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EDITORIAL 

 

A Escola é também aquilo que a comuni-

dade dela diz ou pensa… Mas é muito mais 

do que isso. A Escola é muito mais. 

É exatamente algo deste “muito mais” 

que queremos mostrar. 

O Agrupamento de Escolas de Sobreira 

está envolvido numa comunidade educativa 

muito heterogénea, com interesses muito 

diversos relativamente à vivência da Escola. 

Porém, é inquestionável que o fulcro de toda 

a nossa ação são os ALUNOS, educandos 

da comunidade… Por isso, a Escola deve 

constituir-se como uma força centrípeta, que 

puxa para o seu centro todos aqueles que 

têm como ponto fundamental da sua aten-

ção estes alunos. 

Na construção da vida escolar das nos-

sas crianças todos são importantes — os 

próprios alunos, docentes, não docentes, 

encarregados de educação, instituições e 

comunidade em geral. E ninguém pode 

alhear-se das suas funções, delegando-as 

implícita ou explicitamente em outros atores 

educativos. Está no assumir da responsabili-

dade individual o sucesso do percurso 

humano dos nossos alunos. 

 

Portanto, para mostrar um pouco do 

“muito mais” do Agrupamento, nasceu o 

Solta Palavras, jornal escolar com tira-

gem trimestral, onde merecerão destaque 

atividades e eventos protagonizados pelos 

nossos alunos ou por outros elementos da 

comunidade escolar. 

O Diretor, 

Pedro Silva 

 

 
NATAL NA ESCOLA 

  
 Muitas ALMAS SOLIDÁRIAS puseram mãos à obra para contribuir para festas 
mais felizes de algumas famílias. 
 
 No passado dia 18, primeiro dia de férias para muitos alunos, um grupo solidário, 
ligado aos projetos levados a cabo pelo grupo de Educação Especial e pela Alma Solidária, 
organizou os cabazes de Natal, promovidos pelo grupo de Educação Moral Religiosa. Estes 
são já uma tradição de Natal do nosso agrupamento e visam distribuir alimentos para a 
época natalícia às famílias carenciadas dos alunos. Os cabazes foram constituídos com 
donativos feitos pelos alunos, professores e assistentes operacionais.  Para além disso, 
roupas e brinquedos, também doadas pelos alunos e docentes da escola, foram distribuídos 
pelas Juntas de Freguesia de Sobreira, Recarei e Aguiar de Sousa. 
 
 Se Natal significa partilhar, então ACONTECEU NATAL! 

 
Propriedade 

       Agrupamento de Escolas de Sobreira 
 
 
 

Contactos 
Agrupamento de Escolas de Sobreira 
Lugar da Estação 
4580-681 Sobreira 
Telefone: 224333818 Fax: 224333568 
info@agsobreira.org 
 
 

Coordenação 
Clube de Jornalismo 

 
 

Redação 
Professores e Alunos do Agrupamento 

de Escolas de Sobreira 
 

AGENDA 

PROVAS FINAIS E TESTES INTERMÉDIOS 

 

FEVEREIRO 

6 - Teste Intermédio de Português do 9.º ano 

 
MARÇO 

21 - Teste Intermédio de Matemática do 9.º ano 

 
ABRIL 

30 - Key For Schools Portugal (Prova de Inglês do 9.º ano) 

 
MAIO 

19 - Prova Final de  Português do 4.º ano (9h30min.) 

     - Prova Final de Português do 6.º ano ((14h00min.) 

 
21 - Prova Final de Matemática do 4.º ano (9h30min.) 

       Prova Final de Matemática do 6.º ano (14h00min.) 

 
27 - Teste Intermédio de Português do 2.º ano  

 
30 - Teste Intermédio de Matemática do 2.º ano 

 
JUNHO 

17 - Prova Final de Português do 9.º ano  (9h30min.) 

 
23 - Prova Final de Matemática do 9.º ano (14h00min.) 

mailto:info@agsobreira.org
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"Escrevendo ou lendo nos unimos para além do 

tempo e do espaço, e os limitados braços se põem 

a abraçar o mundo; a riqueza de outros nos enri-

quece a nós. Leia."  

Agostinho da Silva 
 
Na escola aprende-se a ler. A biblioteca ensina a 

amar os livros.  

CONCURSO “LEITOR DO MÊS” 
 

A Biblioteca continuou a premiar os alunos com 

mais requisições domiciliárias. 

