
PequenosRedentoristas

Jornal

Competição em Aveiro
EB 1 CENTRO SOCIAL PADRES REDENTORISTAS                                                   N.º 4    ANO - 2011

Aula de Judo

Visita ao 
Jardim

Zoológico

Pág. 20

Pág. 24 

Madalena Gonçalves  3ªB 

 

Supertmatik

Pág. 23

Feira do 
Livro na 
Escola

Pág. 7

Pág. 12

Primavera

Páginas 10 e 11

Dia da 

Floresta

Página 21



Junho 20112 REDENTORISTAS

SOLIDÁRIOS

Os professores e os alunos da Escola Básica do 
1.º Ciclo do Centro Social Padres Redentoristas 
solidarizaram-se com a Associação de Pais e Amigos 
de Crianças com Cancro (ACREDITAR), aderindo a 
uma campanha de sensibilização e recolha de fundos 
a nível nacional, denominada “Ladrão de Trocos”. 
Esta iniciativa foi realizada no âmbito do Dia Inter-
nacional da Criança com Cancro, que se assinalou 
no passado dia 15 de Fevereiro.

Todos os alunos foram sensibilizados para 
esta causa nobre e puderam colocar “trocos” nos 
recipientes improvisados nas salas de aulas. A 
quantia recolhida ascendeu aos 400 euros e foi 
depositada no NIB disponibilizado para o efeito: 
003300000528107684745. 

No passado dia 17 de Fevereiro, os 
alunos do 4.º ano de escolaridade da 
Escola Básica do 1.º Ciclo do Centro 
Social Padres Redentoristas partici-
param numa Acção de Sensibilização 
promovida pelo Montepio.

Esta Associação Mutualista desen-
volveu um Programa de Educação Fi-
nanceira para crianças com o objectivo 
de fomentar a adopção de comporta-
mentos de poupança e a prevenção do 
endividamento excessivo. Pretende-se 
que as crianças adquiram conhecimen-
tos e atitudes positivas relativamente à 
utilização do dinheiro e que ganhem um 
estímulo para a poupança.

A primeira fase do Programa foi 
concluída com sucesso. Os alunos 
mostraram-se muito motivados e 
participaram com empenho durante a 
sessão que foi dinamizada pelo Senhor 
Joaquim Caetano, que se deslocou de 
Lisboa para vir propositadamente à 
nossa Escola.

As três fases seguintes do progra-
ma serão desenvolvidas a curto prazo 
e consistem numa sessão de leitura 
ou dramatização da história “A Dona 
Poupança e o Jardim dos Valores” e na 
realização de uma visita a um Balcão 
Montepio e a um supermercado, onde 
as crianças terão que fazer compras, 
mediante um montante disponibilizado 
para o efeito, e estabelecer prioridades 
de acordo com o dinheiro que terão 
disponível.

Escola solidária 
com a ACREDITAR

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Redentoristas aderem a Programa de 
Educação Financeira para crianças
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COMPETIÇÃO DIZ 3

A Escola Básica do 1.º Ciclo do Cen-
tro Social Padres Redentoristas decidiu 
propor-se como Escola dinamizadora da 
Competição Diz3. A proposta foi feita à 
comissão organizadora da Universidade 
de Aveiro e foi com satisfação que os 
docentes receberam uma resposta favo-
rável.

Esta é a mais recente competição 
multidisciplinar para o 1.º Ciclo e será 
realizada no dia 2 de Março entre as 8h30 
e as 18h30. O seu principal objectivo é 
testar os conhecimentos de cada aprendiz 
nas três grandes áreas disciplinares: Ma-
temática, Português e Estudo do Meio.

A Escola dos Redentoristas assume-
se como a única do distrito a dinamizar 
esta competição e, pelo facto de possuir 
todos os meios informáticos necessários, 
endereçou um convite a outras Escolas 
para participarem nesta actividade.

Escola dos Redentoristas
dinamiza Competição Diz3

CARNAVAL
António Goulão - 1.º A

Pedro Duarte - 1.º A 

Salvador Realinho - 1.º B

Mariana Pereira - 1.º B

Duarte - 1.º C

Maria Inês - 1.º C
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CARNAVAL

Carnaval
O desfile de Carnaval da nossa escola foi no dia 4 de Março e teve início na piscina do Centro e terminou nas 

chamadas “Docas”.
As meninas iam vestidas de Carochinha e as meninas de João Ratão.
Foi um desfile muito engraçado devido à muita cor e à nossa alegria.
Devemos tudo isto ao nosso amigo Padre Sanches, aos Professores e colaboradores.

Ana Teresa Cardoso Pereira
2º A

Euforia e 
muita alegria!

No dia 4 de Março de 2011, pelas 10h, saíram das ins-
talações do Centro Social Padres Redentoristas, todas as 
crianças, Educadores, Professores e Auxiliares das várias 
valências – Infantário do Raposinho, Infantário da Sede 
e da Escola Básica do 1º Ciclo, vestidas de “Carochinha 
e João Ratão”. O amarelo, o azul e o vermelho foram 
as cores de eleição para estes pequenos/grandes artistas 
que faziam brilhar os olhos dos mais atentos.

Mais um ano participaram no Desfile de Carnaval 
organizado pela Câmara Municipal de Castelo Branco e 
que se destinou a todas as crianças dos infantários, esco-
las e associações da nossa belíssima cidade que quiseram 
vir desfilar com muita euforia e bastante alegria!

O Desfile iniciou-se junto da Estação de Caminhos-
de-ferro, seguiu pela Avenida Nuno Álvares, passou 
pela Câmara Municipal e terminou nas “Docas”, pelas 
11:30h. Ao longo do percurso foi surgindo música que 
levou os pequenos e graúdos a dançar.

Pais e avós acompanharam esta iniciativa, filmando, 
tirando fotografias, soltando gargalhadas... momentos 
que ficam para a eternidade!

Nas “Docas”, foi oferecido, às crianças, um iogurte 
e uma garrafa de água, de forma a recuperar energias e 
a seguir caminho, cada grupo por sua vez, para as suas 
“escolas” com professores e auxiliares ou para os seus 
lares com pais, avós, familiares...

Todos se divertiram imenso e jamais esquecerão 
tamanha emoção!

1º C

Nelson - 1.º C

Tomas Aleixo - 1.º C

Mariana - 1.º C

1.º C
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CARNAVAL

O desfile de Carnaval da minha Escola realizou-se 
no dia 4 de Março de 2011. Estava um pouco frio. Nós 
fomos disfarçados de Carochinha e João Ratão. Não 
pudemos lançar confetis porque o relvado ficava muito 
sujo e era difícil de limpar.

Todos estávamos entusiasmados com o desfile. Eu fui 
ao lado da Constança, da Margarida, da Maria Marques 
e da Maria Inês. Dançámos muito, rimos, cantámos, 
lançámos confetis e soprámos serpentinas.

A “Tanta” só fazia palhaçadas e danças engraçadas.
Nas Docas eu tirei fotografias com muitos amigos e 

todos recebemos um iogurte líquido. Depois do desfile 
fui para a casa da minha avó.

Foi um dia inesquecível, mas lamento que tenha sido 
o último Desfile para mim nesta Escola…

Margarida Dias – 4.º B

O Desfile de Carnaval da minha Escola
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FEIRA DO LIVRO

Matilde Gonçalves 1.º A 

Beatriz Sacramento 1.º B

CARNAVAL

 

CARLOTA LIMA – 3º A 

 

 

                                                 
      

                                   

                                     O Carnava
l para mim é o 

                           mundo da alegria, da fan‐ 

                      tasia e um dia super colorido, 

               em que se atiram serpentinas e 

               confetis.  
É muito divertido! 

No Carnaval parece que est
amos a 

 sonhar. Somos palhaços, piratas, bobos
 da corte  

e muito mais coisas engraçadas. 

É um dia diferente. Saímos à rua em grandes grupos e 

desfilamos pelas avenidas da cidade
. 

Eu gosto muito do Carnaval! 

 

MANUEL MEGA - 3º A  

 

 

 

Desfile de Carnaval da nossa escola 

Miguel Canavarro - 3ºB 

 

CARNAVAL É SINÓNIMO DE FESTA, ALEGRIA E FANTASIA. 

CONTA, NUM BONITO TEXTO, COMO FOI FESTEJADO O CARNAVAL NA TUA ESCOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

                                 

      

Carolina Minhós ‐ 3ºB 

O Carnaval 

   O  Carnaval  da  minha  escola  foi 
muito  engraçado  porque  brinquei 
com os meus amigos, desfilámos e 
atirámos confetis e serpentinas. Há 
muitas  escolas  diferentes  por  isso 
pude  rever  alguns  amigos  do 
infantário onde andava. 
   Havia muita cor e brilho por todo 
o lado. 
   A minha escola é a que tem mais 
alunos da cidade. 
   Este  ano  eu  e  os  meus  amigos 
fomos  vestidos  da  história  da 
Carochinha  e  do  João  Ratão.  Os 
meninos  de  João  Ratão  com  umas 
cartolas brilhantes e as meninas de 
Carochinha com antenas. 

   Eu gostei muito do meu Carnaval!  

Viva a leitura!
“Bruxinha Luna e a Palavra Mágica”, de Alice Cardoso
 O assunto deste livro era o de uma bruxinha que não se con-

seguia lembrar da sua palavra mágica. 
A Bruxinha Luna era a personagem principal desta história e foi a 

personagem que eu mais gostei porque ela parecia ser muito simpática 
e era tão engraçada que eu até gostava de ser colega dela!

A personagem de que eu menos gostei foi da professora porque eu 
acho que ela lhe deu uma palavra mágica muito difícil para decorar, 
que era “XACARAMIAU”!

O lugar descrito na história de que mais gostei foi da sala de desporto 
porque havia lá bolas saltitonas que se moviam sozinhas.

Agradou-me o final da história porque a Bruxinha Luna, viu a cara da 
mãe no espelho e isso ajudou-a a lembrar-se da sua palavra mágica.

Este livro para mim foi muito giro, por isso aconselharia um amigo 
meu a lê-lo, pois ele iria gostar muito!
         
  António Mega – 2º-B

Bruxinha Luna e a Palavra Mágica
A Luna não era uma menina qualquer.
Os pais da Luna levaram-na para a escola.
Luna tinha aprendido uma grande lição na escola de magia.
A palavra mágica está no nosso coração.

     Beatriz – 2º-A
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FEIRA DO LIVRO

Feira do Livro
Na verdade, a preocupação com a leitura, e eviden-

temente com a escrita, esteve sempre muito presente 
na história.

A prática da leitura está sempre presente nas nossas 
vidas desde que começamos a “compreender” o mundo 
à nossa volta.

No entanto, ler não pode ser apenas uma descodifi-
cação de símbolos, o leitor tem de compreender o que 
lê, para que possa comprometer-se com a leitura, isto é, 
ser um leitor que se projecta no texto e não manter uma 
posição meramente passiva.

Desta forma, o leitor construirá as imagens acerca 
do que está lendo.

É desta forma que a leitura se torna frutífera e pra-
zerosa.

Infelizmente, hoje em dia, ainda é vista por muitos 
como um simples enfado, quando é transformada em 
obrigação pelas escolas, pais, etc. Por esse motivo, a 
criança deve escolher o que quer ler, onde quer ler ou até 
mesmo escolher que não quer ler, para que futuramente 
possa respeitar e valorizar a leitura.

É por tudo isto, ou seja, é com o desejo de garantir 
que a leitura suscite prazer, desde a mais tenra idade, que 
os professores do 1º Ciclo do Ensino Básico do Centro 
Social Padres Redentoristas promovem, anualmente, a 
FEIRA DO LIVRO, este ano, decorreu entre os dias 10 
e 18 de Março, onde apresentaram uma grande varieda-
de de temas que vão ao encontro dos mais novos, mas 
também dos pais e avós.

Na abertura da feira, contámos com a presença da 
escritora (de livros infantis) Alice Cardoso, que propor-
cionou à população escolar alguns momentos de lazer 
e prazer, contando histórias, mostrando maquetas da 
elaboração dos livros e respondendo a muitas perguntas 
dos mais atrevidos e curiosos.

Ainda, no âmbito da feira, tivemos o prazer de receber 
na nossa escola, a Professora Doutora Fátima Matela, 
professora aposentada da Escola Superior de Educação, 
da nossa cidade, que encantou miúdos e graúdos, no 
papel de contadora de histórias, ampliando, assim, os 
nossos horizontes e transportando-nos ao mundo da 
imaginação. 

A Feira do Livro 
da minha Escola

A Feira do Livro da minha Escola começou a 10 de Março a terminou a 18.
Este evento já é uma iniciativa habitual do Centro Social Padres Redentoristas, pois é realizada todos os anos 

como forma de desenvolver e estimular a leitura junto de nós, os alunos.
Foram lá muitas pessoas conhecidas, como a escritora Alice Cardoso. A senhora Fátima Matela, que já foi pro-

fessora do meu professor Pedro, foi à nossa escola contar-nos uma história. Essa história falava sobre a poluição 
do ambiente. A leitura percebeu-se muito bem, não só pela pessoa que a escreveu, mas também pela pessoa que 
a leu.

A escritora Alice Cardoso enviou para a nossa escola 2 livros. Um deles era para os meninos do 3.º e do 4.º anos, 
que se chamava “Melinda e a magia da esperança”. Foi escrito por ela e ilustrado por Carlos Campos. Esse senhor, 
com muita pena minha, não pôde vir à nossa escola, mas disseram-nos que ele é muito profissional e mostraram-
nos os projectos dele. Eu tenho esse livro e conheço alguns trabalhos seus.

A nossa Feira foi realizada na Sala de Acolhimento e foi de arrasar. Todos os professores colaboraram muito, 
pois cada um fez o que foi preciso e só assim a feira funcionou na perfeição.

Dezenas de pessoas visitaram a feira todos os dias, enquanto decorreu. Pais, professores, estudantes e até pes-
soas de fora vieram conhecer os livros expostos e muitos deles acabaram por comprar um ou mais exemplares, 
das obras que ali se divulgavam. 

Para o ano já não estarei nesta escola, mas de certeza que vou visitar a Feira do Livro quando ela se realizar!

