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ESCOLA BÁSICA 

SOPHIA DE MELLO BREYNER  

Ler Sophia 
Marta Silva – 8.º B 
 

        No dia 6 de novembro, houve inúmeras comemorações para homenagear Sophia no seu centenário. Foi então que, quando vi a atriz Rita Sineiro subir ao palco para 

representar A Fada Oriana, comecei a ficar realmente nervosa, porque me imaginei naquele mesmo palco a representar Sophia, 

a patrona da minha escola e uma das mais importantes poetisas portuguesas do século XX.  

        “Será que gostarão de me ver a encarná-la, uma autora tão prestigiada?”, pensei. Só conseguia imaginar isso a toda a hora... 

até que chegaram as 17 horas. Os meus nervos começaram a desaparecer à medida que as pessoas iam entrando no polivalente. 

Pois é! Desta vez eu não estava a pensar no que poderia correr mal. Só pensava no quão maravilhosamente esta atuação poderia 

correr. E, quando dei os primeiros passos em direção ao palco, senti que não havia nada a temer, pois eu estava pronta para 

homenagear Sophia de Mello Breyner Andresen da melhor maneira possível, lendo algumas cartas, muito emocionantes, 

incluídas na correspondência que ela manteve com o poeta e seu grande amigo Jorge de Sena! 

 Afirmo, do fundo do meu coração, que tive um prazer enorme de fazer parte desta homenagem, encarnando a nossa 

patrona “Sophia”. 

Letras de Sophia 
Turma 8.º E 
 

         No passado dia 6 de novembro, aquando da comemoração do 

centenário do nascimento da «nossa» Sophia, as turmas C e E do 8.º ano, 

desenvolveram a atividade «Letras de Sophia» que consistiu num jogo de 

identificação de dez nomes de personagens do conto O Rapaz de Bronze numa 

sopa de letras «gigante» (3mx3m), cujas soluções se divulgam no quadro em 

baixo. 

          Os alunos do 8.º E organizaram e orientaram toda a atividade, o que lhes 

valeu o reconhecimento por parte de vários elementos da comunidade 

escolar. Os alunos do 8.º C participaram massivamente no concurso, 

contribuindo igualmente para o sucesso da atividade.  

          O aluno Filipe Cruz, 

do 8.º C, foi o vencedor, 

sendo o único a acertar 

em todas as palavras, 

pelo que receberá um 

certificado e um prémio 

simbólico. 

6 de novembro: Parabéns Sophia 
Prof. Maria do Rosário Silva 
 

         Fazer anos é motivo de festa. Fazer 100 anos é motivo de festa, de homenagem singela, de tributo sincero à poeta Sophia 

de Mello Breyner Andresen.  

         Apesar de todos os anos celebrada – aqui, na escola com o seu nome, este ano impunha-se uma homenagem íntima, plena 

de sentimentos nobres, imbuída de valores que Sophia tanto prezou. E foi assim que reencontramos Sophia, disposta a acolher-

nos e a partilhar connosco, no seu ambiente natural, as palavras. Orgulhosamente, celebramos a palavra “Amigo”.  

         Cidadã de corpo inteiro guiou-nos por experiências de vida intensamente vividas, lutando hoje, como ontem, por um mundo 

mais digno e mais fraterno. Sim, o advérbio “hoje” está no sítio certo. As palavras de Sophia são aqui o que ela sempre quis que 

fossem: iniciais, inteiras e eternas… não importam nem o tempo nem o espaço em que são invocadas ou convocadas. Elas surgem 

pronunciadas, revividas até à eternidade dos deuses. 

          Muito grata pela experiência deste encontro com Sophia. Muito grata aos colegas, alunos, pessoal não docente que 

permitiram a concretização deste momento único. 

 

Em honra de Sophia 
Luísa Quintas e Isabel da Fonseca, 7.º B 
 

           No dia 6 de novembro de 2019, pelas 9h00, começaram as atividades em honra de 

Sophia de Mello Breyner. 

          Os alunos tiveram a oportunidade de assistir a uma 

apresentação sobre um dos livros de Sophia, A fada 

Oriana, no polivalente escolar, proporcionada por Rita 

Sineiro, uma atriz contadora de estórias.  