Carla Pinto, do 8.º B  

Gonçalo Coelho, do 6.º D  

Ana Sofia Pinheiro, do 5.º C  

TURMAS COM MAIS REQUISIÇÕES 

 

Já foram atribuídos os primeiros lugares relati-

vos à requisição domiciliária. Neste primeiro 

período, destacaram-se as turmas: 

 
 

1.º: 6.º D 
    2.º: 5.º B 
        3.º: 5.º C 
            4.º: 5.º E 
                  5.º: 5.º F 
 
 
Parabéns e continuação de boas leituras! 

FEIRA DO LIVRO 

De 3 a 7 de dezembro, todas as turmas 

da escola puderam visitar a Feira do Livro, 

organizada pela Biblioteca Escolar.  

Havia livros para todos os gostos: aven-

tura, magia, romance, terror, … 

Muitos dos nossos alunos e professores 

conseguiram encontrar pelo menos um livro 

do seu agrado. Livros que, certamente, irão 

proporcionar-lhes viagens e sonhos.  

VENCEDORES 

DO CONCURSO DE ORTOGRAFIA 

 

Os professores de Português organi-

zaram, durante o 1.º período, um Con-

curso de Ortografia para os alunos dos 

2.º e 3.º ciclos. 

 

Os alunos com melhores resultados 

foram: 

 

5.º ano: Mariana Santos, 5.º B; 

 

6.º ano: José Oliveira, 6.º F; 

 

7.º ano: Rita Carneiro, 7.º B; 

 

8.º ano: Mariana Magalhães, 8.º A; 

 

9.ºano: João Silva, 9.º A. 

 

Parabéns aos vencedores! 
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FEIRA DO OUTONO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nossa escola promoveu uma feira de produtos de outono. 

Toda a gente foi convidada a participar. 

A feira de outono acontece todos os anos no dia de S. Martinho. 

Nesse dia há feira e também festejamos o magusto. 

Este ano, a feira teve como objetivo arranjarmos verbas para 

irmos ao cinema no último dia de aulas do primeiro período letivo. 

Chegámos à escola e começámos a organizar a banca do 4.º 

ano. Colocámos todos os produtos na banca já com os preços. 

Na banca havia produtos de toda a espécie…Frutos, sementes, 

plantas das nossas sementeiras, doces, compotas, marmelada, 

flores, espetadas de gomas, objetos de artesanato, ampulhetas 

para a matemática, hortaliças e legumes, aboboras, brinquedos… 

Nós fizemos compota de abóbora na sala das experiências. 

Seguimos  a receita que tinha um  texto instrucional e foi muito 

fácil… Colecionámos frasquinhos de vidro com tampas. Após várias 

horas de cozedura, verificámos que a compota estava pronta. Com 

ajuda da professora, colocámos o doce nos frascos, que foram 

colocados com abertura para baixo para que se criasse vácuo. 

Mais tarde, colámos um paninho colorido a enfeitar os frascos. 

Colocámos, também, uma etiqueta com o nome do produto e a 

identificação da turma. Foi um sucesso e vendemos todos os fras-

quinhos.   

A feira abriu ao público pelas nove horas e trinta minutos. O 

público começou a entrar e foi uma animação total.  

Às dez horas e trinta minutos, lanchámos e comemos castanhas 

assadas. Estavam quentinhas e gostosas… 

Após o lanche, voltámos ao pavilhão gimnodesportivo da escola 

para acabar de vender alguns produtos. Desta vez tivemos que 

fazer algumas promoções para conseguirmos vender tudo. 

O nosso objetivo foi alcançado e fomos ao cinema no  dia 17 de 

dezembro de 2013. 

Parabéns a todos! 

A turma 4.º B  Sobreira  

TRADIÇÃO CUMPRIDA 
 

No Agrupamento de Escolas de Sobreira, o dia de São Martinho é 

sempre de festa. Todas as turmas se empenham na decoração da 

respetiva barraca. Os alunos trazem produtos agrícolas ou artesanato 

da sua autoria e não falta quem venha “feirar”: pais e outros familiares, 

vizinhos e amigos.  Este ano a tradição repetiu-se e a animação tam-

bém.  

SEMANA DA MATEMÁTICA 

 
  Nesta semana, os alunos das duas turmas do 2.º ano da 

EB1 de Sobreira, no âmbito da atividade “Semana da Matemática”, 

fizeram biscoitos de Natal. 

 Os alunos leram, interpretaram, adaptaram receitas, calcula-

ram o dobro, juntaram os ingredientes, amassaram a massa... e…  

Deliciaram-se!!!....  
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 DIA DA FLORESTA AUTÓCTONE 

  
No dia 23 de novembro, assinalou-se o Dia 

da Floresta Autóctone. Como não temos aulas 
ao sábado, falámos sobre este dia na véspera  
e fizemos várias atividades. 

De manhã estivemos a ver um folheto que 
vamos levar para casa e que nos fala da 
importância desta floresta. 

