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Agrupamento de Escolas de Sabóia 

EDITORIAL 

 Olá leitores do ECOS, 

sejam bem-vindos ao nosso 

número 26, o primeiro deste 

ano letivo. 

 Estamos de volta com mais 

acontecimentos e novidades do 

nosso agrupamento.  

 Com o frio que já se faz 

sentir, aproveitem as nossas 

notícias quentinhas elaboradas 

por alunos, docentes e assisten-

tes operacionais, a quem desde 

já agradecemos a colaboração. 

 Resta-nos desejar a todos 

uma Santo e Feliz Natal e um 

Ano Novo coberto de sucessos e 

recheado de alegrias. 

 

 O Clube dos Media 

acontece 

FICHA TÉCNICA 
 

Responsáveis pela Edição: 

 Clube dos Media 

 Departamento de Líng., Expr. e CSH 

 Equipa PTE 

Impressão: 

 Reprografia da EB de Sabóia nº1  

Colaboradores: 

 Turmas: 5ºA, 6ºA, 6ºB, 7ºA,  8ºA, 

9ºA, Brigada da Saúde 

 Diretor José Ribeiro 

- Professores(as) Fátima Fernandes, 

Luís Guerreiro, Rosália Ribeiro, Isabel 

Correia, Carla Silva, Helena Marques, 

Luis Pereira, Silvia Fernandes,  Carlos 

Alves, Vanda Ribeiro, Educadoras 

Manuela Mendonça e Madalena Janes 

Tiragem: 

- 100 exemplares / dezembro de 2011 

FEIRA MEDIEVAL - SABÓIA 2011 

 

 

 

Publicado em http://ecos
-saboia.blogspot.com/ 

No dia 22 de Junho realizámos a Feira Medieval, activi-
dade que pretendeu envolver todos os alunos do agru-
pamento, professores e comunidade educativa. 

Comemorámos o encerramento de mais um ano letivo 
numa mostra viva da realidade intercultural que nos 
rodeia. 

Deixamos aqui agradecimentos a todos os que tornaram 
possível a realização desta iniciativa: Junta de Freguesia 
de Sabóia que co-organizou a parte nocturna da feira, 
restantes juntas de freguesia da área do agrupamento 
(Luzianes, Pereiras e Santa Clara) que colaboraram no 
transporte dos alunos/crianças e outros intervenientes na 
feira (também a J. F. de S. Martinho das Amoreiras e o 
Município de Odemira), elementos da comunidade local 
que dinamizaram as oficinas, pessoal não docente, pro-
fessores e alunos do agrupamento, TAIPA, Gentes do Alto 
Mira e Grupo de Violas Campaniças de S. Martinho das 
Amoreiras. 

http://ecos-saboia.blogspot.com/2011/06/feira-medieval-saboia-2011.html
http://2.bp.blogspot.com/-ix4q6YxVVMY/TgpxSr-zdDI/AAAAAAAAAFs/NUVggT-4lzo/s1600/Imagem%2B1725.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-MKPViVShbho/TgpyjoVZR2I/AAAAAAAAAGs/6IqXAJ_je58/s1600/SDC11371.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-ix4q6YxVVMY/TgpxSr-zdDI/AAAAAAAAAFs/NUVggT-4lzo/s1600/Imagem%2B1725.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-iHfeyo85zsY/TgupaaTIaBI/AAAAAAAAAHk/laDN4K7qmYs/s1600/IMG_0014.JPG
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Agrupamento de Escolas de Sabóia pré-escolar 

 

Dia das Bruxas – 31 de outubro 
 

 No dia das Bruxas tivemos a visita de uma 
bruxa, não tivemos medo, gostamos muito e 
divertimo-nos brincando aos fantasmas e bruxi-
nhas. 
 Realizámos alguns trabalhos para come-
morar a data, as nossas aboborinhas ficaram 
mesmo engraçadas. Os pais colaboraram trazen-
do para o Jardim de Infância uma grande ABÓ-
BORA que num instante mágico” se transformou 
numa bruxa assustadora, depois decidimos fazer 

“bruxinhas iluminadas” para lhe fazerem compa-
nhia. Com os bocados que tirámos de dentro da 
abóbora fizemos um ótimo doce, seguindo a 
receita que uma das mãe nos deu. 

 

“Doce ou susto”? 
Preferimos o doce, e ao prová-lo ficámos delicia-
dos.  
O mesmo aconteceu no Agrupamento de Sabóia, 
que ao provaram do nosso doce durante o con-
curso, ficaram “assustadoramente” deliciados 
atribuindo o 2º prémio ao doce de abóbora do 
Jardim de Infância de Luzianes-Gare. 
Queremos partilhar convosco esta iguaria, para 
que possam fazê-lo deixamos aqui a receita:  
 

DOCE DE ABÓBORA 
 
Ingredientes: 
1 kg de abóbora amarela sem casca nem pevides 
750g de açúcar 
raspa de 1 laranja 
1 pau de canela 

 
Preparação: 
Deita-se dentro de uma panela a abóbora bem 
lavada, sem casca, nem pevides e cortada em 
pedaços pequenos. Junta-se-lhe o açúcar, a ras-
pa de laranja e o pau de canela. Mexe-se para 
misturar tudo e leva-se a lume brando para cozer 
lentamente. 
De vez em quando mexe-se com uma colher de 
pau (cuidado porque tem tendência a salpicar), 
para não pegar ao fundo e deixa-se atingir o pon-
to de estrada (quando se deita um pouco de 
doce num prato e ao passar com a colher de pau, 
forma-se uma "estrada"). 
Retira-se do lume e deixa-se arrefecer, deita-se 
dentro de frascos. 

