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Desfile de Carnaval 
Turma 5.º H 
 

No passado dia 22 de fevereiro, realizou-se o Desfile de Carnaval do 

Agrupamento de Escolas Sophia de Mello Breyner.  

“Fantasia e Animação” foi o tema selecionado este ano, sendo 

“Filmes da Pixar” o subtema escolhido para o 2.º ciclo. A nossa turma 

escolheu o filme “Coco”, uma vez que todos gostamos da sua mensagem.  

Nas aulas, fizemos pesquisas e trabalhos sobre o filme e, no dia do 

desfile, fomos maquilhados e vestidos como as personagens.  

No cortejo, os alunos de 2.º ciclo exibiram uma coreografia alusiva à 

"Música do pinguim", que foi treinada nas aulas de Educação Física. 

Os alunos de 3.º ciclo personificaram os Heróis da Marvel e 

desfilaram por ano de escolaridade, acompanhados dos respetivos 

professores. A música "Macarena" iniciou a sua apresentação. 

Foi muito divertido! 

Limpeza da praia 
Isabel da Fonseca e Luísa Quintas – 7.º B 
 

No dia 9 de fevereiro de 2020, entre as 10h00 e as 12h00, decorreu a atividade “Limpeza da 

praia”, organizada pelo 7.º B, no âmbito dos DAC (Domínios de Autonomia Curricular) e do 

projeto Eco-Escola. 

A atividade, que consistiu em proceder à limpeza da praia, entre a Aguda e Miramar, contou 

com a participação do Grupo de Jovens de Arcozelo, de vários professores e alunos da escola e 

Encarregados de Educação, bem como com a colaboração das Águas de Gaia, com o 

fornecimento de sacos do lixo, luvas descartáveis e carro para apoio. 

O lixo recolhido foi, maioritariamente, plástico, beatas e panos.  

Obrigada a todos os que tornaram possível a concretização da atividade! 

Instantes de poesia 
Adriana Valente, Beatriz Rodrigues, Diogo Melo, Leonor Oliveira – 9.º B 
 

A atividade “Instantes de poesia” decorreu entre as 11h45 e as 13h15 do dia 29 de 

janeiro de 2020, na biblioteca escolar, em que participaram alunos dos 2.º e 3.º ciclos.  

A atividade, no âmbito da disciplina de Português, coordenada pela professora de 

português Madalena Alves, com a colaboração da Coordenadora da biblioteca, consistiu na 

leitura de poemas de vários poetas importantes.  

Na nossa opinião, esta atividade permitiu partilhar diferentes tipos de leituras, fazendo 

com que os participantes expandissem o seu conhecimento acerca da leitura poética.     

Violência na escola 
Luísa Quintas – 7.º B 
 

No âmbito da comemoração da Internet Segura, a 

Professora Bibliotecária promoveu a sessão sobre 

"Violência na Escola − Bullying e Cyberbullying" em parceria 

com a Escola Segura (GNR), nos dias 10 e 11 de fevereiro, 

destinada às turmas de 7.º ano nas aulas de Cidadania. 

Na sessão, foi mostrado um PowerPoint com 

informações alusivas a estes temas, sobre os quais 

debatemos e esclarecemos as nossas dúvidas. 

Foi uma atividade muito interessante, em que foram 

abordados assuntos pertinentes e muito úteis a qualquer 

jovem, especialmente em idade escolar. 
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Visita de estudo a Caminha e a Vila Nova de Cerveira 
 
 

 Nos dias 19 e 20 de fevereiro, as turmas do 5.º ano do Agrupamento de Escolas Sophia 

de Mello Breyner fizeram uma visita de estudo, inserida no PAAA (Plano Anual de 

Atividades do Agrupamento), a Caminha e a Vila Nova de Cerveira.  

 Em Caminha, visitaram o Museu Municipal e o Centro Histórico, onde realizaram um 

“peddy paper” com o objetivo de conhecerem melhor a vila. Observando o rio Minho, os 

alunos puderam visualizar os seus limites naturais e a divisão entre Portugal e Espanha. 
 

Santiago Santos, 5.º C 
 

 Em Vila Nova de Cerveira, no AquaMuseu, o responsável recebeu os alunos com muita 

simpatia, mostrando uma exposição sobre a pesca da zona. Os alunos ouviram com muita 

atenção histórias interessantes e fizeram algumas perguntas.  

