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No dia 10 de dezembro de 1948, a 

Assembleia Geral da ONU aprovou a 

declaração Universal dos Direitos 

Humanos, para que em todos os países se 

defendam os direitos humanos.     

Este ano, festejamos 72 anos da 

Declaração Universal dos Direitos 

Humanos. 

Mas, afinal, O QUE SÃO OS DIREITOS 

HUMANOS? 

Os direitos humanos são os direitos 

básicos de todos os seres humanos como, 

por exemplo, o direito à vida, à liberdade 

de pensamento, o direito a uma 

nacionalidade, o direito à educação, o 

direito à saúde... 

Os direitos sociais foram conquistados 

ao longo de séculos, sendo a maioria deles 

conquistados no século XX por pressão 

de movimentos sociais e de 

trabalhadores. 

Todos os seres humanos devem ter os 

direitos humanos fundamentais 

garantidos. Contudo, sabemos que, em 

muitos países, não são respeitados, 

nomeadamente, a garantia de condições 

de vida dignas, a garantia da liberdade, da 

igualdade, da dignidade humana, o direito 

à não discriminação. 

Apesar de todas as conquistas, a 

escravatura aconteceu ao longo da 

História e continua a acontecer! 

O desrespeito e os maus tratos às 

pessoas mantêm-se! 

Também sabemos que não têm o 

direito à escolaridade as crianças de 

países em guerra, bem como nos países 

muito pobres do continente africano. 

Apesar das vozes de defensores dos 

Direitos Humanos como, por exemplo, o 

Padre António Vieira, Aristides de Sousa 

Mendes e António Guterres, os Direitos 

Humanos continuam a não ser 

respeitados. 

Por este motivo, é importante lembrar 

e afirmar os nossos direitos! 

Para não os esquecermos! 

 
Pedro Vieru e Tiago Ferreira, 8.º C 

 

 

Hoje, dia 10 de dezembro de 2020, 

celebramos a aprovação da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. 

 

Vale a pena CELEBRAR, nos dias de 

hoje, dias de pandemia, dias em que os 

direitos individuais e coletivos parecem 

adiados, como o Direito à liberdade de 

circulação que tanto se discute, em 

nome da segurança individual e de 

todos? SIM. 

 

O distanciamento físico, que a todos 

é imposto, por muito que nos custe, que 

nos pareça até irreal, é uma das 

medidas mais importantes para o 

combate que todos enfrentamos, o 

combate ao terrível vírus. 

Muitos de nós já se sentem cansados 

e, por isso vacilam, o que não pode 

acontecer. 

 

O que se impõe?  

RESPONSABILIDADE. 

Toda a gente tem que ter 

responsabilidade!  

Ninguém quer ser culpado de ter 

infetado e levar à morte uma pessoa, 

ainda que indiretamente. 

Ser responsável é, provavelmente, a 

medida mais importante de todas … 

para prevenir... 

Juntos, vamos vencer esta doença. 

MANTENHA                                                   

O DISTANCIAMENTO FÍSICO! 

SEJA RESPONSÁVEL! 

 

António Machado, 8.º C 

 

 

 

NESTE MOMENTO  

 

No confinamento, tivemos muito tempo para pensar  

em como reagir e como nos preparar. 

Por fim, ele acabou, mas, antes de irmos para a 

escola, 

usamos sempre o desinfetante como uma pistola. 

De máscara na cara e com medo da transmissão, 

marchamos em frente, pois esta é a nossa missão. 

Acabar com este intruso é o que mais queremos, 

mas, em relação às festas, é algo a que renunciamos. 

Agora, até os espirros nos assustam, 

parece que alguém nos sussurra: "fujam!". 

Este ano até os aviões fizeram greve, 

e a ida à praia, sem dúvida, foi breve. 

Lavar as mãos não faz mal, 

e cantar os parabéns traz de volta algo especial. 

Se isto é triste? É, sim, mas a vida é assim. 

O vírus que faça as malas a correr 

para não ver, enfim, a morte a ocorrer! 

Matilde Oliveira, 8.º B 

 
O CONFINAMENTO 

Num mundo normal e inocente  

O vírus mudou tudo de repente. 

Hábitos tivemos que mudar e incutir, 

E para nossa casa fugir. 

