
Editorial 
Conversa entre a minha professora de 

Português e um colega meu, lá longe, 

no sétimo ano. 

- Ó senhora professora, não fiz o texto 

livre porque estava maldisposto. Eu 

olhava para a folha em branco e só via 

umas bolas amarelas... 

- Ó Zé Paulo, as tuas bolas são todas 

vermelhas... 

Quando fazíamos o texto livre tínhamos 

direito a uma bola verde no nosso 

registo e quando não o fazíamos 

gramávamos a bola vermelha. O Zé só 

as tinha vermelhas porque tinha uma 

alergia danada a TPC. Sempre tinha 

sido assim e assim se manteve, pelo 

menos, até à altura em que fomos cada 

um para o seu lado: eu para o décimo e 

ele para o nono outra vez. 

A minha professora disse-nos que 

aquilo que o Zé Paulo tinha podia ser 

uma doença; que às vezes acontecia 

uma pessoa decidir-se a fazer alguma 

coisa, preparar-se para a fazer, 

conseguir visualizar-se a fazê-la e 

depois... não a fazer. Quem de nós 

nunca se pôs a fazer 1862 coisas 

desnecessárias ou não urgentes só para 

adiar a execução de uma tarefa que nos 

estraçalha a alma? Esta que vos 

escreve limpa a casa de cima a baixo, 

arranja as vinte unhas e organiza a 

gaveta das meias antes de se lançar em 

prantos na correcção de um pequeno 

Evereste de testes. Chego a pensar que 

padeço da doença do meu amigo Zé 

Paulo: MALANDRICIS CRONICUS. 

Em rigor, não será cronicus porque eu 

acabo sempre por corrigir os testes e ele 

nunca chegava a fazer os textos livres. 

Eu tento contrariar esta minha 

tendência para o ócio e para a 

procrastinação com afinco, mas fico 

mais contente quando vejo que não era 

só o Zé Paulo nem sou só eu. Nem só o 

Fernando Pessoa (Ai que prazer/ não 

cumprir um dever./ Ter um livro para 

ler/ e não o fazer!)! Parece - cada vez 

mais - que toda a nação padece - uns 

mais, outros menos - da mesma 

enfermidade. Será que é por isto que 

agora só se fala na geração (à) rasca? 

  Integrado na comitiva da EBS das Flores que participou na fase regional do MegaSprinter e do 
MegaSalto na ilha de S. Miguel, o destaque vai para o aluno Gonçalo Dias que se sagrou campeão regional 
do salto em comprimento. Saudações aos participantes e ao novo campeão!!  
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XXIX Olimpíadas Portuguesas da Matemática 

A Escola Básica e Secundária das Flores voltou a participar nas Olimpíadas Portuguesas da Matemática, da responsabilidade da 

Sociedade Portuguesa da Matemática. 

A primeira eliminatória decorreu no dia 10 de Novembro de 2010, tendo participado 67 alunos, nas diferentes categorias: 15 

nas Pré-Olimpíadas; 39 na categoria Júnior; 9 na Categoria A e 4 na categoria B. 

Para a segunda eliminatória, que decorreu no dia 19/01/2011, ficaram apurados os seguintes alunos: 

- Henriques Freitas (6º SC) na categoria Júnior; 

- Bernardo Martins (9ºA) na categoria A; 

- Emília Valadão (12ºA) na categoria B. 

Infelizmente não conseguimos ter representantes na Final Nacional. Esperamos consegui-lo no próximo ano. 
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Cuide da sua SAÚDE 

O Clube de Saúde Integral, no 

decorrer do segundo período, levou a 

cabo uma série de iniciativas relaci-

onadas com a Prevenção de Saúde, 

com o intui-

to de alertar 

toda a co-

m u n i d a d e 

e d u c a t i v a 

para os ex-

cessos di-

versos que 

se cometem 

e que, para 

além de pro-

vocarem um 

desgaste gritante dos nossos órgãos, 

são, também, os causadores de inú-

meras doenças apelidadas como “as 

doenças do século”, provenientes já 

do anterior (a diabetes, a hiperten-

são, as cardiovasculares, o cancro – 

de vários tipos – entre muitas ou-

tras igualmente graves). 