 
É ótimo servido com nozes. 

     

J.I. de Luzianes-Gare 
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Agrupamento de Escolas de Sabóia acontece 

 No dia 2 de novembro, a escola de 
Sabóia foi novamente palco das festividades 
alusivas ao dia das bruxas, conhecido como 
“Haloween”. 
 Tudo começou no dia 28 de outubro 
com a exposição de chapéus de bruxa elabo-
rados pelos alunos com muita criatividade e 
imaginação. Toda a comunidade escolar 
pôde observar e escolher o seu favorito. A 
votação aconteceu no dia 2 de novembro, 
resultando numa mão cheia de vencedores, 
uma vez que houve vários empates.  
 O 1º lugar vai ser dividido pelas alunas  
Joana Coelho e Raquel Cabrita da turma do  
8ºA. Parabéns também aos alunos que fica-
ram em 2º e 3º lugar: Tatiana Silva (2º lugar), 
Fábio Martins, João Santos, Tiago Cortes, 
Alexandre Rodrigues, Mariana  Alexandre e 
Andreia Guerreiro (3º lugar). 
 

 
 

 De referir também a decoração feita 
pelas turmas dos 5ºs anos em certos locais 
da escola que ajudaram a conferir um espíri-
to  ainda mais “assustador”. 
 
 

 
 
 No mesmo dia realizou-se o concurso 
de receitas com abóbora. O júri deliciou-se 
com as iguarias apresentadas por alunos, 
encarregados de educação, assistentes ope-
racionais e docentes.  
 Após votação 
renhida, apresentam
-se como vencedores 
a d. Cesaltina Guer-
reiro (1º lugar), o JI 

de Luzianes (2º lugar) e a prof. Ana Sofia 
Pereira (3º lugar).  Muitos parabéns e a 
todos os restantes concorrentes um bem 
haja pela colaboração! 
 
 Os  prémios serão entregues na nossa 
Festa de Natal! 

 
Dept. Línguas 
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Agrupamento de Escolas de Sabóia acontece 

A educação na I República 

 

Os alunos da turma do 9º A realizaram uma 

exposição na biblioteca escolar acerca da “Educação 

na I República”. 

 Nessa exposição, os alunos tentaram demons-

trar como era a educação durante aquele período 

(1910-1926) e a participação da mulher na socieda-

de.  

Proclamada a República, foi constituído um 

Governo Provisório chefiado por Teófilo Braga. Algu-

mas medidas tomadas pelo Governo Provisório aju-

daram a marcar a diferenças entre o velho e o novo 

regime: uma nova bandeira, um  novo hino (A Portu-

guesa) e uma nova moeda (o Escudo). Os republica-

nos acreditavam que para, a população ser algo acti-

va, e consciente, teriam que ter uma boa instrução, 

ou seja teriam que ter uma boa Educação, e a escola 

seria a responsável. Foram também, introduzidas, as 

escolas móveis, para poder chegar a todo o país e 

combater a taxa de analfabetos.  

Quanto às mulheres, houve alguns nomes 

que marcaram profundamente a história da repúbli-

ca e das mulheres portuguesas. Nomes como Ana de 

Castro Ósorio a escritora, feminista e activista repu-

blicana, também Carolina Beatriz Ângelo, a grande 

sufragista e fundadora da Associação de Propaganda 

Feminista e que foi a primeira mulher a votar em 

Portugal,  O 9º ano aprendeu assim quais as inova-

ções no ensino durante a I República e o surgimento 

de mulheres marcantes na vida cultural e cívica e 

que contribuíram para a afirmação dos direitos das 

mulheres.  

Margarida Dias e Rafaela Dias,  9º ano  

 

 

 

Escola e desertificação  

 Desde meados da década de 60, que se assis-

te em Portugal a um contínuo abandono dos campos 

com destino às principais cidades. Esta situação ori-

ginou uma dicotomia entre litoral e interior, o que 

veio a agravar as assimetrias já existentes ao nível do 

desenvolvimento, e consequentemente, a colocar 

mais dúvidas acerca da exequibilidade dos investi-

mentos públicos a longo prazo nas áreas rurais. Pese 

o facto de ser amplamente reconhecida como uma 

área fundamental para o progresso do país, a educa-

ção não fica imune a esta reforma “economicista”, 

projetada a “régua e esquadro” pelos executivos 

“vanguardistas” da grande capital. 

Retirar a escola a uma localidade por si só já despro-

vida de tantas outras coisas, é condená-la irreversi-

velmente ao abandono. 

 Apesar de exigir esforços redobrados por par-

te do poder central e local, a única solução passa por 

reformular do papel da escola na comunidade, 

enquadrando-a com as realidades endógenas e atri-

buindo-lhe um papel centralizador e multidisciplinar. 

Utopia? Utopia é considerar que a sua extinção pode 

conduzir a um modelo mais equitativo. Porque afinal 

de contas, a discriminação positiva não é mais do 

que uma recompensa justa para todos aqueles que 

sempre permaneceram em “su sítio”, parafraseando 

Eugénio de Sá. Que se pense nisto com muito respei-

to por todas as pessoas que ainda resistem nas 

aldeias abandonadas deste país. 