Também foi realizado um peddy paper, sobre O Cavaleiro 

da Dinamarca em que participaram todas as turmas do 

7.º ano. Enquanto esperava pela sua vez de participar no 

peddy paper, cada turma entretinha-se com um jogo de 

tabuleiro sobre a viagem d’ O Cavaleiro da Dinamarca. 

Entretanto, duas alunas do 9.º B, a Adriana e a Cátia, 

vestidas a rigor, vieram às salas recitar um poema de 

Sophia sobre o ambiente e distribuíram por cada aluno 

uma garrafa ecológica.     

          Foi uma manhã muito bem passada a pensar na 

nossa querida patrona, Sophia! 
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Rita Sineiro conta A Fada Oriana 
Raul Sousa, 6.º C 
 

  No dia 6 de novembro, a escola Sophia de Mello Breyner realizou uma 

atividade em homenagem à escritora, que deu nome a esta escola. 

  Os alunos das turmas dos 5.º, 6.º e 7.º anos foram ao polivalente, que 

estava repleto de decorações alusivas às comemorações do centenário de 

Sophia. Depois de algum tempo, chegou uma atriz, com o nome de Rita Sineiro, 

que veio contar uma das histórias mais conhecidas de Sophia de Mello Breyner 

Andresen, A Fada Oriana. Antes de começar a contar a história, os alunos 

estiveram a aquecer a voz conforme as instruções da atriz. Quando começou a 

relatar a história, a Rita ia pedindo ajuda aos alunos para a contar e, quando 

chegou ao final, pediu para descrever a sua autora. Houve palavras mais 

emotivas que outras, mas todas com muito significado. 

  No final deste dia, todos os alunos saíram da escola satisfeitos por terem 

passado um dia diferente a homenagear a patrona da nossa escola. 

   PARABÉNS SOPHIA DE MELLO BREYNER!!! 

 

Painel da nossa patrona 
Turma do 5.º F 
 

A nossa turma do 5.º F trabalhou com muito amor e carinho no painel dedicado à nossa patrona, Sophia de 

Mello Breyner.  A escritora que passou a infância na Quinta do Campo Alegre, casa dos avós, imaginou aí os livros 

que nós adoramos ler: A Floresta e O Rapaz de Bronze.  

As aulas de EV foram assim muito divertidas e até a Diretora de Turma, Delfina Casalderrey, esteve connosco 

e com a professora Carla Duarte na coordenação do trabalho. Imaginação não faltou e todos colaboraram. Um 

desenhou a Isabel, outro o Anão e outro O Rapaz de Bronze e a Florinda. Todos quiseram desenhar flores e colar 

os papelinhos verdes no painel.  

O trabalho final deixou-nos muito orgulhosos. No dia 6 de novembro, dia de aniversário da nossa Sophia, 

vamos percorrer também os espaços que tanto a inspiraram para escrever os livros. Vai ser fantástico! 

 

De mãos dadas com Sophia 
Turma do 5.º H 
 

          Seis de novembro de 2019 foi dia de celebrar Sophia. Os alunos do 2.º ciclo da Escola Básica Sophia de Mello Breyner foram visitar a Casa Andresen e a 

Galeria da Biodiversidade, na rua do Campo Alegre, no Porto. 

          Tiveram a oportunidade de passear pelos jardins onde Sophia brincou na sua infância e onde se inspirou para escrever alguns dos seus contos, de apreciar 

a Natureza e de tirar muitas fotografias, enquanto uma guia lhes contava alguns segredos de Sophia. 

           No interior da casa, no imenso átrio, encontraram, suspenso, um 

impressionante esqueleto de uma baleia (“O desejo de Sophia”), bem 

como puderam comparar o bater do coração de um rato ao de uma 

baleia, viram um cubo de vidro com ovos de todos os tamanhos e cores, 

sentiram diversos cheiros numa mesa com funis e observaram diversas 

espécies de animais e plantas. Por cada sala por onde passavam, os 

alunos faziam uma nova e interessante descoberta. 

           E desta forma comemoraram o centenário do nascimento da 

grande poeta do século XX e patrona desta Escola, Sophia de Mello 

Breyner Andresen. 
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