Margarida Filipe – 4.º B
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FEIRA DO LIVRO 

 
 

 
 
Era uma vez, uma aldeia com uma praia muito bonita, de areia fina e o mar com a água muito azul. 
Um dia os habitantes da aldeia começaram a deitar fogo às casas e a partir daí as mulheres começaram a 
andar vestidas de preto e os homens amuados. 
Mas, uma menina chamada Melinda, num dia de aulas com o seu professor de magia perguntou-lhe o que 
podiam fazer para ajudar aquela gente. O professor respondeu-lhe que não sabia. Então, a menina foi ter 
com a sua madrinha, uma bruxa muito esperta, mas muito desastrada.  
Quando Melinda entrou ela estava a fazer uma poção mágica e perguntou-lhe, de imediato, o que é que ela 
podia fazer para a aldeia voltar a ser como era. A bruxa – madrinha disse-lhe que só havia uma maneira da 
aldeia voltar ao seu estado inicial. Tinham que encontrar a caixa de Pandora, onde estava guardada a 
ESPERANÇA. E, para a encontrar Melinda teria de seguir uma estrela que a conduziria até ela. 
Melinda dirigiu-se para junto do mar muito pensativa e sem saber que estrela escolher. Tocou no seu anel 
mágico, mas não resultou, não teve nenhuma resposta. 
Melinda era uma menina muito corajosa e não desistiu. Pôs-se a pensar em todas as estrelas que conhecia e 
decidiu que seria a estrela-do-mar que a iria ajudar.  
Foi para casa muito feliz e, no dia seguinte, voltou à praia. Tocou no seu anel mágico e sentiu a água do 
mar nos pés. Entretanto ouviu alguém chamá-la. Era a estrela-do-mar que lhe dizia para a seguir. Melinda 
assim fez e viu-se no fundo do mar a andar e a respirar normalmente.  
Viu sereias e uma paisagem maravilhosa, mas o que a deixou mais contente foi que encontrou a caixa que 
tanto procurava, a caixa de Pandora. 
Trouxe-a para terra, abriu-a libertando um pouco de esperança e viu a aldeia voltar a ser o que era. 
Melinda ficou muito feliz por ter ajudado aquele povo de marinheiros. 

BRUNA DIAS – 3º A 
 

 

 

 

 

    

Melinda no País do Arco-Íris 
(continuação da história) 

…Melinda ficou de boca aberta porque dentro do baú não havia 

rigorosamente nada. 

Melinda achou muito estranho e pensou em tudo aquilo que lhe 

tinha acontecido nos últimos tempos. Mas pôs-se a pensar e 

finalmente percebeu que as pessoas de diferentes cores, tamanhos 

e com opiniões diversas, são todas importantes e todos podem ser 

amigos, basta que se respeitem. 

Melinda compreendeu que o verdadeiro tesouro é a compreensão 

e a amizade. 

 
 
 

LUÍS ANDRADE – 3º A 

 

FRANCISCO REIS – 3º A 

 

UM TUBARÃO DIFERENTE DOS OUTROS 

Era uma vez um tubarão espinhoso, com pés de homem, com dois olhos, barbatanas grandes e andava fora de 
água.
Um dia dirigiu-se para uma selva esquisita, onde havia muitas cobras, relva e uma estátua. O tubarão 
perguntou onde estava e as cobras disseram-lhe que ele estava na selva das cobras sagradas. No entanto, 
contaram-lhe que viviam muito aflitos porque existia lá uma cobra gigante e muito venenosa, com dentes 
afiados para comer as cobras sagradas e todos os animais que lhe aparecessem pela frente. 
O tubarão ficou admirado e perguntou porque é que ela fazia isso. As cobras responderam que ela tinha sido 
enfeitiçada e comia, comia… para se tornar cada vez maior e mais poderosa. Toda a selva a temia. 
O tubarão perguntou onde é que podia encontrar essa cobra gigante, venenosa, cor-de-laranja e muito 
poderosa. As cobras, com um certo receio, disseram-lhe que a poderia encontrar junto à estátua sagrada. O 
tubarão dirigiu-se para lá e, chamou, chamou…e, de repente apareceu a cobra gigante, venenosa, cor-de-
laranja e muito forte.  
O tubarão, que era muito corajoso, lutou com ela durante sete dias e conseguiu derrotá-la. Assim, a selva das 
cobras sagradas tornou-se um lugar seguro e o tubarão tornou-se o se herói. 

DIOGO RAFAEL – 3º A 
 
 

 
 

 

“Melinda e a Magia da Esperança” 

Era uma vez um castelo que nasceu à beira mar no povo dos 
marinheiros. Os marinheiros todas as noites faziam fogueiras, cantavam, 
dançavam… 

Mas um dia apareceu um grupo de guerreiros que queriam destruir o 
povo dos marinheiros. Destruíram-lhe tudo e puseram as casas a arder… 

As mulheres vestiram-se de preto e os homens ficavam amuados. 

Existia uma feiticeira. O professor dela era o Mestre. O mestre abriu um 
livro e leu uma história,

Também existia uma Bruxa Madrinha, que lhe falou… 

A Melinda que era feiticeira tinha ido à praia e de repente apareceu lá, 
na areia, uma estrela-do-mar. 

A estrela-do-mar disse à Melinda para seguir a sua luz até ao fundo do 
mar.

Ela, a Melinda, seguiu-a até ao fundo do mar e, de repente, viu uma 
caixa que se chamava Caixa de Pandora. 

A Melinda abriu a caixa e libertou um pouco de esperança. 

Inês Félix - 3ºB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA A HISTÓRIA DA MELINDA NO PAÍS DO ARCO-ÍRIS 

…Melinda quando  abriu o baú exclamou: 

- É ouro! Mas que coisa mais linda! Então teve uma ideia. Foi contar à 
sua bisavó o que tinha encontrado. E esta disse-lhe: 
- Pega no baú, vai ter com os sábios que eles saberão o que fazer. 
Melinda seguiu o conselho da bisavó e foi ter com o sábio dourado, 
aquele que tinha a chave dourado, a mais valiosa de todas as chaves 
do arco-íris. 
Os sábios reuniram-se todos, abriram o baú e distribuíram, de igual 
modo, a riqueza que nele havia por todas as pessoas da aldeia. 
Melinda ficou muito feliz por ter ajudado o seu povo. 

Eduardo André – 3º B 

O Cego Racional 
Era uma vez um cego que não tinha casa. Por isso dormia num parque. 

Estava quase no dia da Páscoa, e o cego notava isso e ele, pouco a pouco preparava a chegada da Visita 
Pascal. 

No dia de Páscoa ele acordou cedo, e acordou com um cheirinho a chocolate. 

Como a lenda já é velha o cego sabia quem era: 

- O coelho da Páscoa! Era mesmo isso. 

E então o cego foi à procura dos ovos da Páscoa. 

Procurou, procurou e encontrou dois grandes ovos.  

Estava tão excitado para abrir os ovos que até se esqueceu da Visita Pascal. 

Dentro dos ovos estava… uma nota de 10 euros e uma carta! 

E ele para si: 

- O que lá estará?  

Abriu a carta e estava lá assim: 

- Eu, Deus, abençoo-te a ver tudo à nossa volta. Eu dou-te vida completa. 

E ele já conseguia ver tudo à sua volta… 

 

Aléxis Nunes - 3ºB 

 



Junho 2011 9REDENTORISTAS

FEIRA DO LIVRO

Bruxinha Luna

O meu pai
Fisicamente o meu pai é: moreno, tem os cabelos castanhos e encaracolados. É 

alto e magricela, eu acho que ele deveria comer mais.
Psicologicamente o meu pai é: brincalhão, divertido, muito querido, muito esperto 

e amigo. O meu pai brinca muito comigo. Eu gosto muito dele.
João Diogo Pires Garrido - 2º A

DIA DO PAI

Martim Gordino - 1º A Francisco Fernandes1º BBeatriz Sacramento - 1º B

1º C

1º C

1º C

Este Dia do Pai
Vai ser muito especial,
Vou dar-te miminhos
Até te sentires normal.

Ó Pai,
Se tu queres caber no meu coração
Vais ter de emagrecer
Bebendo sumo de limão!

Eduardo Apolinário – 4.º B

O DIA
DO PAI
Neste dia tão especial
Cuidamos do Pai
Com carinho e energia
Dorme bem e em paz!

O meu Pai é amigo
Valente e carinhoso
Brinca sempre comigo
E é amoroso!

Maria Tomaz – 4.º B

Dezanove de Março
é o teu dia,
muitos beijinhos e abraços
com muita alegria!

Pai, tu és alto e forte
e eu gosto de ti assim
quando for crescido
quero ser igual a ti.

Ricardo Rodrigues – 4.º B

Dia do Pai

Maria Sofia - 3ºB 

 

Dia do Pai 

 
Querido pai 

Pai que brilha 

Brilhas no céu 

Céu de dia, céu de noite. 

Noite brilhante 

Brilhante como tu 

Tu és o meu pai 

Pai brincalhão, pai fofinho. 

Fofinho como tu não há mais ninguém 

Ninguém tem um pai como eu 

Eu tenho muita sorte 

Sorte de te ter! 

 

Maria Sofia - 3ºB 

                                                    

Dia 19 de Março tive uma grande 

Ideia. Fazer alguma coisa com 

Amor, para uma pessoa muito especial. 

 
Do meu coração saiu uma prenda. 

O amor, para ele, para o meu querido 

 
Pai. O pai do meu coração. 

A seguir vou dizer-lhe, 

I love you! 
 

MARIA MENDES – 3º A 

 

Beatris - 1.º C

Guilherme - 1.º C

Dia do Pai
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DIA MUNDIAL DA FLORESTA
Bernardo 
Matos - 1.º A

Francisco Ladeira1.º A

Maria Manuela - 1.º B

Matilde Barros - 1.º B

O dia da árvore
O dia da árvore comemora-se no dia 21 de Março.
Este ano, no dia da árvore, eu e os meus amigos fi-

zemos uma árvore com folhas coladas que ficou muito 
gira!

As árvores são muito importantes para nós porque 
são elas que nos dão oxigénio, fruta e sombras.

Todos nós devemos proteger as árvores, de todo o 
nosso planeta.
Martim – 2º ano-A

As Actividades 
na Escola Agrária

As actividades na Escola Agrária foram muito giras. 
Era pintura facial, conhecer animais e jogar jogos em 
que os meninos faziam uma roda para jogar ao jogo do 
lenço. Também jogámos às apanhadas. Os morcegos 
apanhavam os mosquitos que depois se tornavam mor-
cegos. Apanhámos folhas secas para colar em árvores 
que estavam desenhadas num enorme painel.

A actividade das folhas era uma cartolina que tinha 
quatro árvores.

Depois conhecemos animais e bichos…
E pintámos as nossas caras de acordo com o tema 

“Dia Mundial da Árvore”.
Eduardo Micaelo - 3ºB

 

João Pedro Rainha – 2º‐B 

 

 

 

Pedro Pereira - 3ºB 

3.º B

 

 

Hoje, dia 21 de Março, fomos à Escola Agrária fazer 
actividades e jogos. 
Andámos pelo campo, fizemos puzzles relacionados com a 
floresta, ouvimos pássaros e vimos cegonhas e morcegos (estes 
eram de papel, a fingir). 
Tivemos algumas explicações sobre a reprodução e extinção de 
algumas espécies aquáticas e falaram-nos dos girinos. 
Alguns dos meus colegas fizeram pinturas na cara, mas eu não 
gosto muito dessas coisas. 
Também passeámos pelo meio das árvores que existes nos 
campos da Escola Agrária. 
Foi uma manhã passada na Natureza. 
Eu gostei de ir à Escola Agrária comemorar o Dia Mundial da 
floresta! 

TIAGO PIRES – 3º A    JOÃO AMADEU - 3º A 

Semana da Floresta

A ti id d l á i

 

3º A
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DIA MUNDIAL DA FLORESTA

No dia 21 de Março fomos À Escola Agrária.
Conhecemos um senhor que se chamava Palhas, ele 

foi o nosso guia.
Primeiro fomos jogar ao jogo do charco, onde nós 

éramos as rãs e tínhamos de saltar para o charco no 
Outono e na Primavera e saltamos para terra no Verão 
e no Inverno.

Depois do jogo fomos ao charco à procura de girinos, 
rãs e outros peixes.

A seguir fomos conhecer melhor os morcegos e 
aprendemos que houve, um dia em Castelo Branco, 
uma praga de mosquitos e que graças aos morcegos, que 
comeram todos os mosquitos, essa praga acabou.

Quando a Eliana acabou de explicar, fomos jogar o 
jogo dos morcegos e dos mosquitos.

Depois fomos montar puzzles com a Carla sobre 
aldeias históricas.

Quando íamos ao meio encontrámos uma cadela 

1.º C

1.º C

Alunos dos Redentoristas comemoram
Dia Mundial da Floresta

Uma ida à Escola
Superior Agrária

Se não existissem árvores ou algas, não existia vida 
no mundo, por isso devemos preservá-las!

No Dia Mundial da Árvore e da Floresta, 21 de Mar-
ço, nós fomos à Escola Superior Agrária!

Quando lá chegámos encontrámos as pessoas que nos 
iam falar sobre este dia tão importante. Fomos jogar a 
um jogo em que o morcego apanhava o mosquito, e este 
passava a ser morcego, de seguida o humano apanhava 
o morcego e este passava a ser mosquito.

Fomos buscar folhas secas para completar uma árvore 
numa folha de papel. A seguir encontrei uma amiga que 
era da Quercus, a Sandra, que queria pintar a minha cara 
com tintas. Ela também levou o seu cão. A seguir fomos 
ver um lago, onde um senhor nos mostrou tritões, rãs e 
uns peixes da América! Fomos jogar a um jogo que se 
chamava charco e terra, em que tínhamos de saltar para 
terra quando uma pessoa dizia terra, e em relação ao 
charco a mesma coisa.

Depois regressámos à nossa escola e eu fui um pouco 
zangado por não ter plantado árvores…

NOTA:
Para que as árvores possam fornecer o ar que res-

piramos, tem de haver uma condição: não deve haver 
excesso de poluição, para que as plantas não sequem. As 
principais fontes de poluição são as fábricas, os carros 
e as próprias pessoas: deitarem lixo para as florestas, 
fazerem fogueiras, etc. Também o enfeito de estufa e os 
gases de aerossóis têm destruído a camada de ozono. Ao 
fazerem isso têm contribuído para os fogos das florestas, 
fazendo a pior coisa para o nosso planeta azul!
João Moreira – 4.º B

3ºB

A visita à Escola Agrária
chamada Trini que era muito queria.

Por fim fomos apanhar folhas para a nossa árvore 
de papel e depois tivemos uma grande surpresa que foi 
maquilharem-nos a cara.

Nos gostámos muito desta visita à Escola Agrária                                                                                                              
Margarida Alexandra, Rodrigo  Sequeira, Afonso, Maria 
Eduarda, Maria Pires
4ºA      

A floresta é um pa-
trimónio e um recurso 
natural, que contribui de 
uma forma incalculável 
para a nossa qualidade de 
vida. Por isso esta deve 
ser valorizada, protegida 
e preservada com respon-
sabilidade, procurando 
atender às necessidades 
do presente, sem compro-
meter a capacidade das 
gerações futuras.