                                                            

 Prof. Carlos Alves 
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Agrupamento de Escolas de Sabóia a palavra 

Já sei o que vou ser… 
 
Já sei o que vou ser 
Por emprego vou lutar. 
Tenho muito a aprender 
Para animais ajudar. 
 
Gordos ou magrinhos, 
Pequenos ou grandões. 
Vou dar-lhes miminhos 
Para aquecerem corações. 
 
Por vezes estão doentes, 
Outras vezes são abandonados. 
Mas que lindos pacientes, 
Saem já curados. 
 
Luana Silvestre, 5ºA 

Encontro 
 
Marquei encontro 
Com o golfinho 
Esta noite. 
Em vez do golfinho 
Veio o tubarão 
Com os seus dentes afiados 
E assustou o João. 
 
Marquei encontro 
Com o golfinho 
Esta noite. 

Em vez do golfinho 
Veio a moreia 
Comprida, às riscas e muito 
feia. 
 
Marquei encontro 
Com o golfinho 
Esta noite. 
É às nove horas, 
Até logo. 
 
Sandro Matos, 5ºA 

Dois poemas escritos por alunos, seguindo um modelo do seu manual: 

IDIOMATISMOS 

Provérbio Austríaco:  
“Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn.” 
Tradução: 
“Uma galinha cega também consegue achar um grão.” 
 

Significa que, mesmo uma pessoa com dificuldades, tenta fazer alguma 

coisa, e que, no fim, consegue fazer alguma coisa! 

Flora Hentz, 7ºA  

“Cada cabeça sua sentença.” 
 

 

 

 

 

Significa que cada pessoa tem a sua 

forma de pensar, exprimir, decidir. 

 

“A cavalo dado não se olha o dente.”  
 

 

 

 

 

 
 
Significa que, quando nos dão alguma coisa,  
seja ela qual for, não devemos olhar colocar defeitos em 

pequenos pormenores…o que interessa é a intenção. 
Mónica Martins, 7ºA 
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Agrupamento de Escolas de Sabóia desporto 

 O Desporto Escolar é constituído este ano 

letivo por três grupos equipa: Futsal masculino, 

no escalão de Iniciados, Ténis de Mesa, masculi-

no e feminino, com participações em todos os 

escalões e Badminton, também com participa-

ções em todos os escalões nas vertentes mascu-

lina e feminina. 

 A participação tem sido muito significati-

va, estando a frequentar os grupos /equipa do 

Desporto Escolar quase 50% da população esco-

lar. Este número traduz a motivação dos alunos 

para as práticas desportivas. Esta é assim, por 

parte da escola, uma resposta muito importan-

te e de grande significado, para uma população, 

que de uma outra forma, dificilmente encontra-

ria na sua comunidade feed-back para os seus 

desejos e anseios de praticar desporto de forma 

organizada. 

 Em todas os grupos equipa são realizados 

dois treinos semanais, preparando assim os alu-

nos para a fase competitiva, que irá decorrer 

durante todo o segundo e terceiro período leti-

vo. 

 Para além dos grupos equipa, com trei-

nos organizados de forma regular, existem ain-

da um conjunto de atividades que serão realiza-

das ao longo do ano entre as quais podemos 

destacar: Corta-Mato, Torneio Concelhio de 

Andebol, Torneio Concelhio de Ténis de Mesa, 

Prova de Orientação entre muitos outros even-

tos que trazem à escola uma forte dinâmica e 

permitem uma formação global a todos os alu-

nos. 

Prof. Luís Guerreiro 

 

ESCOLA ELETRÃO 2010/2011  

... E à terceira foi de vez... 1º Prémio (per capi-

ta)!!  No dia 31 de Maio estivemos no Centro 

Cultural de Belém, na Sessão Switch Off do Pro-

jecto Escola Electrão. 

 Um dia de festa para premiar as escolas 

que mais se esforçaram na recolha de REEE 

(resíduos de equipamentos eléctricos e electró-

nicos)... e a nossa escola fez parte desse dia. 

Conquistámos o 1º Prémio per capita do grupo 

B (87,64 Kg por aluno) e trouxemos para a nossa 

escola mais um conjunto de prémios (televisor 

LCD, computador, videoprojector, sistema hi-fi, 

leitor multimédia e algumas lâmpadas de baixo 

consumo). 

 Mais uma vez, o ambiente está de para-

béns! Obrigado a todos os que contribuíram 

para mais este prémio! 

 

Publicado em 

http://ecos-saboia.blogspot.com 

http://ecos-saboia.blogspot.com/2011/10/escola-electrao-20102011.html
http://1.bp.blogspot.com/-cdmxGgLbGvE/Tpy2C75vM0I/AAAAAAAAAJM/x4N5qjRpnHE/s1600/electr%25C3%25A3o2011_07.jpg
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Agrupamento de Escolas de Sabóia acontece 

Viagem de estudo ao Parque Nacional 
da Peneda Gerês dos alunos do Clube 

dos Cientistas Ambientais. 
 
