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EDITORIAL
Caros leitores do ECOS,
sejam bem-vindos ao primeiro
número deste ano letivo de
2013/14… edição após edição e
já vamos no número 32… como
o tempo passa!!
Voltamos com muitas notícias que revelam a diversidade
do trabalho realizado durante
este primeiro período que agora
termina. Esperamos que sejam do vosso agrado. Desejamos a todos os alunos umas
ótimas e retemperadoras férias
de Natal. Para toda a comunidade educativa do agrupamento
desejamos um Feliz Natal e um
Ano Novo melhor do que este
que agora está a finalizar...
...BOAS leituras para todas e
para todos!!
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Mais um prémio na recolha de REEE
Realizou-se na tarde de 4.ª feira, 16 de outubro, no auditório da
escola sede do agrupamento, a sessão de entrega do prémio Geração Depositrão 2013. Promovido pela ERP, empresa dedicada ao tratamento de REEE (Resíduos de Equipamentos Elétricos e
Eletrónicos) em fim de vida, o Projeto Geração Depositrão na vertente de recolha, visa a entrega destes equipamentos nas escolas
aderentes para que possa ser dado um tratamento correto a estes
resíduos. A Escola Básica de Saboia n.º 1 foi uma das 3 vencedoras a
nível nacional, em peso absoluto, com a recolha de 7099 Kg de
REEE. Recebemos um vale Worten de 1000€, um microondas e um
vale de 500€ do Pingo Doce a atribuir a uma instituição de solidariedade social escolhida por nós (Associação Ana Pacheco de Sabóia).
Foi um prémio que recebemos com grande alegria e que premiou
todo o trabalho desenvolvido por muitos elementos desta comunidade educativa. Obrigado a todos!. ... e o trabalho continua... REEE
em fim de vida são entregues no Agrupamento de Escolas de Saboia. O ambiente agradece... e nós também!!
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J.I de Saboia

O Jardim de Infância de Saboia participou, mais uma vez, no projeto “Mundos
de Vida”: Dia Nacional de Pijama. Este
ano contou com a colaboração do 1.º
ciclo e com a ajudinha do professor Paulo, na música, para o vídeo que realizou.

Com o professor Paulo

Foi um dia muito divertido!
Papagaio amigo
Fez uma canção
Quer cantar comigo
Com muita emoção
Sonha ser amado
E saber de cor
O significado
Da palavra amor
Amizade pura
Que a todos convém
Laços de ternura
Nos braços de alguém

“AMOR”

Amor é saudade
Amor é beleza
Amor é verdade
Amor é riqueza.
(Letra da canção para o Dia do Pijama
Música “Papagaio Loiro”.
Um agradecimento Especial à prof. Sílvia)

A avó da Ariana contou uma história na tenda improvisada
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Jardim de Infância de Luzianes-Gare
No dia 31 de
outubro comemoramos o

“Como fazer um vulcão de
bolhas coloridas”

Halloween,

decoramos a
nossa sala e recebemos a
visita de uma bruxa...

1- deitar num frasco
de vidro água, de seguida
juntar 2 gotas de corante
alimentar, juntar óleo de
Não tivemos medo!
fritar e deitar uma pastilha
Pois seguiram-se momentos mágicos que
efervescente. Iremos obnos divertiram imenso. Fomos à sala do 1.º ciclo
servar que bolhinhas coloonde as magias da “bruxa” os deixou a todos
ridas sobem sem parar. E ficamos a saber que
muito curiosos.
algumas substâncias não se misturam e são
mais leves que a água.
Também fizemos e comemos uma deliciosa
aranha.

“Como fazer um lápis levantar/levitar dentro
de um copo de vidro?”
Querem saber como? Vamos ensinar-vos:
O truque é atar o cimo de um lápis com
fio de pesca, de seguida atar a outra ponta do E tivemos um lanche diabólico com os colegas
fio ao cinto ou a uma presilha das calças. Colo- do 1º ciclo.
car o copo de vidro em cima de uma mesa e o
lápis lá dentro atado à pessoa que irá fazer a
magia acontecer (preparar tudo isto sem que
alguém veja) Sentada numa cadeira, com o movimento do corpo fará o lápis levantar ou baixar
sempre que queira. A alguma distância da mesa
quem está a ver ficará intrigado como esta magia acontece!