O Clube de Saúde Integral pro-

porcionou que se reunissem condi-

ções, sempre com o apoio impor-

tantíssimo da equipa de enferma-

gem que integra o Clube, para a 

prática de rastreios. Assim, reali-

zaram-se, no decorrer do segundo 

período, os seguintes rastreios: 

Tensão Arterial, Visão, I.M.C., 

Perímetro Abdominal e Glicémia 

Capilar. 

Como passatempos, o Clube de 

Saúde Integral desafiou todos os 

alunos da nossa escola a responde-

rem à questão: “No total das escolas 

do Agrupamento quantos alunos 

existem?”. 

O desafio 

despoletou 

a curiosida-

de de todos 

os alunos e 

foram lan-

çadas di-

versas res-

postas, mas 

só uma ar-

recadou a 

vitória, a do aluno Vítor 

Cabral, que integra a 

turma OP-III. 

O consumo diário de 

fruta, como um dos componentes 

alimentares mais importantes, foi, 

uma vez mais, aconselhado, tendo o 

Clube de Saúde Integral apresenta-

do o mês da Maçã, o da Pêra e o mês 

da Laranja, tendo-se afixado carta-

zes com imagens, compostos com os 

valores nutricionais, com poemas 

alusivos à peça de fruta em questão 

e disponibilizando-se estas mesmas 

peças de fruta no bar da escola. 

Todos os alunos estão convidados 

a participar no Clube de Saúde Inte-

gral e a aprenderem e aplicarem 

diversas formas de Prevenção indis-

pensáveis à nossa saúde, para que, 

assim, tenhamos a possibilidade de 

viver saudáveis e por longos anos. 

O Clube de Saúde Integral dese-

ja a toda a comunidade educativa 

uma Santa Páscoa e um período de 

interrupção lectiva tranquilo e sau-

dável! 

  

A equipa C.S.I. 
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Brevemente!! 

Exposição de Flores de Plástico, de Florimundo Soares, estará patente no Centro de Interpretação do Boqueirão. 

Em alturas eu pensei 

Que iria estar tudo bem, 

Mas em tudo me enganei 

A vida nem sempre corre bem. 

 

Em alturas eu sonhei 

Com muito luxo e muita fama, 

Mas agora com pesadelos me assus-
tei 

Sempre quando o medo me chama. 

 

Agora vivo só com memória, 

A qual me deixa um sorriso, 

Tentando - me esquecer deste mun-
do 

Onde não me alegro nem me con-
tento. 

(Bis) 

Em alturas eu reinei. 

Meu paraíso de solidão! 

Mas quando eu te encontrei 

A minha solidão tornou-se paixão. 

 

Em alturas eu lembrei 

De tudo que me fez feliz, 

Nas alturas em que eu te via 

Nas alturas em que tu me fazias rir. 

 

Agora vivo só com memória, 

A qual me deixa um sorriso, 

Tentando - me esquecer deste mun-
do 

Onde não me alegro nem me con-
tento. 

(Bis) 

 

Letra : 

Alexandre Câmara – nº1 – 12ºA 

Letra original Citações 

 

 

“Eu posso, portanto, eu sou.” 

  

Autor: Weil, Simone 

 

 

 

“A alegria evita mil males e prolonga a vida.” 

 

 

Autor: Shakespeare, William 

 

 

 

“O mais vulgar dos alunos sabe agora verdades 

pelas quais Arquimedes sacrificaria a vida.”  

 

 

Autor: Renan, Ernest     
 
 
“Não basta ler os livros úteis, é necessário estu-

dá-los.”   
 

Autor: Atkinson, Thomas 

http://www.citador.pt/citacoes.php?Simone_Weil=Simone_Weil&cit=1&op=7&author=60&firstrec=0
http://www.citador.pt/citacoes.php?William_Shakespeare=William_Shakespeare&cit=1&op=7&author=17&firstrec=0
http://www.citador.pt/citacoes.php?Ernest_Renan=Ernest_Renan&cit=1&op=7&author=71&firstrec=0
http://www.citador.pt/citacoes.php?Thomas_Atkinson=Thomas_Atkinson&cit=1&op=7&author=79&firstrec=0
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Construção de herbários na disciplina de Educação Tecnológica 

Nas turmas A e B do 8º ano de escolaridade foram elaborados herbários. Esta actividade teve 

como objectivo fazer os alunos conhecerem e catalogarem a fauna e flora da sua ilha. Os discentes 

fizeram a recolha de folhas de plantas nos jardins de Santa Cruz das Flores e trouxeram algumas de 

casa. Perguntaram aos seus pais o nome vulgar das plantas, com o intuito de ser mais fácil reconhe-

ce-las e de se poder pesquisar o seu nome científico. 