Para assinalar o Dia 
Mundial da Árvore e da 
Floresta (21 de Março), a 
Escola Superior Agrária, 
em parceria com a Quer-
cus, convidaram os alunos 
da Escola Básica do 1.º 
Ciclo do Centro Social 
Padres Redentoristas para 
participarem num conjun-
to de actividades de sensi-
bilização ambiental.

Essas actividades fo-
ram orientadas pelos alu-
nos do 12.º ano do CPTAI 
e tiveram lugar no Parque 
Botânico da ESA, para 
todos os anos de escola-
ridade.

Inicialmente, e num 
ambiente de boa dispo-
sição, algumas alunas do 
CPTAI começaram por 
falar da importância das 
árvores e da preservação 
e conservação da flores-
ta. As crianças tiveram a 
oportunidade de realizar 
alguns jogos tradicionais, 
ao ar livre.

Posteriormente, foi 
proporcionada uma pe-
quena viagem ao mundo 
fascinante dos morcegos, 
que são mamíferos que 
têm um papel determinan-
te no ecossistema, como 
verdadeiros controladores 
e devoradores de insec-
tos.
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PRIMAVERA

 Inês Reino - 1.º A

João Morgadinho - 1.º A

Salvador Gaião - 1.º A

Francisca Fernandes - 1.º B

Bárbara Sacramento e Duarte Janeira1.º B

João Gonçalo e Matilde Jorge - 1.º B

Pedro Vieira - 1.º B

Leonor - 1.º C

Rodrigo - 1.º C

Primavera
Na Primavera o sol brilha, os campos ficam verdi-

nhos, os jardins cheios de flores de muitas cores, as ár-
vores enchem-se de folhas, os pássaros fazem os ninhos 
e cantam alegremente.

Eu gosto da Primavera, porque posso brincar ao ar 
livre, correr, andar de bicicleta, jogar futebol e fazer um 
piquenique no campo. É saudável e muito divertido.

Na Primavera, como por magia, as pessoas e a natu-
reza ficam mais alegres.

João Rafael Alves Pinheiro - 2ºA 

 

A PRIMAVERA
A primavera chegou e trouxe pássaros, flores e bor-

boletas.
Eu gosto muito da primavera, porque os campos estão 

cheios de flores e de erva. 
Como já não chove e não faz muito frio, podemos 

andar de bicicleta, passear no campo ou ir ao parque 
brincar.

A primavera é muito bonita! Os dias são maiores, 
é de noite mais tarde e as pessoas andam muito mais 
alegres!

João Nuno – 2º-B

A Primavera
valente
Num dia de Sol brilhante,
cai uma grande chuvada.
A Primavera logo aparece e diz:
“Olhem a relva toda lavada!
Vejam o arco-íris que eu fiz!”

Mas o céu fica mais negro,
parece que vem lá uma trovoada.
Que medo! Está tão zangada!
Logo volta a Primavera e 
exclama:
“Estás a assustar a pequenada!
Volta para a terra do Inverno 
e deixa-nos jogar à apanhada!”

Gil Gomes – 4.º B

Primavera
Florida
A natureza acordou,
Andam perfumes no ar,
Os passarinhos cantam,
E os meninos a brincar.
 
É a Primavera cheia de alegria,
É vida, é renovação
Que alegra o coração.
 
A Primavera é linda!
Com o Sol a aquecer,
Muito bonita e brilhante,
Como uma borboleta radiante!
 
Os campos vestem-se de cores,
São verdes,
E cheios de flores.

Ana Sequeira – 4.º B

Depois do triste Inverno
Chega a mais bela das estações.
Na Primavera a mãe natureza
Enche-se de lindas cores.
É o azul do céu, o verde dos campos
E os vastos tapetes de flores.

 
 
 

 
 
 

A Primavera é uma estação do ano onde há pássaros, borboletas, flores e muito 
mais. 
Na Primavera o céu fica mais azul e chove menos, as árvores começam a encher-se 
de flores e os campos ficam verdes, alegres e cheios de vida, com flores de todas as 
cores.  
O Sol brilha mais, lá no céu e os passarinhos começam a regressar dos países 
frios, à procura do calor que se aproxima. 
Eu gosto muito da Primavera, porque me faz sentir feliz! 
 

JOANA MATOS – 3º A 

MARTA FRANGO – 3º A 

 

 

 

Francisco Dias – 3º B 

 

A Primavera 

   A Primavera começa no dia 21 de  

Março. 

   Os pássaros e as cegonhas vêem dos sítios 
frios para os mais quentes. 

   O céu fica azul, as árvores ficam floridas, o 
sol brilha mais… 

   Os campos ficam mais verdes. 

   Eu gosto muito da Primavera! 

   E a Primavera acaba no dia 21 de Junho. 

Fim! 

 

Dinis Vida - 3ºB 

Num festival de perfumes
Vejo os pássaros a voar,
Os coelhos a saltar e os patinhos a nadar.
A felicidade paira no ar
Com as crianças a correr e a saltar.
É linda a Primavera!

Cheira a Primavera!



Uma Alimentação Saudável 
 

Gonçalo Damas 

Manuel 

L
eo

no
r 

Tomás Filipe 
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VISITA DE ESTUDO AO JUMBO

Hipermercado Jumbo sensibiliza 
alunos dos Redentoristas

No passado dia 28 de Março, os alunos do 1.º ano de escolaridade da turma C e os alunos do 4.º ano de esco-
laridade das turmas A e B da Escola Básica do 1.º Ciclo do Centro Social Padres Redentoristas deslocaram-se ao 
Jumbo, no âmbito de uma iniciativa relacionada com a importância da prática de uma alimentação saudável.

As crianças foram muito bem recebidas pelo Sr. Paulo, que acompanhou alguns alunos durante a visita. A pas-
sagem pelas diversas secções (Padaria, Charcutaria, Peixaria e Frutaria) foi acompanhada de algumas explicações 
muito pertinentes e esclarecedoras, inseridas na temática da alimentação saudável.

Em seguida, os alunos dirigiram-se para uma sala onde foi feita uma acção de sensibilização, por parte da D. 
Fernanda. Durante o percurso até a essa sala, tiveram o privilégio de conhecer as instalações do Hipermercado, 
que são desconhecidas dos clientes por estarem vedadas ao público.

No final todos foram surpreendidos pela visita das célebres mascotes do Jumbo, o Rik e o Rok, que ofereceram 
a todos os participantes um lanche saudável, entre outros brindes.

Para os docentes esta iniciativa foi muito positiva, por considerarem que os mais novos devem ser sensibilizados 
cada vez mais cedo, para a importância da prática de uma alimentação saudável e dos benefícios daí decorrentes.

Visita de Estudo ao
Hipermercado Jumbo

No dia 28 de Março fizemos uma Visita de Estudo ao Jumbo, para aprendermos 
mais coisas sobre a importância da prática de uma Alimentação Saudável.

Quando chegámos fomos acompanhados pela D. Fernanda e pelos seguranças que 
nos levaram até à entrada.

A nossa visita começou pela Padaria, onde vimos muitos tipos de pães e bolos.
O meu pai explicou que o pão é um alimento mais saudável que os bolos.
Depois passámos pelo Talho, onde nos mostraram carne de vitela, porco, coelho, 

galinha e frango. Disseram-nos que estas são uma excelente fonte de proteínas e que 
devemos comer mais carne branca (frango, peru e coelho).

Também vimos a Peixaria, onde nos mostraram peixes de água salgada (sardinha, 
dourada e peixe espada) e de água doce (perca, sável e trutas).

Terminámos a visita à Loja na Frutaria, onde vimos muitas frutas diferentes e 
saborosas produzidas em Portugal e no estrangeiro.  

Depois de visitarmos o Hipermercado fomos aos escritórios, onde tivemos uma aula 
sobre a importância 
da Alimentação Sau-
dável e sobre a Roda 
dos Alimentos.

Por fim tivemos 
a visita do Rik e 
Rok, que nos ofe-
receram prendas e 
foram muito diver-
tidos.

Foi uma manhã 
bem passada e so-
bretudo pudemos 
aprender coisas no-
vas e muito impor-
tantes!

Maria Vaz – 4.º B

1.º C
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COMPADRES E COMADRES

José Lopes - 1.º A Leonor Calmeiro - 1.º A Tiago Oliveira - 1.º B
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COMPADRES E COMADRES

No dia 8 de Abril de 2011, pelas 9 horas e trinta 
minutos, os professores do 1º Ciclo, com as respecti-
vas turmas foram saindo da Instituição, transportados 
pelo nosso autocarro, rumo à ermida nossa Senhora de 
Mércoles, para festejarmos mais um final de período e 
dar-mos as boas vindas às férias da Páscoa.

As crianças estavam bastante entusiasmadas e cheias 
de vontade de chegarem à Sra. de Mèrcoles. A manhã 
foi passada a brincar ao ar livre, mexendo na terra, na 
erva e nas flores, correndo e pulando pelo campo fora e 
jogando aos mais diversos jogos. 

Foi uma manhã diferente daquela a que a maioria das 
crianças está habituada!

Nestes dias, o tempo “voa” e sem darmos conta, a 
hora do almoço chegou!

As crianças foram sentadas na relva para almoçarem 
um prato que muito apreciam, empadão de arroz com 
frango. Depressa comeram pois, esperava-as mais uma 
tarde de muita alegria e diversão.

Por volta das 3 horas, chegou então, a tão esperada 
hora da troca de prendas entre comadres e compadres. 
As turmas juntaram-se por anos e os seus professores lá 
foram chamando meninos e meninas para poderem tro-
car as suas prendinhas. Uns mais alegres do que outros, 
acabaram também por trocar um beijinho.

Depois de trocadas as prendas entre os novos com-
padres e comadres, fizemos ainda o sorteio do cabaz de 
Páscoa dos alunos do 4º ano, cabaz esse que saíu a uma 
senhora do Sabugal.

Sorteado o cabaz, as crianças sentaram-se novamente, 
desta vez para lancharem. 

Após terem lanchado os professores pediram aos 
alunos para recolherem todo o lixo que fosse encontrado 
no chão, para que pudéssemos deixar o recinto tal como 
o encontrámos.

Como o que é bom acaba depressa, é chegada a hora 
de regressarmos à Instituição. Notava-se que as crianças 
estavam cansadas mas, ao mesmo tempo muito alegres 
e satisfeitas com este dia, que para além de ser diferente 
esteve cheio de sol e muito calor!

Festa de convívio na Sra. de Mércoles 
– Troca de prendas entre compadres e comadres

3.º A
3.º B

4.º B

1º B

1 . ano
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PÁSCOA

Beatriz Santos - 1.º A

Beatriz Pacheco - 1.º B

1.º C

As minhas férias da Páscoa
Na segunda-feira começaram as férias da Páscoa, acabaram as aulas e começou 

a brincadeira.
Como os meus pais estão a trabalhar, eu vou para os tempos livres. De manhã faço 

os trabalhos de casa e à tarde brinco.
No fim de semana da Páscoa, vamos para a aldeia ter com toda a família.
Também ando de bicicleta e jogo à bola.
Na sexta-feira Santa, vou à missa fardado com a minha roupa de lobito.
Esta Páscoa vou comer um grande ovo de chocolate.

Diogo Alexandre Pereira Carrola 2ºA

A Páscoa é uma festa 
cristã que celebra a res-
surreição de Jesus Cristo. 
Depois de morrer na cruz, 
o seu corpo foi colocado 
num sepulcro, onde per-
maneceu até à sua ressur-
reição, quando o seu espí-
rito e o seu corpo foram 
reunificados.

É o dia santo mais im-
portante da religião cristã, 
quando as pessoas vão às 
igrejas e participam em 
cerimónias religiosas. 

Muitos costumes li-
gados ao período pascal 
têm origem nos festivais 
pagãos da primavera.

Esta festa tradicional 
associa a imagem do co-
elho, um símbolo de fer-
tilidade, e ovos pintados 
com cores brilhantes, re-
presentando a luz solar, 
dados como presentes. 
A origem do símbolo do 
coelho advém do facto dos 
coelhos serem notáveis 
pela sua capacidade de 
reprodução.

Como a Páscoa é res-
surreição, é renascimento, 
nada melhor do que os 
coelhos para simbolizar a 
fertilidade!

Pesquisa elaborada pela 
Maria Marques – 4.º B

1.º C

António Gaspar - 1.º C

Beatriz - 1.º C

 Tomás Grou - 1.º C

Francisco Pereira - 1.º B

Joana Galvão - 1.º B

Maria Beatriz - 1.º B

 
A Páscoa celebra-se a seguir à Quaresma.  

Na Páscoa tocam os sinos no Domingo, porque foi 

nesse dia que Jesus Cristo Ressuscitou. É um dia muito 

importante para os católicos. 

Na minha família há algumas tradições na Páscoa. Na 

casa da minha avó, ela esconde os sacos com as prendas 

no quintal e depois nós temos de ir procurá-los. Depois 

vamos todos abrir as prendas para vermos o que 

recebemos e agradecer à avó. 

Os meus avós são emigrantes e esta tradição foi trazida 

por eles, de França. 

Eu acho que esta maneira de comemorar a Páscoa é 

muito gira e divertida! 

HELENA FRANGO – 3º A 

 

   MANUEL RODOLFO – 3º A 

 JOSÉ GABRIEL – 3º A 

 

Mariana Campos - 3º B 

 

 

José Alberto 3ºB 

  As minhas férias              da Páscoa… foram muito 
divertidas! 

   Começaram no dia 9 de Abril. 

   Na primeira semana fui à escola e acabei os trabalhos   
de casa que a nossa bela professora nos mandou! 

   Na sexta-feira, fui para casa dos meus avós. 

   Joguei à bola com o meu primo. Também joguei Play 
Station. 

   Gostei muito de ir às procissões e às missas. 

   Adorei estas férias da Páscoa! 

                                               Feliz Páscoa para todos! 

Conta como passaste as 
tuas férias da Páscoa. 
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VISITA DE ESTUDO AO HOSPITAL

Eu e os meus amigos fomos ao Hospital no dia 28 de Abril, aprender o que as 
pediatras fazem.

Quando chegámos vimos duas senhoras e cada uma fazia uma coisa diferente. 
Uma observava os dentes, a dentista, e outra era educadora de infância.

A educadora de infância explicou-nos que não são só as médicas que são impor-
tantes no Hospital. Existem outras pessoas que também são fundamentais, como 
por exemplo as enfermeiras e as auxiliares.

Quando a educadora de infância acabou de falar, deram-nos umas camisolas 
para nós não nos perdermos.

Depois fomos ao elevador e fomos parar ao 5.º piso, que é o piso da Pediatria. 
Fomos para uma sala onde os meninos doentes brincam e assistimos a um es-

pectáculo de magia. Gostei muito dos truques de magia, mas alguns eu sei como 
foram feitos.

