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Contos de Viva Voz 
Alunos do 5.º G 
 

No dia Internacional das 

Bibliotecas Escolares, 28 de outubro, a 

turma do 5.º G foi à biblioteca da nossa 

escola e encantou-se com o que viu e 

ouviu. 

Com o uso da voz, do corpo, da 

interpretação e dos objetos, as 

contadoras de histórias da Biblioteca 

Municipal de Gaia, Cristina Jardim e Sofia 

Carneiro, deram-nos a conhecer dois 

belos Contos do Mundo, “Burros” e 

“Buda e o Jovem Mendigo“. 

Momentos de sonho, de suspense 

e de alegria como este aproximam-nos da 

biblioteca e dos livros. 

 

A Infância 
Vera Ramos – 9.º D 
 

A infância é uma etapa inesquecível na nossa vida, sim. 

Foi na infância que aprendemos muitos dos valores que temos hoje em dia, que, por 

vezes, nem sabemos que temos ou de onde apareceram. 

Foi na infância que, quando a nossa mãe nos “ralhou” e disse que não podíamos 

fazer algo, porque não era correto, nós ficamos trises, mas aprendemos uma lição e não 

o voltamos a fazer. 

Foi na infância que fizemos amigos incríveis que levamos para a vida e tratamos 

como irmãos porque eles “cresceram connosco”. 

Foi na infância que nos divertimos sem pensar nos testes e nos trabalhos que 

tínhamos que levar no dia seguinte para a escola. Nessa altura, a pior parte do dia era 

dormir porque ficávamos preocupados com toda a diversão que íamos perder. 

Era na infância que contávamos os dias que 

faltavam para crescer e ter responsabilidades, 

mesmo que agora desejemos voltar atrás e 

aproveitar a vida sem preocupações ou problemas. 

Tudo isso ficou para trás, mas iremos levá-lo 

para a frente, pois todas as memórias e lições 

preciosas ficaram gravadas na nossa mente e no 

nosso coração para o resto da nossa vida. 

 

Plasticologia Marinha 
Dinis Ribeiro, Francisco Ramos e Maria Manuel Silva – 5.º B 
 

 Nas comemorações da Semana da Ciência, a professora Sandra da Biblioteca dinamizou a atividade de Plasticologia Marinha, em parceria 

com o Oceanário de Lisboa, dirigida aos alunos do 5.º ano, no âmbito da disciplina de ciências.  

No dia 27 de novembro, a nossa turma do 5.º B esteve com o técnico que nos explicou, através dum Powerpoint, a poluição das praias, 

um gráfico sobre o lixo encontrado nas praias em 2018, e vimos um filme sobre os animais que se alimentam de lixo.  

Na segunda parte da atividade, os grupos, numas mini praias cheias de lixo, tiveram de encontrar o máximo de lixo possível. Cada grupo, 

depois de escolher o nome da sua praia e de selecionar o lixo mais estranho encontrado, tinha de inventar uma história para esse lixo.  

No final desta atividade, a nossa turma ficou a saber muito mais sobre o problema do lixo no mar e sobre o mar. 

Written production – A Halloween Story 
By Inês Gomes and Pedro Martins – 9thB 
 

It was October 31st and I was at the airport, ready to fly to Chicago to meet up 

with my friend Jo. She has been living there for a while now, but I hadn’t been with her 

since. I had already passed the security check and I headed to the gate doors, waiting 

for my flight to be called. Everything went just fine. I boarded the plane and I arrived 

at my destination in a split second, grinning and trying to find my friend in the crowd.  

I had always had this dream to spend Halloween night in USA since I was a child 

and watched all the kids trick-or-treating in movies during the spooky season. It was 

finally happening! 

On this night, I dressed up as Pennywise and my friend as Dorothy from the 

Wizard of Oz. We went down the neighbourhood knocking on every door for candy, 

while little kids were running around playing with their friends, with chocolate all over 

their mouths.  

Since I didn’t know this area, Jo was showing me around, when we got close to 

the woods on the sideway of a deserted large street which seemed to have miles of 

never ending asphalt. Suddenly I tripped on a loose rock and fell down the margin to a 

forest of pine trees and twigs lying on the floor. It was already dark, the full moon being 

the only illumination, creating shadows of leaves floating on the ground. 

My left leg was hurting from the fall and I got tiny scratches on my face even 

though I tried to cover it. I screamed for Jo, but I don’t think she could hear me. To her, 

I could be anywhere in those woods, I just hoped she called someone like the fire 

department to look for me.  I could barely walk, even less try to climb back to the street, 

so I figured it was better to find help by myself or a different way out than just waiting 

for someone I wasn’t sure if was even coming. 

