha, para proceder à construção dos diversos modelos.
Dos temas abordados, destacamos a diferença entre miniaturas (não cumprem a
escala, sendo uma representação mais livre dos modelos originais) e modelos (mais
rigorosos e feitos à escala), a reutilização de objetos do nosso quotidiano para a
construção de modelos, as diferentes técnicas artesanais aplicadas durante a
construção, a vida quotidiana dos marinheiros, as diversas tipologias de embarcações (caravelas, naus, carracas…) e respetivas funções, a arte de
bolinar e as mecânicas das velas latinas e redondas.
O Sr. José apresentou-nos ainda um modelo de uma caravela contruída por si e os alunos puderem colocar algumas questões, tendo a oportunidade de interagir com o
convidado e os seus materiais, ao colocarem as mãos na massa, forrando o casco de um modelo ainda em construção.
No final, agradecemos a visita ao nosso convidado, oferecendo-lhe algumas lembranças, uma vez que saímos mais enriquecidos em termos de conhecimento.

SERVIÇO DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO

Visita à Qualifica na Exponor
Diogo Pereira – 9.º D
No dia 21 de abril de 2022, realizou-se uma visita de estudo à Feira de educação, juventude e emprego, na Exponor, em
Matosinhos.
Estavam várias instituições em exposição, como os Bombeiros, a GNR, o Exército Português, a Força Aérea, o Colégio do Porto, o
Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique, o Colégio de Gaia, a Cespu (Cooperativa Ensino Superior Politécnico e Universitário), a
Escola Artística e Profissional Árvore, entre muitas outras.
Vi inúmeras coisas, tais como um taque, onde se podia nadar, e um local onde se fazia escalada, uma avioneta, carros e pistolas da
polícia.
Para além disso, havia um pouco de tudo: uma banca de balões, outra de fotos, muitas bancas de canetas, lápis e sacos, óculos de
realidade virtual, videojogos que se podiam experimentar e podia-se participar num jogo em que se podia ganhar uma cadeira, uns fones
e davam um desodorizante. Para aguentar tanta animação, saboreei umas pipocas e uma deliciosa fatia de pizza.
Foi uma tarde inesquecível.
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LÍNGUAS E COMUNICAÇÃO

Inclusão para todos: língua gestual
Lara Silva e Leonor Neves – 6.º G
A LGP, uma das três línguas oficiais de Portugal, é um meio de comunicação usado pelas pessoas surdas e outras pessoas da comunidade surda (pais, professores,
técnicos). Estas pessoas, para conversar, fazem gestos com as mãos e usam a expressão corporal e facial. As pessoas surdas também podem ler os lábios.
A Língua Gestual é diferente em cada país. Aprendemos, com a Vânia e a Elisa do Projeto 1 por tod@s Gaia, a importância de aprender várias informações sobre a
LGP e como se comunica. Aprendemos também frases e palavras com esse tipo de comunicação.
Além de ter sido divertido aprender esta forma de comunicar, também nos faz pensar na realidade e as dificuldades que muitas pessoas passam por serem
diferentes na nossa sociedade.
Esta aprendizagem foi muito interessante e fez-nos pensar na importância da
empatia e do respeito que tem de existir entre todos, e fez-nos colocar na pele das
pessoas que utilizam esta língua para comunicar, de forma a serem entendidas e
integradas na sociedade.
A 1 por tod@s Gaia é uma iniciativa de inovação e empreendedorismo social,
desenvolvida pela Leque – Amigos Associação de Pais e de Pessoas com Necessidades
Especiais, tendo como objetivo desenvolver competências sociais e emocionais.
Atua em diversos agrupamentos de escolas do concelho de Vila Nova de Gaia e, à
semelhança do ano letivo anterior, implementou duas sessões direcionadas para a
comunicação nesta escola.
Na segunda sessão, foi realizada uma Sensibilização para a Língua Gestual
Portuguesa e Comunidade Surda. Assim sendo, caros leitores, aqui vos deixamos o

⬧ ⬧

⧫ ⬧

 ◆ ⬧

alfabeto manual em LGP para descobrirem a frase secreta.

