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NOTAS EDITORIAIS 
 
 
 
 

 Novo ano e ainda as máscaras, e o 
distanciamento e o álcool gel... 
 Temos saudades dos sorrisos  e 
dos abraços e temos esperança de voltar 
ao normal, ao “velho normal”.  
 Os dois últimos anos exigiram mui-
to de todos nós. Aparentemente, estamos 
a recuperar corpo e mente e, ao mesmo 
tempo, há uma vontade de renovação. 
Esta última assemelha-se a uma espécie 
de energia que nos empurra para novos 
desafios. Prova disso, é a quantidade de 
atividades e projetos que envolvem docen-
tes e discentes. 
 Saúde e prosperidade para todos 
nesta nova etapa. 
  
  
      
           

Natália Neves 
(Coordenadora Clube de Jornalismo) 
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SOMOS GHANDI! 

 

 A Escola Básica e Secundária de Sobreira foi uma das 30 escolas galar-
doadas com o Prémio Ghandi de Educação para a Cidadania. O Prémio Gandhi 
consiste na atribuição de um Selo – intitulado “Escola Gandhi” –, que menciona o 
domínio da Cidadania e Desenvolvimento, definido anualmente, relativamente ao 
qual as escolas receberam a respetiva distinção. A divulgação dos projetos ven-
cedores teve lugar a 2 de outubro, Dia Internacional da Não Violência. 
 
 O prémio distingue anualmente projetos de escolas, no âmbito da Estraté-
gia de Educação para a Cidadania na Escola, que contribuam para o desenvolvi-
mento de competências essenciais de formação cidadã e aprendizagens com 
impacto na atitude cívica individual, no relacionamento interpessoal e no relacio-
namento social e intercultural. O tema de 2021/2022 foi “Bem-estar animal”. Os 
projetos vencedores são escolhidos por um júri, de entre as 50 escolas finalistas, 
que, por sua vez, são selecionadas por uma votação online. 
 
 O projeto “Bem-estar animal – animais de companhia” foi coordenado, ao 
longo do ano letivo transato, pelas professoras Adélia Pires e Teresa Lobo e en-
volveu alunos do 7.º B, 7.º D, 8.º A, 9.º C e três alunos do 10.º A, contando ainda 
com a colaboração das professoras Cristina Martins, Cristina Loureiro e Emília 
Conceição. O projeto teve diversas etapas:  
 

1. Elaboração e aplicação de inquérito sobre bem-estar animal à co-
munidade escolar; 

2. Análise estatística dos resultados; 
3. Elaboração da Newsletter sobre temas do bem-estar animal, com 

base nos resultados do inquérito para distribuição na comunidade local; 
4. Campanha solidária de angariação de bens alimentares e de higie-

ne para uma associação de proteção animal local; 
5. Palestra para a comunidade escolar sobre o tema “Bem Estar Ani-

mal”, tendo como convidada Veterinária Municipal. 
 

  O Prémio Gandhi pretende honrar Mahatma Gandhi como um dos gran-
des líderes pacifistas do Sec. XX e dar a conhecer a visão humanista das suas 
ideias no combate à intolerância, à discriminação e ao autoritarismo, estimulando 
a participação ativa dos alunos e das escolas na construção de sociedades mais 
justas, solidárias, igualitárias e inclusivas. 
  

Clube de Jornalismo 
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TRABALHOS DE FÉRIAS 

 
 Nas férias de verão, alguns alunos continuaram a trabalhar! Estes são alguns dos trabalhos realizados por alu-
nos da Escola Básica de Recarei. 
 

                                             Maravilhas da Natureza 
 É tão bom quando a Natureza pousa nas nossas mãos! Que sorte teve a Mafalda do 
1.º A por receber um bocadinho uma das maravilhas nas mãos! 
 Parece uma borboleta-zebra (Iphiclides feisthamelii) que pode ser encontrada em Por-
tugal, Espanha, Sul de França e Norte de África. 
 As fêmeas colocam os ovos numa grande diversidade de árvores, tanto silvestres, 
como árvores de fruto dos pomares (pereiras, macieiras e pessegueiros), 
 Essa borboleta sabia de certeza que podia descansar em segurança nesta mão pois 
ela é de uma menina amiga da Natureza!  
 Os animais sabem bem quando encontram um amigo da Natureza! 
 
 

Um concerto muito especial! 
 

 Neste concerto, só havia um músico, mas o espetáculo foi magnífico! 
 É muito comum ouvir estes artistas, mas vê-los não será assim tão fácil! Este resolveu visitar a Leonor e agradecer-lhe 
ser uma amiga da Natureza da melhor forma que conhece: "cantando"! 
 Este músico é o ralo ou grilo-toupeira, que escava galerias no solo. O seu nome científico é Gryllotalpa vineae. 
 Os ralos são uns grilos muito especiais que têm as patas anteriores, as da frente, transformadas numas pás escavadoras, 
permitem-lhes fazer galerias em hortas e outros terrenos com solos pouco duros. 
 Os ralos machos têm um "canto" muito característico que é produzido quando friccionam as asas anteriores. É comum 
ouvi-los em noites de primavera ou verão, principalmente depois de grandes chuvadas como a que tivemos esta semana. 
 