Fizemos depois um desenho, representan-
do uma floresta autóctone com muitas plantas 
e animais. 

No fim do dia, fomos plantar árvores com a 

ajuda do pai do Rafael. Cada um plantou um 

carvalho que vai ter que batizar e cuidar 

depois. Plantamos ainda azevinhos, loureiros, 

castanheiros e sobreiros. Se todos sobrevive-

rem, vamos ficar com uma grande floresta 

autóctone aqui na escola. 

Daqui a uns anos, vamos ter sombra para 

brincar no recreio. Nós já não estaremos cá, 

teremos ido para a outra escola, porque estas árvores são de crescimento muito lento, mas outros meninos vão poder aproveitar a sua sombra. 

EB de Recarei 2.º B 

UM RECREIO COLORIDO 
 

Um dia destes, tivemos uma aula diferente! 
Vieram à escola uns pais da nossa sala pintar jogos no recreio. A 

nossa aula foi feita lá fora. 

Fizemos grupos e criámos os nossos jogos numa cartolina, para dar 

ideias para o recreio. No fim, cada grupo apresentou os seus jogos e 

tivemos muitas ideias e bem bonitas! Surgiram muitas ideias! Aparece-

ram macacas, o jogo do galo, os quatro cantinhos, labirintos ... 

Os pais vão ter ainda muito trabalho no nosso recreio que vai ficar 

cada vez mais bonito, animado e colorido! 

 

Ao fim da tarde o recreio estava muito mais bonito com a macaca, 

o jogo do galo, os quatro cantinhos, o caracol, o alvo e a flor 

gigante! 

Pelas nossas ideias, faltam ainda algumas macacas e 

os labirintos, o jogo mais desejado de todos.  

Os pais vão ter muito que fazer e o nosso recreio vai ficar cada 

vez mais bonito e mais divertido! 

EB de Recarei 2.º B 

 

http://recarei1b.blogspot.pt/2013/10/um-recreio-colorido.html


SOLTA PALAVRAS n.º 1                                                                                                                                                                                       

 
À MANEIRA DE MARIA ALBERTA MENÉRES - “OS NOMES” 

 
Estivemos a explorar o poema de Maria Alberta Menéres - "Os nomes". Lemos o poema várias vezes, procurámos nomes 

no texto, descobrimos as rimas… Por fim, criamos o nosso poema, desta vez com o título "Porque é que me chamo...". 
Ficam aqui alguns dos nossos trabalhos. 

 

Porque é que me chamo sol 

E  não me chamo caracol? 

Porque é que me chamo flor 

E  não me chamo amor? 

Porque é que me chamo joaninha 

E não me chamo palhinha? 

Porque é que me chamo janela 

E não me chamo panela? 

Porque é que me chamo jardim 

E não me  chamo carapim? 

Porque é que me chamo coração 

E não me chamo melão? 

Porque é que me chamo estrela 

E não me chamo vela? 

                                                     Alice 

 

Porque é que me chamo cão 

E não me chamo balão? 

Porque é que me chamo banana 

E não me chamo Ana? 

Porque é que me chamo chorão 

E não me chamo balão? 

Porque é que me chamo Manuel 

E não me chamo papel? 

Porque é que me chamo terra 

E não me chamo serra? 

Porque é que me chamo Simão 

E não me chamo pão? 

Porque é que me chamo Rodrigo 

E não me chamo castigo? 

                                                    

Rodrigo 

 

Porque é que me chamo Maria 

E não me chamo bacia? 

Porque é que me chamo chuva 

E não me chamo uva? 

Porque é que me chamo anel 

E não me chamo papel? 

Porque é que me chamo tia 

E não me chamo fatia? 

Porque é que me chamo Inês 

E não me chamo chinês? 

                                         Inês 

Porque é que me chamo Carlita 

E não me chamo fita? 

Porque é que me chamo Beatriz 

E não me chamo perdiz? 

Porque é que me chamo Alice 

E não me chamo tolice? 

Porque é que me chamo cão 

E não me chamo leão? 

Porque é que me chamo uva 

E não me chamo curva? 

Porque é que me chamo borracha 

E não me chamo caixa? 