Quando acabou a magia fomos ter com uma senhora que nos mostrou onde os 
meninos são internados, a sala onde elas fazem o tratamento, onde os bebés nascem, 
uma sala onde fazem os tratamentos e muitas mais coisas.

Voltámos depois para a sala e comemos o nosso lanche, mas primeiro viram-
nos os dentes.

Depois de termos lanchado fomos para uma sala chamada «Faz de Conta». Havia 
lá coisas que são utilizadas pelos médicos.

O que eu gostei mais daquela sala foi do soro, porque a senhora simulou os 
tratamentos, como se fosse verdade. 

No final assistimos a uma explicação de uma senhora que é terapeuta da fala e 
fizemos muitos jogos com ela.

Adorei visitar a Pediatria do Hospital da nossa cidade!
Maria Pio – 4.º B

Os alunos do 4.º ano de escolaridade da Escola Básica do 1.º Ciclo do Cen-
tro Social Padres Redentoristas, das turmas A e B, participaram no Projecto 
“Porta Aberta à Escola” nos dias 26 e 28 de Abril, respectivamente. Este 
Projecto é promovido pela Unidade Local de Saúde (ULS) e consiste na rea-
lização de visitas guiadas ao Hospital Amato Lusitano. A principal pretensão 
é fomentar o contacto dos mais novos com a realidade hospitalar, para que 
percam o medo em relação ao Hospital e às pessoas que nele trabalham.

À chegada ao Hospital, algumas crianças deixavam transparecer algum 
nervosismo, mas rapidamente conseguiram descontrair com os truques de 
magia feitos pelo mágico Joaquim.

Antes da visita a uma das alas da Pediatria, os mais novos colocaram 

Visita ao Hospital Amato Lusitano

Alunos Finalistas dos Redentoristas
participam no Projecto “Porta Aberta à Escola”

uma máscara e ouviram atentamente as explicações que foram dadas pela 
enfermeira que os acompanhou durante todo o percurso. De seguida, tiveram 
a oportunidade de aprender como se trata a sério das pessoas, brincando ao 
faz de conta.

Uma das turmas de alunos foi inclusivamente acompanhada de perto por 
uma equipa de reportagem da RTP, que entrevistou algumas crianças.

Nem os dentes dos mais novos escaparam a uma “inspecção” por parte da 
higienista oral que se encontrava no local.

No final, os alunos puderam ainda assistir às explicações dadas por uma 
terapeuta da fala do Hospital e envolveram-se activamente nos jogos que 
foram dinamizados.
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André Martins - 1.º A

Maria Inês - 1.º A

A minha mãe
Eu sou uma menina com muita sorte, tenho mãe!
Ela é linda, tem cabelo castanho, olhos castanhos, 

veste-se bem e é muito elegante.
É uma mãe muito carinhosa, trata os seus filhos com 

muito amor e delicadeza.
Quando faço alguma coisa de errado, a minha mãe 

chama-me a atenção e diz como devo fazer.
A minha mãe gosta muito do meu pai e dos seus 

filhos, isso é muito bom para a nossa família.
Cada vez que o tempo passa, gosto mais da minha 

mãe, pois todos os dias ela me ensina e eu aprendo 
coisas novas.

A minha mãe é exigente, é uma mulher às direitas!
Gosto muito da minha mãe como ela gosta de 

mim!
Beijinhos da Mariana

Mariana Pereira dos Santos Cabral - 2º A

DIA DA MÃE

Maria Carolina 1.º B

O Dia da Mãe
O dia da mãe é um dia muito especial
É um dia de amor, emoções, ternura e alegria
A minha mãe cabe no meu coração
E quando penso nela, ele aperta dia a dia.

A minha mãe é muito querida!
Tem sempre algo para me dar,
O ombro para eu chorar
Ou um abraço para eu apertar.

És a melhor mãe do mundo
Para mim não há igual,
Obrigado por me amares 
Mesmo quando me porto mal.

Manuel Martins – 4.º B

Para uma MÃE especial: 
a minha!
Isto é para ti,
Mãe do meu coração,
Um dia especial 
Para todas as Mães do Mundo!

Como hoje é o teu dia,
Vou-te dar uns presentes,
Abraços, beijinhos e alguns miminhos
Para que tu fiques mais que contente, contentíssima!

João Mendes – 4.º B

Dedicado a
todas as Mães…
Querida Mãe
És o meu Tesouro,
Não te troco por nada
Nem sequer por ouro!

Mãe, és única,
Ninguém é igual a ti.
És a minha melhor amiga
E sou capaz de tudo por ti.

João Madeira – 4.º B

 

Esta foi a prenda que fiz na escola para 
dar à minha mãe no DIA da MÃE. 

  

 Dia da mãe, para mim, é um dia muito especial, porque a nossa mãe é 
muito querida; ajuda-nos sempre que precisamos. Então, nós também 
devemos agradecer-lhe neste dia dedicado a ela. 

  Devemos sempre dar-lhe uma prenda. Eu, todos os anos, neste dia tão   

   especial, lhe dou uma prenda feita à mão, que faço em casa; dou-lhe 

       outra  que faço na escola e no Inglês e, também costumo  

       fazer-lhe uma canção, na música. 

          Eu acho este dia muito importante, porque gosto 

                  muito da minha mãe. 

Ela é a minha vida! 
            JOÃO DIOGO – 3º A 

 

 

    Mãe querida, mãe querida 

                        Mãe, eu amo-te, adoro-te e gosto muito

          De ti. 
            A rosa és tu, eu sou o botãozinho que 

          o papá colheu.

             És a rosa do meu jardim, a flor do 

                                meu quintal.
      Amo-te muito! 

Da tua filha Joana. 

Joana Monteiro – 3º B 
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DIA SEM CARROS

Aderindo ao projeto “Deslocações para a escola na 
cidade de Castelo Branco, por uma mobilidade mais sus-
tentável”, e, no âmbito do mesmo, o Centro Social Padres 
Redentoristas organizou o evento “Marcha para a escola/
dia sem carros”, propondo a toda a população escolar 
que se deslocasse, nesse dia, a pé, para a escola.

Assim, na sexta feira dia 29 de Abril, solicitámos aos 
pais que nos entregassem as crianças, entre as 8.30h. e as 
8.40h, junto à Escola Superior de Educação de Castelo 
Branco.

Os professores e funcionários da instituição acompa-
nharam os alunos ao longo do percurso que se iniciou na 
Rua Dr. Jorge Seabra, ao lado da E.S.E., até À ESCOLA, 
NA Rua Conselheiro Albuquerque.

Além de pretender sensibilizar a população escolar 
a adotar atitudes de mobilidade mais sustentável, este 
evento pretendia ainda sensibilizar a população de Cas-
telo Branco, em geral, para a necessidade de reduzir as 
emissões de gases de efeito de estufa.

Os alunos aderiram com entusiasmo a mais esta 
iniciativa a que a sua Escola aderiu!

O Dia sem carros foi a 29 de Abril.

Nesse dia algumas pessoas deixaram de andar de carro para não poluírem o ambiente e porque faz 

bem à saúde.
Caminhámos da Escola Superior de Educação até á nossa escola, para motivar as pessoas a andar a 

pé.
Deram-nos um autocolante que dizia:

Por uma mobilidade mais sustentável – Dia sem carros Centro Social Padres Rendentoristas.

Quando viemos para a Escola fizemos uma “manifestação”para andarem todos a pé.

Nós ao fim de andarmos a pé ainda queríamos andar mais, mas não pudemos.

Gostámos muito de andar com os colegas a pé.

Catarina Silva, Marta Santos, João Miguel, Margarida Pires e Joana Ramos do 4º A

Marcha para a escola
Dia sem carros
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JUDO

A nossa escola na 
Maior Aula de Judo 
de Castelo Branco

No passado dia 4 de Maio, os alunos da Escola do 
Centro Social Padres Redentoristas estiveram entre as 
centenas de crianças que participaram na Maior Aula de 
Judo ocorrida em Castelo Branco.

Este programa vem percorrendo algumas das cidades 
do nosso país e, culminará no dia 1 de Junho (Dia da 
Criança), no Terreiro do Paço em Lisboa, onde se espera 
organizar a Maior Aula de Judo do Mundo.

O mentor deste projecto é o judoca medalhado nos 
jogos Olímpicos de Sidney Nuno Delgado.

A pequenada teve oportunidade de confraternizar 
com o judoca, realizar alguns combates com o mesmo, 
bem como com a judoca albicastrense Ana Hormigo, 
entre outros.

Além de várias entidades que colaboraram nesta 
acção quero salientar a Associação Distrital de Judo de 
Castelo Branco, representada pelo seu Director Técnico 
Jorge Fernandes que, muito amavelmente, nos dirigiu 
o convite.

Foi uma tarde especial, principalmente para os alunos 
que praticam esta modalidade, poderem estar perto de 
pessoas de renome mundial.

 

 

O JUDOCA OLÍMPICO NUNO DELGADO 
 

Às 14 h do dia 4 de Maio, fomos ao pavilhão da Escola Afonso de 
Paiva participar na Maior Aula de Judo em Castelo Branco. 
Como eu ando no judo, vesti-me com o meu equipamento e fiquei 
à frente com outros colegas meus que também andam no judo. 
Fizemos a Dança do Campeão e outra música com a Olga e a Ana 
Hormigo. 
Eu fiz dois combates com o Nuno Delgado. No primeiro ele 
ganhou-me, mas no segundo fui eu que o deitei ao chão. 
Eu gosto muito de praticar judo e nunca vou desistir. Se houver , 
outra vez esta actividade eu quero voltar a participar. 
O Nuno Delgado e a Ana Hormigo deram-nos autógrafos e 
também tirámos fotografias. 
Esta tarde, para mim, foi maravilhosa!

 

DULCE FREIRE – 3º A 

 

 

1.º C

MAIOR AULA DE JUDO 
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COMPETIÇÃO EM AVEIRO

No passado dia 9 de 
Maio, vinte e quatro alu-
nos do 3.º e do 4.º anos 
de escolaridade da Escola 
Básica do Primeiro Ciclo 
do Centro Social Padres 
Redentoristas viajaram até 

Redentoristas marcam presença na 
1.ª edição da Competição Diz3 em Aveiro

Aveiro para participarem 
na 1.ª edição da Com-
petição Multidisciplinar 
Diz3, integrada no Projecto 
Matemática Ensino da Uni-
versidade de Aveiro.

À chegada à Universi-

dade de Aveiro, local onde 
decorreu este evento, o ner-
vosismo era o sentimento 
dominante. Tudo acabou 
por correr bem e o resulta-
do da Escola foi bastante 
positivo, ao obter a 20.º 

posição entre 96 escolas 
participantes. Esta posi-
ção conferiu igualmente à 
Escola o 2.º lugar a nível 
distrital. Em termos de re-
sultados por equipas, nesta 
1.ª edição da Competição 

Diz3 participaram 691 
equipas, num total de 1382 
alunos. Esta Escola obteve 
também o 2.º lugar a nível 
do distrito, colocando dois 
alunos na 32.ª posição a 
nível nacional.

O balanço final foi ex-
tremamente positivo e o 
mais importante de tudo 
foi as crianças perceberem 
que neste tipo de iniciativas 
a participação é o aspecto 
que deve ser enaltecido.

EXPERIÊNCIA NO LABORATÓRIO

CIÊNCIA  A BRINCAR
“Pequenos cientistas por um dia” 

É necessário ”despertar para a ciência” o mais cedo 
possível. Ninguém põe o despertador para o meio-dia,
mas sim para as seis da manhã … A ciência devia 
aparecer aos jovens logo no jardim-escola e no primeiro 
ciclo. E devia aparecer a ciência tal e qual ela é e não 
uma caricatura dela, isto é, a ciência devia aparecer como 
a interrogação do mundo através da experiência e da 
observação, que em certa medida é acessível a qualquer 
pessoa. Por exemplo, o que acontece se mergulharem em 
água uma maçã grande e uma batata pequena? Qual fica 
em cima e qual vai ao fundo? 

No passado dia 29 de Abril, a 
minha mãe veio à nossa 
escola contar uma história 
intitulada “Pó de Estrelas”, 
de Jorge Sousa Braga, com 
o objectivo de despertar o 
nosso interesse pelas 
Ciências. Apesar da timidez 
de alguns meninos, a minha 
mãe proporcionou a todos 
esclarecimentos científicos e 
curiosidades interessantes acerca 
da Astronomia. Os nossos olhos 
brilhavam… 

Façam o favor de experimentar. E façam o favor de 
“experimentarem” pôr as crianças a experimentar… 

Carlos Fiolhais

Tal como a minha mãe veio à nossa escola, nós fomos à escola dela, e decidimos convidar a turma 
do 2.ºA. 

A professora Maria José Romão foi quem nos recebeu no átrio da escola Secundária Nuno Álvares. 
No trajecto para o laboratório de Física, visitámos a Biblioteca / Centro de Recursos, a Biblioteca 
Egas Moniz e o Museu de História Natural Dr. Félix José da Silva, que apresenta o maior espólio 
científico-cultural ao nível das escolas secundárias. 

Quando chegámos ao laboratório, a auxiliar de laboratório D. Graça Roque, já tinha tudo preparado. 

A professora Maria José Romão e a minha mãe, Alexandra Barata, proporcionaram a todos uma 
animada tarde com a realização de experiências, onde conseguiram aliar o rigor científico ao lado 
divertido da Física e da Química.   

O que faz encher os balões? O ovo afunda-se ou não? É ácido, básico ou neutro? Quantas imagens 
se vêem com dois espelhos? Como “visualizar” a nossa voz? Quais os materiais que se atraem? 

Simulámos uma espectacular erupção vulcânica, mas não ficámos por aí… À luz da reflexão total 
observámos um caleidoscópio. E até ficámos com os cabelos em pé com a vareta electrizada. No 
final, para refrescar, com o Opticard, visualizámos o ciclo da água. E assim passámos um dia 
óptimo sem grandes “precipitações”. 

“A brincar com a ciência também se aprende…” 

Para finalizar, agradecemos às professoras que nos acompanharam, Anabela Martins e Carla 
XXXX, à auxiliar Liliana XXXX e em particular a todos os nossos “pequenos cientistas”. 

Filipa Barata Nunes – 2ºano: Turma  B 

2º ANO FOI AO  LICEU 

 

 

 

 

 

 



 

Diana Alcarpe - 3ºB 
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DIA DA FAMÍLIA

Manuel Baptista - 1.º A

Leonor Marques - 1.º B

Dia internacional da Família
Os desejos da minha família são: ter saúde, ser feliz, 

ter trabalho e paz no mundo.
Ainda gostaríamos que todas as pessoas do mundo 

tivessem as condições mínimas para viver, que são: 
alimentos saudáveis nas cinco refeições diárias, água 
potável e canalizada na sua casa, casa de banho, quatro 
individual, escola com livros para estudar, brinquedos 
e passatempos para se divertirem.

