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Regresso

à Escola

Escritor/Autor por dois minutos
Íris Tavares – 6.º A
No dia 17 de setembro, tivemos a primeira aula de Português de 6.º ano.
Como já todos nos conhecíamos, a professora Rosa Félix, que também foi a nossa
professora de Português no 5.º ano, propôs que nos apresentássemos neste início de ano
de forma diferente. Apresentou-nos uma lista de escritores portugueses e sugeriu-nos uma
pesquisa sobre eles para apresentação oral à turma na aula seguinte: cada um de nós seria
um escritor durante dois minutos!

A minha vida na Escola
Gabriela Miranda – 6.º B

A turma achou a ideia interessante e foi, então, sorteado o autor a trabalhar por cada
um de nós. Da listagem constavam os seguintes autores: D. Dinis, Gil Vicente, Luís Vaz de

Sexta-feira foi o meu primeiro dia de aulas. As férias tinham ido

Camões, Almeida Garrett, Camilo Castelo Branco, Eça de Queirós, Fernando Pessoa, Miguel

embora, e os jogos, a TV e o deitar tarde tinham ido com elas. Agora

Torga, Sophia de Mello Breyner, José Saramago, Maria Alberta Menéres, Luísa Ducla Soares,

começam as rotinas novas, o estudo diário e a leitura constante. A

António Torrado, Alice Vieira e Álvaro Magalhães.

ansiedade cobria-me as veias, à espera de ir para a escola.

Na aula seguinte, já

Acordo com os raios de sol na cara, ainda sem a consciência total.

nas apresentações orais

Visto-me, como e consigo ir o mais rápido possível para a escola. Revejo

dos trabalhos, a Matilde

todos os meus colegas, contando e ouvindo as suas aventuras das férias.

teve a ideia de fazer a

Entro na sala, e vejo a professora ao fundo, cheia de vontade de falar

apresentação oral, usando

connosco. Durante a aula, fazemos um monte de adivinhas e falamos

a máscara em papel do seu

sobre as férias. Terminam as aulas e vou almoçar. Por volta das 15h00

escritor,

uma

ideia

da tarde, vou para a música, e começo a minha aula favorita: a aula de

apreciada

por

todos,

canto. Já são 19h00 quando estou a sair e, assim, vou para casa contar

inclusivamente pela professora, que convidou os restantes alunos a aderirem à brilhante

tudo aos meus pais.

ideia. No último dia das apresentações, todos os alunos tinham já a sua máscara. Tiramos

O meu dia de aulas foi excelente, adorei rever os amigos e as

uma foto em grupo, usando a máscara do escritor que apresentámos. Expusemos no placar

professoras, e tenho o pressentimento de que este ano vai ser

da sala de aula as nossas máscaras e os nossos trabalhos já corrigidos. A professora publicou

maravilhoso!

imagens desta atividade na Classroom da turma.
Foram aulas interessantes e divertidas em que todos aprendemos algo sobre o escritor
que apresentamos e sobre os escritores apresentados pelos outros colegas.

Code Week na Sophia de Mello Breyner
Gabriela Miranda – 6.º B
Recentemente, a minha escola aderiu à iniciativa “Code Week”. É uma semana em que
os alunos têm aulas para aprender a programar com ferramentas do computador.
A minha turma não ia poder participar por sermos todos do ensino articulado, mas,
graças à boa vontade dos nossos professores, nós também pudemos beneficiar, visto
trabalharmos no projeto eTwinning Seahe@rted Kids, que promoveu esta iniciativa.
A atividade de que mais gostei foi a primeira: trabalhámos num Excel, em que tínhamos
de recriar a imagem de uma nau inserindo cores, através da formatação de células
correspondentes a números (cada número, sua cor).
Na segunda aula, fizemos uma atividade muito engraçada. Tínhamos dois jogos, um para
identificarmos os países da Europa e outro para os oceanos e mares. Conseguimos divertirnos e aprender ao mesmo tempo, só utilizando um simples computador. Também
preenchemos um formulário acerca do mar. Eu adorei fazê-lo e estou ansiosa por saber qual
foi o meu resultado.
Na minha opinião, a “Code Week” foi uma das melhores iniciativas em que já participei
na escola. Adorei aprender um pouco mais sobre os computadores e divertir-me com os
meus colegas. Foi muito importante para mim. Fiquei a entender melhor como o
computador pode ser uma ferramenta eficaz, não só para entretenimento, mas também
para o trabalho.
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DESPORTO