 

A quarentena provocou exaustão, 

E sempre enclausurados era uma agitação. 

O tempo a passar e tudo estava parado,  

E nós sem irmos a nenhum lado. 

 

Estar trancado em casa, 

À espera do fim do confinamento 

Não podemos ir lá fora,  

A covid transmite-se pelo ar e o vento. 

 
Leonor Nunes, 8.º B 

 

Direitos Humanos 
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Holocausto 
Ângela Paulo – 6.º F 
 

27 DE JANEIRO  

DIA INTERNACIONAL EM MEMÓRIA DAS VÍTIMAS DO HOLOCAUSTO 

 

“Gostava tanto de voar como uma borboleta” 

Memórias de uma infância durante o holocausto – a história de Jana 

Gofrit. 

 

Na aula de Português, estivemos a ler a história de Jana, uma menina 

polaca judia que vivia numa aldeia e que foi invadida pela Alemanha 

nazi.  

A Jana conta a sua história e como sobreviveu com a ajuda de uma 

família polaca.  

Gostei da parte em que ela fala do vestido que a mãe lhe fez e que a 

fazia sentir livre como uma borboleta. Só ela e a mãe se salvaram. 

 

O meu calendário do Advento da Generosidade 2020 
Prof. Ana Maria Mendes 
 

O Advento, que começa no último domingo de novembro e vai até à véspera de Natal, significa tempo de preparação, de alegria e de 

expectativa face ao Nascimento de Jesus. 

Durante este tempo, em que esperamos pelo Menino Jesus, é muito importante aprendermos a ser mais generosos, mais amigos e mais 

solidários. Por isso, na aula de EMRC, foi proposto aos alunos que, todos os dias, fizessem uma boa ação em relação aos outros, ou ao ambiente 

em seu redor, a fim de estarem preparados para receber o Menino Jesus no seu coração e partilhá-lo com os outros. 

Depois do Natal, os alunos reviram as suas boas ações diárias e fizeram um bonito calendário que partilharam com os colegas na aula de 

EMRC. 

 

Afonso Martins 7.º D 
8.º E 

Eva Pinto 7.º E 

Marília Lopes 9.º B 

Mariana Martins  
7.º D 
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Desafio de Natal 
Prof. Ana Maria Mendes 
 

Segundo S. Lucas, “Maria (...) teve o seu Filho primogénito que envolveu em panos e recostou numa manjedoura.”.  

O Presépio, palavra de origem hebraica, que significa manjedoura, tem por isso valor religioso (representa uma mensagem e um 

acontecimento importante que os cristãos festejam: o nascimento de Jesus, Filho de Deus, feito homem para salvar a humanidade), social 

(sugere o sentido da humildade, da justiça, do amor, da solidariedade, da fraternidade e da paz entre os homens, recordando-lhes que são iguais 

e irmãos e, de modo particular, representa e festeja a Família) e artístico e cultural (criaram-se valiosas obras de arte e reconheceram-se 

grandes artistas).  

Foi S. Francisco de Assis quem representou pela primeira vez a cena do nascimento 

de Cristo com figuras ao vivo no ano de 1223 na localidade de Greccio, perto de Assis, 

em Itália. Pouco depois, a cena do presépio de Belém era exposta em muitos 

conventos com figuras de madeira pintada e outros materiais.  

O séc. XVIII é considerado de ouro para os presépios portugueses, destacando-se 

os trabalhos de Machado de Castro. 

Dada a sua simbologia, foi proposto aos alunos do 2.º Ciclo que partilhassem uma 

fotografia do Presépio e/ou da Árvore de Natal, acompanhada de uma Mensagem de 

Natal, expressando os sentimentos vividos em família nesta quadra tão especial, 

enquanto aos alunos do 3.º Ciclo foi sugerido que fizessem um pequeno vídeo com a 

melhor mensagem de Natal 2020. 
 

 

 Eco-Escolas Enfeites de Natal 
Prof. Luís Alexandre 
 

No âmbito do Programa Eco-Escolas, os alunos das turmas F, G, H e I do 6.º ano, sob a coordenação da professora Pilar Carvalho, 

participaram no Desafio Tetra Pak. 

“Este ano, os enfeites estão por tua conta”. Após um trabalho de pesquisa relativo ao tema “O que é uma embalagem Tetra Pak”, foram 

construídos enfeites de Natal com esse tipo de embalagens que, posteriormente, foram pendurados numa árvore da Escola.  