 
Augusto, o ouriço 

 
  Borboletas, caracóis, sapos, lesmas, aranhas e outras criaturas foram já muitas vezes apresentados, mas desta vez nin-
guém imagina quem o Zé Pedro do 1.º A nos apresentou! Nada mais, nada menos que o seu amigo Augusto, o ouriço! 
 Os ouriços são muito discretos e costumam andar à noite pelos jardins e pelos quintais à procura de comida. Damos 
conta deles muitas vezes pelo barulho ao caminhar sobre folhas secas ou então pelo ruído que fazem a mastigar.  
 O Zé Pedro conheceu o ouriço na casa da avó Rosa. O Augusto, nome dado pela avó do Zé Pedro a todos os ouriços, 
não vai ter de andar às escondidas a procurar comida, porque já é amigo da família e de certeza que eles vai cuidar muito bem 
dele! 
 O Zé Pedro deve estar bem atento pois é muito provável que a família do Augusto também ande lá por casa da avó Rosa!
  

 
 

Eu, Coelho Cuca 
 

 Olá a todos! Escolhi viver na pele de animal e escolhi ser um lindo e felpudo coelho de nome Cuca. 
 Sou um coelho todo branquinho, com pelo muito macio, de olhos e orelhas bem grandes e, claro, lindo como todos os 
coelhos. Sou também muito brincalhão, aventureiro e adoro correr pelos montes.  
 Vivo nos montes próximos de Recarei, é lá que me divirto com os outros animais. Corremos entre as árvores e arbustos, 
saltamos o Ribeiro perto da minha toca e descansamos ao sol na erva verdinha. 
 Mas nem tudo é perfeito! Os dias da caça fazem -me tremer de medo, tanto dos cães ferozes como dos tiros mortais dos 
caçadores. Nesses dias não saio da toca com receio. 
 Um dia, fui encontrado por uma menina que me viu muito assustado, logo percebeu o que eu tinha e decidiu ajudar -me. 
Todos os dias de caça, recolhe-me no monte e leva-me para sua casa onde estou protegido. Depois, liberta-me novamente na 
floresta. 
 Esta menina, a Helena, tornou -se minha melhor amiga. Percebe que sou um coelho selvagem e protege-me dos perigos. 
E assim acaba a minha história. 

Helena Costa, 3.º A 
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SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

            No dia vinte e dois de setembro, a nossa turma, o 4.ª A da Escola Básica de Recarei realizou uma visita de estudo a Pare-

des. 

 O tema desta visita era sensibilizar-nos para a importância da Proteção Civil e também para comemorar a Semana da 

Mobilidade Europeia. 

 Quando chegámos lá, deram-nos uma camisola e alguns meninos tiveram de vestir a farda da GNR. 

 Em seguida, percorremos um circuito com várias atividades. Andamos nuns carros a simular o trânsito rodoviário, com 

peões e GNR que eram os nosso colegas e onde tínhamos de respeitar os sinais de trânsito. 

  Havia outros pontos de interesse: veículo da proteção civil e bombeiros, carros e motos da GNR e cavalos. Em cada um 

desses locais foi-nos explicado as funções da cada um. 

 Foi divertido porque andámos nos carros, subimos nas motos do GNR, deixaram-nos entrar nos carros e fizer festas aos 

cavalos. 

 Para além de nos divertirmos, aprendemos imenso, o que é muito importante. Queremos deixar o n osso agradecimento à 

Câmara Municipal de Paredes por nos ter dado esta oportunidade de participar e a todos as pessoas presentes que fizeram deste 

dia um dia inesquecível. 

 4.º A EB Recarei 
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DIA EUROPEU DAS LÍNGUAS 

 

 O dia 26 de setembro é o Dia Europeu das Línguas (DEL), e a Escola Básica e Secundária da Sobreira voltou a celebrá-lo. 

Por ser domingo a escola comemorou no dia seguinte com a realização de várias atividades, tais como: apresentação aos alunos 

do site Dia da Europa das Línguas com factos sobre as línguas, jogos e atividades de divertimento em várias línguas, entre outras 

coisas; na disciplina de inglês foi distribuída uma ficha com factos curiosos em inglês; alguns alunos responderam a um quiz alusi-

vo a este dia; e, a ementa da cantina da escola foi escolhida em função de pratos típicos de alguns países europeus tal como a 

salsicha oriunda da Alemanha, a pizza da Itália.  

 Estas atividades foram muito importantes, pois celebraram a diversidade linguística e cultural da Europa e promoveram a 

aprendizagem de diferentes línguas, conforme prevê este dia criado em 2001 pelo Conselho da Europa. E atendendo à atual mo-

bilidade das pessoas e globalização económica, torna-se cada vez mais evidente a importância de aprender novas línguas e de-

senvolver competências plurilíngue e intercultural. 

 

Texto de Afonso Alves, Daniel Castro, Gonçalo Martins e Tomás Sousa; fotos de Daniel Castro e Álvaro Santos 
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O CASTELO DE GUIMARÃES E D. AFONSO HENRIQUES 

 

 A partir do relato de uma criança do Grupo 2 da Escola Básica N.º 1 de Sobreira acerca da visita que fez com a família ao 

Castelo de Guimarães e porque, a seguir, várias crianças revelaram interesse em conhecer melhor o Castelo e a sua história sur-

giu o Projeto “O Castelo de Guimarães e D. Afonso Henriques”.  

 O projeto desencadeou a abordagem de várias situações: históricas, geográficas, sociais e morais, que envolveram várias 

áreas de conteúdo preconizadas nas OCEPE.  