Foi mesmo um dia

Mágico!
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Dia do Idoso

Dia da Alimentação
No dia 16 de outubro, os alunos do primeiro ciclo e da educação pré escolar do
agrupamento de Saboia, comemoraram o
dia da alimentação em
Luzianes-Gare.

No dia 2 de outubro, nós (alunos do 1.º
No Centro Social, os alunos foram divi- ciclo de Luzianes-Gare) e os alunos do Jardim
didos em grupos com nomes de frutos para de Infância comemorámos o Dia do Idoso no
fazerem diversas atividades.
Centro Social de Luzianes-Gare.
Neste dia fizemos diversas atividades,
como por exemplo: jogos tradicionais, ginástica e o painel do idoso.
O painel do idoso foi uma atividade
muito divertida para nós e para os idosos.
Depois fomos almoçar frango assado,
batatas fritas, arroz, saladas e a sobremesa
foi pudim e gelatina.
Nós comemorámos este dia porque é
importante respeitar os idosos e porque eles
As atividades eram as seguintes: jogo podem-nos ensinar muitas coisas.
da bolacha, jogo da festa do leite, chás, fanJoão Carlos e Flávio, EB de Luzianes-Gare
toches, pão com chouriço, espetadas de fruta e a sessão com a higienista oral.
A minha viagem
Ontem
fomos até Lisboa e
passámos
pela
ponte 25 de abril.

Foi um dia muito divertido, aprendemos a
conviver uns com os outros e que é muito
importante termos uma alimentação equilibrada e saudável.
Mariana e Jéssica, EB de Luzianes-Gare

Fomos ver o Robin dos Bosques e as
personagens são o João Pequeno, o Frade
Feijão, o Rei Ricardo, o Príncipe João, o
Pitosga, o Piolho, a Lady Marian e a bruxa
Camafeu. Quando acabou o espetáculo
fomos almoçar ao parque e fomos brincar no
escorrega. Fiz escalada, andei atrás das
gaivotas e uma fez-me cocó em cima quando
eu estava a comer. Comprei algodão doce e
vi muitos aviões. Quando voltámos para
Saboia passámos pela ponte Vasco da Gama.
Catarina Lourenço, 3ºano, EB de Saboia nº2
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O Dia de S. Martinho

BOLINHO, BOLINHO

Os alunos da escola e do jardim de LuNo dia 1 de novembro, fomos comezianes-Gare, em conjunto com a Junta de morar o dia de Todos os Santos, pelas ruas
Freguesia de Luzianes-Gare, celebraram o da aldeia.
dia de S. Martinho no dia 11 de Novembro,
EB de Saboia nº2
no recinto da escola.

Havia doces, jogos, agua pé para os
adultos e não podiam faltar as castanhas assadas.

Também fizemos puzzles e havia um
placar de S. Martinho onde podíamos pôr lá
a cara e tirar fotografias.

“Bolinho, bolinho, pela alma do santinho!”

“Bolinho,
bolinho,
aqui para
o meu saquinho!”

“Bolinho, bolinho, à porta
do meu vizinho!”

Havia muita gente e muita diversão.

Nitascha e Isa, EB de Luzianes-Gare
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1.º ciclo
O Boris

A professora Cristina veio à escola lernos um livro que se chamava Boris Tem
Calma. Quando a professora acabou de ler
fizemos um amigo para o Boris com cartolina
e filtros de café. Pintámos os filtros e
metemos a secar. Quando secou cortámos os

filtros ao meio, colámos e fizemos a boca do nosso monstro.
Catarina Lourenço, 3º ano, EB de Saboia nº2
O nosso Boris terminado!