Foram visitar também os aquários onde apreciaram várias espécies do rio Minho. Muitos 

nunca tinham visto um estrujão e ficaram a saber que este peixe fornece o caviar que custa 

muito dinheiro. No final da visita, foram conhecer a famosa Eureka, uma lontra muito 

brincalhona que tem uns bigodes engraçados. Ela adora comer peixe e gosta de nadar.  

Foi uma experiência fantástica. Os alunos aprenderam coisas novas e de forma diferente. 
 

5.º F 

 

Concurso de leitura “Leitores de Sophia” 
Matilde Oliveira – 7.º B 
 

O Concurso de leitura “Leitores de Sophia” é uma atividade 

que tem como objetivo fomentar hábitos de leitura, 

desenvolver o prazer de ler, a fim desenvolver competências 

neste domínio, bem como a descoberta de potencialidades de 

comunicação que a leitura proporciona. 

A 1.ª prova decorreu no dia 3 de março na Biblioteca da 

Escola. Os alunos prestaram prova em horários diferentes, 

conforme os escalões: o 1.º escalão (4.º e 5.º anos), às 10h00; o 

2.º escalão (6.º e 7.º anos), às 11h45 e, por fim, o 3.º escalão 

(8.º e 9.º anos), às 13h45. 

Cada participante leu dois textos (um em prosa e um em 

verso) do conjunto de textos que o júri previamente selecionou 

e forneceu aos alunos no ato da inscrição, para poderem treinar. 

O desempenho de cada 

aluno foi avaliado por um 

júri com 3 elementos, 

constituído por professoras 

de português. 

Para participarem na 2.ª 

prova, agendada o para o dia 

23 de março, foram 

selecionados doze alunos do 

1.º escalão, oito do 2.º 

escalão e seis do 3.º escalão. 

Concurso Nacional de Leitura 
 

 

No dia 10 de fevereiro, ocorreu a 2.ª etapa do Concurso Nacional de Leitura (CNL), na Biblioteca 

Pública Municipal de Gaia, após a realização da 1.ª fase, a nível escolar, organizada pela Biblioteca da 

nossa escola. 

Do Agrupamento de Escolas Sophia de Mello Breyner, participaram nesta competição, a nível 

municipal, os dois melhores alunos de cada ciclo de escolaridade. 

Os livros propostos para a prova foram os seguintes:  

Sophia, a Menina da Terra e do Mar, de Adélia Carvalho e Carlos Nogueira (1.º ciclo);  

Três Histórias do Futuro, de Luísa Ducla Soares (2.º ciclo); 

Às Dez a Porta Fecha, de Alice Vieira (3.º ciclo);  

Novos Contos da Montanha, de Miguel Torga (secundário). 

Todos os alunos realizaram uma prova escrita, com a duração de 1 hora, sobre o livro selecionado. 
 

Matilde Oliveira, 7.º B 
 

Após o almoço e, depois de corrigidas as provas, os resultados foram revelados, sendo que apenas 5 

alunos de cada ciclo passaram à fase seguinte, que consistiu numa prova de leitura de um excerto do 

livro proposto para a prova escrita, dos quais só foram escolhidos 3 alunos. 

Do Agrupamento de Escolas Sophia de Mello Breyner, eu fui selecionada para a prova distrital, que 

decorrerá no 3.º período.  

Fiquei muito contente!!! 

Catarina Pinto Nunes, 9.º B 
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La semaine du cinéma français 
Equipa do PNC 
 

Na semana de 17 a 21 de fevereiro, decorreu a Semana do Cinema Francês na nossa Biblioteca 

escolar. 

Várias turmas assistiram aos vários filmes projetados. A animação foi grande! A seleção de filmes 

(comédia-dramática e comédia) foi realizada em articulação com as disciplinas de Francês, História, 

EMRC e em parceria com a biblioteca escolar, no âmbito do Plano Nacional de Cinema. 

Cada filme foi escolhido, tendo em atenção o nível etário dos alunos: “A Família Bélier”, “Mas que 

Família é esta?” e “Mas Que Mal Fiz Eu a Deus?” (8.º e 9. º anos); “O Aluno Ducobu” (5.º e 6.º anos); 

”Astérix nos Jogos Olímpicos” (5.º, 6.º e 7.º anos).  

Os alunos aderiram com satisfação e entusiasmo, manifestando o seu gosto pelo cinema francês e 

curiosidade pela língua francesa, que se foi revelando “engraçada”, tal como os alunos afirmaram, 

pelas expressões usadas de forma divertida. 