O CASTELO DE GUIMARÃES 
 
 No século X, muito antes da 
existência do Condado Portucalense, a 
Condessa Mumadona Dias manda 
contruir uma fortaleza para proteger o 
Mosteiro que existia na sua herdade e 
que também tinha sido construído por 
sua iniciativa.  
 No século XII, o Conde D. Hen-
rique e D. Teresa mandam ampliar e 
tornar a fortaleza ainda mais resistente. 
Diz-se que Afonso Henriques. O primei-
ro rei de Portugal, teria nascido no 
Castelo, mas não há certeza desse 

facto. 
 Depois de vários séculos de degradação, no século XX foi declarado Monumento Nacional e foi recuperado.  
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HINO AO GAIO 

 O Dia do Animal, celebrado a 4 de outubro, foi assinalado na 

Escola Básica de Recarei da melhor forma possível! Com a ajuda 

do Parque das Serras do Porto, libertámos dois gaios que estive-

ram em recuperação no Parque Biológico de Gaia! 

 A Dr.ª Raquel Viterbo, representante do Parque das Serras 

do Porto contou-nos a história destes gaios, conversando um boca-

dinho connosco. 

 No campo, havia muitos mais gaios nas mãos dos alunos, 

uns grandes, outros pequenos, mas todos com as suas asas azuis 

juntando o conhecimento com a criatividade. 

 Cantámos o Hino ao gaio e a caixa foi aberta pelo vereador 

Dr. Francisco Leal. 

 Os gaios, ansiosos pela liberdade, esvoaçaram no ar e desa-

pareceram pela frente da escola. Nesse momento, todos aplaudimos 

com alegria!  

 Cantámos mais uma vez o refrão do Hino, desejando aos 

gaios bons voos e prometendo-lhe que também nós íamos cuidar do 

Planeta, semeando. 

 Uma semana depois numa saída de campo, os pequenos investigadores da natureza avistaram dois gaios…quem sabe se 

não seriam os mesmos que vieram visitar em agradecimento! 

 

 

Hino ao gaio 
Voa, voa, amigo gaio, 

voa livre sobre o arvoredo 
Abre as asas de azul brilhante 
Vai, amigo, não tenhas medo! 

 
Obrigado, gaio amigo, 
por seres semeador! 
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DIA DA ALIMENTAÇÃO 
 

 A turma do 3.º B da Escola Básica n.º 1 de Sobreira realizou algumas atividades para comemorar o Dia da Alimentação, 

das quais destacam-se: a confeção de uma salada de fruta e a análise do poema “Frutos” de Eugénio de Andrade. 

 

 Os alunos constataram que o fruto preferido do poeta é a tangerina. No entanto, outros frutos são referidos no poema, 
sendo um deles a maçã, a qual serviu de personagem para ilustrar. 

 Com a ilustração de cada aluno, construiu-se um painel 
”Maçãs” (imagem 
B).                                                                                                                     
           
 A atividade de expressão plástica foi acompanhada por música de 
fundo de Alda Casqueira, intitulada “Salada de Fruta” 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=-hi1Cj7rvvIilustra  
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À DESCOBERTA DO PINTOR GIUSEPPE ARCIMBOLDO  
 

 O Grupo 3 da Escola Básica N.º 1 de Sobreira investigaram a vida e a obra deste pintor. Em seguida, inspiraram-se na 
obra do artista e criaram as suas. 

 

GIUSEPPE ARCIMBOLDO  
 

 Foi um pintor italiano que nasceu em Milão em 1526  (ou 1527) e 
morreu a 11 de julho de 1593.   
 Além de pintor, também foi decorador e escritor. Pintou retratos 
de  imperadores, mas ficou mais conhecido pelos quadros maneiristas 
de esculturas humanas feitas com plantas, legumes, verduras, fru-
tas, livros; uma infinidade de objetos para construir figuras huma-
nas.  
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DIA DAS ACESSIBILIDADES 

  

 Há já alguns anos que, em 

outubro, a Associação Salvador assi-

nala o Dia das Acessibilidades. O 

objetivo deste dia é envolver escolas, 

empresas e universidades e sensibili-

zar todos para os problemas de ex-

clusão social das pessoas com defici-

ência motora. 

 Este ano, em todas as esco-

las que se inscreveram para assinalar 

a data, o dia começou com uma pa-

lestra online dada por Salvador Men-

des de Almeida, presidente e funda-

dor da Associação Salvador, para 

todo o país. Esta palestra teve início 

às 9h30 e a duração máxima de 45 

minutos, tendo sido transmitida via Facebook e plataforma Zoom. Em seguida, as atividades realizadas foram organizadas por 

cada escola.  

