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Este primeiro período passou num ápice. Pelo menos para mim! Talvez porque na escola de-

correram inúmeras atividades em que partilhamos momentos de alegria e aprendizagem. Tal-

vez porque na escola vivenciamos neste trimestre experiências inovadoras e gratificantes.  

Há poucos dias, numa conversa com alunos, dizia-lhes que a escola serve para exercitar o cé-

rebro, para nos fazer pensar, para nos fazer questionar o mundo que nos rodeia. Os conteú-

dos, ou seja, as matérias são os halteres, o espaldar, as bicicletas estáticas deste ginásio que é 

a escola e o professor mais não é que o personal trainer que está disponível para ajudar cada 

um a desenvolver ao máximo as suas potencialidades. Nem todos podemos ser como Pedro Nunes ou Joaquim Agosti-

nho, mas todos podemos dar o nosso melhor. Assim, para que tal aconteça, não nos podemos esquecer que, como 

em qualquer ginásio, não basta ter o cartão, ir lá, ter um personal trainer (PT) e vê-lo realizar exercícios para que o 

nosso corpo fique tonificado. O mesmo se passa com a escola, não basta vir e ir às aulas, é necessário o esforço pró-

prio que cada um tem de fazer por si, que é dar o seu melhor para obter o resultado desejado. 

Na época que se avizinha, os desejos vão muito além dos bons resultados escolares. É Natal!  

Mas, como referi que a escola serve para exercitar o cérebro, questiono-me - o que é o Natal? 

A palavra Natal tem a sua génese em nātālis  (latim) que significa - do nascimento. É fácil então entender que se feste-

jamos o Natal, festejamos o nascimento, e o fato de se escrever com letra maiúscula (das aulas de física e química re-

cordo que as unidades com letra maiúscula são uma homenagem a alguém) pretende então assinalar que se trata de 

um nascimento especial, o nascimento de um homem que procurou deixar uma mensagem de paz e amor. Penso 

que, independentemente da religião ou credo de cada um, o importante é a mensagem que se pretende assinalar ou 

recordar nesta data. Uma mensagem de harmonia, amor, paz e compreensão, pelo que procuremos dar o melhor de 

nós assim como compreender o outro aceitando e respeitando as suas falhas e diferenças. Acredito que juntos pode-

mos ser melhores e mais fortes. 

Boas festas e feliz Natal para todos nós.     Marco Rosa 

Nota aos alunos - ao escrever este editorial referi nomes de coisas e pessoas que podes desconhecer assim como fiz 

comparações que possuem um nome em português, desafio-te a exercitar o cérebro, investigares e descobrires a que 

me refiro. Fico a aguardar que me digas.  
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Nesta edição: 
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No dia 3 de dezembro, o Departamento de Ci-
ências Artísticas e Tecnológicas e a Biblioteca Escolar, 
em parceria com o CRI, comemoraram o Dia Internaci-
onal das Pessoas com Deficiência. 

Os alunos e professores assistiram a curtas-
metragens sobre o tema da inclusão e participaram 
no workshop de LGP (Língua Gestual Portuguesa), di-
namizado pela terapeuta da fala, Mónica Morganheira. 
Aprenderam o alfabeto gestual, algumas expressões 
de cortesia e vocabulário de Natal. Foi ainda gravada 
uma mensagem de Natal em LGP para os alunos dos 
países parceiros do projeto Ersamus+. No fim, todos 
provaram os deliciosos bolinhos feitos pelo grupo de 
Educação Especial. 

À espera, as crianças do Pré-Escolar e 

do 1.º Ciclo e os respetivos professores. Du-

rante uma hora, Entre Estrelas e Estrelinhas – 

Este Mundo And[ou] às Voltinhas. Com as pa-

lavras poéticas de José Fanha, as informações 

científicas do Professor Carlos Fiolhais e as 

músicas   divertidas   de   Daniel  Completo   as   

crianças de Avis aprenderem o que foi o «Big 

Bang», quem inventou a lâmpada, que uma 

ideia «é uma luzinha» que ajuda a ver melhor, 

que o poeta se deixa apaixonar quando vê «a 

luz da lua/ Numa noite de luar», que é «por 

causa da gravidade» que «planetas e estreli-

nhas/ andam todos às voltinhas». Esta viagem 

no espaço foi ainda mais especial, pois coinci-

diu com o 12.º aniversário da Biblioteca Escolar 

Mestre de Avis. 

Quando José Fanha e Daniel Completo 

saíram do «Planeta» Avis, os corações das 

nossas crianças ficaram mais quentinhos e as 

suas cabeças cheias de ideias para escreve-

rem o seu próprio livro sobre planetas, astros e 

cometas. 

O projeto Ler
+ 

Espaço está ser desenvolvido pela 

Biblioteca Escolar e pelo Departamento de Matemática e 

Ciências Físico-Naturais em parceria com o Conselho de 

Docentes, o Departamento de Línguas e os professores 

de Educação Visual e Tecnológica..                                                                                                                

Sandra Serrão (PB Avis) 

Dia Internacional das Pessoas com Deficiência 

Ler+ Espaço: «Escuto. Aqui Planeta Avis» 

5 dezembro 2018 

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0… descola-

gem do foguetão comandado por José Fanha e 

Daniel Completo em direção ao planeta Avis. 
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No decorrer do 1º período realizámos e participámos em 

muitas atividades: Dia Mundial da Alimentação, Halloween, Exer-

cício: “a Terra Treme”,  Missão Pijama- Dia Nacional do Pijama. 