Foi uma atividade em que os alunos se empenharam, de uma forma criativa, e em que o objetivo de chamar à atenção dos jovens para a 

importância da reciclagem e  da proteção do ambiente foi totalmente atingido.  

 

1 – A NOSSA ÁRVORE TETRA-PAK COMPAL 

2 – RECORTE DA EMBALAGEM A PARTIR DO MOLDE 

3 – CONSTRUÇÃO DO ENFEITE (RECORTE) 

4 – MONTAGEM E COLAGEM 
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Viver o Natal 
Prof. Lurdes Natário 
 

E o espírito de Natal chegou à nossa escola. Apesar dos condicionalismos devido à pandemia que atravessamos, a atividade do PAAA 

"Viver o Natal" foi cumprida e a nossa escola ficou com "cheirinho" a Natal.  

Nas disciplinas de EV/ET do 2.º ciclo, os alunos desenvolveram diferentes atividades enquadradas nos currículos das disciplinas em 

articulação com a disciplina de inglês. Os trabalhos resultantes foram bidimensionais (postais, enfeites, ...) e tridimensionais (lanternas, 

crackers, ...), alguns enquadrados nos Projetos Eco-Escolas e eTwinning. Todos apresentaram qualidade técnica e qualidade plástica. 

Foram usados diferentes materiais e reutilizados tubos de cartão, latas, embalagens tetra pak, revistas, ... As entradas dos pavilhões, o 

polivalente, a entrada principal e alguns dos espaços exteriores tornaram-se acolhedores e com aspeto festivo. 

Todas as turmas participaram com empenho e interesse nas atividades e mostraram evidente motivação pelo tema.  

Afinal, o Natal também é magia! 
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Postais de Natal de Francês 
Prof. Irene Ermida 
 

Na disciplina de Francês, a celebração do Natal, nas turmas de 7.º ano, consistiu na elaboração de postais digitais que foram 

enviados, posteriormente, para destinatários escolhidos pelos alunos.  

A presente amostra é representativa da criatividade e empenho dos seus autores. 

 

Cerimónia de Entrega dos Quadros de Valor e Excelência  
Maria Luís Ramos e Matilde Ferreira – 7.º B 
 

No passado dia 18 de dezembro de 2020, a Diretora da Escola Sophia de Mello Breyner, Dr.ª Luzia Veludo, na companhia dos 

presidentes das juntas de freguesia de Serzedo, Perosinho, Arcozelo e S. Félix da Marinha, percorreram todas as salas de aula para 

entregarem os diplomas dos Quadros de Valor e Excelência aos alunos que se distinguiram pela sua dedicação e empenho no ano letivo 

transato. 

Durante o convívio com o respetivo diretor de turma, através de 

um vídeo, os alunos não só assistiram a um concerto de Natal 

dado pela orquestra do “Ensemble Sophia de Mello Breyner”, 

constituída por alguns professores e alunos da Escola, como 

também ouviram textos escritos e lidos por alguns alunos, a 

mensagem de Natal dos presidentes das juntas de freguesia e da 

nossa Diretora. 

Nenhum aluno foi esquecido e todos foram presenteados com 

algumas lembranças oferecidas pela Associação de Pais e pela 

direção da escola.  
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João Soares − 6.º F 

Quais são os três problemas que afetam o mundo 

atualmente? 

Na minha opinião, os três problemas, neste momento, são o 

Covid-19, a Economia (falta de trabalho e com isso a falta de 

dinheiro para as pessoas se sustentarem) e a Saúde (poucos 

cuidados médicos). 

 

Se pudesses mudar o mundo, o que farias? 

Se eu pudesse mudar o mundo, começava logo por investir 

muito numa cura para o Covid-19. Depois, acabava com as 

doenças más, a fome e também com a violência. Também 

tornava o planeta muito mais colorido. 

 

Se eu pudesse... acabaria com a fome e daria a todos os 

pobres. 

 

Se eu tivesse uma varinha de condão... transformaria o 

mundo numa pintura colorida e ficaria tudo vermelho. 

 

Se eu tivesse poderes especiais... faria com que todas as 

pessoas fossem amigas e acabaria com o Bullying. 