Nos dias 8, 9, 10 e 11 de Junho passados, 36 alu-

nos do clube dos Cientistas Ambientais acompa-

nhados pelos professores Sofia Pereira, Bráulio 

Reis, Fátima Fernandes, Rosália Ribeiro e Sérgio 

Costa participaram numa visita de estudo ao Par-

que Nacional Peneda e Gerês. Ficam aqui algu-

mas fotos "para mais tarde recordar”… 
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Agrupamento de Escolas de Sabóia brigada da saúde 

A BRIGADA DA SAÚDE 

EM AÇÃO… 
 

A Brigada da Saúde está de volta, con-

tando com um novo grupo, mas sempre empe-

nhada por promover saúde na nossa escola. 

Este ano a Brigada da Saúde conta com os alu-

nos do 9ºA, para além dos professores da equi-

pa de promoção para a saúde. 

Temos tentado diversificar as nossas 

ações e os temas abordados, tendo já desenvol-

vido ações no âmbito do tabagismo, da alimen-

tação e atividade física, da segurança na Inter-

net e da educação para a sexualidade. A nossa 

intenção é a de chegarmos um pouco a todos, 

informar e sensibilizar, promovendo estilos de 

vida saudável 

em desabono 

aos comporta-

mentos de ris-

co. 

Para sinalizar-

mos o dia Mun-

dial da alimentação, promovemos um “peddy 

paper” para alunos do 1ºciclo de Sabóia e do 

5ºano, exposi-

ções temáticas, 

projetámos um 

filme, dinamizá-

mos jogos inte-

rativos na biblio-

teca e realizámos um programa de rádio. No 

âmbito da sinalização do Dia do Não Fumador, 

apostamos na promoção de uma campanha de 

informação e sensibilização através da exposi-

ção de trabalhos de alunos, a projeção em con-

tínuo de apresentações em PowerPoint e da 

apresentação de programa de rádio, onde leva-

mos a cabo entrevistas para recolher o ponto de 

vista de um fumador e de um não fumador. 

Relativamente ao Dia Mundial de Luta contra a 

Sida a nossa ação envolveu a distribuição de 

panfletos e material alusivo à temática, para 

além de uma campanha que implicou a exposi-

ção de cartazes com mensagens apelativas de 

alerta para a problemática da SIDA e dos com-

portamentos de risco versus atitudes de prote-

ção associadas ao contágio desta doença. 

No âmbito da segurança na Internet, no 

dia 11 de Novembro, pudemos contar com a 

presença da companhia Vicenteatro que dina-

mizou, em cada turma, uma apresentação tea-

tral interativa, através da qual se pretendia cha-

mar a atenção 

para alguns dos 

perigos existen-

tes na Internet, 

testando os seus 

conhecimentos e 

ajudando-os a 

sedimentar as suas competências de autossegu-

rança, já que estes perigos são uma ameaça real 

para as crianças e jovens, e, em certos casos, 

até para os adultos… 

Relativamente à educação para a sexua-

lidade, nos dias 5 e 9 de Dezembro esteve pre-

sente na nossa escola, a dinamizar uma palestra 

para as turmas do 8ºA e 9ºA, respetivamente, 

uma enfermeira do centro de saúde e Odemira. 

Do conteúdo destas palestras daremos conta na 

próxima edição do ECOS. 

 

BOAS FESTAS E CUIDEM DA VOSSA SAÚ-

DE!! 

Até para o ano!! 

 

Brigada da Saúde. 
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Agrupamento de Escolas de Sabóia 1º ciclo / pré 

O Magusto 
 

 No dia 11 de 
Novembro de 2011, 
Dia de S. Martinho 
comemorámos o 
Magusto na nossa 
escola. A Junta de 
Freguesia ofereceu 
as castanhas e quem 

quis trouxe um doce. 
 
 Primeiro nós cantamos umas canções e 
depois foi a vez dos meninos da escola do 1º 
ciclo apresentarem a dramatização da Lenda de 
S. Martinho.  

 
CANÇÃO 

1, 2, 3 castanhas 
Eu te vou dar 

1, 2, 3, castanhas 
Para assar 

Castanhas quentinhas 
Ao lume a estalar 

Nós vamos assá-las 
Até nos fartar 

 

 
 Foi uma festa divertida pois apareceram os 
pais, avós, amigos, vizinhos, e muitas outras pes-
soas da aldeia.  

 
J.I. de Luzianes-Gare 

 

 

 

 
 

 

Poema de São Martinho 

 

É dia de São Martinho 

Castanhas vamos comer; 

Bem assadas, com carinho, 

Até nos apetecer… 

 

Já dizia a antiga lenda: 

Neste dia há sempre calor. 

Como se fosse uma prenda 

Oferecida com amor! 

 

Martinho foi bom soldado 

Socorreu um pobre mendigo 

E por tê-lo ajudado 

Ganhou um bom amigo! 

 

Com um coração bondoso 

Era valente cavaleiro; 

E passou a ser famoso 

Pelo mundo inteiro! 

 

Foi considerado Santo 

Por tão profunda bondade. 

Ao dividir o seu manto  

Com tanta solidariedade! 

 

É Dia de São Martinho 

Comem-se as castanhas  

E bebe-se suminho!!! 

 

1º e 2º anos -Turma A 
 Escola Básica nº 2 de Sabóia 
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Agrupamento de Escolas de Sabóia Biblioteca 

Neste ano letivo, a BE tenta 

de novo inovar, apoiar e, de 

alguma forma, acompanhar-

vos em mais uma etapa da 

vossa vida que, claro, conti-

nua a ter como instrumento imprescindível a 

leitura! Em primeiro lugar queremos destacar 

que a BE irá ter uma nova sinalética que estará 

de acordo com a da Biblioteca Municipal de 

Odemira. Por isso preparem-se para algumas 

mudanças... 