Inês Pereira Pires Gonçalves Silva
2º A

Dia internacional da Família
Como é a minha família?
Lá em casa as pessoas são giras. Eu sou o mais 

pequeno, a mãe é média e o pai é o maior. O pai tem 
cabelo castanho, olhos pretos, os da mãe são castanhos 
e o cabelo é castanho claro.

Eu adoro a minha família!!!

   Francisco 2º B

 

O meu pai e a minha mãe tiveram-me depois de casados. Começaram des- 

de logo a ensinar-me coisas. Regar a horta, arrumar o quarto, fazer  

a cama, pôr a mesa e levantá-la. 

Quando o meu pai está doente ele sabe que pode 
contar comigo para o a- 

judar. Dou-lhe os medicamentos e faço-lhe o pequeno-almoço e mais 

alguma coisa que precise. 

Neste momento, a minha mãe não pode contar comigo, porque está nos 

Açores a trabalhar. 
Eu adoro a minha família e espero que, nos próximos tempos, ela esteja 

junta, outra vez. 
AFONSO CARVALHO – 3º A 

 

 

 

antástica 
morosa 
aravilhosa 
mportante 

inda 
maginativa 

legre 

Rubén Micaelo – 3º B 

 

António Correia-3ºB 
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PRIMEIRA COMUNHÃO

Os alunos do 3ºano, turmas A e B, da EB1 do Centro Social Padres 
Redentoristas fizeram no dia 22 de Maio a Primeira Comunhão na 
Igreja de Nossa Senhora de Fátima (Redentoristas). 

Foi uma cerimónia muito bonita realizada pelo Padre José San-
ches, onde as crianças puderam reiterar os votos que, através dos 
pais e padrinhos, haviam feito no batismo. 

A celebração foi acompanhada com cânticos religiosos adequados 
, com a intervenção dos professores de música da Escola de Música 
do Colégio Nossa Senhora do Rosário de Castelo Branco e por um 
Coro constituído por trabalhadores da mesma Instituição.

As catequistas dos alunos  que os  tinham preparado ao longo 
do ano lectivo fizeram questão de estar presentes nesse dia que eles 
irão recordar durante  a sua vida.

Os pais mostraram-se bastante felizes e emocionados ao verem 
os seus filhotes comungarem pela  primeira vez.

A igreja estava repleta  de bonitas flores , que condiziam com as 
vestimentas festivas das crianças , seus familiares e amigos.

A comunidade religiosa fica desta forma mais enriquecida com 
a crescente autonomia destas quarenta crianças.

Primeira Comunhão dos alunos
da Escola dos Redentoristas

OLIMPÍADAS DA MATEMÁTICA

No passado dia 25 de Maio, os alunos do 3.º e do 4.º anos de 
escolaridade da Escola Básica do 1.º Ciclo do Centro Social Padres 
Redentoristas participaram, pelo segundo ano consecutivo, nas 
Olimpíadas de Matemática do Ensino Básico, promovidas pela 
Sociedade Portuguesa de Matemática e integradas na categoria de 
Mini-Olimpíadas.

A prova teve a duração de uma hora e o nervosismo parecia ser o 
sentimento dominante. No entanto, os resultados obtidos deixaram 
os quatro docentes envolvidos muito satisfeitos, tendo sido apurados 
4 vencedores nesta Escola.

No 3.º ano de escolaridade, os vencedores foram o Afonso Car-
valho e o Aléxis Nunes das turmas A e B respectivamente.

Na turma A do 4.º ano de escolaridade o destaque foi para o Ma-
nuel Rolo e na turma B o diploma foi entregue ao Ricardo Duarte.

O balanço feito pelos docentes envolvidos nesta iniciativa foi 
muito positivo e, por isso, fica a promessa de nova participação 
nas Olimpíadas de Matemática do Ensino Básico do próximo ano 
lectivo.

Escola dos Redentoristas participa nas 
Olimpíadas de Matemática do Ensino Básico

SUPERTMATIK

Pelo terceiro ano consecutivo, a Escola Básica do 1.º Ciclo do Centro Social Padres Redentoristas destaca-se na 
Final do Campeonato Nacional de Supertmatik de Cálculo Mental e de Inglês, realizada entre os dias 10 e 24 de 
Maio. Nos campeonatos deste ano participaram cerca de 245 000 alunos, de 1 700 escolas, distribuídos pelos nove 
escalões existentes.

O aluno João Baltazar sagrou-se Campeão Nacional de Cálculo Mental na categoria 1 e o João Silva vice-campeão, 
na mesma categoria. O Miguel Rodrigues obteve um dignificante 5.º lugar, integrando também o Top 10 na sua ca-
tegoria, a segunda. Na categoria 4 mais um título de vice-campeã nacional, desta vez para a aluna Maria João Pio.

Na competição de Inglês, os alunos Eduardo Apolinário e Manuel Rolo classificaram-se em 8.º e 9.º lugar, res-
pectivamente, integrando por isso o Top 10 Nacional 2010/2011.

De referir também que o Campeão Nacional de Cálculo Mental na categoria 1, João Baltazar, irá representar a 
Escola dos Redentoristas e também Portugal na Final Internacional, que irá realizar-se de 10 a 17 de Junho. Boa 
Sorte João!

Final Nacional dos 
Campeonatos Supertmatik de 

Cálculo Mental e de Inglês
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VISITA AO JARDIM ZOOLÓGICO

Dia da criança: uma ida ao ZOO
No Zoo havia muitos animais engraçados e feios.
Havia lá rinocerontes, flamingos, leões marinhos, abutres, elefantes, girafas, hipopótamos, cisnes negros, ma-

cacos, chimpanzés, zebras e muitos mais animais.
Depois de almoçar, fomos comer um delicioso gelado fresco, eu comi um Calipo de Cola e era muito bom!
No fim do gelado, fomos ver os golfinhos e os leões marinhos.
Foi um dia muito divertido!

Catarina Almeida - 2º - B

A visita ao Jardim 
Zoológico

Na quarta-feira, dia 1 de junho fomos ao jardim 
zoológico ver os animais.

Foi um dia muito giro e espectacular! Como foi a 
primeira vez que eu fui ao jardim zoológico, eu adorei 
e gostei muito de tudo.

Mas, o que eu gostei mais, mais foi a parte do espec-
táculo dos golfinhos. A parte dos gorilas também gostei 
de ver, porque eles saltavam para uma corda e depois 
um gorila caiu devagar para a madeira e queria apanhar 
a corda com os pés mas, não conseguia. 

Os tigres brancos são muito calmos e um dos mais 
pequenos andava à bulha com a carne. Os rinocerontes 
eram muito grandes mas havia um muito pequeno e 
muito sossegadinho.

Os pavões eram muito giros e alguns andavam à 
solta.

Depois de almoçar fomos à Baía dos Golfinhos. 
Como só abria às 15 horas, enquanto esperávamos, as 
professoras levaram-nos a comer um gelado.

As professoras do 2º A e do 2º B foram beber café à 
esplanada do lado.

Tomás Martinho  2º A

Visita ao Jardim 
Zoológico

No dia 1 de Junho do presente ano, os alunos da 
escola Centro Social Padres Redentoristas, visitaram o 
Jardim Zoológico, em Lisboa. Esta viagem, assinalou o 
final de mais um ano letivo, e ao mesmo tempo foi aliada 
às comemorações do dia da criança.

Às 6h e 40 minutos começaram a chegar as primeiras 
crianças, cheias de vontade de dar início a esta viagem. A 
concentração fez-se junto ao parque de estacionamento 
da nossa piscina.

Os alunos, acompanhados dos respetivos professores 
e auxiliares de educação, saíram da escola, por volta 
das 7h e 10 minutos, rumo a um dia muito divertido! 
A deslocação foi feita por quatro autocarros da Auto 
Transportes do Fundão.

A meio do caminho, mais precisamente na estação 
de serviço de Santarém,  houve necessidade de se fazer 
uma paragem, de cerca de trinta minutos, para que as 
crianças tomassem o pequeno almoço e fossem à casa 
de banho.

Por volta das 11 horas, eis que chegámos ao nosso 
destino!

Demos entrada no Jardim Zoológico e, as crianças, 
desde os mais pequenos, aos mais velhos, estavam ra-
diantes, sobretudo aqueles que nunca tinham visitado 
tal lugar.

Foi um dia muito divertido e cheio de surpresas. 
Ao longo da nossa visita e por se comemorar o dia da 
criança, a pequenada teve direito a receber muitos pre-
sentinhos que puderam trazer para casa.

As crianças aproveitaram ao máximo esta viagem, 
mesmo cansadas, pois cada uma delas teve que levar o 
seu próprio almoço volante.

No geral, todas as crianças gostaram de admirar os 
diversos animais do zoo, mas a parte que mais gostaram 
foi o espectáculo da Baía dos Golfinhos.

No final deste espectáculo, os quatro autocarros já 
nos esperavam à porta para que pudéssemos regressar 
a Castelo Branco. Novamente, na estação de serviço de 
Santarém, houve lugar a mais uma paragem, desta vez 
para lanchar.

Esta viagem, com cerca de 160 crianças, todas elas 
identificadas com o pólo da nossa instituição, correu mui-
to bem, não tendo ocorrido qualquer tipo de problema.

A chegada fez-se junto ao Raposinho, a fim de evitar 
problemas no trânsito.

Embora cansadas, as crianças vinham muito felizes 
com este passeio.



O gato 

O gato é uma simpática criatura, que adora dormir. 
É o segundo melhor amigo do homem, a seguir ao cão. 
O gato tem unhas afiadas que arranham tanto! Podem dormir até 18 horas.  
Têm pêlo fofinho e um nariz de diferentes cores: cor-de-rosa, preto e até preto com um 

bocadinho de cor-de-rosa. Têm quatro patas com quatro dedos lá dentro, onde está a unha. O 
gato tem duas orelhas bicudas e fininhas. A sua bebida preferida é o leite, ainda mais em 
bebés. 

Os gatos têm uma figura impressionante. Eles caem sempre de pé porque as suas 
patas funcionam como molas. 

Dizem que os gatos têm sete vidas porque têm uma habilidade bastante estranha de 
saberem cair e também devido ao seu peso. 

Se virem luz, os olhos deles iluminam-se. Também graças aos olhos deles conseguem 
ver no escuro ou à noite. 

O gato é uma grande figura muito querida, não é? 

     Guilherme Nunes - 3ºB
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ESCRITA CRIATIVA

Daniel Ribeiro 1.º A

Pedro Rei - 1.º A

Valentina Levay - 1.º A

Beatriz Sacramento
e Matilde Barros 1.º B

Duarte Oliveira 
e Bárbara Sacramento1.º B

João Rodrigo e Salvador Realinho - 1.º B

Leonor Marques e Maria Carolina 
- 1.º B

Maria Beatriz e Maria Manuela - 1.º B

 
 
 

A minha mãe está grávida e brevemente vou ter uma irmãzinha. Eu estou muito

contente.

Um dia pus-me a imaginá-la. Era muito pequenina, muito magrinha, de olhos azuis

e cabelos loiros. 

A mãe já arranjou as malas para levar para o hospital e eu ajudei-a. Colocámos lá,

vestidos, babygros, fraldas e uma chucha. É tudo cor-de-rosa. 

Estou ansiosa por conhecer a minha irmã e brincar com ela. 

 
 

 
 

TATIANA VICENTE – 3º A 

 

 

 
 
 

Hoje é dia 
Dos namorados. 

E há casais 
Muito amados. 

 
Ele dá-lhe 
Uma rosa, 

Bem bonita 
E bem cheirosa. 

 
Ela fica 

A chorar, porque 
Gosta muito 
De o amar! 

 

 

João Carlos – 3º B 

João Silva - 1.º A
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ESCRITA CRIATIVA

A desenhar aprendemos 
Matemática

Um grupo de 5 amigos foi andar de barco. Como 
existiam muitos barcos, tinham muitas hipóteses de se 
organizarem. Descobre algumas delas.

D. Afonso Henriques e a 
formação de Portugal

D. Dinis e a
administração
de Portugal

O meu animal preferido 

 

O meu animal preferido é o  leão, pois é uma animal  selvagem,  vive nos bosques,  longe do 

homem. 

O que ele mais gosta de comer é bife, carne e presunto.  

Gosto dele porque é uma animal fixe. 

    Ricardo Pinho 2º A 

 

 
 

O meu animal preferido é: 
O meu animal preferido é o cão. 

O cão é o melhor amigo do homem. 

O cão é brincalhão e muito inteligente. 

O cão faz companhia e guarda a casa ao seu dono. 

Os cães devem ficar com a mãe até às 10 semanas. 

Há cães de guarda, cães de caça e cães pastoreio. 

Os cães descendem do lobo. 

Existem cerca de 500 raças de cães. Para mim, o cão é um companheiro fiel e alegre. 

 

Manuel Laia 2º A 

 

 

 

 

O meu animal preferido é: 

 

Eu gosto de todos os animais. O meu animal preferido é o leão porque é o 
rei da selva. 

O leão é um animal da família dos felinos e é o mais feroz. 

Tem uma juba muito grande e tem pêlo muito fofinho. 

Eu gosto de  ir ao  jardim zoológico ver o espectáculo dos  leões. Mas  fico 
triste quando os  vejo nas  jaulas, porque eles  têm de  viver na  liberdade 
com as suas leoas e as suas crias. 

 

                    Lara 2º B 

 

 

 

Os Muçulmanos não conseguiram dominar totalmen-
te a Península Ibérica.

 As Astúrias situadas no Norte da Península escapa-
ram a esse dominio. 

Os Cristãos não desistiram de reconquistar os seus 
territórios. Seguindo o exemplo de Pelágio, primeiro 
rei das Astúrias, avançaram com a Reconquista Cristã 
e, no século XI, havia já outros reinos Cristãos: Leão, 
Castela, Navarra, Aragão.

Nesta época, vinham da Europa muitos cavalei-
ros cristãos para ajudarem na luta contra os mouros. 
D.Henrique, um cavaleiro francês, destacou-se nessa 
luta. D. Afonso VI, rei de Leão, como recompensa deu-
lhe, em casamento, a mão da sua filha, D. Teresa bem 
como o governo do Condado Portucalense. Guimarães 
era a capital deste condado.

Como o conde D. Henrique era muito ambicioso, 
sempre sonhou com a independência do seu Condado 
face ao reino de Leão. Lutou também contra os Mouros 
para alargar o  território. Contudo , morreu sem ver 
realizado o seu sonho – a independência . D. Teresa 
assumiu o governo do Condado, o que desagradou aos 
nobres portucalenses, pela influência que sobre ela 
tinham os fidalgos galegos, o que prejudicava o desejo 
de independência que todos tinham.

