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Presépios e Tradições Familiares 
7.º C 
 

A atividade “Tradições familiares de Natal” desenvolveu-se a partir de uma proposta da disciplina de EMRC, à qual   

aderimos com muito entusiasmo, porque a presença da nossa família é muito importante. 

Foi uma ótima experiência, pois adquirimos mais conhecimento sobre os presépios ao trabalharmos em conjunto 

com os nossos familiares. 

Com este trabalho, percebemos a importância das tradições familiares no Natal, assim como o convívio com os 

nossos entes queridos. 

Francisco Ramos – 5.º B 
 

Para fazer o meu presépio, precisei de folhas, paus, conchas, madeira, corda, fio, bugalhos e musgo. 

Para mim, foi muito divertido “construir” o presépio, porque adoro este género de trabalhos. A minha avó adorou 

ajudar-me a fazer o presépio. Ao realizarmos juntos a atividade, criamos laços que são para a vida. 

No final, eu e a minha avó, assim como a minha tia, que fez a base, ficamos muito orgulhosos do nosso presépio, 

até porque ganhamos o 3.º lugar. 

 

Cerimónia de entrega dos Quadros de Valor e Excelência 
Isabel da Fonseca e Luísa Quintas, 7.º B 
 

No dia 17 de dezembro de 2019, decorreu a entrega dos Quadros de valor e excelência. 

A cerimónia iniciou-se com o espetacular concerto da orquestra escolar, o Ensemble Sophia de Mello 

Breyner. Posteriormente, alguns alunos da escola declamaram poemas de Sophia de Mello Breyner, a 

patrona do Agrupamento, bem como foram apresentadas algumas atuações musicais alusivas ao Natal. 

Os primeiros a receberem os diplomas foram os alunos das freguesias de Serzedo e Perosinho, 

seguidos dos de S. Félix da Marinha e, por último, mas não menos importantes, os de Arcozelo. 

Este ano foi excedido o número recorde de alunos do Agrupamento a figurarem nos quadros de valor 

e excelência. Parabéns a todos os contemplados! 

 

Projeto "Etwinning Beasts" 
Professoras Delfina Casalderrey e Margarida Travanca 
 

Os alunos das turmas 5.º A e 5.º F têm feito trabalho 

colaborativo com os colegas europeus das escolas parceiras da 

Polónia e Itália.   

Estão a imaginar criaturas 

fantásticas com muita 

criatividade e que farão parte 

dum livro digital - Animalário. 

Também criaram de forma 

colaborativa uma personagem, 

a Maria, uma exploradora 

corajosa que tem como 

objetivo salvar estes animais 

do perigo de extinção.  

Estas atividades têm sido 

desenvolvidas em várias 

disciplinas e também em 

coordenação com a Biblioteca 

Escolar, onde os alunos farão a 

exposição dos trabalhos.  

 

IndieJúnior 2020 
6.º C 
 

No dia 28 de janeiro, algumas turmas da Escola Básica Sophia de Mello Breyner 

foram à cidade invicta para assistirem ao festival internacional de cinema infantil e 

juvenil do Porto IndieJúnior, atividade do PAAA, organizada pelas professoras Lurdes 

Natário (coordenadora do PNC) e Madalena Alves. 

Às 10h00, as turmas do 7.º C, 7.º D, 8.º B e 8.º C rumaram ao Teatro Rivoli para, a 

partir das 11h00, assistirem à sessão "Vozes ao Alto!", que integrou as curtas “Há Dias 

Assim”, “Beleza”, “Hora do Treino”, “Diferenças” e “Bicicleta com Asas”. 

À tarde, as turmas do 5.º C, 5.º I, 6.º B e 6.º C saíram da escola às 13h00, para 

chegarem a tempo à Biblioteca Municipal Almeida Garrett, onde a sessão teve início 

às 14h00. 

Do cartaz da sessão de filmes, "Do 

Campo à Cidade", constavam as curtas 

“Guardas do ginásio”, “Um pequeno 

passo”, ”Coisas que Podemos Fazer com 

Braços Extensíveis”,” Férias de Verão” e “A 

minha vida em Versailles”. 

No final da sessão, os alunos avaliaram 

todos os filmes.  
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Fomos ao Teatro 
5.º A 
 

Nos dias 4 e 5 de fevereiro, no Auditório da Biblioteca Almeida Garrett, as turmas do 5.º 

ano da nossa escola assistiram à representação de O Príncipe Nabo, pela COMPANHIA DE 

TEATRO EDUCA.   

A peça contava a história de uma princesa mimada, arrogante 

e vaidosa que se considerava superior a todos os outros. Beatriz 

era incapaz de amar alguém, de ser bondosa ou meiga com outras    

pessoas.    Rejeitava    todos    os pretendentes que lhe eram 

apresentados. Mas, um dia, aprendeu uma lição: percebeu que a 

humildade era um sentimento de extrema importância para o ser 

humano. 