Christmas Trivia 
 

 

MY VLOG – English Project  
 

9.º ANO 

VLOG Ana Gomes 9.º B VLOG Rafael Cardoso 9.º B VLOG Simão Almeida 9.º D 
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My Christmas 
Tomás Rodrigues – 7.º D 
 

 

On the 24th of December I woke up and got dressed in my room. 

Then, my father went to take me to my godmother’s to help me prepare 

things for MY PARTY!! 

After that we went to get some food from McDonald’s.  

We had lunch and then we went back home to set things up for my party, 

because the 24th is MY BIRTHDAY!!!!. 

After that, my godmother left, and my father and I went to pick up my mother 

from the store she works at. 

A few hours later we had dinner and we opened the presents. 

I got a new phone and airpods and then I went to set up my “Harry Potter” 

Lego. 

 Later we all went to sleep. 

And this was my Christmas night! 

 

Who is the person behind the mask? 
Prof. Sónia Rosa  
 

No âmbito do DAC, os alunos do 7.º e 8.º anos foram desafiados, na disciplina de Inglês, a responder à questão “Who is the person behind 

the mask?”, criando uma espécie de livro de memórias que revelasse o seu verdadeiro Eu, os seus sentimentos e as suas emoções.  

A participação dos alunos foi notória, tendo sido utilizados os trabalhos como base da apresentação oral do 1.º período e expostos nas 

salas de aula.  

Eis uma amostra. 
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O velho e o mar 
Dinis Maia – 9.º B 
 

Ainda em 2020, li a obra O Velho e o Mar de Ernest Hemingway, que conta a história de 

um velho e humilde pescador em Cuba e da sua aventura depois de 85 dias sem apanhar 

qualquer peixe. A sinopse do livro não me cativou, mas posso dizer, com certeza, que, dos 

que li recentemente, é o livro que vai permanecer mais tempo na minha memória. 

Não é muito comum sentir-me verdadeiramente investido por uma personagem de um 

livro, no entanto, durante toda a história, senti ao mesmo tempo pena, simpatia e um certo 

respeito pelo velho Santiago, pela maneira como ele não se deixa afetar pelo que se passa de 

mal na sua vida e pela maneira como se dedica totalmente ao que faz.  

Embora tenha momentos de ação que, na maioria das histórias são os meus favoritos 

como, por exemplo, a batalha entre Santiago e o Marlim gigante, o que mais me marcou foi a 

componente humana: as conversas que o velho tem com o seu jovem amigo, as suas histórias 

e os relatos dos seus sonhos. Para mim, são estas partes que, apesar de relaxantes, têm um 

grande significado e fazem deste livro único. 

Com a leitura deste livro, tive uma experiência muito diferente do habitual, talvez por 

relatar um tipo de história que, geralmente, não me atrai. Mesmo sendo diferente, foi muito 

positivo e, provavelmente, no futuro, tentarei ler mais livros deste género. 

 

Semana da Internet Segura 
Prof. Bibliotecária Sandra Silva e Prof. de TIC Pedro Lima 
 

Na semana de 8 a 12 de fevereiro, a professora bibliotecária Sandra 

Silva promoveu verticalmente a comemoração da Internet Segura, articulando 

com os professores dos diferentes ciclos de estudos. 

 Com as educadoras e professores titulares (pré e 1.º ciclo) foi tratada a 

questão da postura e saúde física / utilização saudável dos equipamentos 

eletrónicos e foi aplicado um jogo educativo.  

Já com os professores de TIC (2.º e 3.º ciclo) foi feita uma apresentação 

digital “Comunicar em Segurança” através da visualização de vídeos sobre a 

temática / discussão dos temas do Cyberbullying / Segurança das Passwords / 

Sites Fraudulentos, enquanto com os professores de Cidadania (2.º e 3.º 

Ciclos) foi explorada a problemática do Cibercrime / visualização de um vídeo 

sobre a temática / formulário aos alunos / Estar Seguro na Internet / Sinais de 

Alerta na Internet / Potencial da Internet na Aprendizagem.  

Através do blogue, foi divulgado, à comunidade educativa, um vídeo 

“Como navegar em segurança em casa”, bem como o e-book “Guia para uma 

Internet Segura”. 

Todos em C@S@ = Todos Informados = Todos Seguros! 

 