 Na Escola Básica e Secundária de Sobreira contamos com a presença de um embaixador da Associação Salvador, que é 

igualmente encarregado de educação de uma criança que frequenta o 1.º ciclo. O senhor César Coelho, ele próprio antigo aluno 

na escola sede, veio à escola para conversar com os alunos e realizar alguns percursos no edifício e no parque de estacionamen-

to para avaliar as dificuldades que pessoas com deficiência motora poderiam ter neste estabelecimento de ensino. As turmas 8.º A 

e 9.º C acompanharam a visita e colocaram muitas questões. Na escola existem rampas de acesso ao bufete e à cantina e várias 

rampas amovíveis junto de espaços como a 

biblioteca. No espaço exterior, também exis-

te um lugar destinado a pessoas que pos-

sam ter dificuldades motoras. Aliás, o senhor 

César teve oportunidade de explicar que os 

acessos e os lugares de estacionamento ou 

outros reservados ou adequados para estas 

pessoas já estão disponíveis na maior parte 

dos locais públicos e até privados. Porém, na 

sua execução nem sempre há o cuidado de 

consultar especialistas para verificar que 

cumprem as normas e são facilitadores das 

acessibilidades. Por isso, é necessário conti-

nuar a fazer a sensibilização frequentemente 

e serão precisos mais dias das acessibilidades para que a exclusão das pessoas com deficiência motora tenha fim. 
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OUTUBRO ROSA 

 Este ano, o PES, convidou toda a comunidade Escolar a participar no movimento conhecido como Outubro Rosa. 

 A data é celebrada anualmente com o objetivo de promover a consciencialização sobre a doença e partilhar informações 

sobre o cancro de mama. Assim, um pouco por todo o mundo, durante o mês de outubro, a cor rosa alastra-se com o objetivo de 

permitir sensibilizar a população para a temática da prevenção e diagnóstico precoce do cancro da mama. 

 Desta forma, o PES solicitou que decorassem, em família, uma varanda ou janela, colorindo-a de Rosa (usando tecidos, 

cartazes ou outros).  

 Assim, os participantes, tiraram fotografias das janelas/varandas, permitindo que todos fizéssemos parte do Movimento 

Outubro Rosa. 

 E a janela decorada vencedora é da aluna. Matilde Ferreira Moreira da turma 6.º C. 

O CANCRO DA MAMA 

O cancro da mama é um relevante problema de saúde pública. Segundo os dados estatísticos mais recentes (Globocan, 2021), 
o cancro da mama é o mais frequente (prevalente) em Portugal e em todo mundo. 
 
Em 2020, no nosso país, estima-se que 7000 mulheres tenham sido diagnosticadas com cancro da mama e 1800 tenham morri-
do com esta doença. Apesar de ser o tipo de cancro mais incidente na mulher (com maior número de casos), cerca de 1 em 
cada 100 cancros da mama desenvolvem-se no homem. 
 
Não são conhecidas as causas exatas do cancro da mama. No entanto, foram identificados alguns fatores de risco que importa 
conhecer: a idade (80% em mulheres com mais de 50 anos; alterações de determinados genes (5% a 10% dos casos; o exces-
so de peso; o consumo de tabaco ou o consumo excessivo de álcool; a primeira menstruação precoce (antes dos 12anos) e 
uma menopausa tardia (após os 55 anos). 
  
Quando diagnosticado e tratado precocemente, o cancro da mama tem uma taxa de cura de 90%. A prevenção e diagnóstico 
precoce são fundamentais para o aumento da sobrevivência e manutenção da qualidade de vida da mulher.  (Fonte: https://
www.ligacontracancro.pt/outubrorosa/) 
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HALLOWEEN  

 A festa do Halloween na Escola Básica de Recarei começou mais cedo nos dias 

anteriores à celebração, em articulação com a professora de Inglês: os alunos e famílias de 

todos as turmas do 1.º ciclo e grupos do pré-escolar foram desafiados a participarem na 

construção de lanternas apenas com materiais reutilizados (tarefa incluída nos desafios da 

escola com o Eco-Escolas). 

 A participação foi enorme e os resultados fantásticos! As lanternas ficaram a ilumi-

nar o átrio da escola e a sua entrada como se fossem as guardiãs da noite da nossa escola. 

 Na Escola Básica e Secundária de Sobreira, os alunos dos 2.º e 3.º ciclos também fizeram lanternas. Os alunos do ensi-

no secundário recolheram poemas alusivos ao tema. Alguns criaram os seus próprios poemas. 

Ana Regina, Ferreira , 10.º A 
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 FEIRA DE MINERAIS 

 
 Nos passados dias 2 e 3 de novembro realizou-se a Feira de Minerais e Fósseis na biblioteca onde os alunos tiveram 

contacto com um geólogo e puderam apreciar e adquirir minerais, rochas, fósseis, assim como adereços feitos destes materi-

ais. Puderam também esclarecer dúvidas e cimentar conhecimentos abordados nas aulas de Ciências Naturais e de Biologia e 

Geologia. 

 A acompanhar a feira decorreu a exposição “Minerais” onde estiveram expostos, no átrio do Polivalente, trabalhos realiza-

dos por alunos do 7.º ano de escolaridade no âmbito da disciplina de Ciências Naturais. 

A TERRA TREME 
 

 A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil 

(ANEPC) promoveu no dia 5 de novembro, às 11:05 horas, de 

norte a sul do país, a 9.ª edição do Exercício Público de âmbito 

nacional de Sensibilização para o Risco Sísmico, denominado A 

TERRA TREME (www.aterratreme.pt), medida prevista na Estra-

tégia Nacional para uma Proteção Civil Preventiva. 

 No Agrupamento de Escolas de Sobreira, o exercício foi 

realizado e os alunos repetiram as ações recomendadas: baixar, 

proteger, aguardar.  

