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Agrupamento de Escolas de Saboia acontece 
 

 

 

 

 

 

 
Mais um ano letivo e mais um plano Eco-escolas cumprido 
com sucesso. 
 A comunidade escolar votou e este é o nosso Eco-código 
2016. 
 

Eco-Código  
 
1.º  PARA SALVAR O PANDA DO KUNG FU NÃO CORTES O BAMBU. 

2.º  SE NO PLANETA QUERES VIVER, JUÍZO DEVES TER.   

3.º  SE POUPARES ENERGIA, O PLANETA TEM MAIS MAGIA.  

4.º  PARA O MUNDO SORRIR NÃO VAMOS POLUIR. 

5.º  SE OS GOLFINHOS QUERES VER, A POLUIÇÃO NÃO DEVES 

MANTER. 

6.º  SE NO VERÃO UM MERGULHO QUERES DAR, O TEU MAR 

DEVES PRESERVAR. 

7.º  A FLORESTA NÃO VAMOS SUJAR PARA UM DIA ACAMPAR. 

8.º  NÃO POLUAS O AMBIENTE SENÃO AINDA FICAS DOENTE.  

9.º  PARA A NOSSA SAÚDE MELHORAR, AGRICULTURA BIOLÓGICA 

DEVEMOS CULTIVAR. 

10.º  O AMBIENTE É O NOSSO LAR E POR ISSO O DEVEMOS PRE-

SERVAR. 

11.º  PARA O PLANETA PRESERVAR A LUZ SOLAR DEVEMOS USAR. 

12.º COMEÇA A RECICLAR PARA O AMBIENTE POUPAR. 

 
 A Equipa Eco-escolas e o Clube dos Cientistas Ambien-

tais agradecem toda a colaboração da Comunidade Educati-

va. Para o ano há mais.....mais uma bandeira queremos 

ganhar! 

Prof.ª Cristina Viana 

 

EDITORIAL 
 

 Caros leitores, sejam bem-
vindos ao nosso/vosso jornal 
escolar ECOS na sua edição 39 
neste final de mais um ano leti-
vo. 
 Esperamos com este 
regresso dar-vos a conhecer 
alguns dos acontecimentos e 
atividades que ocorreram um 
pouco pelos diferentes níveis e 
escolas que constituem este 
agrupamento. Voltamos com 
muitas notícias referentes à 
diversidade do  trabalho realiza-
do durante este período. Espe-
ramos que continuem a ser do 
vosso agrado. 
 Desejamos a todos os lei-
tores e leitoras umas ótimas 
FÉRIAS e … BOAS leituras para 
todas e para todos! 

 
FICHA TÉCNICA 

 
Responsáveis pela Edição: 
- Coordenadora da BE 
- Departamentos de Líng., Exp., CSH, 
MCE, 1.º Ciclo e Pré-escolar 
- Equipa PTE 
 
Impressão: 
- Reprografia da EB de Sabóia n.º 1  
 
Colaboradores: 
- Turmas: pré escolar, 1º Ciclo, 5ºA, 
6ºA, 7ºA,  8ºA, 9ºA e Brigada da Saú-
de 
- Diretor José Ribeiro 
- Professores(as) Anabela Pacheco, 
Susana Prazeres, Fátima Vilhena,  
Amélia Pais, Manuela Mendonça, 
Camila Lopes, Rosália Ribeiro, Cris-
tina Viana, Sílvia Fernandes, Vanda 
Ribeiro, Márcia Saraiva. 
Tiragem: 
- 100 exemplares / junho de 2016 
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Agrupamento de Escolas de Saboia 1.º ciclo 

ASSEMBLEIA 

DAS CRIANÇAS 

 

 No dia 13 de abril o grupo do 4º ano da 

Escola de Santa Clara-a-Velha foi representar 

o Agrupamento de Saboia a Colos para partici-

par nas Jornadas Escolares, mais propriamente 

na Assembleia das Crianças. Este ano o tema 

era o seguinte: Floresta, produtos e subprodu-

tos. 

 Este grupo de alunos centrou-se na ques-

tão do aproveitamento de restos orgânicos da 

floresta. O objetivo seria criar uma central de 

biomassa em Santa Clara-a-Velha para produ-

zir energia para todo o Concelho de Odemira. 

 Estes senhores deputados (alunos) por-

taram-se muito bem, pois defenderam e argu-

mentaram o seu projeto como verdadeiros 

deputados! Parabéns à Daniela, Íris, Mafalda, 

Pedro e Merlin! 

