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     Na semana em que ocorreu o dia 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação, com o obje-

tivo de assinalar esta efeméride, foram realizadas várias atividades em contexto de sala de 

aula de Ciências Naturais. Os alunos assistiram a apresentações e colaboraram conforme as 

solicitações, tendo no final apresentado alguns trabalhos. Foram distribuídos, aos alunos do 

2.º ciclo, lancheiras térmicas, fornecidas pela Liga Portuguesa Contra o Cancro, recomendan-

do algumas práticas para uma alimentação saudável.  

 

      No dia 15 de outubro, almoçamos 

todos juntos na cantina da Escola, 

com a nossa DT, professora Ana Ma-

ria Mendes, para assinalar o Dia 

Mundial da Alimentação. 

    Comemos sopa, frango com espar-

guete e salada, pão e fruta. Neste 

dia, optamos por uma refeição sau-

dável, devido à necessidade e impor-

tância de termos uma alimentação 

variada, equilibrada e sustentável, 

como é considerada a dieta mediter-

rânica. 

    Ao longo do dia, é aconselhável 

fazer 5 refeições, como o pequeno-

almoço (fundamental), um pequeno 

lanche a meio da manhã, o almoço, 

um lanche à tarde e jantar, mastigan-

do devagar os alimentos. Devemos 

consumir alimentos cozinhados, evi-

tar o consumo de bebidas com cafeí-

na, preferindo a água. Se não tiver-

mos uma alimentação saudável, po-

demos sofrer de obesidade, diabetes, 

cancro e doenças cardiovasculares. 

     Foi um almoço muito agradável e 

divertido que gostaríamos que se 

repetisse mais vezes. 

Lara Couto, Maria Inês,  
Rafael Alberto,  

6.º H 

      A lancheira informa o 

que devemos comer.  

      Por exemplo, no 1.º 

dia, um pão integral com 

queijo e uma banana de 

manhã, da parte da tarde 

sugere um pão de cereais com queijo fresco e to-

mate e uma pera, no 2.º dia, aconselha uma tosta 

integral com queijo fresco e uma maçã de manhã, 

da parte da tarde sugere um pão integral com 

queijo e cenoura, e sugestões para os outros dias.  

        A lancheira serve para nos orientar a ter uma 

alimentação saudável. Foi um dia muito agradável! 

Beatriz, 5.º I 

     No dia 4 de outubro, durante a aula 

de Português, os alunos do 7.º D dirigi-

ram-se à biblioteca da nossa Escola, para 

assistirem a uma sessão, apresentada 

pela professora Sandra, sobre o perfil de 

leitor e o que é ser um leitor. 

      A atividade realizou-se no âmbito do 

projeto de leitura que consiste em cada 

aluno escolher um livro, conforme o seu 

perfil de leitor (aventureiro, divertido, 

detetive, sonhador, ou imparável), para, 

depois, o apresentar à turma. Foi expli-

cado, também, que, para se ser um lei-

tor, além de ser necessário saber ler, 

também é fundamental compreender o 

que se está a ler, refletindo, questionan-

do e criticando. De seguida, os alunos 

dirigiram-se às mesas onde estavam 

livros que foram distribuídos conforme 

os cinco perfis de leitor referidos. 

      Por fim, foi agendada a apresentação 

oral, em que faremos um comentário, 

para tentar convencer os nossos colegas 

a lerem o livro que selecionamos. 

Afonso Martins, 7.º D 

 

   A fim de comemorar o Dia das Bibliote-

cas Escolares, no dia 28 de outubro, a 

biblioteca da nossa Escola recebeu a 

visita da autora Sara Rodi. 

   A autora começou por revelar que o 

seu nome verdadeiro é Sara Rodrigues, 

tendo criado o seu apelido artístico, com 

a junção do seu sobrenome (Rodrigues) 

e o do marido (Dias), por ser original. 

   Posteriormente, a escritora da série 

televisiva “Massa Fresca”, exibida na TVI, 

relatou episódios da sua vida e como 

alguns a inspiraram a escrever alguns 

dos seus livros, como A GARRAFA MÁGI-

CA,  A ESCOLA DE ARTES e AS GÉMEAS, e 

sobre os quais os alunos puderam colo-

car algumas questões e esclarecer dúvi-

das. Depois, referiu que, com os seus 

livros, pretende alertar para a urgência 

de preservar o nosso planeta. As histó-

rias relatadas nos livros transmitem, de 

forma fantástica e divertida, assuntos 

muito sérios.  Foi uma sessão incrível! 

7.º D 

     A Direção-Geral da Educação, através 

do Serviço Nacional de Apoio eTwinning, 

divulgou no passado dia 23 de outubro, 

a lista de Prémios Nacionais. O projeto 

“A Bridge Across The World” ganhou na 

categoria 2.º Ciclo. Este projeto tinha 

sido já reconhecido com o Selo de Quali-

dade (não só em Portugal como noutros 

países parceiros do projeto) e nele parti-

ciparam alunos e professores da Escola 

Sophia de Mello Breyner.  

       O sucesso deste projeto deve-se, 

essencialmente, ao trabalho colaborati-

vo desenvolvido pelos alunos com os 

colegas de outras escolas europeias. Os 

alunos viram os seus esforços recompen-

sados e reconhecidos, tendo ainda ga-

nho uma nova perspetiva sobre diferen-

tes culturas. Foi uma nova forma de 

aprender sobre os valores de cidadania 

europeia e valorização/preservação do 

património histórico-cultural e natural. 

      Nesta partilha, em que se cruzaram 

vários saberes de diferentes áreas 

(História, Literatura, Ciência, Artes), os 

alunos fizeram novos amigos.  

  O eTwinning é uma aventura fantástica!  