5.º E conheceu colegas italianos de Roma

Carta a Zelensky, Presidente da Ucrânia

(projeto Trivial Trip)

5.º H
Numa aula de Português, os alunos do 5.º H
tiveram a ideia de escrever uma carta coletiva ao

5.º E
O projeto Trivial Trip está a chegar ao fim. Foi um ano cheio de atividades e
descoberta para os alunos que estiveram envolvidos (5.º A, 5.º C, 5.º E e 5.º H).
Os alunos do 5.º E estiveram

Presidente da Ucrânia. Todos deram ideia e, aos

online num meet com a escola italiana

poucos, a carta ganhou forma e conteúdo.

de Roma. Falaram-nos, também, da

A Alina, aluna ucraniana e que já está no

divulgação do projeto na sua escola e

nosso Agrupamento desde o 1.º Ciclo, viveu com

dos jogos criados pelos alunos de

muita emoção este momento. Por isso, pedimos o seguinte:

diferentes países. Foi uma conversa

“Presidente Zelensky, tenha muita paciência e procure a paz.
A Alina é uma colega fantástica e tem-nos falado do seu país, da cultura e do
povo. Vimos fotos e vídeos de cidades maravilhosas que, agora, estão destruídas, o
que nos deixa muito tristes. Não gostamos da guerra e queremos que ela acabe
depressa, para que as pessoas não sofram. Nós gostamos do presidente e achamos
que o povo ucraniano é muito corajoso porque luta pela sua liberdade.”
Oxalá, ele receba a nossa carta.

animada, entenderam-se todos em
inglês, português e italiano: o futebol e Mourinho, os Pókemons, Harry Potter,
Fortinite, Festival da Canção, etc. Afinal... encontraram imensos pontos em
comum. Eles estão desejosos de vir ao Porto para experimentar a nossa famosa
"Francesinha".
Ciao, amigos!

Parar para ler
Lara Couto e Clara Dias – 8.º E

Poema da Prof. Rosário Silva

Parar para Ler
E era um dia belo de outono
O primeiro de outubro
Folhas ainda nas árvores

No dia 27 de abril, a Escola Sophia

Sentir a bênção de leitor
Sentir até à lágrima o poder do “Adágio”

de Mello Breyner parou para ler durante
45m, às 8h45 e às 13h50.

Trespasse de emoção
Regate de felicidade amena, mas felicidade
Dia de trabalho! Querer que jamais finde a hora

Folhas entre os dedos

que jamais acabe a música

Folhas

que jamais se extinga a leitura

Esta atividade pretende proporcionar
um momento único de dedicação à leitura,
sensibilizando todos os intervenientes para
a sua importância. Que registar? Por um lado, o conhecimento a que podemos
aceder; por outro, o prazer que dela podemos retirar.

a serena e comovente nostalgia da estação

E que o prazer demore…

a serena e comovida alegria da comunhão

dentro e fora

de ouvir

desta hora
e

de ver

Assim, nós e os professores insistimos em ler livros para contrariarmos a
dependência exagerada das novas tecnologias – leia-se, dos telemóveis!
Por isso, consideramos que é uma atividade muito preciosa que deve ser

deste livro

continuada, num trabalho que significa prazer!

deste outono.
1 de outubro de 2015

Até ao próximo “Parar para Ler!”

NOVO TÍTULO

Uma nova identidade
O jornal A8 tem crescido e adquiriu personalidade própria. O título que o viu nascer, relacionado com a sala onde era feito e com a
equipa de oito pessoas que o fazia, deixou de ter uma referência física com as alterações que a Escola Sophia de Mello Breyner sofreu.
Assim, quisemos encontrar um nome que refletisse melhor a identidade da Sophia. As turmas propuseram vários títulos e a
comunidade escolheu.
A partir do primeiro número do próximo ano letivo, o jornal da Sophia passa a chamar-se Notícias de Sophia.
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