 A TERRA TREME pretende capacitar a população para 

saber como agir em caso de sismo e, por isso, é necessário que 

a mensagem alcance o maior número de pessoas. Desta vez, os 

mais novos podem dar o exemplo e explicar a familiares e ami-

gos como se podem proteger se ocorrer um sismo. 
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PEQUENOS MÚSICOS 

 
No dia 4 de novembro, as crianças do Pré-Escolar da Escola Básica N.º 1 de Sobreira participaram no workshop 

“Pequenos Músicos”.  
Através de sons, de instrumentos e de movimentos, passo a passo, as crianças descobriram que com a música também 

se aprende a brincar. Entraram numa viagem musical cheia de aventuras e surpresas, com muita alegria e interesse. 
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DIA INTERNACIONAL DA PREGUIÇA 

 

 O Dia Internacional da Preguiça celebra-se a 7 de novembro e é inspirado no animal com o mesmo nome, habitante da 

América do Sul.  É assinalado desde 2010, por iniciativa de uma associação de proteção animal, para chamar a atenção das ame-

aças que esta espécie enfrenta ao ser vítima de caçadores e ser vendido como animal de estimação, entre outros problemas. O 

nome está muito bem dado pois a preguiça demora um mês a digerir uma refeição e pode dormir de 15 a 18 horas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Este dia também pretende lembrar a importância do descanso para o nosso bem-estar e convida-nos a relaxar e não fazer 

nada neste dia. Bem, alguém terá de fazer o almoço lá por casa mas podem sempre dividir ainda mais as tarefas para que todos 

possam, durante um bocadinho, festejar o dia como deve ser! 

 Todos já sentiram preguiça de manhã para sair da cama ou quando sabem que têm um trabalho para fazer. Às vezes a 

preguiça até aparece na hora de comer! 

 A preguiça toma conta de nós com o calor, o bocadinho depois de almoço, as férias e a segunda-feira, com o início da 

semana. Há até um provérbio popular que diz que "não há segunda sem preguiça! 

 A verdade é que às vezes sabe mesmo bem deixar a preguiça tomar conta de nós! E são tantas as coisas que se podem 

fazer nesses momentos! E olhem que "fazer nada" também cansa, às vezes! Este ano o dia veio mesmo a calhar, por ser domin-

go!  

2.º A Escola Básica de Recarei 
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O VALIOSO PATRIMÓNIO DA RAFAELA 

 

 A Rafaela Gomes Teles frequenta o 7.º ano na Escola Básica e Secundária de Sobreira e venceu, pela segunda vez con-

secutiva o concurso “As imagens do património”.  

 De acordo com os organizadores do concurso “o Património Cultural Imaterial (PCI) é um conjunto imenso de expressões 

culturais e de tradições herdadas do passado, que um conjunto de indivíduos preserva e se encarrega de transmitir às gerações 

futuras. Desde os princípios do século XX, este conjunto de expressões, herdadas do passado e transmitidas de forma oral, en-

contraram na fotografia um valioso registo documental tendo-se, desde então, recolhido muitas imagens das expressões culturais 

espalhadas ao longo da Eurorregião Galiza e Norte de Portugal.” 

 O concurso é organizado pela associação cultural e pedagógica da Galiza A PONTE… NAS ONDAS”, que realiza ativida-

des educativas e culturais na Galiza e no norte de Portugal, desde 1995. Esta foi a 4.ª edição e, em breve, será lançada a 5.ª edi-

ção. O nome da Associação deriva da atividade de que surgiu: um dia de rádio que juntou escolas vizinhas de ambas as margens 

do rio Minho com intuito de celebrar a inauguração de uma ponte física entre as localidades de Salvaterra de Minho (Espanha) e 

Monção (Portugal). A PONTE… NAS ONDAS!  

 A Rafaela concorreu com esta fotografia de família e com o texto que descreve a mesma. 

 Nesta foto está a minha avó materna a dançar na frente, com tranças e descalça, na escola primária em Casconha. 

 Ela está no recreio da escola e naquela altura era normal passar o tempo assim, as meninas faziam uma roda e dança-

vam. Agora só de vê a dançar assim nos grupos de ranchos folclóricos. Na escola havia um muro que separava o recreio, os rapa-

zes ficavam de um lado e as raparigas do outro e por isso é que se vê na foto os meninos a assistir, isto porque eles não podiam 

passar do muro. A minha avó tinha nove anos, por isso a foto foi tirada em 1963. 

 Hoje esta escola está fechada, mas eu costumo ir até lá de bicicleta, porque gosto de ver a antiga escola primária dos 

meus pais e da minha avó. 

Rafaela Teles, 6.º B (2020/2021); 7.º B (2021/2022) 
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PATRIMÓNIO IMATERIAL VALE PRÉMIO A ALUNA 

 

 A aluna Rafaela Teles, que frequenta a turma B do 7.º ano, na Escola Básica e Secundária de Sobreira, deslocou-se ao 

Auditório do Centro Veciñal e Cultural de Valadares, em Vigo, no dia 16 de novembro, onde decorreu a entrega de prémios do 4.º 

Certame das Imagens do Património Imaterial Galego-Português. 

 É a segunda vez consecutiva que a Rafaela ganha este concurso promovido pela Associação Ponte… nas Ondas!, situa-

da na referida localidade, enviando fotografias do seu álbum de família. Desta vez, a foto a concurso mostra a sua avó ainda me-

nina no recreio da escola do 1.º ciclo que frequentava, numa altura em que rapazes e raparigas não se misturavam nas salas de 

aula nem nos recreios e em que as brincadeiras eram mais tradicionais e quase sempre em grupo. 