After thirty minutes of slowly walking, my nerves 

were already on the edge. Every simple sound would scare 

me and I was even considering lying down and spending the 

night sleeping on the smoothest surface I could find under a 

tree. Not the best, but it wasn’t like I had any better choice. 

Grrrrrrrr…………………………. Grrrrrrr  

I heard a strange noise, but I tried to convince myself 

that it must’ve been a bird or something. 

Grrrrrrrr…- definitely not a pigeon. 

I looked at my right and saw TWO big brown eyes looking at me. I screamed and 

thought about running, but obviously I couldn’t. The animal in front of me came closer 

and I sighed in relief! It was just a dog- a big, grey, fuzzy dog, maybe a little bit like a 

wolf. I knew he was sweet from the moment he brushed against my leg, so I wasn’t 

worried anymore, I just wanted to find a way back home. I wonder where the dog came 

from, it wasn’t a stray. Its fur looked clean and soft, so there had to be a house nearby. 

Unexpectedly, the dog started walking and I followed, finding a café close to the 

highway, five minutes later. There I asked for a cell phone and called my friend to pick 

me up.  

It was kind of a crazy story, but Hey, it was Halloween! Weird stories happen all 

the time on this day and I could say… I was pretty happy mine ended THATwell. 

 

Magusto 
Catarina Pinto Nunes – 9.º B 
 

No dia 11 de novembro, realizou-

se na nossa escola, pela 3.ª vez 

consecutiva, a distribuição de 

castanhas durante o dia de S. Martinho. 

Durante as aulas, os alunos 

receberam castanhas, oferecidas pela 

Associação de Pais da nossa escola, 

para celebrar o dia de S. Martinho. 

Foram necessários 100kg de 

castanhas, de forma a satisfazer todos 

os alunos . 

A iniciativa da Associação de Pais 

foi, mais uma vez, bem recebida pelos 

alunos, que ficaram muito felizes ao ver 

as castanhas que iam saborear. 
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Corta-Mato Escolar 
Catarina Pinto Nunes – 9.º B 
 

No dia 5 de dezembro, realizou-se durante a 

manhã o tão desejado corta-mato escolar, não 

havendo aulas durante o turno da manhã.  

Os alunos participaram consoante o seu ano de 

nascimento, começando com os do 5.º ano femininos, 

às 9h30, e acabando com os do 8.º e 9.º anos 

masculinos às 11h45. 

Às 12h00, procedeu-se a entrega das medalhas 

aos primeiros três classificados de cada ano e género.  

Os vencedores de cada escalão, em masculinos 

e femininos, são os alunos: 

Infantis A 

Gabriel Soares (5.º D) Ricardo Leite (5.º C) e Dinis Henriques (5.º C) 

Lara Ribeiro (5.º A) Lígia Ferreira (5.º E) e Maria Sousa (5.º G) 

Infantis B 2007  

Francisco Leça (7.º B), Rodrigo Santos (7.º A) e Tomás Lopes (7.º A) 

Íris Rodrigues (7.º A), M.ª João Veiga (7.º C) e Leonor Nunes (7.º B)  

Infantis B 2008 

Rodrigo Fonseca (6.º C), Pedro Lopes (6.º E) e Tiago Rodrigues (6.º E) 

Joana Duarte (6.º C), Rafaela Lopes (6.º G) e Maria Ramos (6.º B) 

Iniciados 2005/ 2006 

Pedro Lamego (9.º D), Vasco Lopes (9.º B) e Gustavo Ramos (8.º A) 

Lara Almeida (9.º A), Beatriz Teixeira (9.º A) e Sofia Santos (8.º C)  

No final da corrida, cada participante teve o direito a uma garrafa de água, um 

pão com manteiga e uma maçã. 

Esta atividade foi bem recebida por todos os alunos tanto pelos que correram 

como por aqueles que ficaram a apoiar os colegas e amigos. 

 

Hastear da Bandeira Eco-Escolas 
Inês Teixeira – 8.º A 
 

No dia 22 de novembro, entre as 9h50 e as 10h05, decorreu o hastear da 

bandeira do Eco Escolas. Para acompanhar o evento, as turmas de 8.º ano 

organizaram diversos jogos relacionados com o tema. 

Entre os jogos realizados encontrava-se um jogo de basquetebol com lixo, um 

teatro de marionetas, um jogo do galo, damas, puzzles, jogo da memória, jogo de 

correspondências e uma banca para criar comedouros para pássaros a partir de 

materiais reciclados. 

Todas as turmas participantes acreditam que esta atividade foi “divertida”, 

“interessante” e “educativa”, contribuindo para a sensibilização tanto dos 

jogadores como dos organizadores, pois é importante referir que todos os jogos 

foram elaborados a partir de materiais reciclados. 