D. Afonso Henriques fez uma batalha contra a sua 
própria mãe que se chamou batalha de S.Mamede.

D.Teresa  perdeu essa batalha e D. Afonso Henriques  

tomou  o governo do Condado em 1128.
 D. Afonso Henriques tinha 3 objetivos: lutar contra 

o seu primo Afonso VII para ganhar a independência e 
alargar o território lutando contra os muçulmanos e o 
reconhecimento do papa que veio a ter mais tarde no 
ano de 1179 através da Bula Manifestis Probatum que 
reconhecia o Condado como reino  independente de 
Portugal.

Trabalho de Manuel Rolo, Diogo Gonçalves, Maria João 
Moreira, Maria Cortes e Maria Cabaço do 4º 

Exemplo:
 

D. Dinis foi o XI Rei De Portugal. Ficou conheci-
do na história como o Rei lavrador, devido ao impulso 
que deu á agricultura. Mandou plantar o pinhal de 
Leiria para as areias não estragarem as terras boas 
para a agricultura.

Para além disso foi o primeiro Rei a escrever 
documentos com o nome completo, também foi o 
primeiro Rei de Portugal a saber ler e escrever.

Com ele os documentos oficiais começaram a 
ser escritos em Português, até aí eram escritos em 
Latim ou Castelhano, porque eram as línguas mais 
utilizadas nas cortes.

D. Dinis em 1290 funda os Estudos Gerais.
A primeira universidade começou a funcionar 

primeiro em Lisboa e a seguir em Coimbra.
A universidade não teve durante muito tempo 

um sítio certo, umas vezes funcionava em Coimbra 
e outras em Lisboa.

Este rei dedicou-se ao saber em vez das guerras. 
Os reis não servem só para combater. 

D. Dinis - o lavrador
Vida: 1261-1325
Reinado: 1279-1325

Trabalho realizado 
por: 
João Pedro Cavalei-
ro, Leonor Martins, 
Margarida Galvão, 
Mariana Caetano e 
Rodrigo Trindade 
– 4º A
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25 DE ABRIL

Mariana Silva - 1.º A

Matilde Jorge - 1.º B

25 DE ABRIL 
LIBERDADE É… 

Falar sem ter medo; 

Fim da ditadura e inicio da democracia; 

Sermos livres.  

João Rafael 2º A  

LIBERDADE É… 

Raparigas e rapazes poderem brincar na rua. 
                  Catarina Inês 2º B Poder dizer piadas. 

                  Filipa 2º B 
 

Andar de mão dada a namorar. 

                  Manuel Laia 2º B  

Poder sair com amigos. 

                  Sara 2º B 

 

 

 
O 25 de Abril de 1974 significou uma mudança 

política no nosso país. Um grupo de jovens 

capitães derrubou o Governo. Acabaram com a 

ditadura, que durou 48 anos. 

Passámos, então de uma ditadura para uma 

democracia. 

Um dos sinais de que a revolução ia acontecer foi 

começar a ouvir-se, na rádio, “Grândola Vila 

Morena”, uma música de Zeca Afonso que era 

proibida pela ditadura. 

A Revolução do 25 de Abril também ficou 

conhecida como a Revolução dos cravos, porque 

vários soldados colocaram cravos vermelhos nas 

suas espingardas, talvez por ter sido uma 

revolução sem vítimas.  

 

 

 

JOÃO PEDRO – 3º A 

 

            BRUNA BICHO – 3º A 

 

Guilherme Alexandre - 3ºB 

25 DE ABRIL
LIBERDADE É…
Falar sem ter medo;
Fim da ditadura e inicio da democracia;
Sermos livres. 

João Rafael 2º A

LIBERDADE É…
Raparigas e rapazes poderem brincar na rua.

Catarina Inês 2º B

Poder dizer piadas.
Filipa 2º B

Andar de mão dada a namorar.
Manuel Laia 2º B

Poder sair com amigos.
Sara 2º B  

 

 

 

Dia 25 de Abril

Dia 25 de Abril
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A importância 
da Expressão Plástica
Longe vai o tempo em que fazíamos barquinhos com 

rolhas de cortiça, carrinhos de rolamentos ou jogávamos ao 
elástico. Todos nós temos materiais em casa que nos pare-
cem insignificantes mas com os quais podemos fabricar os 
nossos divertimentos. Basta para isso que sejamos criativos 
ao dar-lhes vida. E, como dizia Lavoisier “Na natureza nada 
se perde, tudo se transforma”. 

A expressão plástica é um dos meios que a criança usa 
para exteriorizar os seus sentimentos e sensações. Elas 
exploram espontaneamente os mais diversos materiais, 
instrumentos e técnicas através do desenho, pintura, digi-
tinta, rasgagem, recorte, colagem, etc. A expressão plástica 
implica um controlo da motricidade fina que a relaciona 
com a expressão motora que de uma forma geral as ajuda a 
desenvolver a socialização, a criatividade e a autonomia. A 
interacção das crianças durante as actividades de expressão 
plástica pode ajudá-las a proporcionar a cooperação com os 
colegas e a elevar a auto estima. 

É crucial que os pais estejam atentos aos estímulos exte-
riores que nos “abalroam” abruptamente em forma de novas 
tecnologias. Por isso é tão importante direccionar cada vez 
mais as nossas crianças para a expressão plástica. Valorizar 
o processo de expressão e descoberta de diferentes possibi-
lidades e materiais permite aos pais e educadores estimular 
construtivamente o desejo de aperfeiçoar e fazer melhor. 

Em suma, a diversidade de situações que enriquecem a 
expressão plástica proporciona o contacto com diferentes 
formas de manifestação artística. 
Fátima Silva 

A Internet sofreu nos úl-
timos anos um crescimento 
exponêncial, que na maioria 
dos casos descurou o factor 
segurança. Este factor, é por 
demais importante quando 
falamos de crianças/adoles-
centes, que desde uma idade 
precoce têm acesso a este 
novo mundo. 

Este mundo, permite 
a comunicação e o acesso 
facilitado a uma série de 
conteúdos e individuos me-
nos recomendáveis. Não é 
sem razão, que nos últimos 
anos, os crimes informáti-
cos contra pessoas e bens 
têm aumentado conside-
rávelmente. Estes crimes, 
podem ir de um “simples” 
aliciamento via as vulgares 
“salas de chat” e terminar 
num rapto ou desapareci-
mento de um menor. Desvio 
de dinheiro de contas pesso-
ais - através da introdução 
de “códigos malaciosos” 
nos computadores pessoais, 
compras inadvertidas de 
produtos não desejados, até 
acessos a visionamentos de 
imagens e conteúdos audio-
visuais impróprios para as 
faixa etária de que estamos a 
falar. Alêm dos danos finan-
ceiros que podem resultar da 
incorrecta utilização deste 
meio, podem resultar danos 
psicológicos que deturpa-

Sabes o que é a Comissão
de Protecção de Crianças 
e Jovens (CPCJ)?

A Comissão de Protecção de 
Crianças e Jovens de Castelo Branco, 
CPCJ, funciona na Praça de Camões 
(antigas instalações da Biblioteca Mu-
nicipal) e serve para ajudar e apoiar 
as crianças e jovens até aos 18 anos 
que estejam em perigo.

As crianças e jovens podem estar 
em perigo se forem abandonadas,  se forem deixadas sozi-
nhas em casa, se sofrerem maus tratos físicos ou psicoló-
gicos,  se passarem fome, frio, se não tiverem carinho, se 
tiverem falta de higiene, se forem obrigadas a trabalhar em 
actividades impróprias para a sua idade,  e, ainda, quando 
não forem levadas ao médico ou à escola,  bem como, 
quando a própria criança ou jovem fizer coisas erradas, 
como por exemplo, ter mau comportamento na escola de 
forma continuada ou faltar à escola sem motivo.

A Comissão, quando tem conhecimento de uma criança 
maltratada, ajuda-a das seguintes formas:

- faz acordos com os adultos que cuidam das crianças 
(estabelece regras a cumprir e formação a frequentar);

- encaminha as crianças que necessitam e os adultos 
que cuidam delas  para as entidades que prestam serviço 
ao nível da saúde (consultas de clínica geral, psicologia, 
pedopsiquiatria etc);

- encaminha-as para apoio ao nível social (segurança 
social);

- acompanha a criança e os adultos que cuidam dela 
enquanto a situação de perigo se mantiver. 

Na Comissão trabalham pessoas que representam várias 
instituições do nosso concelho, como por exemplo: Câmara 
Municipal, Segurança Social, PSP, GNR, Ministério da 
Saúde (médico), Ministério da Educação (professores) e 
outras entidades que trabalham com crianças.

Agora que já sabes que a CPCJ, serve para ajudar as 
crianças e proteger os seus direitos, podes, quando souberes 
de algum teu colega ou amigo que precise de ajuda, dizer à 
Comissão, também podes dizer aos teus pais e professores 
para fazerem o mesmo. Não te esqueças que todos temos 
Direitos e Deveres! Mas ninguém tem direito de maltratar 
ninguém e todos temos o dever de dizer à Comissão quando 
sabemos que alguém maltrata uma criança.
Maria do Carmo Andrade (Presidente da Comissão de 
Protecção de Crianças e Jovens de Castelo Branco)

Chegou o dia de procurar o material 
escolar, estava à “porta” a entrada do meu 
filho à Escola.

Ainda recordo o meu primeiro dia de es-
cola, e eis-me ali, naquele momento a pensar 
não no meu, mas do meu filho, e pensava 
para comigo, como o tempo passa depressa, 
afinal ele não passa, corre…

Na mais pura inocência de criança, o 
meu filho como tantos outros, estava pres-
tes a começar a conquista da verdadeira 
liberdade, iniciando um processo longo de 
aprendizagem, inserido no mundo das Letras, 
dos Números, da Ciência e da História. Um caminho 
que o esperava, mas que ele desconhecia e não foi fácil, 
porque hoje nós somos Pais ocupados, o nosso tempo 
está demasiado preenchido. Sabemos que a escola não 
é a “mola mestra de transformações”, mas entendemos 
e reconhecemos o seu potencial, por isso, confiámos 
os nossos filhos a tão prestigiada Instituição como é o 
Centro Social Padres Redentoristas, pois acreditamos 

Parece que foi ontem…
que num mundo cada vez mais competitivo, a 
educação de qualidade pode ser a diferença no 
futuro de cada um.

 Quatro anos já passaram e está de saída para 
uma nova Etapa da Vida. Devo confessar que o 
meu coração de mãe se sente apertado, pois está 
prestes a dizer Adeus não à Instituição, mas à 
Família que o recebeu, acarinhou, acompanhou, 
educou e com quem tantas alegrias e tristezas 
partilhou durante estes 4 anos.

Ali, foram formados laços que ficarão para o 
resto das nossas vidas, porque ali, encontrámos 
muito mais que uma simples Escola. Não hou-

ve apenas uma Instituição, houve uma Família, houve 
Amigos que ficam para sempre.

Chegou a hora das despedidas e a palavra Adeus 
surge, mas não é sentida, porque à Família e aos 
Amigos nunca dizemos Adeus, dizemos apenas, até 
logo…

Susana
 

rão realidades humanas e 
alguns poderão causar des-
vios comportamentais se 
levados ao extremo.  Estas 
consequências derivam do 
facto - e falando de crian-
ças/adolescentes, de uma 
permissividade por parte 
dos responsáveis e entidades 
educativas. Esta permissivi-
dade resulta de uma natural 
falta de conhecimento por 
parte da esmagadora maioria 
deste universo. 

Algumas das possíveis 
soluções para este proble-
ma, passam essencialmente 
pelos seguintes pontos: 

- Formação adequada, 
que resultará numa vigi-
lância activa por parte dos 
responsáveis educativos; 

- Consciencialização das 
crianças/adolescentes, de 

uma forma activa, para os 
perigos deste meio; 

- Participação activa por 
parte dos provedores de ser-
viço de internet, através da 
implementação a partir dos 
seus sistemas, de medidas de 
segurança mais eficazes; 

Do ponto de vista dos 
responsáveis educativos, as 
possíveis soluções, passam 
especificamente por saber 
utilizar algum do software 
e hardware disponível no 
mercado e pelo ensino às 
crianças/adolescentes, das 
técnicas existentes para a sua 
protecção, algumas das quais 
passam por um simples “não 
falar com desconhecidos ou 
prestar atenção a janelas, 
que aparecem súbitamente 
no ecran do computador”. 
A prática correcta para mi-

nimizar estas situações, 
passa sempre por ensinar 
ao público alvo, através da 
integração em sala de aula/
formação, das técnicas refe-
rênciadas. Neste ambiente, 
a sensibilização, toma uma 
dimensão diferente e mais 
efectiva. 

Chama-se a atenção para 
os responsáveis directos pela 
educação, da necessidade de 
formação para a utilização 
correcta da ferramenta que é 
o computador. Naturalmente 
que as medidas de segurança 
não são infaliveis em todas 
as situações, no entanto, é 
sempre melhor uma porta 
fechada a uma porta total-
mente aberta. 

Jorge Manuel Pires - IT & 
Security Specialist

A Internet e
os seus perigos
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A escola desempenha um papel fundamental em 
todo o processo de formação de cidadãos, devendo, por 
isso, ser um dos principais focos de intervenção para se 
garantir um caminho seguro e sólido para o futuro.

Nesta sequência, vive-se, hoje, um momento muito 
importante, de grande mudança estrutural, à qual todos 
devemos estar atentos, numa postura proactiva, que 
permita nas oportunidades criadas, encontrar, a cada 
momento, o conjunto de respostas que conduzam ao 
sucesso da sua missão.

Essa procura e o seu êxito assentam, como tal, na 
escola, através do triângulo, que se ambiciona virtuoso: 
alunos, professores e direcção, a qual constitui um dos pi-
lares principais, indissociável de um outro, a família.

De facto, a escola não deve ter uma resposta única 
para todos os alunos. Tem, antes, que facultar respostas 
pedagógicas, formativas e diferenciadas, que se ajustem 
mais às necessidades de cada aluno e que permitam, de 
certa forma, dar-lhes as ferramentas para o “saber fazer” 
e o “saber ser.”

A organização do tempo escolar promove, igualmen-
te, através do estabelecimento de regras de comporta-
mento, a aprendizagem de uma visão da escola como 
instituição com identidade própria, dotada de normas e 
códigos específicos.

Na escola aprende-se que há um lugar e um tempo 
para cada coisa; há comportamentos permitidos e proi-
bidos, há normas que determinam o possível, ainda que 
sofram transgressões. Determina-se através das regras 
estabelecidas em cada instituição, o que se considera 
adequado à conduta de cada elemento.