A adaptação livre do livro de Ilse Losa tornou o espetáculo interessante e 

divertido.  Cada ator interpretou vários papéis e a interação com o público foi uma constante. 

Alguns colegas nossos estiveram em palco, lado a lado com os artistas, e desempenharam 

bem o papel que lhes foi atribuído. 

 

Exposição  

“Lembrar para não esquecer” 
Nina Leiria – 9.º B 
 

A 1 de dezembro de 2005, a Assembleia Geral das Nações 

Unidas designou o dia 27 de Janeiro como o Dia Internacional 

em memória das Vítimas do Holocausto, porque foi nesse dia, 

em 1945, que as forças Soviéticas libertaram o campo de 

extermínio de Auschwitz-Birkenau, descobrindo o maior centro 

de morte nazi na Europa. Este dia é celebrado em memória das 

vítimas do Holocausto, o genocídio cometido pelos nazis e pelos 

seus adeptos, que ceifou a vida de 6 milhões de judeus, dois 

milhões de ciganos, quinze mil homossexuais e milhões de 

outros durante a II Guerra Mundial.  

Em 2020, assinala-se os 75 anos da libertação e, por isso, os 

professores de História e de Educação Visual do 3.º ciclo 

decidiram preparar uma pequena exposição, que se manteve 

durante uma semana no polivalente, com a ajuda de todas as 

turmas de 9.º ano. As setas no chão conduziam os alunos na 

visita, que se baseou, sobretudo, em imagens – palavras para 

quê? As imagens relatavam vários episódios, como o transporte 

desumano dos judeus, a sua chegada aos campos e a sua seleção 

entre os aptos e não aptos, os trabalhos forçados a que eram 

sujeitos e o seu extermínio. 

Na exposição, houve também um pequeno espaço 

reservado aos “heróis do Holocausto”: personalidades históricas 

que arriscaram a vida e a carreira para ajudar famílias judias a 

escaparem da perseguição nazi durante a 2.ª Guerra Mundial. 

Destaca-se uma homenagem ao português Aristides de Sousa 

Mendes e as suas palavras: “tenho de salvar estas pessoas, 

tantas, quantas, eu puder. Se estou a desobedecer a ordens, 

prefiro estar com Deus e contras os homens, do que com os 

homens e contra Deus”. 

 

Visita de estudo a Lisboa 
Catarina Pinto Nunes – 9.º B 
 

No dia 31 de janeiro, os alunos do 9.º ano, acompanhados 

por vários professores, participaram numa visita de estudo a 

Lisboa. A partida estava marcada para as 6h00 e estimava-se o 

regresso por volta das 22h00. 

Visitaram, na parte da manhã, o Palácio Nacional da 

Ajuda e, da parte da tarde, o Pavilhão do Conhecimento. 

O Real Paço de Nossa Senhora da Ajuda (Palácio 

Nacional da Ajuda), iniciado em 1796, veio substituir a Real 

Barraca. É um edifício neoclássico e foi residência da família 

real portuguesa desde o reinado de D. Luís I (1861-1889) até 

ao final da Monarquia em 1910. Integra importantes coleções 

de artes decorativas dos séculos XVIII e XIX: ourivesaria, 

joalharia, têxteis, mobiliário, vidro e cerâmica, bem como 

coleções de pintura, gravura, escultura e fotografia.  

Aí, os alunos puderam verificar e vivenciar o ambiente e a decoração do palácio e as 

pequenas histórias a ele ligadas. Mesmo tendo algumas áreas interditas por causa das obras, 

todos gostaram da visita ao palácio. 

No Padrão do Conhecimento, os alunos puderam fazer várias experiências sobre ciências 

e físico-química e visitar a exposição temática deste ano, que é sobre o intestino. 

Embora os alunos tenham acordado muito cedo e tenham regressado muito tarde, todos 

gostaram muito da visita de estudo. 

 

Dia da Internet Segura 
6.º B 
 

Nos dias 5 e 6 de fevereiro, as turmas de 5.º e 6.º anos foram à biblioteca da Escola Básica Sophia de Mello Breyner 

assistir a uma palestra sobre os perigos da internet, dinamizada por agentes da “Escola Segura”.  

Os agentes alertaram os alunos para manterem seguros os seus dados pessoais, como a localização, número do cartão 

de crédito dos pais, entre outros. Também referiram a importância de não aceitar pedidos de amizade de “amigos de 

amigos” nas redes sociais, pois só devemos aceitar amizade das pessoas que realmente conhecemos. Para além disso, 

fomos alertados para os perigos de fornecer os nossos dados quando estamos a jogar online com desconhecidos. 

Esta palestra foi muito interessante e oportuna. 

 