O Teatro ao Largo veio à escola mostrar-nos a peça do

João Flautinha.
O teatro foi muito giro, era feito com marionetas. A
história tinha soldados, um castelo, uma bela princesa, um
rei, a mãe do João e o João Flautinha.
As joias da princesa desapareceram e o rei mandou os
soldados descobrirem quem as tinha roubado, mas afinal
tinham

sido

eles. O João

Flautinha sem saber decobriu as joias e prometeu
aos guardas não os denunciar.
No final, o João Flautinha queria casar com a
princesa mas não casou porque a família está
sempre por primeiro logar e o João Flautinha tinha
muitas saudades da mãe.
Simão Dias, 3ºano, EB de Saboia nº2
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biblioteca

A hora do conto tem sido levada às escolas do 1º Ciclo e como mostram as imagens os alunos têm-se divertido muito.
Já contámos a história do "Boris" e fizemos uns monstrinhos

Os meninos dos Jardins de Infância de Saboia e de Luzianes-Gare
vieram à nossa biblioteca e fizeram bandeirinhas para animar a festa da
” Carochinha e João Ratão" da escritora

Comemorámos o Dia Internacional da Biblioteca Escolar com algumas quadras, que tiveram
como mote a própria biblioteca, e verificámos que temos alguns poetas e poetisas com futuro e
não só no 1.º Ciclo!!!

Vou à biblioteca
Ler livros de Aventura
Estou passada da boneca
Não tenho cura.

A Rebeca tem uma boneca
e vai à biblioteca
vai fazer muitas leituras
e observar as figuras.

Mariana-4ºAno- Luzianes

Lara-3ºAno-Santa Clara

Também nos 2.º e 3.º Ciclos temos alguns!!

Mas que linda Biblioteca
Que temos na nossa escola
Mais vale estar lá
Do que a Jogar à bola.

Entrei na Biblioteca
Sem nada para fazer
O dia está de chuva
Algum livro vou ler.

Joana Guerreiro-5ºAno-Turma A

Emanuel-8ºAno- Turma A
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biblioteca

PARTICIPA NAS ATIVIDADES/PASSATEMPOS
BIBLIOTECA ESCOLAR / CLUBE RÁDIO

Ganha cromos!!!
1

2

3

4

5

6

Na tua primeira participação ganhas uma
caderneta e o teu primeiro cromo da coleção!

Por cada participação ganhas um cromo
para colares na caderneta.
No final do ano letivo o aluno que tiver mais
cromos de participações ganha um PRÉMIO!

A Equipa da BE
Anodeletivo
Data
validade:
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2013/2014
Final
do ano letivo

Clube Rádio

1.ª EDIÇÃO

9

Desenvolver a criatividade

Despertar e divulgar talentos

Participa no Projeto
A nossa escola tem Talento?
Se achas que sabes:
- Cantar/tocar
- Ler poesia
- Contar histórias
- Contar anedotas
- Imitações
- Rádio novela, etc.
1ª Fase
- Fala com o Coordenador do Clube de Rádio (Prof. Paulo Pepe Botelho)

ou
com um dos Locutores da Rádio

e
Inscreve-te para um “Casting”

2ª Fase
-Gravação digital e divulgação na rádio dos diversos talentos e no final de cada
período ou atividade festiva, apresentação ao vivo para a comunidade escolar.

Motivar e desenvolver o espírito artístico na escola
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Clube dos cientistas ambientais e Brigada da saúde
em ação!