A participação esmerou as expectativas tanto dos professores como dos 

organizadores dos jogos. Muitos descrevem a participação no evento como 

“inesperada”, “fantástica” e “exemplar”. Apareceram desde turmas de 5.º ano até 

várias turmas de 9.º ano. 

Este e outro tipo de atividades organizadas pelos alunos apenas demonstram 

que a Escola Sophia de Mello Breyner tem um impacto significativo na sociedade 

quanto aos hábitos ecológicos diários. O que é pretendido pela nossa escola é 

influenciar a comunidade, sempre através da futura comunidade. 

 

Torneio de Badminton 
Carolina Alves – 9.º B 
 

O torneio de badminton realizou-se na sexta-feira, dia 6 de dezembro, no pavilhão 

da Escola Secundária Arquiteto Oliveira Ferreira, entre as 8h30 e as 13h00. Este 

destinou-se a rapazes e raparigas do 3.º ciclo, distribuídos por escalões. 

Ao longo do torneio foram realizadas 4 fases: fase de grupos, quartos de final, 

semifinal e final. O torneio teve início com a fase de grupos e quartos de final masculinos, 

às quais sucederam a fase de grupos e quartos de final femininos. As últimas duas fases 

ocorreram em simultâneo, ou seja, todos os escalões, de ambos os géneros, competiram 

ao mesmo tempo. 

Como é habitual, houve vencidos e vencedores. Em masculinos, os primeiros 

classificados  foram  os  alunos  Ricardo  Duarte ( 9.º A),  Carlos  Bernardo  (8.º A) e Tomás  

Moreira (7.º B); em 2.º lugar, ficaram os 

alunos Vasco Lopes (9.º B), João 

Meneses (8.º A) e Raul Moreira (7.º B). 

Em femininos, as primeiras classificadas 

foram as alunas Joana Figueiredo (9.º 

C), Mariana Lamas (8.º B) e Margarida 

Maia (7.º C), já em 2.º lugar, ficaram as 

alunas Ana Luísa (9.º A), Inês Teixeira 

(8.º A) e Margarida Silva (7.º B). 

Visita de Estudo a Barcelos 
Turma do 6.º J 
 

Nos dias 12 e 13 de novembro, as turmas do 6.º ano foram em visita de estudo 

a Barcelos, passando pelos principais locais de interesse histórico e cultural desta 

cidade. 

O programa da visita guiada ao centro histórico incluiu a Torre Medieval, a Igreja 

do Bom Jesus da Cruz, a rua D. António Barroso (antiga rua Direita), o Largo do Apoio, 

o Edifício da Câmara Municipal, a Igreja Matriz (belíssimo exemplar de arquitetura 

gótica) e o Paço dos Condes de Barcelos. Os pormenores arquitetónicos, as 

curiosidades, as lendas e as estórias da História contadas ao longo do trajeto, em que 

a chuva, o frio e o cinzento do céu nos perseguiam, deram outra cor à visita.  

Uma visita complementar ao Museu da Olaria 

completou o momento, através das explicações sobre as 

peças de olaria, tradições e costumes da região e do 

contacto direto com um elevado número de peças do 

figurado de Barcelos. Já na parte final da visita ao museu, 

a oficina de pintura foi um dos pontos altos, pois cada 

aluno imaginou, desenhou e pintou o seu Galo de Barcelos. 

As atividades desenvolvidas incidiram na sensibilização para a importância da 

preservação e conservação do património histórico-cultural. 

Mais do que as palavras, o registo fotográfico feito pelos nossos colegas é um 

exemplo vivo da importância das visitas de estudo na aprendizagem. 

 

A Aventura 
Marília Lopes – 8.º B 
 

No dia 14 de novembro, eu, os meus colegas e professores partimos em viagem rumo ao Sul, mais especificamente, a Leiria. 

A viagem foi demorada. Primeiramente, fomos visitar o CIBA (Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota). Lá, vi um filme em que 

aprendi que a Batalha de Aljubarrota não foi só mais uma batalha, mas, sim, um orgulho para os portugueses. Durante o filme, até parecia 

que estava mesmo na batalha. A sensação do cansaço dos cavaleiros e o sentimento de vitória fizeram-me perceber que a vida de antigamente 

era muito dura. Após o almoço, seguimos para as grutas de Serra d' Aire e Candeeiros. Estava tanto frio e tanto vento que até apetecia ficar 

dentro do autocarro. Mas, lá fomos nós. Dentro das grutas, achei interessante o facto de a Natureza sozinha formar coisas tão bonitas. O 

calcário era já um pouco amarelado, resultante da passagem do ser humano. A sensação de estar debaixo da terra é espetacular. 

Depois de tantas aventuras, regressamos a saber mais sobre a nossa história e sobre o nosso passado. 

 