 Nesse dia, foram entregues prémios a duas alunas portuguesas, à Rafaela do concelho de Paredes e a uma aluna do 

concelho de Barcelos e também a alunos da Galiza de Laza, As Neves, Ames, Tomiño, Mondoñedo, Bueu, Zas e San Cristovo de 

Cea. O 4.º Certame das Imagens do Património contou com a participação de escolas de toda a Galiza e do norte de Portugal. No 

total foram a concurso 490 fotografias, que passaram a fazer parte do arquivo virtual do património imaterial Galego-português.  

 A cerimónia foi conduzida por alunas de algumas das escolas participantes e pela locutora Yoli da rádio local Radio Pirato-

ni, que transmitiu o evento em direto.  

 

 O dia 16 de novembro foi o escolhido para a entrega de prémios por ser o Dia Mundial do Património. Esta festa da Pon-

te… nas Ondas! Começou e encerrou da mesma forma com a atuação de Cé Orquestra Pantasma.  

 

 Ponte… nas Ondas! tem um página que pode ser visitada http://pontenasondas.org/?lang=pt-pt . 
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O ESPAÇO VEIO À ESCOLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  No dia 18 de novembro, tivemos uma atividade nova. A convite do European Education Resource Office de Por-
tugal, vários cientistas e engenheiros da área espacial promoveram palestras para as escolas de todo o país numa atividade 
chamada "O espaço vai à escola".  

 A professora inscreveu a nossa turma e recebemos de forma virtual a astrofísica Ana Afonso, que nos levou a 
conhecer um pouco melhor o universo. Falou-nos de estrelas, de constelações, de planetas, de buracos negros e de tantas coi-
sas mais ao mesmo tempo que nos mostrava imagens espetaculares das constelações, do sol, de planetas… 

No fim pudemos fazer perguntas. 
 A Eduarda perguntou como é que as estrelas explodiam e a investigadora explicou que elas têm formas diferen-

tes de morrer. As mais pequenas apagam-se lentamente, mas as maiores acabam por acabar numa explosão violenta, formando 
uma supernova. 

O Francisco perguntou o que queria ela dizer quando disse que nós somos formados de pó de estrelas. Ela explicou 
que todo o universo tem a mesma origem, por isso, os elementos de tudo o que nele existe serão os mesmos. 
O Tomás perguntou se existiam outros sois e ele respondeu que havia sim, muitas estrelas semelhantes, mas que só esta tinha 
esse nome.  

Gostámos muito desta atividade! 
2.º A Escola Básica de Recarei 
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COMEMORAÇÃO DO DIA DA FLORESTA AUTÓCTONE E 

 DIA DE HASTEAR A BANDEIRA ECO-ESCOLAS 
 

 
 Em novembro, houve um dia muito especial na Escola Básica de Re-

carei! Festejámos a atribuição de mais uma Bandeira Eco-Escolas e hasteámo-

la com a presença dos conselheiros do nosso conselho Eco-Escolas. Contá-

mos, ainda, com a presença do Dr. Francisco Leal, Vereador da Câmara de 

Paredes e ainda com o sr. Presidente da Junta de Recarei. 

 Estiveram presentes as duas associações de pais, sendo que um dos 

elementos também representou o clube de futebol Nun' Alvares. 

 Os nossos alunos elevaram as suas bandeirinhas com o símbolo do 

Eco-Escolas enquanto a Bandeira foi hasteada. 

 Todos concordaram como é importante manter a Bandeira e concorda-

ram continuar a lutar em prol do ambiente para um futuro melhor. 

 

 

 

 

 Cantámos todos com as bandeirinhas no 

ar a canção ao ambiente "Só depende de nós" e o "Hino 

ao Parque".  

 A professora Marília Santos, em represen-

tação da direção, manifestou o seu apreço por todas as 

escolas do agrupamento estarem presentes no programa 

Eco-Escolas e destacou a importância de todos para a 

preservação ambiental e de toda a comunidade em geral.  

 

  

 Após a cerimónia, todas as turmas/grupos pas-

saram à organização de atividades no âmbito do festejo 

do Dia da Floresta autóctone. 

 Entre outras atividades, foram plantadas algu-

mas árvores pelo recreio da escola e foram semeadas 

muitas bolotas 

 

 

 

 O Grupo 3 do Pré-Escolar também realizou trabalhos  no âmbito destas comemorações. 
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DIA MUNDIAL DA CIÊNCIA E DIA NACIONAL DA CULTURA CIENTÍFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 24 de novembro assinalou-se o Dia Mundial da Ciência, com o objetivo principal de destacar o enorme valor deste 

legado no desenvolvimento humano, bem como a importância do progresso científico contínuo. Neste mesmo dia, celebra-se em 

Portugal, o Dia Nacional da Cultura Científica como forma de comemorar anualmente o aniversário do nascimento de Rómulo de 

Carvalho (poeta, professor de Físico-Química, investigador e autor de diversos livros e manuais).  

De forma a enaltecer o papel da ciência para o desenvolvimento humano, colocar desafios para o futuro e instigar o gosto 

pela ciência nas gerações mais novas, os alunos do sétimo ano foram desafiados a elaborar modelos dos planetas do Sistema 

Solar. 

Os trabalhos foram expostos no polivalente da Escola Básica e Secundária de Sobreira. 

