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Editorial 
 

 

Algumas palavras “gastam-se ou desgastam-se” de tão repetidas. 
Estamos hoje a ser bombardeados com apelos permanentes para sermos solidá-
rios. 
Chega então a hora de participarmos, todos em conjunto e, não pretendendo 
resolver os problemas do Universo, entendemos poder dar o nosso modesto 
contributo. É desta forma que estamos a organizar a “loja social” no Agrupa-
mento. 
No dia 17 de março haverá a abertura da nossa loja à comunidade. 
Aproveitamos para divulgar o evento. 
 

A Diretora 
Teresa Silva 

 
         

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CARNAXIDE-
PORTELA 

Ano 1 – Nº 2 – março 2013 
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Agradecimentos 

 

De acordo com a definição da nossa proposta, tornámos público 

agora o número dois do Expresso da Sophia. 

Mais uma vez, agradecemos a todos, alunos e professores, o 

empenho e a partilha de trabalhos e sobretudo a possibilidade de 

tornar público o trabalho quotidiano do Agrupamento. 

Aproveitamos o meio e a ocasião para desejar a toda a 

comunidade educativa uma Páscoa cheia de momentos felizes, 

seja em família seja entre amigos, ou ainda em comunidade. Pra 

todos uma boa pausa.  

Boa Páscoa  para todos     

                     Lourdes Carvalho 

Clara Silva 
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Os meninos da Pré B da EB1c/JI AVL estão a aprender formas geométricas e chegaram a 

algumas conclusões: 

  

 

 

 

Jardim de infância AVL-Pré B da EB1c/JI AVL  

O quadrado tem 4 lados iguais; 

O retangulo também tem 4 lados mas não são todos iguais! São iguais só dois a dois;  

O triangulo tem três lados e parece um chapéu de palhaço;  

O círculo é redondinho como o sol! 



Autores: Alunos da sala A do JI  Amélia Vieira Luís 
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E sabem o que é que eles descobriram mais? 

Descobriram as letras dos seus nomes nas revistas e jornais que trouxeram para a 

sala! 

Recortaram as letras e conseguiram escrever o seu nome!  
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No dia dos reis fizemos lindas 
coroas de reis e rainhas. Depois 
fomos cantar as Janeiras pelas 
ruas do nosso bairro e…fomos 

Participámos no projeto 
“Heróis da Fruta”, e já sabe-
mos que temos de comer pelo 
menos 3 frutas por dia para 
sermos saudáveis. 
No final do projeto criámos 

Nós brincamos e aprendemos tantas coisas na escola! 

Jardim de infância Tomás Ribeiro 

Agora vamos mostrar-vos algumas das atividades que fizemos nas 

Com espuma de barbear e cola branca fizemos uns deliciosos bonecos 
de neve. Experimentem fazer também… 

  

Para sentirmos bem a importância de termos os nossos braços e mãos 
passámos uma manhã com eles atados atrás das costa e uf!! Não foi 
nada fácil pintar, brincar…                       
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Experimentem fazer gelo em cuvetes, com água e tinta. Depois 
podem fazer pinturas fresquinhas com os cubos coloridos e bem 
escorregadios e geladitos…é muito divertido!!! 
 

                 
 

Também fazemos registos gráficos de conversas em grupo sobre 
alguns acontecimentos das nossas vidas e como as nossas educado-
ras conseguiram arranjar alguns computadores para as salas já 
podemos trabalhar em TIC, iupi!!! 

                                                                                                                     

Na nossa escola conversamos muito sobre o ambiente e a necessi-
dade de reciclar para salvar o planeta. Que lindo teatro de fanto-
ches veio cá à escola…”Pé no pedal e lixo no lixo” 
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Na escola AVL comemorámos de forma 

entusiasta 

o carnaval! 

Os professores fizeram os adereços de 

acordo 

com o tema: Civilizações. 

A nossa turma escolheu o Hawaii e adorá-

mos 

1º Ciclo AVL 

                                                                                    



Escondido no armário das 

bonecas??? Ai! Ai! 
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Ainda para aprendermos mais sobre o ambiente tivemos uma ação de sen-
sibilização sobre as energias renováveis…ficámos a conhecer palavras 
novas e se não tivermos cuidado com o nosso planeta …o seu “coração” 
esgota-se e morre.  