                                        Sara 

 

 

EB de Recarei 2.º B 
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  Corta – Mato Escolar  

 

Classificação Individual 

Infantil A Feminino 

   1.º Alexandra Alves 5.º E 

   2.º Lara Soares 5.º E 

   3.º Bruna Dias 5.º B 

Infantil A Masculino 

   1.º André Sousa 5.º B 

   2.º José Oliveira 5.º D 

   3.º Marco Rebelo 5.º B 

Infantil B Feminino 

   1.º Tatiana Leão 6.º A 

   2.º Sofia Moreira 6.º E 

   3.º Isabel Moreira 6.º A 

Infantil B Masculino 

   1.º Pedro Vieira 7.º B 

   2.º Diogo Alves 7.º B 

   3.º Flávio Teixeira 7.º E 

Iniciados Feminino 

   1.º Ana Ferreira 9.º B 

   2.º Lara Ferreira 7.º C 

   3.º Rita Almeida 9.º E 

Iniciados Masculino 

   1.º Miguel Garcês 7.º A 

   2.º Pedro Brito 9.º A 

   3.º Gonçalo Negrão 8.º D 

Juvenis Feminino 

   1.º Tatiana Almeida 8.º A 

   2.º Mariana Sousa 9.º C 

 

Juvenis Masculino 

   1.º Bruno Durães 9.º D 

   2.º Ramiro Soares 9.º C 

   3.º Márcio Machado 8.º D 

 Juniores Masculino 

   1.º Mário Santos PIEF 

   2.º Bruno Cunha PIEF 

Classificação Coletiva 

 

Infantis A – 5.º B 

Infantis B – 6.º E 
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GPS- GABINETE PROMOTOR DA SAÚDE 

 

 O GPS é um espaço criado a pensar em ti. Tem computadores ligados à internet, livros científicos 

para consultares e uma professora que te poderá ajudar a responder às tuas questões ou apoiar-te na 

realização dos teus trabalhos. Também poderás colocar as tuas dúvidas na caixa do correio à porta do 

gabinete (sempre anónimas) e terás respostas garantidas e afixadas na janela. Todos os meses virá ao 

GPS um profissional de saúde (médico, enfermeiro ou outro) e por marcação prévia poderás ter uma con-

sulta individual ou uma sessão com a tua turma sobre temas de Saúde e Educação Sexual; só terás que 

falar com o teu diretor de turma. 

 Aparece, consulta o horário e aproveita este espaço que é teu! 

Projeto “Educação para a Saúde”(PES)  
Professoras Sónia Guimarães, Adélia Pires e Corina Esteves 

DIA HORAS RESPONSÁVEL 

TERÇA-FEIRA 9:05h—9:50h Prof. Teresa Magalhães 

TERÇA-FEIRA 12:30h — 13:15h Prof. Sílvia Melo 

QUARTA-FEIRA 14:05h — 14:50h Prof. Teresa Magalhães 

QUINTA-FEIRA 13:20h—14:50h Prof. Ana Luís 

DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO 
 
 

 

 

 

 

 

 

O Dia Mundial da Alimentação, 16 de Outubro,  foi 

uma vez mais comemorado na nossa escola, com 

um grande número de atividades realizadas: os 

alunos do 6.º e 7.º anos elaboraram cartazes sobre 

Alimentação Saudável, que foram expostos no poli-

valente; outros alunos realizaram apresentações 

que foram exibidas também no polivalente; os alu-

nos de Educação Especial criaram alimentos em 3D, 

que formaram a Roda dos Alimentos; alunas das 

turmas 9.º D e 8.º E iniciaram a pintura da Roda dos 

Alimentos, na parede da cantina; neste dia, o almo-

ço foi reforçado; os alunos de PP9 mais uma vez 

colaboraram, confecionando um 

lanche aos Professores; e ainda 

durante todo o dia, no bufete, foram 

oferecidas frutas da época aos 

alunos. 

Não se esqueçam: Comam, Bebam, mas Ali-

mentem-se! 

 SAÚDE PELO SÃO MARTINHO 

A Barraca da Saúde foi eleita, mais uma vez,  a banca mais saudável de toda a 

feira. O sumo de laranja feito na hora estava delicioso, bem como a salada de frutas da 

época, rica de vitaminas. Tudo pelo preço simbólico de 0,50€ e a 

clientela não faltou, mostrando que pratica uma alimentação variada 

e equilibrada. A barraca foi decorada com cartazes a informar sobre 

os benefícios da ingestão diária de frutas. O valor apurado das ven-

das será utilizado para aquisição de material para o GPS. 

DIA MUNDIAL DE LUTA 
 CONTRA A SIDA 

 

        Este ano, a comemoração 

deste dia foi diferente! Para lem-

brar as vítimas desta doença, 

assim como lutar contra os precon-

ceitos, pedimos que todos os alu-

nos, professores e funcionários 

trouxessem uma peça de roupa 

vermelha. E a missão foi bem 

sucedida pois a grande maioria 

veio mesmo de vermelho, quer 

fosse camisola, meias, lenço ou 

até roupa interior. Os alunos do 

PIEF fizeram os laços que foram 

distribuídos por todos aqueles que 

se Vestiram contra a SIDA.  