em prol
do ambiente
“Operação Tampinhas” e aproveitamos para fazer geocaching! Esta
ação consistiu na recolha de tampas de plástico no recinto do Festival Sudoeste, tendo sido recolhidos mais de 25 Kg, já encaminhadas para uma ação de solidariedade que visa a aquisição de uma
cadeira de rodas para um adulto
que dela necessita. Este ano o
voluntariado em prol do ambiente
vai ser uma das nossas bandeiras. Fica atento às nossas ações e
junta-te a nós!
Um dos projetos do primeiro
período é o dos “Jardins Suspensos
de Saboia”. Neste temos estado a
criar hortas e jardins verticais, com recurso à reutilização de materiais. Para
dar mais cor à nossa escola, também
desafiamos professores e assistentes
operacionais a participar. Nos dias 16
e 17 de dezembro poderás ver estas
obras de arte expostas na escola.
No âmbito da nossa participação no Projeto Rios, está agendada
para o dia 7 de dezembro uma saída
de campo para se proceder às tarefas relacionadas com a monitorização de outono.
Para saberem mais sobre que
andamos a fazer podem acompanhar-nos através do nosso blog
http://saude-e-ambiente-emsaboia.blogspot.pt/

Pelo
segundo ano consecutivo o
Clube dos Cientistas Ambientais está
a trabalhar em articulação com a Brigada da Saúde, porque a Saúde é o
Ambiente são inseparáveis e em equipa vencedora não se mexe!
Em conjunto, continuamos a estar envolvidos em atividades que visam melhorar a nossa escola… Temos
feito a manutenção dos eco-pontos, dos
nossos aquários, do lago das tartarugas, temos levado a cabo a monitorização em termos de energia, água e
resíduos no âmbito da implementação
programa Eco-Escolas, o restauro do
nosso galinheiro, tratado da nossa
horta biológica e do canteiro das aromáticas, sinalizamos o Dia mundial
da Alimentação com o jogo “Às voltas
com a Roda” que envolveu a participação enérgica e animada dos alunos do 5.º e 6.º anos. Participamos
no passeio de bicicleta do “Dia do
Não Fumador” provendo o jogo
“Cigars Bowling” para os alunos participantes e aproveitamos para colher bolotas de sobreiro que já plantamos no nosso viveiro. No “Dia da
Floresta Autóctone”, realizámos
uma saída de campo para plantar
sobreiros, num terreno próximo da
nossa escola, que criamos no nosso viveiro de plantas autóctones e
pudemos contar com a amável colaboração dos proprietários do terreno e de elementos do Parque Natural da Costa Vicentina e Sudoeste
Alentejano, o Eng.º Pedro Alverca e
o Dr. Paulo Fonseca. Continuamos
a promover eco-feiras e a atualizar
os placares “De Olhos no Ambiente” e
“De Olhos na Saúde”, temos vindo a
promover campanhas de informação
e sensibilização na escola e comunidade e a fazer programas de rádio temáticos.
No dia 6 de novembro, levamos a cabo a
nossa primeira operação de voluntariado

Boas festas e Feliz 2014!
O Clube dos Cientistas Ambientais
e a Brigada da Saúde
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desporto escolar

Desporto escolar 2013/2014
Iniciamos mais um ano letivo cheio de atividades e encontros desportvos.
O calendário das atividades já se encontra afixado no pavilhão, onde poderás consultar as atividades de desporto escolar, torneios interturmas e as atividades do concelho.
O grupo de desporto escolar, em articulação com o clube dos cientistas ambientais e brigada da saúde, levou a cabo
um passeio de bicicleta no passado dia 13 de novembro. Esta
atividade “passeio de bicicleta até Totenique com jogo de
bowling” teve como principal objetivo a comemoração do Dia
do não Fumador.
Participaram nesta iniciativa com entusiasmo e alegria, os alunos, professores e auxiliares da ação educativa. Esta atividade teve
como objetivo aumentar a motivação pelas atividades escolares, proporcionar vivências desportivas, incentivar para a prática do desporto
e a convivência em grupo, bem como aletar todos para os efeitos nocivos do tabaco.
Apesar de algumas pernas doridas e algum cansaço todos os
participantes ficaram com vontade de repetir. A todos os nossos parabéns pelo esforço e participação.
No passado dia 30 de outubro realizou-se na nossa escola o torneio interturmas de futsal. Este torneio visava a promoção da modalidade, que é do gosto de quase todos os alunos, e constituiu também um torneio de preparação da nossa equipa de futsal para os desafios que se aproximam.
Os torneios de desporto escolar já começaram e os primeiros a entrar em competição foram os alunos inscritos no núcleo de badminton. O
encontro realizou-se em Odemira, no dia 20 de novembro, e estiveram em
competição os alunos da nossa escola, Sec. de Odemira, S. Teotónio e alunos de colos. A nossa participação foi boa, no entanto acho que todos os
alunos participantes concluíram que têm que se prepara melhor para os
próximos encontros, pois queremos ir aos regionais.
A equipa de futsal também já iniciou a competição, e esta foi em grande forma pois ganhou os
dois jogos em casa contra S. Teotónio e a escola
de Colos. Aqui vão algumas fotos para lembrar ...
Os objetivos foram plenamente atingidos. Nos jogos realizados todos os participantes estiveram de parabéns pois reinou um ambiente de fairplay e grande espírito desportivo.
Ficam aqui registadas algumas imagens dos nossos jogadores em momentos
bem decisivos do jogo . Os parabéns para toda a equipa.
Saboia X S. Teotónio