Dia Europeu do Desporto na Escola
Lara Ribeiro – 7.º B e Tomás Pinto – 7.º D
No dia 24 de setembro, sexta-feira, alguns alunos participaram em atividades
desportivas na Escola Básica Sophia de Mello Breyner, em Arcozelo, para celebrar o
Dia Europeu do Desporto Escolar.
Os alunos do 5.º A, 5.º B, 5.º C, 5.º D, 5.º E, 5.º H, 5.º I, 6.º C, 6.º D, 6.º F, 6.º G,
6.º H, 6.º H, 6.º I, 6.º J, 7º. B, 7.º D, 7.º E, 8.º B, 8.º C, 8.º D, 8.º E, 9º. A, 9.º B, 9.º C,
9.º E saltaram nos trampolins, bem como jogaram futsal, aprenderam a jogar xadrez
e praticaram voleibol.
Este dia assinala-se para alertar os alunos para a importância da prática do
desporto. Foi muito divertido!

Desporto escolar
O Coordenador do Desporto Escolar – Rui Coelho
A prática desportiva nas Escolas, para além de ser um dever decorrente do quadro
normativo vigente no sistema de ensino, constitui um instrumento de grande relevo e
utilidade no combate ao insucesso escolar e de melhoria da qualidade do ensino e da
aprendizagem.
Complementarmente, o Desporto Escolar tem os seguintes objetivos:
 proporcionar aos alunos o aprofundamento dos conhecimentos numa
modalidade desportiva do seu interesse;
 promover o gosto pela prática regular da atividade física;
 desenvolver o espírito desportivo nos alunos, promovendo a competição com
colegas da sua escola e de outras escolas;
 promover a saúde, o bem-estar e uma boa condição física aos alunos.
Neste sentido, a Escola oferece aos alunos um conjunto de modalidades nos
horários indicados e de frequência totalmente gratuita.
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Parar para ler no Dia Mundial da Música
Pedro Gil – 7.º C
No dia 1 de outubro, mais uma vez, realizou-se a atividade "Parar para ler", na Escola Básica
Sophia de Mello Breyner.
Durante 45 minutos, os alunos puderam desfrutar
da leitura silenciosa, na companhia da música, uma vez
que também se comemorou o Dia Mundial da Música.
No turno da manhã, os alunos do 2.º ciclo
participaram na atividade às 8h45 e os alunos do 3.º
ciclo às 14h35, no turno da tarde.
Todos os professores foram convidados a participar nesta iniciativa, já que a atividade decorreu
durante as aulas das diversas disciplinas. Os alunos foram sensibilizados pelas professoras de
português para trazerem um livro de casa ou, antecipadamente, o requisitarem na biblioteca da
Escola. No caso dos alunos que por algum motivo não levaram livro, a Biblioteca Escolar disponibilizou
alguns exemplares, para que todos pudessem “Parar para ler”.
Esta atividade tem como objetivo sensibilizar os alunos para a importância da leitura.

Viagem irreal

Viagem à Austrália
Francisco Ramos – 7.º B

Dinis Ribeiro – 7.º B

O lugar que eu mais gostava de visitar era a minha mente. De momento, não é possível,

Eu sempre quis ir à Austrália. É um país único, com desertos,

mas pode vir a tornar-se numa realidade num futuro, um pouco longínquo. Não era só a

planícies e planaltos, e uma fauna que só existe lá: os marsupiais, como

minha, também gostava de visitar a mente das pessoas de quem mais gosto, mas tenho um

o canguru, o coala, o petauro do açúcar e o diabo-da-tasmânia.

carinho especial pela minha, como é óbvio, sobre qual eu gostava de saber, por exemplo, a

Também há ornitorrincos, o único mamífero ovíparo, e emus, um

razão das minhas manias e caráter, o porquê de ser quem sou, porque sinto o que sinto.

pássaro gigante que consegue desviar-se de balas. Quanto à flora, há

Antes de mais, tenho quase a certeza de que é um lugar estupendo. Uma grande cidade
de nuvens, com um grande e majestoso portão dourada na entrada, onde vivem muitas

eucaliptos e algumas espécies de acácias. Também há loureiros e
palmeiras, assim como algumas flores.

pessoas de todas as cores existentes. O primeiro lugar que iria visitar era o Arquivo da

Se eu fosse à Austrália, iria começar por Sidney. Lá, existe um lugar

Memória, onde todas as minhas memórias estão guardadas, e a seguir iria ao Museu de

único: a Opera de Sidney. Só a vi em imagens, mas pelo que li, parece

Mim, onde os momentos mais importantes da minha vida estão representados. De seguida,

fantástica.

iria ao Seminário do Ser, onde explicam o porquê de eu ser eu, e depois iria ao Preferidos &

Também gostaria de ir visitar o Outback. Há lá, estranhamente,

Inventados, o melhor restaurante de lá, onde se serviria tudo o que eu mais gosto, e até

bastante flora e fauna, mas o que queria mesmo ver é o bloco gigante

pratos inexistentes e tão maravilhosos que trariam lágrimas aos olhos de qualquer um.

de arenito que quebra a paisagem com a sua imponência.