      

No dia dos amigos fomos visitar os idosos ao Lar de Carnaxide e cada sala 
fez prendas para lhes oferecer e qual não foi a nossa alegria, pois eles 
também tinham uma surpresa para nós feita com as suas mãos, ora vejam 
lá…como ficou alegre nesse dia o nosso placar…  

                                            

E para terminar aqui vão os últimos “apanhados” da nossa escola. Ah! Ah! 
 

                                                       
               

Escondido no 
armário das 
bonecas??? 
Ai! Ai! 
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Somos uma turma criativa e muito participativa…  

 
 

 

Desde outubro, 
já aprendemos muitas letras, 

já sabemos contar, 
até ao final do ano letivo, 

muitas novidades iremos apre-
sentar! 

 

1º A   AVL 
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1º Ciclo SMB 

 
As risquinhas coloridas pintadas no céu depois dos primeiros pingos 
de chuva, sempre me fascinaram. Na minha infância, lembro-me de 
ficar colada aos vidros da janela, até que as cores desaparecessem… 
Um mistério, pensava eu, um milagre, talvez. Mais tarde, os conheci-
mentos que entretanto fui adquirindo quebraram de certa maneira o 
encanto, e fiquei a saber, que era um fenómeno físico que explicava 
esse meu mistério!  
Espero que não tenha apagado o sonho a nenhum menino do 2ºA, 
quando, numa manhã de terça-feira, lhes falei sobre a decomposição 
da luz branca… 
Pintaram e rodaram o disco de Newton, e a surpresa foi total. O sol, 
que brilhava generosamente nessa manhã, desenhou um arco-íris na 
sala, através de um vidro facetado, colocado estrategicamente. Se a 
magia se perdeu, ganhou-se em conhecimento o que me leva a con-

 
 

 
Professora Isabel Cabral com a colaboração da Professora Ana Fonseca 



P Á G I N A  1 1  

O Gato e o Pinto 
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O cantinho do 2º A da AVL 
 

Descobre as 7 
diferenças! 

Uma receita saborosa! 
Os alunos do 2º A da Amélia Vieira Luís apresentam a todos os nossos amigos uma 
receita de crepes. Depois podem rechear com gelado ou doce. Não se esqueçam de 
pedir ajuda a adultos. A segurança é muito importante! 
Bom apetite! 
Ingredientes: 
1 pitada de sal 
250ml de leite 
manteiga 
12 colheres (sopa) de farinha de trigo 
3 ovos 
Bata os ovos em uma tigela com o sal. Em seguida, junte a fari-
nha, misturando com um batedor manual. Adicione aos poucos o 
leite e continue a bater até obter uma massa lisa. Cubra a tigela e deixe a massa 
descansar por 30 minutos. A seguir, bata a massa por mais alguns instantes. Aqueça 
uma frigideira anti-aderente, pincele generosamente com manteiga derretida. Reti-
re a frigideira do fogo e despeje rapidamente uma concha da massa preparada. 
Gire rapidamente a frigideira, inclinando-a em todas as direcções de modo que a 
massa seja distribuída de forma igual e forme uma camada bem fina. Volte a frigi-
deira ao fogo e deixe cozinhar o crepe, em fogo médio, até que o lado inferior 
esteja dourado e as bordas comecem a se desprender. Esse processo deve durar 
cerca de 1 minuto. Vire o crepe com uma espátula, com um movimento rápido e 
firme. Cozinhe por mais 1 minuto e transfira o crepe para um prato. Prepare os 
demais, do mesmo modo. Recheie cada crepe… dobre e sirva! 

Receita retirada da Internet 
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O gigante, o marciano e a anaconda 
 

O gigante foi ao espaço, até ao planeta Marte. Descobriu que 
o planeta era vermelho e que era habitado por marcianos.  

Ele conheceu um marciano muito simpático. O marciano era 
verde, com olhos azuis muito grandes e com oito dentes. As mãos 
tinham, cada uma, dez dedos. Tinha um cabelo grande e dourado. 
Era alto e gordo e usava óculos.  

Viram um animal muito estranho, parecia uma anaconda com 
asas e tinha duas cabeças que cuspiam fogo. 

O animal tentou matá-los para comê-los. Eles esconderam-se, 
prepararam uma armadilha e mataram a anaconda com uma faca. 

O marciano agradeceu ao gigante pela ajuda e o gigante vol-
tou para casa.  