Saboia X Colos

Os melhores marcadores dos jogos foram o João Santos com 4
golos marcados e Ruben Martins
também com 4 golos marcados.
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Martin Luther King– Biografia

preso e torturado.
Seu evento mais importante foi quando
conseguiu reunir 200.000 pessoas e proferiu o lema “Eu tenho um sonho”. O discurso foi tão Importante que deu origem à lei
dos Direitos Civis de 1964. Em 1965, foi
publicada a lei dos direitos de voto dos negros.
Luther King recebeu o Prémio Nobel da
Paz, em 1964. Não só lutou pelos direitos

Martin Luther King (1929-1968) foi um ativista político e pastor protestante norteamericano conhecido pela luta contra a
discriminação racial nos EUA e luta pelos
direitos civis dos negros.
Martin Luther King era filho de pastores
protestantes batistas. Graduou-se na Morehouse College, que tinha fama e reconhecimento na época. Formou-se em teologia e doutorou-se em filosofia pela Universidade de Boston.
Luther King começou a sua luta contra a
discriminação racial no estado do Alabama, envolvendo-se num conflito, no qual,
uma cidadã chamada Rosa Park recusouse a ceder o seu lugar a um branco num
transporte público. Liderou o movimento
anti-segregacionista, sendo preso por conta disso. A Suprema Corte acabou por eli-

dos negros, mas teve participação ativa
em movimentos contra a guerra do Vietnam.
Morreu assassinado por um oponente
quando lutava a favor dos trabalhadores
do lixo, em Memphis.

minar a segregação racial nos transportes
públicos.
A partir de 1957, intensificou a sua luta. Foi
presidente da Conferência da Liderança
Cristão do Sul, participou de diversos
eventos e passeatas. Por conta disso, foi

Implantação da República
A República foi implantada em Portugal em
1910.
Após a proclamação de República foi criado
um governo provisório que tomou varias
medidas que marcaram a diferença ente a
República e a Monarquia. Aqui se registam
algumas:
O Hino Nacional passou a ser A Portuguesa depois de se substituir o
verso que dizia “ contra os bretões
marchar marchar” por “contra os canhões marcar marchar marchar ”.
A moeda passou a ser o Escudo, em
12

vez do Real.
Promulgou a lei da liberdade de imprensa.
Estabeleceu o direito à greve.
Decretou o a lei do Divórcio que gerou
muita polémica no seio da igreja.
Estabeleceu a igualdade entre filhos legítimos e ilegítimos .
Organizou eleições para formar a Assembleia que iria escrever a primeira
Constituição da República Portuguesa que foi votada em 21 de Agosto
de 1911.

biografia
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Madre Teresa– Biografia