Este projecto teve a colaboração da professora de Biologia e monitora do Centro de Interpreta-

ção do Boqueirão, Marisa Hipólito, e do mestre florestal principal, Dinis Fernandes, do Serviço Florestal das Flores e Corvo, que comparece-

ram na escola no dia 10 de Janeiro para ajudarem na identificação de espécies de plantas cujos nomes botânicos os alunos não consegui-

ram descobrir.  Foram também informados da importância de preservar o nosso meio ambiente e do papel que os biólogos e guardas flo-

restais desempenham na comunidade. 

Este projecto teve como objectivo a realização de uma exposição que esteve patente na biblioteca da escola, de 18 a 21 de Janeiro de 

2011, e no Centro de Interpretação do Boqueirão, de 26 de Janeiro a 12 de Fevereiro de 2011. Esta exibição foi mais uma forma de refor-

çar, perante toda a comunidade, a importância daquilo que define a flora e fauna de cada lugar, em particular as da nossa ilha.. Pudemos 

observar que de uma freguesia para a outra e de uma ilha para a outra os termos vulgares que definem as plantas variam muito. Assim, é 

de grande importância catalogar e preservar aquilo que temos de bom. É também importante darmos a conhecer que os nomes vulgares 

das plantas  variam ocasionalmente e que o seu nome científico é único e reconhecível em todo o mundo. 

Docente Florimundo Soares 

Recolha de campo de plantas  Aula – Dinis Fernandes e Marisa Hipólito  

Aula – Dinis Fernandes e Marisa Hipólito  Exposição na Biblioteca da 

EBS das Flores  

Exposição no Centro de Interpretação do 

Boqueirão  



A Letra 
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As turmas A e B do 8º 

ano, na disciplina de Edu-

cação Visual, exploraram 

o tema da letra de dife-

rentes formas, cuja ex-

pressão plástica e gráfica 

pôde ser vista na exposi-

ção que se realizou no 

átrio da nossa escola. 

Realizaram, assim, estu-

dos de novos estilos de 

letras, a passar pela cria-

ção de canetas de aparo 

ou mesmo de penas, com 

a utilização de tinta-da-

china. Os alunos transcre-

veram um poema e ilus-

traram-no de acordo com 

o sentido das palavras do autor. Elaboram também uma composição através de formas descritas por palavras, o que desencadeou ideias muito 

interessantes.                                                                                                                                                                                           Docente Florimundo Soares 

Candeeiros Ecológicos 

A proposta foi lançada às turmas A, B e C do 9º ano de Escolaridade, na disciplina de Educação Tecnológica, com o objectivo de construírem candeeiros 

com materiais reciclados. Esta actividade teve uma vertente ecológica, visando não só a redução de resíduos sólidos, como a eficácia energética com a utili-

zação de lâmpadas ecológicas. 

Cada aluno transformou esses materiais reciclados em candeeiros originais, 

desde a montagem da instalação eléctrica (em alguns casos também reciclada 

de candeeiros ou de resíduos eléctricos já estragados). 

É muito importante fazer com que os alunos desenvolvam competências 

tecnológicas de construção cada vez mais eficazes na obtenção de produtos com 

qualidade, como foi demonstrado na exposição que se realizou na biblioteca da 

nossa escola, de 2 a 16 de Março. 

Agradeço a toda a 

comunidade esco-

lar que contribuiu 

para a realização 

deste projecto 

através da reciclagem de garrafas de plástico, entre outros materiais. Sabendo que estes mate-

riais levam muitos anos a decompor-se, fizemos com que a ilha das Flores seja um sítio natural-

mente ainda mais especial. 

Docente Florimundo Soares 



Alterações Visuais é o nome do blogue realizado e administrado por dois alunos do 9º ano, André Tavares e Paulo Silva. O 

mesmo blogue conta ainda com a colaboração de mais 8 alunos que 

também frequentam o 9º ano de escolaridade. 

Em alteracoesvisuais.blogspot.com poderás encontrar diferentes in-

terpretações e novas visualizações. Poderás ainda observar imagens do 

nosso dia imagético, visões e pensamentos, bem como trabalhos realiza-

dos na disciplina de Educação Visual sob a orientação da professora Maura Barreto. 