Recebemos, com muito agrado, a visita da Lena na Hora do Con-

to para nos contar histórias e para podermos ler livros da Biblio-

teca Municipal. Fomos a Lisboa ao teatro, ver a Peça “Rapunzel” 

no Teatro Politeama e agora, estamos a realizar o projeto do Na-

tal! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 8 de novembro comemoramos o S. Martinho. 

Fizemos a festa no salão da Junta de Freguesia em con-

junto com a Ludoteca e a restante população. 

As senhoras fizeram a Tiborna com pão quente, açúcar 

e azeite. Também comemos chouriço assado e casta-

nhas assadas. 

Depois cantámos umas canções e houve um bailarico. 

O S. Martinho foi muito animado! 

Escola Básica e JI de Alcórrego 

S. Martinho em Alcórrego 

 

Atividades promovidas pela Biblioteca Escolar 

em parceria com o Departamento de Línguas, o 

Departamento de Expressões e do 1.º Ciclo 

(Inglês). 

Trabalhos realizados em articulação com a BE: 

Infográficos sobre a efeméride e o filme COCO; 

sacos do Pão por Deus: Português 8ºB; 

Molduras: Educação Tecnológica 2.º Ciclo; In-

glês 2.º Ciclo; 

Fotografias com informação biográfica: Espa-

nhol: 3.º Ciclo; Inglês 2.º Ciclo; 

Decoração da porta e jogos: Inglês 1.º Ciclo; 

Jogos (worm race): Inglês 3.º Ciclo e Educação 

Física; 

Flash Mob: Educação Física 2.º e 3.º Ciclo. 

Estas atividades contemplam o referencial 

Aprender com a BE e inserem-se também no 

Plano Nacional de Cinema, no tema 

«multiculturalidade» da Cidadania e Desenvol-

vimento e no projeto Erasmus+ «European Cul-

tural Treasures: where the past meets the futu-

re». 

Día de los Muertos, Halloween e  

Todos os Santos  
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É Natal 

Um dia especial, 

O melhor dia do ano 

Solidariedade e amizade 

Jesus faz anos. 

Desejamos felicidade, 

Damos os parabéns, 

Praticamos caridade 

Fazemos o bem. 

 

Reencontram-se familiares, 

Há grandes jantares. 

Trocam-se presentes 

Todos ficam contentes. 

Em todos os lares 

Há muito amor, 

Há frio nos ares 

Em casa calor 

 

Festejamos com carinho 

E muitas canções. 

Damos beijinhos 

Alegram-se os corações. 

O Natal nos traz 

Felicidade e paz, 

Amor e luz, 

O Natal é Jesus. 

    4º ano Avis  

 

 

Mais uma vez o JI de Ervedal participou no pro-

jeto  do Dia do Mais uma vez o JI de Ervedal participou no 

projeto  do Dia do Pijama, este ano foi a 7ª edição com a 

historia " a pedra falante. 

 

Também colaboramos na produção de postais de Natal para 

o Projeto ERASMUS+. 

  

JI  do Ervedal Natal 
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"Na semana de 29 de outubro a 2 de novembro recebemos na nossa escola, os parceiros do projeto 

KA2  " European Cultural Treasures: where the past meets the future”   cujos países parceiros são a Lituânia, Croá-

cia, Grécia, Espanha e Portugal. Reuniram em Avis para realizar diversas atividades como Workshops de Fotografia 

e QR Code, visitas ao arquivo fotográfico e ao museu local de cultura popular, apresentação de danças e trajes tra-

dicionais e mostra de jogos tradicionais. Os alunos visitantes ficaram instalados nas casas dos alunos portugueses, 

tendo gerado uma nova dinâmica nas famílias de acolhimento e na própria comunidade escolar. 

A Língua de comunicação entre os professores e os alunos foi o Inglês, o que contribuiu para melhorar o desempe-

nho de todos nesta língua estrangeira". 

. 

Erasmus + chega a Avis 

No âmbito do programa Erasmus+, projeto 

Beyond Borders, deslocaram-se a Bolonha (Itália) 

entre 11 e 14 de novembro, três docentes do Agru-

pamento de Escolas de Avis, para definir conjunta-

mente com os parceiros da Alemanha, Polónia, Espa-

nha e Itália, as mobilidades e atividades a  realizar 

até Agosto de 2020.  

 Durante esses dias foi possível assistir a várias 

aulas onde foi implementada a metodologia de ensi-

no “flipped classroom” e observar a prática da inclu-

são na escola, de alunos com necessidades educati-

vas severas. 