Nasceu a 26 de Agosto de 1910.
Foi uma missionária de etnia Albanesa,
nascida no Imperio Otomano, na capital da
actual República da Macedónia e naturalizada Indiana.
Foi considerada por alguns, a missionária
do século XX.
Fundou a congregação “Missionarias da
caridade”, tornando-se conhecida ainda em
vida pelo cognome de “Santa das sargetas”
por ajudar os pobres e incapacitados sendo
sua padroeira.
Mais de uma década depois, em 1965, a
Santa Sé aprovou a Congregação
“Missionárias da caridade” e, entre 1968 e
1989, estabeleceu a sua presença missionária em países como Albânia, Rússia, Cu- Daba, Canadá, Palestina, Bangladesh, Austrá- niel
lia e outros.
GreO reconhecimento do mundo pelo seu trabalho concretizou-se com o Prémio Templeton, em 1973 e com o Nobel da Paz, no
dia17 de Outubro de 1979.
Morreu em 1997 aos 87 anos de ataque
cardíaco, quando preparava um serviço religioso em memória da Princesa Diana de
Gales, sua grande amiga.
Esta sepultada em Calcutá, Índia.
O caminho para a santidade está temporariamente barrado fase aos vários testemunhos e provas clínicas que negam a cura
do cancro.

Comemoração dos
Direitos Humanos
No dia 10 de dezembro assinalou-se nesta
escola o Dia Mundial dos Direitos Humanos. A Declaração dos Direitos Humanos
foi produzida a 10 de dezembro de 1948.
Esta Declaração surgiu quando as Nações
Unidas concordaram em impedir que os
horrores da Segunda Guerra Mundial se
voltassem a repetir.
Os Direitos Humanos são um conjunto de
princípios (30 artigos), aceites universalmente e reconhecidos pelas constituições
de todos os países e garantidos pela justi-

gório 9ºB

ça.
Todas as pessoas os têm para poderem
viver em liberdade e serem tratadas dignamente.
Estão orientados justamente, para assegurar a dignidade, a dimensão individual, social, material e espiritual.
Limitam as condutas individuais e sociais e
outorgam a cada ser humano o espaço que
lhe compete dentro da sociedade.
Os alunos do 6º ano, turma A, deram o seu
contributo para a efeméride através de ilustrações desses mesmos direitos.
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Explica cuidadosamente o teu raciocínio!

O Grupo de Matemática

A Prenda de Natal

Feliz
Natal!

Na noite de Natal, Homer Simpson deixou para os seus dois filhos mais velhos,
Bart e Lisa, um certo número de moedas
de um euro e um bilhete que dizia:
"Metade destas moedas para cada um".
Quando Bart acordou, leu o bilhete pegou em metade das moedas e saiu. Ao
acordar, Lisa leu o bilhete e, pensando
ser a primeira, pegou apenas em metade
das moedas e saiu. Mais tarde, Homer
Simpson encontrou ainda 3 moedas.
Afinal, quantas moedas é que ele deixou
aos seus dois filhos?

Desculpa muito
convincente
para
não fazer os trabalhos de casa a matemática:
- Tenho uma calculadora solar e, infelizmente o tempo esteve enevoado. ☺
Nestas figuras serão as linhas horizontais
paralelas?!! Sim! Olha bem!
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Arquimedes

Pitágoras

Arquimedes é considerado o mais brilhante
cientista da antiga Grécia. Viveu no século II a.
C., em Siracusa, e tinha uma inteligência notável, que o levou a descobrir algumas das mais
importantes leis e princípios da física e da matemática.
Ganhou grande reputação devido às máquinas que inventou para serem usadas na guerra.
Estas armas foram particularmente eficientes
na defesa de Siracusa contra os Romanos, liderados por Marcelo.
Foi o primeiro a calcular com algum rigor o valor de p (pi). Foi, também, ele quem determinou o modo de calcular a área do círculo e a
área e o volume de sólidos não poliedros, como a esfera e o cilindro. Achou isto tão importante, que pediu que lhe gravassem uma esfera e um cilindro no seu túmulo. Arquimedes foi
morto em 212 a.C. durante precisamente, a
captura de Siracusa pelos romanos na segunda
guerra Púnica.