Mas os modelos de planetas não foram os únicos trabalhos realizados pelos alunos de 7.º ano. De facto, durante o mês 

de novembro, as turmas deste ano de escolaridade andaram de olhos postos na Lua. Os alunos foram desafiados a fotografar o 

nosso satélite natural durante esse mês. Nem sempre o astro se mostrou aos nossos alunos, devido ao tempo de chuva e ao nevo-

eiro. Ainda assim, foi possível fazer um calendário lunar. Parabéns, belas fotos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já agora, fica o desafio para quem gosta de andar com a cabeça no ar. O Observatório Astronómico de Lisboa (OAL) 

partilha na sua página eletrónica o que de mais importante acontece no nosso céu, ao longo do ano, e abre a porta para a investi-

gação científica na sua área de intervenção e também para o património histórico da Astronomia Portuguesa. Este é o caminho: 

http://oal.ul.pt/  

Professora Rute Ribeiro 
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DIA INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS 

 

 A 10 de dezembro, assinala-se o Dia Internacio-

nal dos Direitos Humanos. A data foi escolhida por ser o 

dia da publicação, em 1948, da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos. 

 No Agrupamento de Escolas de Sobreira, a Bibli-

oteca Escolar convidou os alunos a decorar folhas com 

mensagens alusivas ao tema e o resultado foi uma árvo-

re que nasceu e se encheu de folhas coloridas sobretu-

do com afetos e valores. 

 Em pleno século XXI, poderíamos pensar que a 

humanidade já teria chegado a um nível de desenvolvi-

mento no qual os direitos humanos fossem postos em 

prática. 

 Porém, quase diariamente, surgem relatos de 

desrespeito e, em alguma parte do mundo, há pessoas 

que não têm liberdade ou são menosprezadas pela cor 

da pele, pelas suas crenças religiosas, orientação sexu-

al, pela sua origem ou opções políticas. Os tratamentos 

degradantes ou cruéis continuam a existir nas prisões e 

também em locais que deveriam proteger os mais vulne-

ráveis como é o caso de campos de refugiados. Parece 

que o maior inimigo do Homem é o seu semelhante. 

 Continua a ser urgente promover o respeito por 

todos e cada um, com as diferenças que nos caracteri-

zam e alimentar o crescimento da solidariedade, da 

concórdia e da paz. 

 Pelo menos uma vez por ano, é importante assi-

nalar a data, dar a conhecer a Declaração dos Direitos Humanos, mas acima de tudo semear nas novas gerações as sementes 

que, talvez no futuro, recordem a data como um facto que passou a integrar os livros de História e se tornou uma memória lon-

gínqua, porque finalmente os Direitos Humanos deixaram de ser desprezados. 
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SE AS ESTAÇÕES DO ANO FOSSEM PESSOAS... 

 

Se as estações do ano fossem pessoas, o outono era um senhor de meia-idade e careca. Tinha uma barba comprida, 

acastanhada e alaranjada como as barbas do milho. Usava roupas quentes e muitas vezes andava de guarda-chuva. Havia dias 

em que ele era um bocadinho triste, mas, se o sol aparecesse, ficava feliz. Adorava dióspiros, castanhas, romãs, figos, e podía-

mos vê-lo de cesta na mão, bem carregada! 

Se as estações do ano fossem pessoas, o inverno era um senhor bem idoso. Tinha os cabelos e as barbas brancas e 

usava sempre gorro. Era um senhor muito sério e adorava estar deitado no sofá, junto à lareira. Às vezes usava um fato vermelho 

e deslocava-se de trenó e nessa altura era muito alegre e muita genica!  

Se as estações do ano fossem pessoas, o verão tinha o cabelo curto e usava sempre óculos de sol. As suas roupas 

eram frescas e coloridas. Era normal andar de calções e adorava ir à praia ou à piscina. Tinha imensos amigos que o adoravam! 

Se as estações do ano fossem pessoas, a primavera era uma menina simpática, amorosa e muito bonita. 

Tinha o cabelo loiro, comprido e sempre enfeitado com uma tiara de flores. Usava vestidos coloridos, estampados com 

flores, borboletas, joaninhas, estrelas e corações. Todos gostavam dela e ficavam felizes quando ela chegava, acompanhada das 

andorinhas.  A primavera adorava brincar com as crianças, correr atrás das borboletas, semear flores para as abelhas e cantar 

com os seus amigos pássaros. 

2.ºº A Escola Básica de Recarei 
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PAPAGAIO 

Numa floresta tropical, vivia um papagaio. 
Esse papagaio era lindo e as suas penas eram todas coloridas. Ele morava, numa magnífica árvore, de ramos verdes e compri-
dos. Naquela altura do ano, estava vestida de lindas flores, coloridas e perfumadas. 
  O papagaio James não tinha amigos, porque a sua família era pobre. Então passava os dias a pintar, a fazer quadros… 
etc. 

Num dia de verão, James conheceu uma arara, a Sofia, vinda do Brasil. De seguida, apresentaram-se um ao outro. Ja-
mes mostrou-lhe os seus quadros. Sofia disse-lhe que o seu pai era o diretor de um Museu de Artes e que, quase com certeza, 
James conseguiria expor os seus quadros lá. Então, depois de ver os quadros de James, o pai de Sofia, convidou-o a fazer uma 
exposição no Museu. 