2ºA SMB 
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Aqui está uma coisa de que eu sempre gostei… puzzles! Na verdade, não faço muitos, 

pois o tempo é muito curto e não deixa espaço para isso. Mas do que eu gosto verdadeira-

mente não é de procurar o sítio da peça por encaixar, nem de me sentir mergulhada em 

1000 bocadinhos desordenados… O que me prende a este passatempo é a grande verdade 

que ele nos revela, ao percebermos que uma peça isolada nada faz acontecer. Apenas 

uma, não faz história, não faz o desenho. Todos somos importantes para fazer acontecer o 

conjunto. Foi também isto que eu transmiti aos pequeninos do 1ºA, quando lhes sugeri a 

realização deste trabalho.  

Desenharam então uma imagem, da qual se tirou fotocópia. Cortou-se em pequenos boca-

dos uma das folhas e o puzzle ficou feito. Finalmente guardou-se tudo num envelope e 

assim nasceu o que pode ser uma tarde bem passada.  

As peças que fizemos não são as da figura, as nossas são mais simples, são apenas retan-

gulares. Espero que este puzzle desperte a tua curiosidade e que represente não só o início 

de tempos bem passados, mas também a certeza de que, isolados, não construímos o 

mundo, mas em conjunto uns com os outros. 

 

Professora Isabel Cabral com a colaboração do Professor Marcos Costa 
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Alunos celebram Dia Mundial da Paz 

COMEMORAÇÃO DO DIA ESCOLAR DA PAZ E NÃO-VIOLÊNCIA  

 

No passado dia 30 de Janeiro comemorou-se na nossa escola o Dia Escolar da Paz e Não- 

violência. Dia em que se assinala o assassinato do maior defensor da paz, da não-

violência, da  justiça e da tolerância entre os povos – Mahatma Gandhi.  

 

Infelizmente, muitas vezes recorre-se à agressão e à violência como forma de resolver  

conflitos. Desta forma, achámos que não podíamos deixar passar este dia sem fazer algo 

de diferente. E acreditámos que com o apoio de toda a comunidade educativa iríamos 

conseguir.  

Num gesto simbólico, convidámos todas as pessoas que fazem parte da nossa escola 

(Direção,  professores, assistentes operacionais e todos os alunos de todos os ciclos) a 

construir um  “Mural da Paz”, colocando nele todos os nossos desejos e as nossas vonta-

des, ou  simplesmente colocando uma pomba como símbolo da paz.  

 

A atividade terminou com a colaboração da disciplina de Educação Musical, na pessoa 

do Prof.  Vitorino e das turmas do 5º e 6º anos, que nos presentearam com uma canção 

alusiva à escola  e à convivência entre pares.  

 

Pretendemos assim, assumir o compromisso de fazer um esforço para encontrar novas 

formas  de resolver os nossos conflitos, através do diálogo, da cooperação, do respeito e 

da tolerância.  

Acreditamos que assim vamos ter uma escola melhor!  

 

EQUIPA TEIP 
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O Agrupamento de Escolas de Carnaxide-Portela organiza, 

no próximo dia 17 de março, a partir das 2h da tarde, um 

evento a que dá o nome de “tarde multicultural” com o 

objetivo de aproximar e dar a conhecer o trabalho social e 

formativo desenvolvido pela escola aos pais, encarregados 

de educação e parceiros da comunidade. Pretende-se ain-

da que as famílias, que são oriundas de diversas culturas e 

etnias, socializem e tragam para a escola a sua cultura 

através da apresentação de atividades típicas.  

Vem, traz os teus pais e familiares e, se quiseres, traz 

uma comidinha que faça parte dos teus hábitos alimenta-

res. 

“Tarde Multicultural”  
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Semana da Saúde  

 

Semana da Saúde na Sophia de Mello Breyner 
 
 
Decorreu na nossa escola, entre os dias 29 de janeiro e 14 de 
fevereiro, a semana da saúde com o objetivo de sensibilizar os 
alunos do 2.º e 3.º ciclos para temáticas relacionadas com a 
saúde física e psicológica. 
Assim, com os alunos do 6.º ano foi abordado o tema “Estamos 

a Crescer” cuja finalidade foi sensibilizar os adolescentes para 
as mudanças físicas e psicológicas características deste período 
de desenvolvimento. 
Com os alunos do 3.º ciclo a temática abordada prendeu-se com 
a sensibilização para “Hábitos de Vida Saudável/Risco”, com 
destaque para a alimentação saudável, prática de exercício físi-
co e hábitos de higiene. Com os alunos foi, ainda, realizada 
uma reflexão sobre a importância de dizer não às dependên-
cias. 
As sessões foram dinamizadas por uma Equipa de Enfermeiros 
da Unidade de Cuidados na Comunidade Saúde Escolar/Cuidar+, 
do Agrupamento de Centros de Saúde Oeiras/Carnaxide. 
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Oficina de Escrita Criativa 
 