Pensa-se que nasceu por volta de 572
a.C., na ilha grega de Samos, que na altura era
um importante centro de arte e cultura. Viajou
pela Babilónia e pelo Egipto, onde residiam os
povos que mais conhecimentos matemáticos
tinham na altura. Mais tarde, fixou-se em Crotona, uma colónia grega no sul de Itália, onde
fundou a Escola Pitagórica, cujos discípulos
consideravam que o “número inteiro” era a
divindade criadora do Universo. Praticavam
uma espécie de religião com base nos números
e designavam-nos por amigos, perfeitos, sagrados, triangulares, rectangulares, portadores de
boa ou má sorte…
A Pitágoras são atribuídos vários resultados
matemáticos, estando entre eles a classificação
dos ângulos quanto à sua amplitude, relações
numéricas para os intervalos musicais e a demonstração do famoso teorema com o seu nome.

Atividades de Halloween
Dia 31 de outubro, dia de Halloween realizaram-se
na nossa escola várias atividades. Os alunos decoraram o espaço de acordo com o tema.
As atividades realizadas foram:
•
Dança da maçã
•
Caixa misteriosa
•
Jogo dos balões
•
Corrida de múmias
•
Jogo do arco
•
Jogo do bowling
•
Fotografias tiradas com a cabeça dentro de
um painel.
Estas atividades foram realizadas pelo Departamento de Línguas para os alunos do Agrupamento
de Escolas de Saboia.
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A FEIRA DO LIVRO 2013

das escolas da freguesia de Saboia. Para o ano há
mais!!

Abriu no dia 11 mais uma Feira do Livro. No dia 12
decorreu a Hora do Conto, dinamizada por técnicas da Biblioteca Municipal de Odemira (BMO)
para todas as crianças e alunos da educação préescolar e do 1.º ciclo das escolas do agrupamento.
Os alunos do 1.º ciclo participaram ainda num
concurso de declamação de poemas de Natal.

À noite, na biblioteca escolar da escola sede do
agrupamento, aconteceu “Uma noite de contos”
dinamizada por uma técnica da BMO. A feira termina no dia 17 de dezembro com a festa de Natal
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Jardim de Infância de Santa Clara-a-Velha
No âmbito do tema da alimentação, os meninos do Jardim de Infância trouxeram de casa os
ingredientes para fazerem bolachas de manteiga para o lanche do dia da alimentação em Luzianes-Gare.
Ingredientes:
- 500g de farinha; - 200g de açúcar; - 200g de manteiga; - 2 ovos.
Misturámos todos os ingredientes e depois moldámos as bolachas com formas.
Ficaram deliciosas…

Christmas Turkey

Sabes como se deseja “bom Natal” em
várias línguas?
Good Christmas (Inglês)

Ingredients:

Buena navidad (Espanhol)

好的聖誕(Chinês)

1 turkey (4 or 5 kg)
1 large onion
1 can of beer
1 teaspoon of turmeric
3 cloves of garlic
4 tablespoons oil

Bon noël (Francês)
Хорошо (Russo)
God jul (Dinamarquês)
Goede kerst (Holandês)
Christi bonus (Latim)

Preparation:

Beat in a blender, onion, garlic and oil
Add the beer and saffron
Season the turkey, leaving it to marinate for 5 hours
Bake in preheated oven (180 degrees), covered with foil
for about 2 hours
Remove the foil and increase the oven temperature to
stain

добре Різдво (Ucraniano)

良いクリスマス(Japonês)
Hyvää joulua (Finlandês)
Iyi yılbaşı (Turco)
Nadolig da (Galês)
Kαλή Χριστούγεννα (Grego)
Baik natal (Indonésio)
Good Սուրբ Ծնունդ

Gute Weihnachts (Alemão)

(Armênio)

Buon natale (Italiano)

Milied tajba (Maltês)

Recolha feita por: Íris Lourenço, 6º A
RIDDLE
I am a very happy Father
That brings home joy
I am always out there
I just come home one day...
Who am I???