Desde aí, James tornou-se famoso e rico e todos os que não quiseram ser seus amigos antes, depois já queriam, mas 
James não quis ter amigos desses… 

Viveu feliz o resto da sua carreira com a Sofia.   
Eliana Sabino, 5.º B          

OS CONSELHOS DOS OUTROS 
 

             Na nossa vida, às vezes, precisamos pedir conselhos aos outros, mas temos de ter em atenção a quem os vamos pedir.  
             A vida nem sempre é um mar de rosas e, pedir opinião aos pais ou irmãos, é uma mais-valia para tomar decisões impor-
tantes. 
             Por outro lado, os amigos também podem ser considerados de confiança, mas isso nem sempre acontece. 
             Por estas razões, a tomada de qualquer decisão, mesmo que seja pelos conselhos dos outros, deve ser bem ponderada. 
 

        Leonor Santos Moreira, 6.º C 

CORREÇÃO 
Para mim a palavra correção significa corrigir os nossos erros e, ao corrigir os nossos erros, aprendermos coisas novas.  
Quando corrigimos os trabalhos de casa, os testes, o comportamento ou quando somos pequenos e falamos de forma 

incorreta e somos corrigidos pelos pais, avós, professores, também aprendemos a falar melhor e, com o tempo, conseguimos 
fazer entender melhor, aos adultos, o que queremos. 

Na minha opinião, as pessoas devem CORRIGIR de uma forma positiva e para ajudar a fazer melhor sem criticar.  
Eliana Sabino, 5.º B 

A CASTANHINHA 
 

          Era uma vez uma castanha que, ainda dentro do ouriço, só pensava no mundo lá fora. 
          Ela imaginava um jardim tão belo, com flores abertas e cheias de perfume, uma fonte enorme com água cristalina, as árvo-
res em formato de coração e um portão dourado e cintilante. 
          E, quando a castanhinha saiu do ouriço, olhou ao seu redor e viu um jardim muito abandonado com as flores murchas, er-
vas muito grandes e um portão com a cor a descascar. 
          A pobre castanhinha ficou muito triste com o mundo real. 

Leonor Santos Moreira, 6.º C  
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DIREITO À EDUCAÇÃO 

 
Ilustrações a partir do vídeo: "Ó mãe, a escola é longe?" para tratamento do tema Direito à Escola, realizados pelo 5.º 
B na área de Educação para a Cidadania. 
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A ALIMENTAÇÃO INSPIRA 
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NATANIEL, O AJUDANTE DO PAI NATAL 

 
Era uma vez um menino de olhos azuis, chamado Nataniel, todos gostavam muito dele.  
O seu sonho era ser ajudante do Pai Natal, nem que fosse por um dia. Nataniel fazia de tudo para ser um menino bem-

comportado; tirava boas notas e obedecia aos pais… tudo para que o Pai Natal, um dia, concretizasse o seu sonho. 
Um ano, estava a chegar o Natal e o menino de olhos azuis, Nataniel, resolveu escrever uma carta ao Pai Natal, mas 

quase perdeu a esperança até que, mesmo na véspera, lhe batem à porta e ouviu “Ho! Ho! Ho!”. Era o Pai Natal que vinha realizar 
o seu sonho. 

Mara Lopes, 6.º C 
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SURPRESA DE NATAL 
 
 No final do 1.º período, o Pai Natal trouxe-nos o comboio de Natal para viajarmos... 
 Foi uma animação! 
 Obrigada à Junta de freguesia de Recarei e à câmara de Paredes pelo presente! 

 
 A magia do Natal, bem presente 

nestes últimos dias de atividades letivas do 

primeiro período, leva as crianças para o 

mundo do sonho. 

 Num momento de escrita criativa, e 

tendo como sugestão da professora o título 

“Ninguém dá prendas ao Pai Natal”, os 

alunos da turma 4.º A da Escola Básica N.º 

1 de Sobreira empenharam-se na tarefa e 

apelaram à sua imaginação. 

      Este é um dos muitos trabalhos que os 

alunos realizaram. 

     Todos estão de parabéns! Esperamos 

nós, NUNCA DEIXEM DE SONHAR! 

      FELIZ NATAL! 
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CORREIO ESPECIAL: UMA CARTA PARA O PAI NATAL!            

 (entregue na Casa da Cultura de Paredes) 
 
 Não nos esquecemos de escrever uma carta ao Pai Natal com os nossos pedidos, entre os quais: PAZ, AMOR E MUITA 
SAÚDE. 
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SEJA BEM-VINDO SR. DEZEMBRO!  

 O Natal é uma festividade muito desejada pelas crianças, que se empenham nos trabalhos com muito carinho e alegria. 

 O Grupo 3 da Escola Básica N.º 1 de Sobreira deu as boas-vindas ao mês de dezembro, “meteu mãos à obra” e começou 

a preparar o Natal:   

 Início da construção da “Aldeia de Inverno” (calendário do Advento). 

 Exploração de alguns símbolos do Na- tal.  

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Exploração de histórias. 
 
 

  

 

 

 E como nos portamos bem, fomos passear no Comboio do Pai Natal.  
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CORREIO ESPECIAL: RESPOSTA DO PAI NATAL! HO! HO! HO! 
 

O 3.º B da Escola Básica N.º 1 de Sobreira foi presenteado com um abraço muito apertado do Pai Natal. 