Faz-nos uma visita e deixa um comentário.                                                                                                                       9ºA, 9ºB e 9ºC 

Alterações Visuais 
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Exposição de Desenho 

Decorreu, do dia 1 de Fevereiro ao dia 14 do mesmo 
mês, uma exposição de desenhos realizados na discipli-

na de Educação Visual 
por alunos do 9ºano 
de escolaridade e pe-
los alunos da turma OP 
III. Os trabalhos con-
templavam paisagens 
do Porto Velho, em 
Santa Cruz das Flores. 

Na exposição, podia 
olhar-se para o desenho enquanto uma ferramenta pa-
ra estruturar o pensamento visual dos alunos. Dessa 
forma, foi explorado o desenho de observação, o dese-
nho expressivo e o desenho de síntese. 

Esperamos que tenhas gostado! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os alunos do 9º ano de Educação Visual 

Os alunos 
da turma 

OP III na 
disci- plina 

de  

Edu- cação 
Vi- sual 

A Pro-

fessora Maura Barreto 



Clube Desportivo Escolar das Flores 
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Minis Obtêm100%de vitórias 

O Clube Desportivo Escolar das Flores (CDEF) possui todos os escalões masculinos 

activos na modalidade de voleibol. 

A equipa masculina de Minis do CDEF é formada por dez elementos: Igor Teixeira, 

Pedro Almeida, Pedro Lopes, Pedro Nóia, Filipe Vieira, Henrique Maciel, Bernardo Custó-

dio, André Gomes, Francisco Maciel e Gonçalo Silva. 

A equipa tem obtido óptimos resultados nos torneios de Minis; de faço, estes mos-

tram-se invencíveis desde o início desta época. 

A idade dos atletas encontra-se compreendida entre os oito e os doze anos. Alguns 

elementos já praticam a modalidade há quatro anos e os atletas mais novos têm um a 

dois anos de prática. A equipa treina semanalmente à segunda e quarta-feiras, tendo co-

mo treinador Miguel Mateus, com formação de nível 1.  

O último jogo realizado aconteceu a 19 de Janeiro do corrente ano contra a equipa 

feminina do mesmo clube. 

 

Pedro Almeida – nº 17 – 7ºA 
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Artes Visuais 

Os alunos do 9º ano desenvolveram, na disciplina de Educação Visual e sob a orientação da professora Maura Bar-  
-reto, um projecto que permitiu conhecer a obra de alguns artistas plásticos do séc. XX que desempenharam um papel im-
portante no panorama artístico internacional.  

De acordo com as tendências e interesses dos alunos, os mesmos criaram diferentes retratos e auto-retratos utili-
zando a linguagem pictórica do artista por eles escolhido. 

Os resultados foram bastante satisfatórios, bem como o empenho e motivação dos alunos envolvidos. 

 

A professora Maura Barreto 

André Tavares , 9ºA  Marisa Silva, 9ºB  

Mª Vitória  Hipólito, 9ºA  Bruno Câmara, 9ºB  Micaela Bicudo, 9ºC  Oseias Sousa, 9ºC  

Jéssica Peixoto, 9ºB 

Valter Filipe, 9ºB  Ashley América, 9ºA 
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Clube MACIN 

O Clube MACIN tem como objectivo promover a superação de dificuldades nas disciplinas de Ma-

temática e Ciências da Natureza e levar os alunos a perceber que se pode aprender de uma forma lúdi-

ca, com jogos e experiências. 

 Este clube Funciona todas as quartas-feiras, das 15:15h às 16:45h, para os alunos do 2º ciclo da 

EB 1,2,3/S/JI Padre Maurício de Freitas e da EB 1,2/JI de Lajes das Flores. 

As dinamizadoras deste clube são as professoras Ana Aguilar, Ana 

Gonçalves e Cristina Sanches. 



O teatro vai à escola 
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Nos dias 13 e 14 de Dezembro, no au-

ditório da Escola Básica e Secundária 

das Flores, o 

Grupo de Tea-

tro A Janga-

da apresentou a sua peça infantil – A 

Menina Tonta. Os alunos aderiram à 

actividade e demonstraram entusi-

asmo e boa disposição, como se 

pode verificar na foto. 