Try this delicious meal!!!
Recolha feita por: Manuel Cheta, 6º A
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Palavras amigas
A palavra lareira aquece-me nas épocas frias
A palavra chuva aconchega-me o coração
A palavra amor traz-me sentimentos felizes
A palavra gelado refresca-me no verão
A palavra sol dá-me um sentido brilhante
A palavra mar relaxa-me ao som das ondas.
Josefine Kreidl, 5ºa nº 8
Carolina Hentz. 5º A, nº 2

Eu gosto muito de no verão, no gelo patinar
Com um belo geladinho
Para assim me refrescar
Pãp quentinho com queijo
E fiambre também
Que delícia de manjar
Marco >Guerreiro, 5º A
Daniela Candeias, 5º A

Na praia eu estou
Um geladinho a comer
Pássaros a saltitarem
Tiro a saia…
Lá vou eu
A correr…a correr…
A correr para o mar
Para a água fresquinha sentir
E a alma me refrescar
Mergulhar, mergulhar
Mergulhar nesse mar
Com o calor do sol
A refrescar, a refrescar
Lá vou eu
Na água fresca do mar
Lá vou eu para a festa
Dançar, dançar
Com a música alta
E comigo a cantar
Na bicicleta eu vou
Para ir descansar
Lá na minha casinha
Na cama me vou deitar

Quando, de manhã
O sol bate na minha janela
Vejo-o a sorrir para mim.
Como uma estrela da sorte
Que me faz viver sem fim.

Quando dançamos
Sentimos que estamos noutro lugar
Como se estivéssemos…
Como se estivéssemos…
Como se estivéssemos a sonhar!

A palavra imaginação
Que está dentro de nós
É tão forte como a distância
Do rio até à foz.
Num tão grande turbilhão
De um coração a rebentar
De tantas emoções.

Acordo e vejo o mar.
Ah! Que vontade de dançar!
À tarde vou para uma festa
Até me cansar
À noitinha descanso na cama
Para no dia seguinte, fresquinha eu estar
Para na escola poder trabalhar.
Joana Guerreiro, 5ºA
Mónica Pacheco, 5ºA

Na minha casa ao pé da lareira
Sento-me com o gato aconchegado
Com a chuva a bater no telhado
E o meu cão na rua todo molhado.
E o meu pai chateado
Fui buscar o meu cãozinho,
Que me ajuda a ficar quentinho.

No calor do verão
Vou brincar para a praia
Castelos construir
Com o sol a sorrir
Tomás Ramos, 5.º A
Mariana Duarte, 5.º A

Catarina Afonso
Carolina Coelho, 5ºA
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O Marco Guerreiro do 5ºA
tem vindo a
realizar diversas receitas. Os colegas da turma
estão sempre disponíveis para ajudar na venda das especialidades deste “Chef”.

Este aluno tem
realizado também
um pequeno jardim/horta num
dos canteiros da
escola. Em breve
iniciará um projeto que irá necessitar da colaboração de todos. Estejam
atentos!!!

Halloween
Trabalho realizado pela turma do 1º e 3º anos de Sabóia

O Marco Guerreiro
também contribuiu
com um cartaz com
adivinhas
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O CERN EM SABOIA…

Na sexta-feira, 13 de dezembro, realizou-se no auditório da Escola Básica de Saboia n.º 1 uma videoconferência com o cientista André Tinoco que se
encontra a trabalhar no CERN - Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear. Os alunos dos 2.º e

3.º ciclos que se inscreveram para participar, puderam fazer perguntas, algumas delas bastante pertinentes, respondidas diretamente da Suíça, país onde funciona o CERN. Será que daqui a alguns anos
poderemos voltar a repetir esta experiência mas
com um cientista ex-aluno do Agrupamento de Escolas de Saboia?
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