Porventura, este tipo de abordagem é mais facil-
mente concretizada nesta escola, onde existe respeito 

A Escola: breve reflexão
pela individualidade e uma cultura de colaboração que 
encoraja e apoia a resolução de problemas. Culturas 
deste género podem mais facilmente criar condições 
para a aprendizagem dos alunos e, paralelamente, para 
o progresso profissional dos professores.

A família, constituiu-se como o outro pilar fundamen-
tal na construção da personalidade das nossas crianças 
e no desenvolvimento de competências e atitudes que 
os tornem cidadãos activos e interventivos na sociedade 
onde irão, por certo, ser capazes de enfrentar os desafios 
que uma sociedade em mudança constante exige.

Na verdade, todos nos devemos unir nesse esforço 
e não nos podemos esquecer de que nas nossas escolas 
e nesta, em particular, diariamente se constrói parte da 
história futura deste país.

Fala-se muito em educação e em escola, contudo, 
nem sempre se divulga o melhor, nem sempre se fala do 
que se faz bem e nem sempre se mostram os sucessos 
das escolas, dos alunos, dos professores.

Enalteço o empenho e dedicação da escola e de 
todos os profissionais que a integram, mormente das 
educadoras e dos professores que contribuem para a 
qualidade das práticas de ensino e aprendizagem das 
crianças desta instituição.

Por fim, uma palavra aos protagonistas, os meninos 
e meninas, para os felicitar e desejar o maior sucesso 
escolar e que, dia após dia, aprofundem e reforcem os 
laços entre si e a ligação ao mais importante Clube do 
Mundo: o CLUBE da AMIZADE.

Paulo Martins, professor do 2º CEB, Coordenador da 
Equipa de Apoio às Escolas de Castelo Branco e, reali-
zação plena, pai da Catarina Inês.

A Actividade Física 
tem, cada vez mais, um 
papel determinante na 
formação e educação das 
crianças e jovens, não só 
pela sua prática, mas tam-
bém pela sua componente 
formativa.

Durante a realização de 
actividade física, a criança 
ao efectuar diferentes ex-
periências utilizando o seu 
corpo reage aos diversos 
estímulos do meio envol-
vente, recebendo assim 
através dos sentidos toda 
a informação útil (táctil, 
visual e auditiva), sobre 
a qual irá construir as 
imagens mentais que lhe 
permitirão a formação de 
conceitos.

Há necessidade de 
as crianças aprenderem, 
desde cedo, a valorizar a 
actividade física. Praticar 
desporto por prazer, mas 
também como forma de 
contribuir para o seu bem-
estar físico. Acho que é tão 
importante proporcionar 
aos jovens actividades 
desportivas, como formá-

A Importância da
Actividade Física no 1º Ciclo

rismo infantil que nos 
desaponta, pois é muito 
comum vermos crianças 
obesas com uma alimenta-
ção totalmente imprópria e 
desequilibrada com uma 
rotina onde os computado-
res, os videojogos, tomam 
o lugar do correr, saltar, 
brincar como era feito há 
décadas atrás, onde ainda 
não tínhamos esse tipo de 
tecnologia. 

Ouvimos falar muito 
na frase: “As crianças são 
o futuro do país”, temos 

los de modo a criarem 
hábitos de vida saudável.

Sabemos hoje que 
os períodos críticos e as 
aprendizagens psicomo-
toras fundamentais se si-
tuam nos escalões etários 
correspondentes ao 1.º 
Ciclo do Ensino Básico. 
A ausência de actividade 
apropriada durante este 
período, traduz-se fre-
quentemente em carências 
irremediáveis, para não 
falar nos altos índices de 
obesidade e de sedenta-

que nos voltar para a im-
portância da actividade 
física nessa idade que é 
primordial para o desen-
volvimento de um ser 
humano saudável, físico e 
mentalmente.

Daí a indispensável 
importância da Educação 
Física Escolar, onde se 
tem a oportunidade de 
desenvolver cada criança 
com as suas particularida-
des, respeitando sempre 
o seu nível de maturação 
psicológica e física. É 

necessário que os pais e os 
profissionais da Educação 
Física estejam atentos e 
preparados para agir em 
conformidade com as mu-
danças do meio, sempre 
fazendo com que a criança 
conheça os benefícios que 
a actividade física traz 
para a sua vida.

A prática da actividade 
física para os jovens tem o 
grande papel de promover 
o desenvolvimento motor 
básico, fazer com que se 
integrem, descubram e 

discutam sobre o mundo 
em que vivem, entendam o 
seu corpo e os seus limites; 
melhorem a sua auto-esti-
ma, a sua auto-confiança, 
a sua expressividade e, 
em termos fisiológicos, 
reduzam as condições 
para o desenvolvimento 
de doenças crónicas. 

Ana Margarida Barata 
Martins

Encarregada de Educa-
ção de um Aluno do 4.º B
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A pobreza Infantil não é dissociável da pobreza em 
geral. O combate à pobreza infantil, insere-se, deste 
modo, na luta contra a pobreza, em geral, mas tem es-
pecificidades próprias decorrentes das caraterísticas que 
a pobreza infantil possui.

Segundo um estudo datado de maio de 2007,produzi-
do por Isabel Batista (CESIS),sob a égide da Comissão 
Europeia intitulado : “ Combater a pobreza infantil e 
a promoção da inclusão social das crianças “existem 
em Portugal 3 dimensões particularmente importantes  
relativamente à privação das crianças em Portugal: bem 
estar material, educação e habitação.

A situação material das crianças está diretamente re-
lacionada com a situação económica do contexto familiar 
da criança (pobreza monetária, privação e desemprego 
dos pais). A pobreza em Portugal – a sua incidência, 
persistência e as suas consequências e impato, quer nas 
crianças, quer nos adultos - está claramente relacionada 
com problemas estruturais de natureza económica e so-
cial e só poderá ser adequadamente combatidas se forem 
implementadas estratégias coerentes e estruturais.

Também o estudo dirigido por Amélia Bastos (2008) 
procura uma definição de pobreza infantil que tem uma 
dimensão holística e integrada, considerando como 

Algumas Palavras
sobre Pobreza Infantil

indicadores: o rendimento económico do agregado fa-
miliar; o acesso à educação; as condições de habitação; 
as condições de saúde  e as oportunidades de inserção 
social.

O combate à pobreza infantil exige politicas redis-
tributivas, mas não se reduz a essas politicas, dado que 
se exprime na produção de condições sociais inclusivas, 
em múltiplos domínios de intervenção.

O Combate à Pobreza infantil exige um dispositivo 
institucional de diagnóstico, estudo e monitorização das 
políticas públicas para a infância.

Aconselhamento Parental – de forma a criar um bom 
ambiente para as crianças importa apoiar as famílias nos 
seu papel de pais. Muitos países já apoiam programas 
ao nível do aconselhamento parental.

A Escola é um poderoso meio de prevenção social 
-  pensar a criança a sua necessidade incessante de novas 
experiências e importa assegura que as escolas sejam 
locais seguros, estimulantes e motivantes, de construção 
e conhecimentos significativos.

A escola não pode tudo, mas o seu papel é insubsti-
tuível na construção do bem, - estar da criança.

Paula Conceição Montez e Silva

Ao mesmo tempo que o verão chega, também as quei-
maduras produzidas pelo sol, sobretudo nos mais pequenos, 
e uma vez que os raios solares são cada vez mais perigosos, 
deverá prevenir e proteger a sua criança ao máximo para 
disfrutar dos benefícios do sol sem riscos.

 As crianças recebem o triplo de radiações ultravioleta que 
os adultos, dado que a sua pele é mais fina e a sua pigmenta-
ção menor, absorvendo desta forma uma maior quantidade 
destes raios. Com a chegada do calor, aumentam os perigos 
que a prolongada exposição ao sol pode causar, pelo que 
devemos tomar as medidas necessárias para que as crianças 
não sofram nenhum tipo de problema.

 A pele da criança é fina e delicada, podendo queimar-se 
apesar das precauções. Estas queimaduras podem ser muito 
dolorosas, e provocar problemas mais sérios, como a desi-
dratação e febre.  Estas precauções na proteção da criança 
do sol é responsabilidade dos pais!!

 Devemos ensina-los desde pequenos que é de extrema 
importância protege-los do sol. Cerca do 75% da exposição 
solar acumulada durante toda a vida ocorre até aos 20 anos 
de idade, sendo muito importante a proteção solar nesta 
faixa etária.

 É mais fácil ensinar as crianças e fazer com que se 
habituem desde inicio a respeitar as regras de exposição 
ao sol, assim quando já adolescentes, saberão proteger-se 
adequadamente.

  E como proteger as crianças do sol? 
1.- Evitar a exposição ao sol das 11 às 17 horas. É neste 

período de tempo que o sol está mais forte e a radiação ul-
travioleta atravessará mais facilmente.

- Não permaneça com as crianças na praia por mais de 
3 horas.

 2.- Manter as crianças o máximo de tempo à sombra: 
  - Preferir que as crianças estejam debaixo dos chapéus-

de-sol, principalmente no primeiro ano de vida.
 3.- Usar roupa protectora branca protegendo assim bra-

ços, pernas, peito e costas das crianças.
   - Não esquecer que o próprio reflexo do sol na areia 

branca intensifica a acção dos raios solares na pele.
 4.- Usar sempre chapéu de preferência com abas ou 

pala:
- Assegure melhor a proteção do rosto, das orelhas e da 

nuca.
 5.- Usar óculos de sol: 
- Os olhos também recebem a radiação e têm que ser 

protegidos pelos raios ultravioleta (as crianças de olhos claros 
são mais sensíveis).

 6.- Água: dar de beber frequentemente água à criança 
para evitar a desidratação.

 7.- Usar protector solar: deve ser um protector de índice 
elevado, aplicar 30 minutos antes da exposição ao sol, e 
renovar de 2 em 2 horas.

 8.- Ter em conta que o tempo nublado dá a falsa sensação 
que os riscos associados à exposição ao sol são menores. 
O sol não está mas os raios sim. A precaução deve ser a 
mesma.

  Caso a criança se queime
 Se a criança se queimar em algum ponto do corpo:
 - aplique creme hidratante na zona afectada.
 - dê-lhe muitos líquidos.
 - em caso de dor persistente considerar um analgésico.
 - dê-lhe banho em água morna
 - cubra as zonas mais vermelhas com compressas mo-

lhadas.
 Exposição solar como fonte de saúde: 
 Mas o sol quando não em excesso é benéfico.
 Sim, o sol estimula a síntese de vitamina D indispensável 

para a mineralização dos ossos, e portanto para o cresci-
mento. Porém, bastam dez minutos de sol nas mãos, braços 
e no rosto da criança, 2-3 vezes por semana, para que essa 
função se cumpra. Portanto, não é justificação para que as 
crianças passem as tardes de verão na praia ou em exposição 
prolongada ao sol.

A sombra ensina: 
A sombra ensina a identificar o horário proibido de 

exposição ao sol.

Cuidados a ter com as crianças
na exposição ao sol

 Ensine a sua criança a examinar a própria sombra; elas 
vão aprender desde cedo a evitar o pior horário do sol.

 Próximo do meio-dia a nossa sombra fica menor do que 
o tamanho do nosso corpo. É o horário da sombra curta. É 
quando devemos evitar o sol.

 Quando a nossa sombra está maior do que o nosso cor-
po, podemos ficar ao sol, mas com protectores solares. É o 
horário da sombra longa.

 As crianças gostam de aprender e identificar os dife-
rentes horários e costumam entender as diferenças entre 
eles e a importância de evitar a exposição solar nas horas 
prejudiciais.

 Muitas vezes zangamo-nos ou perdemos a paciência 
com as crianças, mas não desistimos.

 Quando temos a certeza do que queremos, conseguimos 
fazer com que elas entendam e aprendam, pois sabemos que 
vale a pena ultrapassar a zanga.
Por Júlio Matos, Enfermeiro Graduado H.A.L.
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Dia Mundial do Estudante
Eu como boa aluna estou atenta às explicações da minha professora. Quando ela 

diz para estudar as tabuadas eu obedeço.
Gosto de dar a minha opinião quando me perguntam. Eu não bato, não arranho, 

eu sou muito compreensiva para com os meus colegas.
Eu sou solidária com os meus companheiros.
Vou fazer o possível por falar menos e ouvir mais!

Mariana Cabral - 2º A

Dia Mundial do Estudante
Eu acho que sou bom estudante, porque de estudar e aprender coisas novas.
Devo melhorar:
- Estar mais atento;
- Participar mais nas aulas;
- Melhorar as letras e a apresentação dos trabalhos;
- Estudar mais;
- Brincar menos com o material nas aulas!

João Afonso - 2.º B

A turma do 2º A teve o 
prazer de participar numa 
aula de Expressão Musi-
cal, a convite da professora 
Cândida Pires, organizada 
por alunas, do 2º Ano do 
curso de Professores do 
Ensino Básico, da Escola 
Superior de Educação.

Os alunos do 2º A 
mostraram interesse nesta 
aula, lecionada num am-
biente diferente daquele 
a que estão habituados. 
Puderam tocar diversos 
instrumentos bem como, 
recordar alguns dos seus 
nomes.

DIA DO ESTUDANTE

EXPRESSÃO MUSICAL

De visita à Escola Superior de Educação…

OPINIÃO

Quando me propuseram falar sobre o tema que 
na actualidade mais se fala ”DESEMPREGO” quase 
recusei.

Não é fácil falar porque os dados estão à vista de 
todos, não poderei negar a falta de emprego que se 
sente.

 Contudo desta Sociedade de informação e do 
Saber o risco de marginalização atinge, de um modo 
geral, os indivíduos que não têm acesso ao conhecimento 
ao saber e acentua as diferenças entre aqueles que sabem 
e aqueles que não sabem.

Cada vez mais a posição de um indivíduo perante 
a sociedade onde está inserido será determinada pelos 
saberes que este tiver adquirido.

	 É	 neste	 contexto	 de	 emprego	 que	 se	 afigura	
fundamental a missão dos Centros de Emprego, porque 
o “Direito ao Emprego” é um dos imperativos genéricos 
de sobrevivência necessária de uma vida condigna.

Sendo as características da procura do Centro de 
Emprego por públicos tão diversos, que vão desde os 
jovens, adultos, recém-licenciados aos indiferenciados 

“Não espere o melhor 
para começar a trabalhar”

e dos desempregados de longa duração ao público do 
Mercado	Social	de	Emprego	(carenciados),	identificando	
potencialidades e constrangimentos com que este público 
se	depara	e	que	dificultam	o	seu	ajustamento	aquando	
da colocação no mundo do trabalho.