A Menina Tonta contou com a par-

ticipação de António Lopes, Cristi-

na Ribeiro, Elisabete Pires, Lília 

Silva, José Eduardo e Óscar Car-

reiro. A encenação foi de Joaquim 

Salvador. 

 O cenário, como sempre, foi feito 

pe-

los 

alunos da nossa escola com a ajuda 

dos docentes de Educação Visual e 

Tecnológica, a saber, Maura Barreto e 

Florimundo Soares.  

Prof. Lília Silva 

 

Aqui fica a sugestão de alguns sítios que poderás achar 

interessantes:  

 

 www.wook.pt 

 www.portoeditora.pt 

 www.amazon.com 

 www.fnac.pt 

 www.bertrand.pt 

 

 http://www.gifsanimados.net/  

 www.acorianooriental.pt 

 http://utilitarios.no.sapo.pt/  

 http://qi-testeeuropeu.com/  

 http://pplware.sapo.pt/  

 http://ailhadasflores.blogspot.com/  

Na web... 

http://www.wook.pt
http://www.portoeditora.pt
http://www.amazon.com
http://www.fnac.pt
http://www.bertrand.pt
http://www.gifsanimados.net/
http://utilitarios.no.sapo.pt/
http://qi-testeeuropeu.com/
http://pplware.sapo.pt/
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Arroz do Céu 

No âmbito do estudo do conto Arroz 

do Céu, de José Rodrigues Miguéis, 

leccionado na disciplina de Portu-

guês, e, ainda, no da Criação de Pa-

drões Tridimensionais, enquadrada 

na disciplina de Educação Visual, as 

professoras Maura Barreto e Zulmi-

ra Rocha decidiram “oferecer-vos” 

uma demonstração de como a Lite-

ratura se relaciona e sempre se rela-

cionou com a Arte e vice-versa, de 

forma criativa, lúdica, harmoniosa e 

pedagógica. 

 Os alunos das turmas A e B, 

do sétimo ano de escolaridade, tive-

ram, assim, a oportunidade única de 

estudar um dos contos mais simbóli-

cos de José Rodrigues Miguéis, que 

aborda o mundo da Imigração em 

Nova Iorque e, simultaneamente, 

“construir uma ponte criativa” com 

Padrões Tridimensionais que surgi-

am, transportando-nos visualmente 

para o Uptown descrito no conto. 

Os trabalhos que realizaram no âm-

bito da disciplina de Educação Vi-

sual, leccionada pela professora 

Maura Barreto, foram “polvilhados” 

de grãos de arroz criativos e que nos 

transportam mentalmente para o 

estudo do conto, já que se asseme-

lham a verdadeiros arranha-céus da 

cidade de Nova Iorque. 

Convidamos todos os alunos a visi-

tarem a exposição, que estará pa-

tente na biblioteca da nossa escola, 

de 28 de Março a 26 de Abril, dentro 

do horário de funcionamento. 

Obrigada pela colaboração de todos 

os alunos e, tal como em algumas 

culturas do mundo, lançamos Arroz 

sob as vossas cabeças, como um sím-

bolo de abundância futura e de mui-

ta sorte! 

 

As professoras, 

Maura Barreto 

Zulmira Rocha 



Poesia 
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Por que não me sinto orgulhoso de ter cumprido o meu 

dever? 

Por que me sinto irremediavelmente perdido no meu 

cansaço 

Soletro velhas palavras generosas 

Flor rapariga amigo menino  

irmão beijo namorada 

mãe estrela música 

São as palavras cruzadas do meu sonho 

palavras soterradas na prisão da minha vida 

isto todas as noites do mundo numa só noite comprida 

num quarto só. 

 

Poema de Um Funcionário Cansado -

 ANTÓNIO RAMOS ROSA 

 

 

É o palco do tempo 

Sem tempo a mais 

São voltas ás voltas 

Por querer sempre mais 

 

É um verso atrás 

Um degrau que não viu 

São curvas as rectas 

Num final não vazio 

 

Noiserv - Palco do Tempo 

"Antes o vôo da ave, que passa e não deixa rasto,  

Que a passagem do animal, que fica lembrada no chão.  

A ave passa e esquece, e assim deve ser.  

O animal, onde já não está e por isso de nada serve,  

Mostra que já esteve, o que não serve para nada.  

A recordação é uma traição à natureza,  

Porque a natureza de ontem não é natureza.  