Este encontro foi muito proveitoso porque 

permitiu contatar com uma realidade muito diferen-

te da nossa, onde a Escola  é mais valorizada por to-

da a comunidade educativa, trabalhando com horá-

rios escolares mais reduzidos e em que o envolvi-

mento familiar ajuda a promover o trabalho autóno-

mo dos alunos. 

O próximo encontro decorrerá em Avis entre 

10 e 15 de março e esperamos since-

ramente que seja tão gratificante co-

mo este. 

Erasmus + Bolonha 
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Dia 4 de dezembro de 2018, vieram à 

nossa sala, três estudantes da Faculdade 

de Medicina de Lisboa, falar-nos sobre os 

consumos e vícios do tabaco, álcool e 

droga. 

     Disseram-nos que o tabaco faz mal ao 

coração, aos pulmões, ao cérebro e aos 

dentes, ficandos amarelos. 

     O álcool prejudica o coração, o cére-

bro, o fígado e o sangue. 

     A droga faz mal ao coração, ao cérebro 

e ao sangue, podendo causar cancro. 

     Estes estudantes, também nos alertaram para certos vícios que nós costumamos fazer nomeadamente ver televi-

são durante muitas horas, comer muitos doces etc… 

Consumos e vícios do tabaco, álcool e droga 

"Realizou-se no passado dia 29 de novembro pelas 10.00 horas, num clima de boa disposição e de sã camarada-

gem, o Corta Mato Escolar, com a participação de 76 alunos do 1º, 2º e 3º ciclos do Agrupamento de Escolas de 

Avis.Os seis primeiros classificados nos respetivos escalões, foram apurados para o Corta Mato Distrital, a reali-

zar no dia 11 de dezembro em Monforte."  

Corta Mato Escolar 

Dia Internacional dos Direitos Humanos 

No dia 10 de dezembro o Agrupamento celebrou mais uma vez o 

Dia Internacional dos Direitos Humanos. Durante toda a semana os jo-

vens e os adultos assinaram petições por pessoas vitimas de persegui-

ção por parte de governos tirânicos, fanáticos  e não respeitadores da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os alunos assistiram ainda 

à projecção de um documentário sobre a História dos Direitos Humanos 

e à projecção dos trabalhos realizados pelos alunos do 7º ano, no âmbi-

to da área transdisciplinar de Cidadania e Desenvolvimento. 
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  Vingadores: Guerra Infinita  

O filme da Marvel “Vingadores: Guerra Infinita” é um 

dos ou até mesmo o melhor filme de super-heróis de 

todos os tempos.  

Este filme reúne todo o universo cinematográfico da 

Marvel, como os Guardiões da Galáxia, Homem de 

Ferro, Thor, Pantera Negra, Capitão América e o filme 

mais recente do Homem – aranha.  

Nesta longa-metragem, a sua realizadora fez o que 

nenhum outro realizador fez: juntar mais de sessenta 

heróis num filme! Estes heróis têm de combater o vi-

lão mais temível de todos os tempos: o Thanos e a sua 

ordem negra, onde se encontram quase todos os seus 

filhos. 

O objectivo do vilão é tornar o universo num sítio mais 

sustentável, juntando as seis jóias do infinito numa 

manopla. Depois, ao estalar dos dedos, ele dizima me-

tade do universo, fazendo desaparecer muitos dos 

heróis. 

Este foi o melhor filme de todos os tempos, pois junta 

tudo o que eu gosto: super-heróis, muito drama e, 

apesar de ainda não ter mencionado, alguma comédia 

também. No entanto, nem tudo me agradou, pois o 

final do filme é um pouco decepcionante. Assim, 

aguardo pela sequela, prevista para abril de 2019. 

               9º A 

 

 

Vou-vos falar de um livro que li e nunca mais es-

queci, e que me emocionou muito, levando-me 

quase às lágrimas. 

O livro intitula-se “Um gato tem sete vidas” e é da 

autoria de Luísa Ducla Soares. Conta a história de 

um gato que tem diversos encontros com a mor-

te. Esta é representada por uma gata branca, de 

olhos também brancos e de tamanho maior que o 

pequeno gatinho. Sempre que o gato se encontra 

com ela, perde uma das suas sete vidas; sempre 

que está à beira da morte a gata branca aparece-

lhe para lhe recordar que o seu fim está cada vez 

mais próximo. 

No entanto, o gato 

gosta de se encon-

trar com ela e das 

conversas que man-

têm, apesar de se-

rem curtas, pois é 

uma gata muito 

ocupada. Por outro 

lado, também a gata branca gosta de se encontrar 

com o pequeno gato: são a única companhia um 

do outro. 

Um dia, já na fase da velhice, o gato atinge o limi-

te das suas vidas e morre de vez. De causas natu-

rais, entenda-se. A sua amiga gata branca, a mor-

te, aparece e diz: “Tenho de te levar!”. O gato ver-

te umas lágrimas e finalmente fica com ela para 

sempre. 

É uma história muito emotiva, que nos ensina que 

a amizade não tem limites e não conhece diferen-

ças. É quase impossível que não toque nos nossos 

corações. Recomendo muito a leitura; vale muito 

a pena “perder” uma hora a ler este pequeno li-

vro!                                 9º B 

 

Um gato tem sete vidas 