Ainda existem mais recantos da minha mente que eu gostaria de explorar, mas são tantos
e tão fascinantes que não os conseguiria enumerar aqui.
Provavelmente, traria a minha melhor amiga ou entes queridos comigo, mas só de pois
de fazer, sozinho, esta viagem, pois isto seria uma viagem de autodescoberta (literalmente).
Também gostaria de conhecer o meu cérebro (por lá mais conhecido por Central de

Depois da caminhada, gostaria de experimentar scuba diving na
Grande Barreira de Coral para ver inúmeras espécies de peixes
coloridos e outros animais marinhos, assim como, claro, corais!
Gostaria de conhecer os aborígenes australianos e aprender as suas
tradições e os seus cultos. Eles têm pele escura e tocam didjeridu.

Inteligência), já que é ele que controla tudo. Ele encontra-se no centro da “cidade”, numa

Também seria engraçado aprender como

torre muito alta e fina, mas com o topo esférico, que é onde ele está. Lá é muito escuro,

se lança um bumerangue e fazer um para

tem um ecrã gigante onde ele consegue ver toda a minha mente e corpo. Quando eu o

mim, e levar algumas rochas australianas

encontrasse, teríamos um longo diálogo:

para a minha coleção, especialmente, uma

– Olá! – diria eu.
– Francisco! Que surpresa agradável!!! Qual a razão da tua visita? – era o que ele diria.
– Tu sabes, tu és eu e eu sou tu. – diria eu, matreiro.
– Queres conversar, não é? Sobre ti… Quer dizer, sobre nós. Senta-te, sabes que isto
vai demorar… – diria o meu cérebro, fazendo aparecer magicamente um sofá.

opala negra, que só existe na Austrália.
Quando regressasse, não me importava
de responder a perguntas como:
– Como foi a viagem à Austrália, Dinis?
– Foi muito interessante! – responderia eu – A Grande Barreira de

Depois disso, finalmente me sentiria realizado. Mas, a altura certa para fazer esta

Coral é muito colorida!

emocionante viagem seria quando fosse idoso, assim teria mais que explorar e poderia

– Parece fantástico!

partir descansado, dizendo:

Esta seria uma viagem que não me importaria de fazer.

– Já sei quem sou.
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Aristides de Sousa Mendes teve Honras de Panteão no dia 19 de outubro
Lara Ribeiro – 7.º B
Aristides de Sousa Mendes nasceu em Viseu a 19 de julho de 1885, e morreu no dia 3 de abril de 1954, em Lisboa. Era filho do juiz José de Sousa Mendes e
de Maria Angelina Ribeiro de Abranches. Casou com Angelina de Sousa Mendes com quem teve 14 filhos.
Aristides licenciou-se em Direito, na Universidade de Coimbra, iniciando a sua carreira diplomática em 1907.
No ano de 1910, foi nomeado cônsul de 2.ª classe de Guiana Britânica de Zanzibar, e em 1918, de Curitiba, onde foi promovido cônsul de 1.ª classe, no
mesmo ano.
Um ano depois, em 1919, foi suspenso de funções e perdeu o vencimento, devido às suas convicções monárquicas e antirrepublicanas. Entre os anos de
1921 e 1923, Aristides dirigiu o consulado em São Francisco, na Califórnia. Com o agravamento da sua situação financeira, tornou-se cônsul de Vigo em 1926. Entre
1931 e 1938, Aristides foi cônsul de Antuérpia, acabando como cônsul de Bordéus.
Em Bordéus, Aristides contrariou as instruções de António Salazar, pois concedeu cerca de 30 000 vistos para ajudar judeus a fugir do regime nazi e abrigou
alguns em sua casa. Desobedecendo a Salazar, foi destituído em 1940.
A sua esposa Angelina faleceu em 1948. No ano seguinte, em 1949, casou novamente, vivendo com a sua segunda esposa cinco anos em Lisboa, onde
morreu, sozinho e com muitas dificuldades económicas.
Aristides teve várias homenagens póstumas, como a alta distinção pela Yad Vashens (organização estatal israelita para a recordação dos mártires e heróis
do Holocausto) em 1967. Já em 1978, o presidente da república homenageou o diplomata com a distinção da Ordem da Liberdade. Em 1989, houve uma
reintegração no serviço diplomático por unanimidade pela Assembleia da República. Em 1994, foi erguida uma estátua em Bordéus e, em Nova Iorque, foi
homenageado na Galeria dos Salvadores do Museu da Herança Judaica.