“Um passeio pela escrita”, dinamizada por Teresa Lopes Vieira 
 

Quando consegui juntar as letras e soletrar palavras, achei que já 
tina descoberto a leitura. Mas as palavras precisavam de ser mistura-
das, ou seja, tinham de procurar o equilíbrio. Então, descobri as frases 
e achei a harmonia. Mas as frases também se podiam misturar, baralhar 
e construir a história. Nessas histórias que os primeiros livros me trou-
xeram, fui aprendendo a encontrar novos mundos, fui viajando, achei 
novos personagens: homens, mulheres, crianças, jovens, velhos… 

 
Através das minhas leituras, primeiro imberbes e depois num cres-

cendo de complexidade, alarguei horizontes, visitei cenários de guerra, 
de paz, de amizade, de ódio, de conhecimento. Encontrei mundos 
novos, uns mirabolantes, outros mais comezinhos, uns fantásticos, 
outros sensaborões. 

 
Mas o melhor de tudo foram as viagens pelo espaço, na terra, no 

mar, no interior da terra, etc. 
 
Sentada, ou melhor enroscada no sofá, com um livro na mão, era 

onde me podiam encontrar. E lá partia eu, no mundo imaginário forne-
cido pelo escritor/a, mas também no meu, mergulhando em mil e uma 
aventuras ou histórias, rodeada de milhentos personagens. Percorria 
estradas, montes, montanhas, planícies, planaltos, oceanos e via água 
e mais água ou ar, até encontrar um porto seguro, onde finalmente des-
cobria a “minha” paz. 

Departamento de Línguas 
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“O grito da gaivota”  

Na minha opinião, o livro “O grito da gaivota” é muito interessan-

te.  O livro conta a história de Emmanuelle Laborit ,uma atriz sur-

da profunda agraciada com o Prémio Mollière. Emmanuelle vai 

contando a sua história desde a sua infância até os dias de hoje. 

Nos primeiros capítulos emocionei-me porque Emmanuelle era 

surda profunda e tinha medo de morrer, enquanto criança mas 

depois de ir com o seu pai a Washington, apercebe-se que há hipó-

teses de chegar a adulta, tal como vários adultos surdos que conheceu.  

Emmanuelle vai ter uma irmã chamada Maria, mas depois do seu nasci-

mento, Emmanuelle fica chateada porque antes era filha única e portanto os 

seus pais davam-lhe mais carinho e amor. A Gora que Maria nasceu, o amor e 

carinho que os seus pais lhe davam tem de ser dividido com a sua nova irmã. 

Emmanuelle vai ensinando a Maria a gesticular, através das mãos e esta vai 

aprendendo depressa. Ao longo dos capítulos Maria vai crescendo e tornando-se 

bilingue, conseguindo falar com a sua boca e gesticular com as suas mãos, 

podendo traduzir o que a sua irmã Emmanuelle diz. Emmanuelle começa a ter 

problemas na sua vida tais como o divórcio dos pais , a sua primeira paixão e 

traição, o seu primeiro roubo com a sua amiga e a bebida alcoólica.  

Emmanuelle não sabe qual vai ser o seu futuro então depois de pensar,  

diz que sempre gostou da arte e da criatividade mas não queria fazer a universi-

dade portanto descobre que, ao invés de ir para a universidade, podia ir para o 

teatro já que queria ser atriz. Ela fez  trabalho de baby-sitter,  e cuidou de duas 

irmãs, uma conseguia ouvir a outra é surda, tal como Emmanuelle; também cui-

dou de dois rapazes surdos. Emmanuelle vai contando histórias sobre o seu avô 

Henri Laborit que era um investigador-explorador do mundo vivo. Ela dizia que 

ele tinha estudado o comportamento humano e tinha escrito “toneladas” de 

livros. Emmanuelle explica que uma senhora chamada Ariane Mnouchkine ia 

fazer um filme e precisava de figurantes e Emmanuelle consegue ser figurante 

no filme. No capítulo seguinte Emmanuelle tinha medo de ter encontrado uma 

pessoa seropositiva e ter sido contaminada. Ela diz que no seu grupo só fumam 

um charro, mas nada de seringas ou heroína mas Emmanuelle tem consciência 

disso.  
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Emmanuelle acha que os adultos não deviam privar as crianças surdas da língua 

gestual. Ela conta que a amiga Sílvia tinha vivido uma mentira durante 15 anos porque 

os pais não queriam que os vizinhos soubessem que a Sílvia era surda. Emmanuelle já 

tem 19 anos, está aterrorizada porque ela quer muito passar, no exame. 1992, Emma-

nuelle tem 20 anos. Emmanuelle ouve a conversa da sua mãe com a Maria sobre uma 

operação milagrosa que podia devolver o ouvido aos surdos. Para além de Emmanuelle 

achar que os médicos devem trannsformar os surdos em ouvintes para que haja  um 

mundo perfeito. Ela fala de filosofia e diz que acabou o liceu com uma boa classifica-