O que foi não é nada, e lembrar é não ver.  

Passa, ave, passa, e ensina-me a passar!" 

 

Passado — Fernando Pessoa 

Recolha de textos e fotografias:  

Christina Botelho  

http://pensador.uol.com.br/autor/Fernando_Pessoa/
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Sugestão — Música   

1 — Adam Lambert – Whataya want from me 

2 — Zoe Badwi – Freefallin’ 

3 — September – Resuscitate Me 

4 — Swedish House Mafia – One 

5 — 3 Doors Down - When you're young 

6 — Guru Josh Project ft. Kate Perry - Infinity Dream 

7 — Mastiksoul & Dada Ft. Angelico – When I 

Fall In Love 

8 — Edward Maya – Desert rain 

9 — Pink – Fu**in' Perfect 

10 — Lady Gaga – Born this way 

 

 

Pesquisa: 

Júlio  Lopes, nº4; 

Nuno Oliveira, nº 8. 

Sugestão — Jogos 

 

Pesquisa: 

Cláudio Melo, nº3, 9ºC 

Oseias Sousa, nº9, 9ºC 



Direitos e Deveres... 
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Na aula de Formação Cívica, os alunos do 7ºA  analisaram dois documentos reguladores no que diz respeito aos direitos e 

deveres – o Estatuto do Aluno do Ensino Básico e Secundário (Capítulo VII – Direitos e Deveres do Aluno) e o Regulamento 

Interno da Escola (artigos 126º e 127º do Capítulo IX – Direitos e Deveres da Comunidade Escolar) e decidiram simplificar a 

linguagem, segundo a sua interpretação. Surgiu assim a… 

 

Declaração dos Direitos e Deveres dos Alunos 

Os alunos do 7º A comprometem-se a cumprir os seus deveres e a zelar pelos seus direitos. Compromete-te tu também! 

            

7º A – Formação Cívica 

           Prof.ª Nívia Pires 

Deveres 

Estudar e ser empenhado 

Ser assíduo e pontual 

Respeitar os professores, colegas e auxiliares 

Não mentir nem roubar 

Não entrar em conflitos e ajudar a resolvê-los 

Respeitar as instalações e transportes escolares 

Não perturbar as aulas 

Vir limpo para a escola 

Não sair da escola sem a autorização dos pais 

Participar em todas as actividades escolares 

Participar nas eleições de turma 

Não consumir substâncias aditivas 

Não trazer objectos perigosos para a escola 

Não comer pastilha elástica nas aulas 

Informar os pais dos resultados dos testes 

Justificar as faltas dentro do prazo 

Zelar pela limpeza da escola 

Cumprir o Regulamento Interno 

 

André, Diogo, Fernando, João Carlos, 

João Mário, Jonas e Pedro 

 

Direitos 

Ter uma educação de qualidade 

Ser respeitado por colegas, professores e auxiliares 

Ser respeitado na sua religião 

Não ser agredido 

Ser recompensado pelas boas notas 

Ser apoiado no estudo 

Participar nas actividades escolares 

Ter um horário adequado 

Ter intervalos e hora de almoço 

Beneficiar de subsídio 

Ser informado de tudo o que lhe diga respeito 

Ver garantida a sua privacidade 

Utilizar os equipamentos da escola 

Sentir-se seguro 

Ter assistência médica em caso de acidente 

Eleger representantes da turma 

Ser eleito  

Dar opinião em relação à escola 

 

Alexandra, Beatriz, Catarina, Hugo, Igor, Magda, Ruben 

Sousa e Ruben Nóia 



Assinalando o Dia Mundial da Protec-

ção Civil, a Associação de Bombeiros Volun-

tários deslocou-se à escola para efectuar um 

simulacro de uma operação de busca e sal-

vamento no edifício da EB 1,2,3/S/JI Padre 

Maurício de Freitas. No decorrer do exercí-

cio, foram também distribuídos pela assis-

tência alguns panfletos contendo indicações 

úteis sobre os comportamentos  a ter em 

caso de acidente ou catástrofe natural. 

Communicare 
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Fotos:  

Prof. Florimundo Soares 



Os professores Maura Barre-
to e Florimundo Soares felici-
tam os seus alunos das turmas 
OPII e OPIII pela sua incansável 
colaboração na realização dos 
brindes para os Jogos Desporti-
vos Escolares, 2º e 3º ciclos. 
Certamente que toda comuni-
dade escolar apreciou o resulta-
do do empenho destes alunos.  