Assim as respostas dadas pelos Centros de Emprego 
são orientadas para cada tipo de público, adequando 
possíveis estratégias com vista a melhorar a consistên-
cia das respostas a cada indivíduo, onde se destacam: 
Estágios	Profissionais	(na	sequência	da	obtenção	de	uma	
qualificação	profissional	ou	académica),	Contratos	de	In-
serção	Emprego;	Formação	Profissional,	RVCC	(Reco-
nhecimento	Validação	e	Certificação	de	Competências),	
PAECPE (Programa de Apoio ao Empreendedorismo e 
Criação de Próprio Emprego).

Nos tempos que correm posso Dizer que sou “bafe-
jada” pela sorte, porque por lado tenho Emprego, por 
outro a cada hora que passa posso ser útil a alguém, 
alguém que anseia que o seu problema seja resolvido o 
mais depressa possível.

Assim a missão dos “colaboradores” passa por uma 

missão cada vez mais promissora no sentido de dar res-
posta adequada a todos aqueles que nos procuram.

Não poderei deixar de mandar uma mensagem aos 
nossos pequenos leitores:

Amiguinhos enquanto somos crianças sonhamos, e 
começo com uma pergunta porque que é que quando 
crescemos deixamos de sonhar?? Se continuarmos a 
sonhar talvez muito para além do que sonhamos se torne 
realidade.

Conheço amigos que sonhavam ser variadas coisas 
e, não sei porquê, deixaram de sonhar e hoje estão em 
empregos e sítios completamente diferentes dos que 
sonhavam. Por isso meus amigos sonhai, pois como diz 
a música o sonho comanda a vida, e assim estou certa 
que se seguirdes muita vez os vossos sonhos continua-
reis a ser pessoas ESPETACULARES e 5 ESTRELAS 
como sois hoje.

Técnica Superior de Emprego
Rosa Duque
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EDITORIAL

Neste momento tudo é finito, isto é, tudo tem um 
princípio e um fim, tudo começa e acaba.

Em Setembro passado, com muito entusiasmo 
e enorme esperança, iniciávamos o ano lectivo. 
Decorridos nove meses, eis-nos na recta final. No 
próximo 22 de Junho será o último dia de activi-
dades escolares.

Diziam os latinos que “o fim” é a coroa do tra-
balho. Numa análise ao trabalho realizado no nosso 
Centro Social nesta longa maratona, é gratificante 
verificar que os objectivos traçados pelos programas 
das diversas valências foram alcançados, graças a 
uma grande conjugação de esforços: a Direcção 
do Centro Social proporcionou os meios e o apoio 
incondicional, os Pais das Crianças ofereceram 
sempre uma colaboração valiosa e os Colabora-
dores, cada um nas funções que lhe são atribuídas, 
mostraram o seu brio profissional e a dedicação à 
Instituição que servem. Quando assim acontece, não 
admira que no final do ano escolar perpasse pelo 
espírito de todos, Crianças, Pais, Colaboradores, 
um sentimento de alegria e satisfação pelo dever 
cumprido.

Da minha parte, quero manifestar a todos o mais 
profundo e sincero reconhecimento e, ao mesmo 
tempo, estimular igualmente a todos, Pais e Cola-
boradores, a prosseguir, no futuro, de mãos dadas, 
porque o Centro Social é obra de todos. Vêm aí 
tempos difíceis. Só a nossa união e entreajuda os 
poderão vencer.

Fecham-se as portas ao ano lectivo 2010/2011, 
abrem-se já as janelas ao novo 2011/2012.

Felizmente, porque quem semeia recolhe, temos 
em lista de espera um grande número de candidatos. 
Com mágoa e pena, por parte da Direcção, muitos 
deles não vão ser admitidos por falta de vagas, quer 
na Creche, quer no Pré-Escolar. No que se refere 
ao 1.º ano de escolaridade temos alunos para duas 
turmas.

Neste sentido, as perspectivas para o ano lectivo 
2011/2012 são optimistas.

Ao finalizar o ano lectivo invade-nos também 
alguma saudade e nostalgia ao ver partir os Alu-
nos do 4.º ano da nossa Escola. Foram muitos os 
momentos em que vivemos juntos, como membros 
de uma Família. Agradecemos tudo o que deram e 
fizeram pelo engrandecimento do Centro Social. 
Desejamos-lhes as maiores felicidades e dizemos-
lhes que voltem sempre, pois eles são dos nossos.

Quem trabalha merece descanso. Creio que to-
dos os que se empenharam para que o ano lectivo 
chegasse a bom porto merecem uma recompensa. 
Aí estão as férias. Que elas sejam retemperadoras 
para carregar as baterias para mais um desafio que 
temos pela frente.

Um obrigado a todos e votos de boas férias.

Padre Sanches

Visita/Oficina à exposição
Operações Especiais do 

artista Jorge Mölder
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O conteúdo desta palestra teve como suporte o tema 
do projeto educativo da Creche/Pré-escolar:

Um livro… 
Uma história que ajuda a crescer…
Nesta sessão, que se realizou na biblioteca da ins-

tituição, estiveram presentes pais, professores e edu-
cadores.

A ideia de convidar a Drª Natividade apareceu porque 
muitos pais têm manifestado a sua preocupação relativa-
mente à escolha de livros para as crianças nas diferentes 

Palestra 
“O Livro e a Leitura Infantil”

INFANTIL

20 de Fevereiro, 2011
fazes de desenvolvimento.

A Drª Natividade aconselhou alguns livros para que 
se possa fazer uma escolha e também indicou o Site do 
Plano nacional de Leitura, http://www.planonacional-
deleitura.gov.pt//, da responsabilidade do ministério da 
educação da do ministério da cultura.

A família ao contar histórias mediante a utilização de 
livros a criança faz uma aprendizagem por observação 
e adquire uma linguagem oral expressiva fluida e bem 
articulada.

No Âmbito do Plano 
Pedagógico do Centro 
Social Padres Reden-
toristas, as salas dos 
Três anos encontram-se 
a desenvolver o tema 
“As Profissões”, tendo 
iniciado o projeto com 
a exploração da figura 
do pasteleiro e da cabe-
leireira.

Este foi o mote ne-
cessário para aceitarem 
o convite lançado pelo 
Instituto de Emprego e 
Formação Profissional 
- Centro de Formação 
Profissional de Caste-
lo Branco a visitar as 
suas instalações, com 
o intuito de conhecer o 
local onde se formam 
estes profissionais, as-
sim como tantos outros 
de variadas áreas.

Crianças e educa-
doras foram recebidas 
pelos formandos do cur-
so de Técnicas de Ação 
Educativa e encaminha-
das para duas secções 
do referido Centro de 
Formação: a cozinha 
pedagógica e o salão de 
cabeleireira. 

Na cozinha pedagó-
gica as crianças tiveram 
oportunidade de ver uma 
cozinha diferente da dos 
seus lares e confecionar 
bolachas - tudo isto com 
a ajuda da turma PIEF 
de Cozinha. No salão de 
cabeleireira a turma de 
Cuidados e Estética do 
Cabelo acolheu as crian-
ças proporcionando-lhes 
momentos mágicos de 
novos penteados em 
frente ao espelho.

Por fim, os forman-
dos que acompanharam 
os grupos presentearam-
nos com um teatro de 
fantoches com a história 
“O Cuquedo” - obra 
que faz parte do Plano 
Nacional de Leitura e re-
comendada para a Edu-
cação o Pré-Escolar

Crianças
contactaram

no IEFP
com as várias 
profissões

7 de Fevereiro, 2011

No âmbito do projeto “as pro-
fissões” as duas salas visitaram o 
Jumbo para vivenciarem as diversas 
profissões (peixaria, talho, padaria, 
segurança e armazenista). As crianças 
foram recebidas com muita simpatia 
e amabilidade pelos responsáveis das 
diversas secções. Depois de visitarem 
os diversos locais foram encaminhados 
para a padaria, onde cada uma delas fez 
um pão que trouxeram de recordação 
para casa, além de outras lembranças. 

No fim da visita almoçaram nas ins-
talações do Jumbo e durante o almoço 
foram presenteados com a chegada 
das mascotes Rick e Rock para animar 
ainda mais as crianças. 

Foi uma manhã muito divertida...
 

Visita ao Jumbo de Castelo Branco
 20 de Fevereiro, 2011

Crianças do grupo de 2 anos B visitam 
animais da quinta na Escola Superior Agrária

Foi uma manhã 
ternurenta e cheia 
de emoção...
Quando as crianças 
viram os animais, 
ficaram deslum-
bradas, de olhos 
regalados, e muito 
emotivas...
Era vê-las sorrir, 
querer tocar e sen-
tir...
Os Vitelos, os cor-
deiros, os cavalos 
e até ao próprio 
espaço campestre, 
tudo foi motivo 
de alegria e boa 
disposição!
Não esquecendo a 
amabilidade com 
que nos receberam 
e a paciência com 
que nos explica-
ram a todas as nos-
sas curiosidades.
Uma manhã em 
cheio!!!
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INFANTIL

Dia da Mãe
Convívio entre mães e filhos
No dia 2 de Maio os meninos da sala dos 4 anos B 

viajaram até à Sra. De Mércules para se deliciarem com 
jogos tradicionais na companhia das suas mães.

As estagiárias, Ana e Alexandra explicaram os jogos e 
disponibilizaram os materiais. Foi uma manhã bem pas-
sada e diferente de todas, que terminou com uma canção 
dedicada às mães. As crianças gostaram da presença das 
mães e todas queriam ganhar os jogos.

No dia 3 de Maio, as 
crianças da sala dos 4 anos 
B fizeram uma visita a uma 
loja em Monsanto. A loja que 
se chama “Templários”, tem 
vários tipos de artesanato à 
venda, mas o que mais nos 
prendeu a atenção foi as 
“marafonas” e os guerreiros 
templários que antigamente 
tinham ajudado a defender o 
castelo desta terra.

Aprendemos a conven-
cionar marafonas, é muito 
difícil. E sabem uma coisa? 
Estas bonecas não têm cara, 
porque será?

Terão que visitar esta bela 
terra portuguesa e perguntar 
aos habitantes qual é a histó-
ria das bonecas.

Subimos ao castelo e al-
moçámos aí, já que levámos 
o almoço nas nossas mo-
chilas

Andamos muito ficámos 
um pouco cansados, mas va-
leu a pena e foi um dia muito 
bem passado.

Este ano, o Dia Mundial da 
Criança foi comemorado de uma 
forma diferente.

 As crianças dos 2 aos 5 anos 
do Pré- escolar do Centro reali-
zaram uma demostração de ati-
vidades físicas com o professor 
David no campo de futebol do 
colégio.  Ao longo de todo o dia 
foi um desfilar de crianças e de 
atividades relacionadas com as 
aulas de educação Física.

Também neste dia, todas as 
crianças comeram um gelado 
oferecido pelo Presidente,  da 
Instituição Padre José Sanches 
Pires,  que nunca se esquece das 
nossas crianças neste dia tão 
importante par a elas.

 

Visita a Monsanto

Comemoração do Dia Mundial da Criança
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A nossa horta
Para desenvolver o projecto “alimentação 

saudável” os meninos dos 5 anos arregaçaram as 
mangas e puseram-se ao trabalho…

Da plantação à colheita, as crianças par-
ticiparam activamente em todo o processo de 
desenvolvimento das plantas hortícolas e toma-
ram conhecimento da sua importância na nossa 
alimentação. Com diz o ditado: “De pequenino se 
torce o pepino!”

Grupo de 3 anos 
visita Cancioneiro

Terça, 7 de Junho, 2011 
Esta foi a vez dos meninos de 3 anos...
Deliciados com a riqueza cultural e recreativa da 

Beira, as nossas crianças divertiram-se muito e apren-
deram como eram características as dança , cantares e 
indumentárias da “nossa terra”.

De volta ao Raposinho, foi só experimentar um 
bocadinho!

Gente pequena com gestos grandes…

Uma questão
de solidariedade!

No dia 18 de Janeiro de 2011 foi um dia diferente 
para os meninos de 4 e 5 anos do Raposinho…

Com muito carinho e entusiasmo cantaram as Janeiras 
e dançaram para os idosos do Aldeamento do Idoso em 
Sarnadas de Ródão, quer muito os aplaudiram. Com a 
alegria dos pequeninos os idosos reviveram o seu pas-
sado e conviveram alegremente.

Visita à escola agrária - Piquenique
Aproveitando os dias de sol da primavera …os pequenitos saíram à rua aprenderam 
Nós, os meninos de 2 anos do Raposinho estávamos ansiosos por este dia!  ..Na escola agrária acariciámos os cavalos...
Deitámos comida às vaquinhas, que eram enormes! Vimos campos cultivados... Plantas diversas... As ovelhas, a palha que elas comem. O vento, o sol, o campo...
Mais tarde foi a vez do delicioso piquenique, no parque da cidade… A nossa educadora diz que nos leva outras vezes....Que bom!

Atelier dos Fosseis 
em Penha Garcia

As salas dos 3 anos, com as suas educadoras e auxi-
liares, realizaram em maio e junho uma visita guiada ao 
atelier dos fósseis em Penha Garcia, relacionado com o 
projeto do Natura Park.

Divertimo-nos muito, aprendemos coisas novas e 
interessantes, manipulamos o gesso para fazermos um 
fóssil que depois pintamos.

A seguir comemos uma rica merenda à sombra das 
árvores e brincamos muito no parque infantil.

INFANTIL

No dia 27 de Maio, 
fizemos a nossa visita de 
final de ano ao jardim 
Zoológico e ao espetáculo 
dos Golfinhos.

Nesta visita participa-
ram 162 crianças dos 2 
aos 6anos, com as respe-
tivas educadoras e auxi-
liares. Foi um dia muito 
bem passado, pois além 
de almoçarmos todos no 
MacDonalds, ainda nos 
deliciamos com uma ge-
lado que nos soube muito 
bem. No regresso paramos 
em Abrantes e mais uma 
vez com um momento 
de convívio com lanche 
ajantarado.

 

No dia 21 de Março de 
2011, foi assinalado o dia 
Mundial da árvore com 
a exposição de painéis 
elaborados pelas crianças 
das salas dos 2 aos 5 anos, 
colocados no exterior do 
edifício do Centro Social 
Padres Redentoristas.

Para comemorar este 
dia também foram plan-
tadas árvores e arbustos 
pelas mesmas crianças .

Comemoração do Dia Mundial da árvore

Visita ao Jardim Zoológico
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Lar de idosos

HortaCancioneiro

Piquenique e Escola Agrária

Viagem ao lugar 
dos afectos 
– Aveiro

A visita de estudo ao lugar dos afectos decorreu 
com muita alegria e boa disposição.

Assim, todas as crianças se divertiram e tomaram 
contacto com uma linguagem de ternura, amor e 
amizade, porque é, sem dúvida, um lugar privilegiado 
para se abordarem estes conceitos que tantas vezes 
são esquecidos...
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