 Quanto às nos-

sas atividades, tem sido 

dada continuação às 

diversas atividades do 

mês, tais como, adivi-

nhas, o autor do mês, 

etc. Salientamos igualmente a hora do conto 

que tem sido dinamiza-

da pela docente Ana 

Pereira nas diferentes 

escolas do 1º ciclo e no 

pré-escolar que se tem 

realizado na BE, dinami-

zado com a ajuda das assistentes operacionais 

Fernanda Guerreiro 

e Cesaltina Guerrei-

ro para as turmas 

de Sabóia e de 

Pereiras-Gare. Os 

meninos de  Perei-

ras-Gare fizeram 

ainda outros traba-

lhos que estão expostos na nossa biblioteca e 

dos quais gostamos muito. 

No âmbito da comemoração do 5 de 

outubro, os alunos da turma do 9º A realizaram 

uma exposição na biblioteca escolar acerca da 

“Educação na I República”, tentando demons-

trar como era a educação durante aquele perío-

do (1910-1926) e a participação da mulher na 

sociedade.  

No âmbito da sinalização do Dia Mun-

dial da Alimentação, pudemos contar com jogos 

interativos disponibilizados nos computadores 

portáteis. 

A docente Fátima Fernandes desenvol-

veu com os alunos dos 6º e 8º anos, na discipli-

na de Formação Cívica, HGP e História, traba-

lhos no âmbito da comemoração dos Direitos 

Humanos, utilizando recursos da BE e contando 

com a colaboração das assistente operacionais 

para a elaboração de marcadores temáticos. 

Chegada a época natalícia, a BE solicitou 

a elaboração de mensagens de Natal/Ano Novo 

por alunos, docentes e não docentes em formas 

de livro aberto que decoram a nossa nova árvo-

re de Natal. Acrescentámos ao espírito natalício 

a leitura de contos de Natal a todas as turmas 

do 2º e 3º ciclos, assim como do 1º ciclo e pré-

escolar de Sabóia. A leitura será feita por alunos 

que se voluntariaram e a quem desde já agrade-

cemos, ao longo da última semana de aulas. 

Não deixem também de visitar a Feira 

do Livro a decorrer no Pavilhão da Junta de Fre-

guesia de 13 a 16 de 

dezembro, onde 

poderão aproveitar 

para fazer as vossas 

compras de Natal. 

Queremos 

ainda dar a conhecer a atividade “Quem conta 

um conto acrescenta um ponto” que já está dis-

ponível na BE e que conta com a vossa imagina-

ção e criatividade. Não se esqueçam de visitar e 

usar todos os recursos da BE sempre que preci-

sarem, e estejam atentos às novidades que 

temos para vocês no ano 2012!  

 

A Biblioteca Escolar 
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Agrupamento de Escolas de Sabóia 1º ciclo 

Visita ao “Circuito do Azeite” 
 

 No dia 26 de Outubro os alunos da EB1 e JI 
de Pereiras-Gare, foram a Albufeira visitar a 
exposição “O circuito do azeite”. A junta de fre-
guesia disponibilizou o transporte. 
 Quando lá chegámos, fomos recebidos 
pela “Mariazeitona” que nos levou para um ate-
liê onde estava a nossa guia. 
Primeiro vimos uma pequena oliveira e a nossa 
guia explicou-nos o processo da apanha da azei-
tona. 
 A Carolina e um menino de outra escola, 
foram varejar a oliveira enquanto o Henrique 
apanhava as azeitonas para um cesto.  
 As azeitonas boas para comer podem ser 
britadas ou retalhadas e foi isso que o Rafael fez, 
britou azeitonas. 

 A senhora que estava a ensinar-nos a bri-
tar, também nos disse que para as azeitonas se 
poderem comer, têm que se pôr em água e 
mudar a água todos os dias, durante pelo menos 
três semanas. 
 Depois fomos para o lagar, onde aprende-
mos como se fazia o azeite e onde ficámos a 
saber que o azeite não se mistura com a água. 
 De seguida aprendemos que o azeite é 
muito importante e que antigamente usavam-no 
para a iluminação. A nossa guia levou-nos a 
comer migas, azeitonas e pão com azeite. 

 Depois fomos explorar os diversos ateliês: 

o ateliê da cozinha “gourmet”, onde fizemos 
paté; o ateliê da cozinha tradicional, onde fize-
mos bolinhos de azeite; o ateliê das mezinhas, 
onde aprendemos como aliviar a dor de barriga e 
o ateliê do SPA, onde o Rafael e a Catarina rece-
beram massagens com cremes feitos de azeite. 
                  

                                                          
 Por fim fomos aprender a fazer sabão com 
soda cáustica, azeite e água e avisaram-nos que 
demorava 15 dias a estar pronto a utilizar. 
Antes de irmos embora, deram-nos o livro “O 

circuito do azeite com Mariazeitona”, para ler-
mos e colorir. 
 Foi um dia que ninguém vai esquecer, foi 
“espetaculoso”.  