Onda Rosa
Outubro Rosa na Sophia

A simbologia por detrás do Mês Rosa
Isabel Fonseca, Joana Mota, Leonor Nunes – 9.º B

Turma 5.º I

Outubro Rosa é uma campanha de mentalização que tem como objetivo alertar as

A diretora de turma falou-nos muito desta atividade e propôs-

mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do cancro

nos várias tarefas. Primeiro, fazer um escudo protetor contra o

da mama e mais recentemente do cancro do

cancro da mama com a ajuda dos nossos familiares.

colo do útero.

Ela também nos disse que todos os alunos da escola estão a fazer

O movimento começou a surgir em 1990

o escudo e outras decorações para as salas e a escola ficar toda

em Nova Yorque (EUA) e não demorou a

“rosa” no dia 27 de outubro. Também tínhamos que trazer uma

percorrer mais de metade do mundo.

peça de roupa rosa ou branca. Os nossos pais ofereceram balões

Em Portugal, são diagnosticados mais de

para nós colocarmos numa árvore e foi um intervalo muito divertido

6000 novos casos de cancro da mama por

e cheio de brincadeira. Tiramos muitas fotos.

ano, segundo a Liga Portuguesa Contra o

A DT também nos mostrou o painel que está na parte da frente

Cancro. Se forem diagnosticados cedo, têm

da escola e que foi oferecido pela Associação de Pais da nossa

uma taxa de cura acima de 90%.

escola.

Estes números são da maior importância

Mas, o mais engraçado foi os nossos pais virem à escola ajudar

para a comunidade em geral e é em outubro quando fazemos lembrar as medidas de prevenção
do cancro da mama.

a nossa DT e eles também estavam muito contentes.
Tudo o que fizemos na escola foi para aprendermos e

A nossa escola todos os anos toma uma iniciativa, para apoiar e sensibilizar a comunidade,
pondo em prática algumas atividades, que podem ser praticadas dentro e fora do recinto

ensinarmos as outras pessoas como se podem prevenir contra esta
e outras doenças.

escolar, incluindo o uso
de

vestuário

cor-de-

rosa e/ou branco no dia
27 de outubro.
Este

ano,

foram

criados vários cartazes
apelativos

aos

(equipamentos

EPI’s
de

proteção individual) nas
aulas de Cidadania e
Desenvolvimento.
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ATIVIDADES DE OUTONO

Saberes e Sabores na Semana da Alimentação
Equipa da Educação Especial
Os alunos no Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) viveram novas experiências e novas aprendizagens. Começamos por explorar os frutos de outono! Conhecer,
identificar, provar, pesquisar as suas caraterísticas e propriedades. Este conhecimento permitiu o diálogo e a partilha de conhecimento entre alunos, valorizando as
suas aprendizagens.
Para melhor compreender e aplicar o conhecimento adquirido, pusemos “mãos na massa” e
escolhemos a abóbora para experienciar. Começamos por pesquisar o que podíamos fazer com este
fruto. Descobrimos que, para além de estar muito associado ao Halloween, também é muito usado
na confeção das sopas e nas compotas do outono. Então, fomos procurar a receita do doce de
abóbora e mãos à obra!
No nosso CAA, existe um pouco de tudo para conseguirmos fazer, experimentar, aprender e,
assim, colocamos o nosso equipamento de higiene (touca, avental e luvas) e fomos tratar da abóbora. Descascar, cortar, pesar ….
Todo o processo antes de colocar na panela, ligar o fogão e adicionar o açúcar e o pau de canela. Depois de ligar o fogão,
começamos a sentir os aromas que se espalharam por todo o pavilhão. E que belo cheirinho!!! Todos os que passavam, em 5
segundos voltavam para trás e perguntavam o que estávamos a fazer. E nós, orgulhosos, explicávamos, vezes sem conta e sempre
a sorrir, convidando para depois virem provar. Como devem imaginar, a prova também foi um belo momento! E todos garantem que estava delicioso!
As famílias também foram presenteadas com um frasquinho da nossa iguaria. Cada um registou a receita, que chegou a casa por e-mail, para que voltem a fazer
em família. Estes são os nossos caminhos na aprendizagem.