O contacto mais regular com a língua falada é muito importante para desenvolver a comunicação e 

compreensão orais. Para o Ano há mais Cinema Francês na Escola! 

 

Dia de São Valentim 
Prof. Irene Ermida 
 

No dia 14 de fevereiro, na Escola Básica Sophia 

de Mello Breyner, foi assinalado o dia de S. 

Valentim, em algumas disciplinas, como já é 

habitual.  

Inserida no PAAA (Plano Anual de Atividades do 

Agrupamento), na disciplina de francês, os alunos 

das turmas do 7.º A e do 7.º B elaboraram um cartaz 

alusivo ao tema, que foi afixado no polivalente da 

escola, evidenciando «expressões» sugestivas que, 

no âmbito de uma relação afetiva, devem ou não ser 

consideradas. 

Mega Atleta 
Professores Miguel Fernandes e Rui Coelho 
 

Realizou-se no dia 17 de fevereiro a atividade Mega Atleta, dinamizada pelo grupo de Educação Física, na qual participaram 218 alunos embutidos num 

salutar espírito de competição e fairplay.  

Nesta competição, ficaram apurados os alunos que irão representar a escola no Mega Sprinter Distrital nas disciplinas do Atletismo, designadamente, 

velocidade e salto em comprimento. Para a história, ficam registadas as classificações alcançadas nos vários escalões. 

No salto em comprimento: 

Infantil A Masculino − 1.º Ricardo Leite (5.º C), 2.º Gonçalo Sá (5.º E), 3.º Isaac Santos (5.º B); 

Infantil A Feminino − 1.º Lara Ribeiro (5.º A), 2. º Luana Barge, (5.º A), 3.º Inês Lima (5.º G); 

Infantil B Masculino – 1.º Duarte Costa (6.º C), 2.º Diogo Pinto (6.º C), 3.º Tomás Moreira (7.º B);  

Infantil B Feminino – 1.º Jacira Correia (6.º A), 2.º Maria Peixoto (6.º I), 3.º Bruna Cunha (6.º J); 

Iniciado Masculino – 1.º Miguel Reis (8.º C), 2.º Carlos Bernardo (8.º A), 3.º Leandro Rodrigues (9.º E); 

Iniciado Feminino – 1.º Mariana Lamas (8.º B), 2.º Maria Afonso (9.º D), 3.º Francisca Maganinho (8.º D). 

Na velocidade: 

Infantil A Masculino – 1.º Diogo Costa (5.º B), 2.º Martim Santos (5.º D), 3.º Francisco Alves (5.º C); 

Infantil A Feminino – 1.º Carolina Ferreira (5.º D), 2.º Adriana Coelho (5.º C), 3.º Lígia Ferreira (5.º E); 

Infantil B Masculino – 1.º Sérgio Carvalho (7.º A), 2.º Pedro Lopes (6.º E), Tomás Lopes (7.º A); 

Infantil B Feminino – 1.º Rita Cabral (6.º A), 2.º Rafaela Lopes (6.º G) e 3.º Daniela Silva (7.º E);  

Iniciado Masculino – 1.º Leonardo Cardoso (9.º E), 2.º Gustavo Barbosa (8.º E), 3.º Filipe Madeira (9.º E); 

Iniciado Feminino – 1.º Beatriz Teixeira (9.º D), 2.º Carolina Alves (9.º B), 3.º Sofia Silva (9.º A). 
 

Na Fase distrital, realizada no dia 4 de março no Parque da Lavandeira, destacam-se os seguintes resultados:  

No salto em comprimento: 2.º lugar − Lara Ribeiro (5.º A); 5.º lugar − Miguel Reis (8.º C). 

Nos 1000 metros: 5.º lugar − Joana Duarte (6.º C);  

Na velocidade: 4.º lugar na final – Carolina Ferreira (5.º D); 5.º lugar na final − Leonardo Cardoso (9.º E).            

      PARABÉNS A TODOS OS PARTCIPANTES E DINAMIZADORES! 
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Could you believe this is real? 
By Inês Gomes, 9TH B  
 

Through the years, people all over the world have suffered from discrimination either because of their race, sexual orientation, gender, disabilities and more. 

Although it´s getting better now that we’re in the twenty-first century, the discrimination isn’t completely gone. Prejudicial people with closed minds continue 

to not accept the difference. 

I was discriminated once. I’ve been living in America since last year and I was at a coffee shop, waiting for my friend to show up. I had been looking at the 

menu for the past five minutes and if I hadn’t eaten lunch just before, I would have ordered half of the milkshakes there. 