Esperamos que continuem a 
desenvolver um bom trabalho. 

 

Os professores 

Maura Barreto 

Florimundo Soares 

Projecto 
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Poemas de Páscoa 

Coelhinho da Páscoa 

 

Coelhinho da Páscoa, que trazes para 

mim? 

Um ovo, dois ovos, três ovos assim! 

Um ovo, dois ovos, três ovos assim! 

 

Coelhinho da Páscoa, que cor eles 

têm? 

Azul, amarelo e vermelho também! 

Azul, amarelo e vermelho também! 

 

Coelhinho da Páscoa, com quem vais 
dançar? 

Com esta menina que sabe cantar! 

Com esta menina que sabe cantar! 

 

Coelhinho maroto, porque vais fugir? 

A todas as casas eu tenho que ir! 

A todas as casas eu tenho que ir! 

 

 

 

Coelhinho 

 

De olhos vermelhos 

De pêlos branquinhos 

De pulo bem leve  

Eu sou o coelhinho 

 

Sou muito assustado 

Porém sou guloso 

Por uma cenoura 

Já fico manhoso 

 

Eu pulo pra frente 

Eu pulo pra trás 

Dou mil cambalhotas 

Sou forte demais 

 

Comi uma cenoura  

Com casca e tudo 

Tão grande ela era... 

Fiquei barrigudo! 

 

 

 

Trabalho realizado por:  

Mariana Ferreira. Nº6/9ºC 

Micaela Bicudo. Nº6/9ºC 
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Folar de Páscoa 

 
 

Ingredientes: 

2 Kg de farinha 

500g de açúcar 

40g de fermento de padeiro 

2 ovos 

Raspa de 2 limões 

Canela, sal q.b. e água morna q.b. 

 

Preparação: 

 

Desfaz-se o fermento de padeiro num pouco de água morna, 
juntam-se os ovos, a raspa de limão e mistura-se muito bem. 
Junta-se a farinha com o açúcar, a canela e uma pitada de sal  
e vai-se adicionando ao preparado anterior. 

 
Amassa-se muito bem com água morna até estar na consistên-
cia desejada,  o que se verifica quando a massa se vai despe-
gando do recipiente e das mãos.  
 

Deixa-se levedar e tendem-se os folares.  
 

Coloca-se 1 ou 2 ovos cozidos sobre cada folar, cruzam-se  
umas fitas de massa sobre os ovos e levam-se os folares  
a cozer, de preferência em forno de lenha,  
cerca de 35 a 40 minutos.  
 
Depois de cozidos pincelam-se com óleo.              

                          

                                  Fonte de pesquisa: http://
bica.blogs.sapo.pt/tag/pascoa 

 

Trufas da Páscoa 
 

 
Ingredientes: 
(para 15 unidades) 
 
 20 ml de rum 
 200 grs de fondant 
 200 grs de manteiga 
 450 grs de chocolate p/ culinária 
 raspas de chocolate p/ enfeitar 
 
Confecção: 
 
Bata a manteiga com o fondant até obter uma massa branca e 
fofa. Junte o chocolate tépido, bata mais um pouco e acres-
cente lentamente o rum. 
Espalhe chocolate derretido sobre papel manteiga. Corte pe-
quenas placas ovais no tamanho desejado, revista-as com a 
massa e ponha no congelador durante 5 minutos. Cubra com o 
chocolate derretido e decore as trufas com raspas de chocola-
te. 
                                                   

 

                            Fonte de pesquisa: http://
www.docesregionais.com/trufas-de-pscoa/ 

 

 

Pesquisa por: 

Cátia Silva, Nº1 

9.º C  
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Sugestão: Filmes 

Braveheart – O Desafio do Guer-

reiro  

Director : Mel Gibson 

Escritor: Randall Wallace 

Estrelas: Mel Gibson, Sophie Mar-

ceau e Patrick McGoohan  

 

Argumento 
“O filme retrata a figura histórica de Willi-

am Wallace, guerreiro, patriota escocês e 
herói medieval. O realizador tenta conferir ao 
protagonista uma faceta mais romântica e 
idealista e menos sanguinária.  