Texto coletivo - EB1 de Pereiras-Gare 
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Agrupamento de Escolas de Sabóia pré-escolar 

KidSmart no Jardim de Infância 

 O Programa KidSmart tem por base um 
centro de aprendizagem, ou estação de trabalho, 
composto por um módulo integrador colorido 
fabricado pela Little Tikes, e complementado por 
uma solução composta por um computador IBM 
e software educativo desenvolvido pela Edmark. 

 Graças a este software instalado nas esta-
ções de trabalho, as crianças podem aprender 
matemática, ciências, ou criar os seus próprios 
contos animados, em linha com o programa edu-
cativo recomendado para esta primeira etapa da 
aprendizagem. 
 
 
 
J.I. de Sabóia 
 
 

 
 
 
 

Hora do conto na Biblioteca 

Dinamizada pela D. Cesaltina e D. Fernanda, para 

as crianças dos Jardins de Infância de Sabóia e 

Pereiras-Gare. 

 

    Vamos ajudar o ambiente 
e o JI de Sabóia também! 

 
 A Campanha "Pilhão vai à Escola" é um 
desafio lançado pela Ecopilhas, com o objetivo 
de sensibilzar a comunidade escolar para a 
necessidade de recolher seletivamente pilhas e 
baterias usadas. 
 A ação irá decorrer ao longo do ano letivo, 
terminando a 31 de Maio de 2012. 
 O Jardim de Infância de Sabóia participa 
nesta campanha, pelo que solicita a colaboração 
de todos para a entrega deste material nesta 
instituição. 

http://erte.dgidc.min-edu.pt/index.php?section=342
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Agrupamento de Escolas de Sabóia curiosidades 

Porque fechamos a nossa casa –  
Mas abrimos a nossa privadicade? 
 

Isto é uma pequena reflexão sobre os nossos 
hábitos de utilização da internet. 
As redes sociais são hoje em dia um instrumento 
poderoso que passa a ser integrado na nossa 
sociedade como coisas essenciais, como o tele-
fone ou a televisão e também a rádio.  
Fomos para uma viagem em que se tem logo de 
“postar” (do inglês “to post”- colocar) as nossas 
aventuras na página pessoal e adicionamos tam-
bém fotos. Agora chegou a a hora do mal.  
Cada um pode copiar as fotos, por exemplo, e 
mudá-las com ajuda do Photoshop - RELEM-
BRAM UM MUNDO DIGITAL ONDE TUDO É POS-
SIVEL.  
No fim, o indivíduo coloca as fotos transforma-
das novamente num blog ou num perfil, ou dire-
tamente na internet para aperfeiçoar/alterar a 
pessoa das fotos.  
Não devíamos revelar dados pessoais nestas 
redes sociais porque quanto mais revelamos 
mais estas podem ser utilizadas contra nós. 
Não é útil falar de férias antes delas começarem 
porque, constantemente, existem os ladrões a 
scannar a internet, a miúdos que dizem que vão 
de férias com a família toda e assim os ladrões 
sabem onde há uma casa para assaltar. 
Isto explica assim a pergunta do início porque 
fechamos a casa. Com este modos de postar 
todas novidades damos a chave da “nossa casa”- 

e mais uma coisa, reflitam um pouco sobre as 
fotos que são colocadas. Aquelas fotos todas tão 
bonitas podem ser um dia usadas num ou nou-
tro sentido contra nós.  
O que acham dum cantor famoso, que podem 
ver num filme no Youtube a fazer asneiras na 
juventude?! Não é muito útil.  
 

 

Agora, encontrem as diferenças… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Viegas, Ass.Operacional Nº.50 Reprografia 

Filmes Novembro/Dezembro 
 

Um Método Perigoso 
"A Dangerous Method" (2011) - Drama / Thriller 
De David Cronenberg, com Viggo Mortensen, Keira Knightley, Michael Fass-
bender 

Seduzido pelo desafio de um caso impossível, o Dr. Carl Jung (Michael Fass-
bender) aceita a bela mas desequilibrada Sabina Spielrein (Keira Knightley), 
como sua paciente em “Um Método Perigoso”. A arma de Jung é o método 
utilizado pelo seu mestre, o célebre Sigmund Freud (Viggo Mortensen). 
Ambos acabarão por cair no feitiço de Sabina. 

Ano: 2011 

Estreia nacional: 24 de Novembro de 2011 

País: Canadá, Alemanha, Reino Unido, Suiça 

Género: Drama, Thriller 

Duração: 99 min. 

http://www.cinema.ptgate.pt/filmes/7597
http://www.cinema.ptgate.pt/pessoas/108
http://www.cinema.ptgate.pt/pessoas/176
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Agrupamento de Escolas de Sabóia curiosidades 

Anónimo 
"Anonymous" (2011) 
Drama 
De Roland Emmerich, com Rhys Ifans, Vanessa Redgrave, Sebastian Armesto 
Passado na cena política da Inglaterra de Elizabeth, “Anónimo” especula acer-
ca de uma questão que tem intrigado durante séculos académicos e mentes 
brilhantes, como Mark Twain, Charles Dickens, e Sigmund Freud: quem real-
mente criou o trabalho creditado a William Shakespeare? Especialistas têm 
debatido, livros têm sido escritos e estudiosos têm dedicado as suas vidas para 
proteger ou desmentir teorias em torno da autoria das obras mais conhecidas 
da literatura Inglesa. “Anónimo” revela uma possível resposta, com foco num 
tempo de intrigas políticas, romances ilícitos na Realeza, e esquemas de 
nobres gananciosos sedentos pelo poder do trono, trazidos à vida no mais 
improvável dos lugares: o palco de Londres.  