I was called by my mother and when I picked up, I started speaking my native language, Portuguese. All was well, until I felt the arm holding the phone being 

pushed abruptly. I dropped my cell, and when I stopped to pick it up, someone kicked it really hard.  

− Excuse me? − I complained. 

− You are in America, start acting like it and speak English. 

− Said who? I was talking on the phone, I wasn’t even bothering anyone. − I said calmly, trying not to talk in the same tone as him. 

− Well, it’s bad enough my country is being invaded by people like you, the last thing I need to hear is someone speaking other languages. If you want to 

speak Spanish go back to Mexico where you belong. – He said with a disgusted expression. 

− First off, sir. − I said ironically, the last thing he deserved was being called “sir”, I though “twat” suited him a lot better − I  was speaking Portuguese, from 

Portugal in Europe in case you didn’t know where it is, and second of all, isn’t America supposed to be a free country? So I’m free to speak whatever language I 

want and you’re free to mind your own business. 

− But you’re making me uncomfortable while I’m trying to get lunch. 

− If you feel uncomfortable leave, and by the way, knocking over strangers’ phones is really rude. – I said with a mad 

expression in my face. What an idiot! 

I will never forget this situation and hopefully I will never have to go through it again. Thinking that stupid people like 

that man breathe the same air as I do and walk on this earth discriminating others is kind of revolting. 

Well, I think the best thing I can do is ignore and be tolerant. 

“THERE SHOULD BE NO DISCRIMINATION AGAINST LANGUAGES PEOPLE SPEAK, SKIN COLOR, OR RELIGION”,  

Malala Yousafzai 

Pride not prejudice 
By Teresa Gomes, 9TH B  
 

Finally the school day is over − I think to myself − The exams are right around the corner and I’m really working hard, so I’m exhausted after a day working 

nonstop, with only a lunchbreak. 

As I’m walking home from school, my eyes caught a sign that reads “Sweets’ Heaven” and I can’t help walking that direction and entering the bakery. 

The amazing smell hits me right when I step inside. It’s not very crowded, which is good, maybe I’ll do my homework here. 

I see all the cakes and pastries that were laying there and there’s so many choices! I can’t decide what to eat. If I didn’t gain weight I would probably eat all 

of them. 

As I am waiting in line, I start to notice a couple arguing with the manager on the other side of the bakery. I can’t hear much of what they are saying but I 

don’t like what I hear. 

I start walking that direction, pretending that I was looking at the cakes. If I could understand what the argument was all about, maybe I would be able to 

help. 

I stop about five feet from them and what I hear completely disgusted me. The manager was denying the order from the two young men standing there, in 

front of him. 

They were looking for a wedding cake for their wedding, but because it was a gay wedding, the manager was refusing to make it. And even worse, he was 

insulting them in the process.  

I couldn’t believe what I was hearing. He was humiliating them, saying that they were abominations and that they didn’t deserve to be happy, let alone get 

married, which was ridiculous. 

I had to say something! I couldn’t just watch these young men being discriminated and stay shut. Suddenly, my need to eat a pastry disappeared and was 

replaced by determination. I quickly approached them:   

− Excuse me, sirs. I believe that there’s no use in having this conversation! The manager is obviously against doing your cake, which is ridiculous by the way, 

but I don’t think he will change his mind. You don’t have to stay here hearing all of this nonsense. Take your money elsewhere. That’s my advice. I am actually 

going out, too. I don´t support this kind of mentality. Maybe you want to head out too? 

− You’re right. We don’t have to hear this. We’ll head out; thank you − says the young man with glasses. The other one, who had a bearded face, nodded. 

We started walking out and I threw a furious look at the manager, I was once discriminated by the kids in my previous school. No one should go through it, 

and I wasn’t letting that happen on my watch. 

When we got out, we walked ahead and stopped. I looked at them and I said: 

− I’m sorry for that. Some people just don’t know when to stop. He was getting beyond offensive. 

− It’s fine. Sadly, we are used to it − said the man with the bearded face. − I’m Nick and this is Ed, by the way. 

− I’m Hannah, nice to meet you. If you are interested, my sister owns a bakery on Summer Street. I actually have her business card 

here, hold on − I hand them the card − If you could give it a try, I’m sure she’d make the most amazing wedding cake. 

− We will, thanks again. 

We say goodbyes and I head home. Great! Now I have work to do and nothing sweet to eat. Guess I’ll just plead my sister to bring 

the leftovers of her bakery home. 