A acção situa-se em finais do século XIII, 
tempo em que os rebeldes escoceses lutavam 
contra o domínio do rei inglês Eduardo I. De-
pois de, ainda criança, ter assistido à morte de 
seu pai às mãos do exército inglês, William é 
acolhido por um tio que lhe dá uma educação 
esmerada e erudita. Depois de percorrer o 

mundo, volta à sua Escócia natal e apaixona-se 
por uma jovem camponesa. Para escapar à 
deliberação real de que um senhor feudal 
inglês tinha direito a dormir com uma noiva no 
dia do seu casamento (direito de prima nocte), 
contraem matrimónio secretamente. Contu-
do, a sua mulher é morta por um nobre inglês 
e, no decorrer da vingança, Wallace assume o 
comando de um pequeno exército de campo-
neses com o intuito de lutar pela soberania da 
Escócia. Chega mesmo a derrotar o poderoso 
exército inglês na Batalha de Stirling Bridge, 
mas fracassa em conseguir o apoio dos nobres 
líderes dos clãs escoceses mais interessados 
em manter as suas regalias junto da coroa 
inglesa. Apesar da ajuda da Princesa Isabelle, 
nora do rei inglês, Wallace é traído pelos no-
bres escoceses e é aprisionado pelos ingleses. 
É torturado e executado em praça pública sem 
nunca renegar a legitimidade da sua luta.” 

 
Óscar 1996 (EUA) 

 Venceu na categoria de Melhor Filme 

 Venceu na categoria de Melhor Director - Mel 

Gibson 

 Venceu na categoria de Melhor Edição de Som 

(efeitos sonoros) 

 Venceu na categoria de Melhor Maquilhagem 

 Venceu na categoria de Melhor Fotografia - 

John Toll 

 Nomeado nas categorias de Melhor Figurino, 

Melhor Trilha Sonora, Melhor Som, Melhor 
Montagem e Melhor Argumento Original. 

 
Globo de Ouro 1996 (EUA) 

 Venceu na categoria de Melhor Director - 

Cinema. 

 Nomeado nas categorias de Melhor Filme - 

Drama, Melhor Argumento e Melhor Trilha 
Sonora. 

BAFTA 1996 (Reino Unido) 

 Venceu nas categorias de Melhor Vestuário, 

Melhor Fotografia e Melhor Som. 

 Nomeado nas categorias de Melhor Maqui-

lhagem, Melhor Director e Melhor Produção 
de Arte além de ter concorrido ao prémio 
Anthony Asquith para música de filme. 

 
MTV Movie Awards 1996 (EUA) 

 Venceu na categoria de Melhor Sequência de 

Acção. 
 
Prémio Eddie 1996 (American Cinema Editors, 
EUA) 

 Venceu na categoria de Melhor Edição. 

Prémio Saturno 1996 (Academy of Science Fiction, 
Fantasy & Horror Films, EUA) 
Nomeado nas categorias de Melhor Filme de Ac-
ção/Aventura, Melhor Figurino e Melhor Música.” 

 

A Paixão de Cristo  

• Direcção: Mel Gibson 
• Roteiro: Mel Gibson, Benedict Fitzgerald 
• Género: Drama 
• Origem: Estados Unidos 
• Duração: 127 minutos 
• Tipo: Longa-metragem 

 

Argumento: 
“Conta uma versão dos aconteci-

mentos das doze últimas horas da vida 
de Jesus, desde a traição de Judas até 
sua crucificação. O filme surpreendeu 
pelo alto grau de violência e crueza das 
imagens.” 
 

Oscar 2005 (EUA) 

 Indicado nas categorias de melhor fotografia, 

melhor maquilhagem e melhor trilha sonora 

original. 

 
MTV Movie Awards 2005 (EUA) 

 Indicado na categoria de melhor actor (Jim 
Caviezel). 
 
People's Choice Awards 2005 (EUA) 

 Escolhido como o filme dramático favorito. 

 
Satellite Awards (EUA) 

 Venceu na categoria de melhor Director (Mel 

Gibson). 
 
Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici 
Italiani 2005 (Itália) 

 Venceu nas categorias de melhor fotografia e 

melhor cenografia. 
Prémios del Círculo de Escritores Cinematográfi-
cos (Espanha) 
Venceu na categoria de melhor filme estrangeiro.” 

 
Marco Paulo Serpa Mendonça,   

nº5, turma: C , 9º ano 
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