Ano: 2011 

Estreia nacional: 01 de Dezembro de 2011 (Data prevista) 

País: Reino Unido, Alemanha 

Género: Drama 

Duração: 130 min. 

Distribuidora: Columbia TriStar Warner 

A Saga Twilight: Amanhecer Parte 1 
The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1 
Nos aguardados capítulos finais da "Twilight Saga", a felicidade dos recém-
casados Bella Swan (Kristen Stewart) e Edward Cullen (Robert Pattinson) é 
interrompida quando uma série de traições e desgraças ameaça destruir o 
mundo deles. Após o seu casamento, Bella e Edward viajam para o Rio de 
Janeiro para a sua lua-de-mel, onde finalmente cedem à paixão. Bella desco-
bre que está grávida e, durante um parto quase fatal, Edward finalmente 
realiza o seu desejo de se tornar imortal. Mas a chegada da filha, Renesmee, 
coloca em movimento uma perigosa cadeia de eventos que encurrala os 
Cullen e seus aliados contra os Volturi, o conselho de líderes vampiros, pre-
parando assim o palco para uma batalha sangrenta. 

Ano: 2011 

› Estreia nacional: 17 de Novembro de 2011 

País: EUA 

Género: Drama, Fantasia, Romance, Thriller 

Duração: 117 min. 

Classificação: M/12 

Distribuidora: ZON Lusomundo 

Realização: Bill Condon 

(pesquisa feita por Jule Ferl, 8ºA) 

http://www.cinema.ptgate.pt/filmes/7599
http://www.cinema.ptgate.pt/pessoas/1231
http://www.cinema.ptgate.pt/cartaz/proximas
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Agrupamento de Escolas de Sabóia pré-escolar 

Dia Mundial da Ciência / 24 de novembro 
 
Comemorámos na nossa sala, no dia 25, com experiências: 

- Com um balão 
- Um pedaço de garrafa 
(Leonardo) 
 

- Enche o balão com ar 

(Leonardo) 

Depois larga e cai… 
(Leonardo, Rodri-
go) 
 

 

Conclusão: O ar do 

balão empurra a 

garrafa (Mariana) 

- Põe o balão no 
“pedaço” da garrafa 
(gargalo) 

- Foi com água (Samuel) 
- Temos água no alguidar 
(Leonardo) 
- Uma garrafa de água 
(Mariana) 
- A Madalena fez buracos 
com um bico, na garrafa em 
baixo (Mariana, Samuel, 
Rodrigo) 
Pusemos a tampa e empur-

rámos a garrafa na água. E 

entrou pouca água. 

- Depois tirámos a 
tampa e empurrámos  
outra vez a garrafa 
para o fundo e entrou 
muita água (Samuel) 
- Tapámos a garrafa e 
levantámos e não caiu 
água (Rodrigo) 
- Depois o Rodrigo 

tirou a tampa e come-

çou a água a correr 

(Samuel) 

Conclusão: A garrafa está cheia de ar. Quando a garrafa está fechada a água não entra porque a 
garrafa tem ar. (Mariana) 
Quando tiramos a tampa o ar vem (entra) e a água sai (Rodrigo)                     

J.I. de Pereiras Gare 
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Agrupamento de Escolas de Sabóia pré-escolar 

 

 
 

Entre outras coisas deliciosas e saudáveis, fizemos espetadas de fruta…                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Também quisemos festejar o “Bolinho, Bolinho”, em Novembro (dia 2). 
Com os meninos do 1º ciclo, preparámos os nossos sacos (carimbámos com folhas)… 
 
          E saímos pelas ruas de Pereiras… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

J.I. de Pereiras Gare 
 

 

 

Semana da Alimentação 

… Vejam, que bom aspeto! 

E estavam mesmo deliciosas!  
Nós adoramos fruta e o nosso lanche da manhã à 3ª 
e 5ª feira, é sempre fruta! 

O “Bolinho, Bolinho” 

Recebemos alguns docinhos (não muitos para não 

nos fazer mal!) 
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Agrupamento de Escolas de Sabóia entrevista 

ENTREVISTA AO ASSISTENTE OPERA-
CIONAL Sr. MARTIN VIEGAS 

 

Resolvemos fazer uma entrevista ao Sr. Martin 

Viegas, por ser alguém que nasceu e viveu no 

estrangeiro (Alemanha) e que nos pode contar 

algo mais sobre o país e as pessoas. Como nós 

também nascemos na Alemanha, mas não tive-

mos a vivência lá, decidimos “matar” a nossa 

curiosidade ouvindo as recordações de quem já 

lá esteve. 

MAJA: Sr. Martin, em primeiro lugar obrigada 

por nos receber. Em que cidade nasceu e quan-

to tempo viveu lá? 

Sr. Martin: Nasci em Münster Westfália, e vivi lá 

33 anos. 

MAJA: O que é que trabalhou na Alemanha? 

Sr. Martin: Eu trabalhava como carpinteiro. 

MAJA: Quando é que veio para Portugal e por-

quê? 

Sr. Martin: Vim em 1999 em Julho porque a 

situação económica na Alemanha piorou e em 

Portugal já tinhamos uma casa. 

MAJA: Onde é que conheceu a sua mulher? 