Halloween

A história do Halloween
Lara Ribeiro – 7.º B

Diogo Pereira – 9.º D (texto)

Halloween has its origins in the ancient Celtic festival of
“Samhain” – the celebration of the end of the harvest season. At
that time, the Celts believed that on 31st October, the boundaries
between the worlds of the living and the dead would blur a little
and the dead would come back to life to wreak havoc among the
living.

O Halloween é uma festa muito popular dos Estados Unidos que surgiu nas Ilhas
Britânicas, e é derivada de um festival realizado pelos celtas na Antiguidade.

This date was already celebrated about 6000 (six thousand) years
ago and it is believed that its origin is in Ireland, 4000 BC (four
thousand).

Durante essa festa, que se realiza no dia 31 de outubro, as crianças fantasiam-se
de monstros e saem às ruas, pedindo doces às pessoas.
Esta festa tem-se tornado cada vez mais comum devido à influência da cultura

To represent Halloween, I made a cute ghost.

norte-americana e da internet.

OPINIÃO

Artes de Rua
Tomás Pinto – 7.º D
Os artistas de rua fazem um trabalho louvável porque animam as pessoas
enquanto dão os seus passeios. Em qualquer parte do país, deparamo-nos
com artistas a tocar, a cantar, a animar as pessoas que passam.
Por vezes, as próprias Câmaras Municipais promovem concursos a fim de
realçar os seus trabalhos. Por exemplo, em Espinho, no dia da cidade, faz-se
o concurso de estátuas vivas.
Também, promovem a “Semana do Mário e da Neta”: trata-se de vários
espetáculos com marionetas, alguns deles realizados na rua.
Estes artistas de rua realizam estes trabalhos, não só para obterem o seu
sustento, mas também para dar a conhecer ao público, em geral, a sua arte.

Mafalda Pinto – 7.º D
Conhecer Bordalo II
Artur Bordalo nasceu em Lisboa, em 1987. É grafiteiro e
artista plástico português. O seu avô, Artur Real Chaves Bordalo,
conhecido como Real Bordalo, era pintor. Adotou o nome
Bordalo II para não se confundir com ele.
Bordalo II começou a sua carreira com o grafitti e, mais tarde,
estudou na faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa.

Hall Rabit, Gaia

Utiliza lixo, sobretudo plástico, para fazer as suas obras, que são feitas nas ruas,
guiado pelo lema “o lixo de um homem é o tesouro de outro”.
Bordalo II já participou em vários eventos artísticos, nomeadamente, festivais de
arte urbana, e ganhou vários prémios. Fazer arte é a sua paixão.
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MÊS DE SOPHIA

Parabéns à patrona da nossa Escola !
Arcozelo, 6 de novembro de 2021
Querida Sophia de Mello Breyner,
Escrevo-lhe esta carta para lhe dar os parabéns e
desejar-lhe um dia muito feliz.
Para mim, este dia é muito especial porque
também é o dia do meu aniversário. Que coincidência!
Quando descobri que fazíamos anos no mesmo
dia, fiquei muito feliz, por coincidir com o aniversário
da Patrona da minha Escola, que é uma escritora muito
famosa. Adoro os seus livros!
Desejo que este dia seja muito feliz! Parabéns!
Um beijinho muito especial!
Beatriz C. 5.º E

A Luz do Mar – Clube Europeu Sophia
Prof. Cecília Morais

Os alunos das turmas de 7.º
ano do Clube Europeu
Sophia participaram na
comemoração do Dia do

Patrono, com a criação de
textos e desenhos inspirados
na leitura de poemas, com
referências ao mar, da
escritora Sophia de Mello
Breyner.
MATEMÁTICA 2.º CICLO

Desafio / Adivinha
Marco Ramos – 6.º B

O Nicolau e o Rui foram roubar maçãs.

─ Dá-me uma maçã e ficarei com tantas como tu.

De repente, o dono das macieiras apareceu e os

O Nicolau, prontamente, respondeu:

rapazes fugiram.
O Rui disse ao Nicolau:

─ Dá-me tu uma, que ficarei com o dobro das tuas.

QUANTAS MAÇÃS TINHA CADA UM?
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