ção e diz que vai “voar” a caminho do teatro. Emmanuelle entra numa peça chamada 

“Os filhos do silêncio” que relata um desafio de dois mundos: o mundo de Jacques, que 

ouve, e o mundo da Sara que é surda. Emmanuelle está contente por representar a peça , 

do inicio até ao fim, sem errar em nada e sem medos. Ela prepara-se para as duas even-

tualidades que são receber o Prémio Mollière. Emmanuelle teve dificuldade porque 

doía-lhe a barriga; estava nervosa; pensava no fracasso e, para piorar, a sala estava 

cheia de mulheres e atores, com câmara de filmar e flashes. Emmanuelle conta que 

sonhava com Marilyn Monroe mas é a primeira vez que uma atriz surda é nomeada 

para um Prémio Mollière. Ganham o Mollière pela melhor adaptação. Emmanuelle fica 

espantada porque apareceu na noticia surda-muda ganha Mollière. Emmanuelle diz que 

consegue ouvir o sucesso vibrar no seu corpo. Ela explica que está muito feliz por tra-

balhar e que os media se interessem pelo mundo do silêncio. Ela diz que gostaria de 

aprender a brigar; partilhar e a amar. Emmanuelle incentiva-se a não ter medo. Ela diz 

que não é velha mas diz que desde o seu nascimento aconteceram-lhe coisas. No final 

Emmanuelle fala sobre um professor de filosofia; depois diz que a gaivota cresceu e 

voa com as próprias asas. “Vejo como poderia ouvir. Os meus olhos são os meus ouvi-

dos. Tanto escrevo como falo por gestos. As minhas mãos são bilingues. Ofereço-vos a 

minha diferença. O meu coração não está surdo a nada neste mundo duplo. Custa-me 

muito deixar-vos.” 

Resumindo e concluindo “gaivota” refe-

re-se à si própria pois os pais deram-lhe esta 

alcunha porque ela gritava muito alto. No final 

ela fala de si própria e do seu sucesso nos pal-

cos franceses. 

 

Filipe Reis (8ºA) 
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T Í T U L O  D O  B O L E T I M  

Educar para a Cidadania 
 

  
 
 
 
 
Os alunos do 8ºano receberam a visita do voluntário João Carva-
lho, que veio da instituição Banco Alimentar. Estará connosco 
durante seis semanas.  
     Veio falar-nos da solidariedade e outros temas. Na primeira 
semana falou-nos das pessoas com “duas caras”; sobre portas e 
tivemos de escrever um texto sobre a hipótese de sermos uma 
porta, isto é, como seriamos, se fôssemos uma porta. Na semana 
passada fizemos um jogo, o João leu dois textos: um sobre a Joa-
na e o outro sobre o João. 
     A Joana era  uma adolescente que era rica, tinha um namorado 
e começou a faltar às aulas. 
O João era um jovem cujos pais foram presos por tráfico de dro-
ga, não queria ir às aulas e saia de casa…   
Depois o João deu-nos uns cartões e para cada situação que esta-
va no cartão tínhamos de responder a três perguntas. “ Como se 
sentiam?”, “ Como reagiam os amigos?” e “ Como reagia a família”. 
Na última semana em que o João vier, nós teremos de apresentar 
um trabalho sobre a solidariedade. 
 

CATARINA ANDRADE Nº6 8ºA 



    

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CARNAXIDE-PORTELA 
Ano 1 – Nº 2 – MARÇO 2013 

SE  EU  fosse … 

 

Se eu fosse uma porta seria de metal,  

A fechadura seria de diamante 

A dobradiça também seria de metal 

O visor era de vidro e alumínio; 

Para me poderem abrir era preciso  

Marcar um código de segurança 

Porque não sou uma porta qualquer…. 

SE EU fosse ... 

Uma Boa Páscoa 2013 