Sr. Martin: Foi numa gelataria, na Alemanha em 

Münster Westfália em Maio de 1985. 

JULE: Gostaria de saber qual a maior diferença 

entre as pessoas alemãs e as portuguesas. 

Sr. Martin: Eu acho que a diferença entre os 

Alemães e os Portugueses é que os Portugueses 

dão mais importância à comida do que os Ale-

mães. 

JULE: Sentiu algum tipo de discriminação quan-

do veio para cá? Se sim, de que forma? 

Sr. Martin: Quando vim para cá não, só depois, 

havia sempre comentários. 

MAJA: O Sr. Martin adotou os costumes e tradi-

ções de Portugal ou mantém os que tinha na 

Alemanha? 

Sr. Martin: Alguns costumes Alemães mantive e 

outros adotei de cá. 

JULE: Costuma visitar a sua terra? 

Sr. Martin: Não. 

MAJA: Porquê? 

Sr. Martin: Porque não tenho família lá. 

MAJA: Está a pensar algum dia regressar para a 

Alemanha de vez ou fica em Portugal? 

Sr. Martin: Estou mais a pensar em ficar em 

Portugal. Claro que quando as coisas correm 

mal, penso em regressar mas na realidade não 

vale a pena. 

JULE: O Sr. Martin tem filhos cá. Acha que eles 

iam gostar de viver na Alemanha? 

Sr. Martin: A Celina gostava. A Vanessa e o Den-

nis se calhar não iriam gostar de viver na Alema-

nha. 

MAJA: Há quanto tempo já trabalha na Escola 

de Sabóia? 

Sr. Martin: Comecei em 1999 como guarda 

noturno e fiz isto até 2005. Desde 2005 até hoje 

trabalho como assistente operacional (auxiliar). 

MAJA E JULE: Obrigada pelo seu tempo. 

Ficha Biográfica do Assistente Operacional Martin Viegas 

Nome Completo: Martin Bernhard Rodrigues Viegas 

Data de Nascimento: 5 de abril de 1967 

Origem: Münster Westfália 

Ocupações na Escola Básica de Sabóia nº 1 : Guarda Nocturno 

(1999-2005)  Assistente Operacional (auxiliar) (2005-Presente)  Jule Ferl e Maja Gerken, 8ºA 
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Agrupamento de Escolas de Sabóia clubes 

Clube dos cientistas ambientais 
em ação 

 Começámos o ano por nos associarmos à 
Brigada da Saúde, na dinamização do Peddy 
Paper no âmbito da sinalização do Dia Mundial 
da Alimentação. Foi uma atividade em que 
pudemos ver o entusiasmo dos nossos colegas 
do primeiro ciclo que se envolveram com todo o 
empenho nos desafios propostos, o que foi mui-
to gratificante para nós! 

Entretanto, o Clube dos Cientistas Ambientais 
deitou mão à tarefa 1 da “Gincana Rock in Rio”!  
Temos andado aí pela ruas de Sabóia a recolher 
resíduos de plástico e metal, contando com a 
colaboração da população local, que se tem 
mostrado muito disponível e colaborante. Des-
de já deixamos aqui o nosso muito obrigado! 
Associamos a esta recolha, uma campanha de 
troca de lâmpadas em que por cada lâmpada 
convencional damos uma lâmpada economiza-
dora, “o povo agradeceu” e nós contribuímos 
para a eficiência energética!! Ainda no âmbito 
da nossa participação nesta iniciativa, também 

nos envolvemos na venda de pulseiras “Por um 
mundo melhor” tendo já sido vendidas cerca de 
cem pulseiras. O produto desta venda, tal como 
consta do regulamento desta iniciativa, reverte-
rá para ações de solidariedade da “SIC Esperan-
ça”. 
 Tal como nos anos anteriores, continua-
mos a participar no Projeto Rios, tendo já decor-
rido a primeira saída de campo, no passado dia 
19 de Novembro, em que pudemos contar com 
a presença e colaboração das professoras Nádia 
e Helena Portas e do nosso colega Maurício 
Ramos que foi uma preciosa ajuda. Esta saída 
serviu para recolhermos dados para a monitori-
zação de Outono prevista neste projeto. Está 
prevista, ainda antes do final deste período, 
uma nova saída para concluir estas tarefas, 
nomeadamente no que diz respeito à captura 
de macro invertebrados que, sendo bio indica-
dores, nos servirão para tirar conclusões acerca 
da saúde do nosso rio. Fiquem aguardar os 
resultados desta monitorização! 
 O Clube dos Cientistas Ambientais conti-
nua, igualmente, a promover eco-feiras, a pro-
ceder à manutenção dos eco-pontos da escola e 
já iniciamos os trabalhos na nossa horta. Temos 
ainda o nosso viveiro de plantas autóctones em 
fase de revitalização, assim como o canteiro das 
ervas aromáticas. 
 
 Enfim, continuamos empenhados por um 
melhor ambiente na nossa escola! 
 

 
O Clube dos Cientistas Ambientais.  
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Agrupamento de Escolas de Sabóia ludiquices 

QUEM É QUEM? 

Pois é, já fomos como vocês: fofinhos, reguilas, bem ou mal comportados, enfim, crianças. 

Será que conseguem adivinhar de que professor se trata? Ora vejam lá bem... 

 

1.                                                             2.                                                                3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.                                                           5.                                                                6. 