Escola Básica de Santa Clara-a-Velha 



4 

 

Agrupamento de Escolas de Saboia pré-escolar 

JI de LUZIANES-GARE 
Visita à casa da Manuela em Luzianes, 
levámos amendoins ao Gil, o papagaio 
que fala mas é tímido, vimos também 

os passarinhos, os peixes, a tartaruga e 
ainda fomos à horta. 

 

 

           

 

              

  

 

Na semana do 25 de Abril as crianças  
f izeram cravos de papel em jornal, atri-
buíram-lhes frases alusivas à temática e 

ofereceram à população de Luzianes. 
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Agrupamento de Escolas de Saboia pré-escolar 

As Mães vieram comemorar o Dia da 
Mãe ao jardim de infância, almoçaram 
com os f ilhos e realizaram-se at ivida-
des em conjunto, foi muito divert ido 

          

   

   

                                                                

Sob a orientação da Nádia Luz as crian-
ças, as avós e as mães part iciparam 
numa aula de expressão motora em 

Luzianes comemorando assim o Dia da 
Família. 
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Agrupamento de Escolas de Saboia acontece 

Concurso de Leitura 2016  
 

Alunos do Agrupamento de Saboia partici-

param na 4ª edição do Concurso “Odemira a 

Ler+”, no Auditório da Biblioteca Municipal 

José Saramago, em Odemira, no dia 20 de 

abril.  

O Agrupamento de Escolas de Saboia esteve 

representado no Concurso de leitura “Odemira 

a Ler+, por oito alunos do 1º e do 2º Ciclos. 

Alunos das turmas do terceiro ano de Santa 

Clara-a-Velha e de Saboia, Margarida Eugénio 

e Cibele Afonso, com “O Grufalão”, de Júlia 

Dolnalsone; do quarto ano, Daniela Mafalda 

Soares, de Santa Clara-a-Velha e Jasper Mittra 

Wehmeyer, de  Luzianes-Gare, com os “Versos 

de Caracará”, de António Manuel Couto Viana; 

do quinto ano, da turma A, de Sabóia, Lara 

Marisa Cortes e Gabriel António Coelho, com o 

“O Cavalo no Tempo – Quem és tu?”, de Luísa 

Ducla Soares e do sexto ano, turma A, Catari-

na Azevedo e Lara Afonso, com o “Primeiro 

Livro de Poesia – Serão de menino”, poesias 

de autores de língua portuguesa, selecionadas 

por de Sophia de Mello Breyner Andresen.Dos 

alunos presentes nesta 4ª Edição do Concurso 

Concelhio de Leitura  “Odemira a Ler+” dois 

alunos do Agrupamento ganharam o primeiro 

prémio, sendo eles: o Jasper Wehmeyer e a 

Catarina Azevedo.  

Embora nem todos os alunos que representa-

ram o Agrupamento tenham ficado em primei-

ro lugar, todos consideraram que este concur-

so constituiu, sem dúvida, um momento enri-

quecedor de partilha de experiências e de con-

vívio que gostariam de repetir. Além disso, 

referiram que este evento permite a promoção 

da leitura e o desenvolvimento da expressão e 

compreensão escrita/oral, no Concelho de 

Odemira.  

(alunos da turma do 6.ºA) 
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Agrupamento de Escolas de Saboia 1.º ciclo 

PROVA DE ORIENTAÇÃO 

No dia 28 de abril o 1º ciclo e o pré-escolar 

foram até à aldeia de Santa Clara-a-Velha para 

participar na prova de orientação. Depois dos 

grupos formados e mapa na mão lá fomos nós 

por caminhos de Santa Clara…O divertimento 

foi garantido… Várias balizas e atividades para 

todos os gostos. 

 

Todos bem sincronizados… 

Puzzle da igreja de Santa Clara 
de Assis 

De olhos vendados lá andamos 
a colocar o rabito no burrito! 

Uma selfie para comemorar! 
Tivemos o nosso cartão com 
todos os smiles!! 

Caça ao peixe 

No final da prova lá estava a 
Prof.ª Vanda para verificar se 
estava tudo certinho! 
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Agrupamento de Escolas de Saboia 1.º ciclo 

 Visita de Estudo 
a Sintra  

 

 No dia 18 de maio as escolas do 1.º ciclo 

de Saboia, Santa Clara-a-Velha e de Luzianes 

fizeram uma Visita de Estudo a Sintra. 

 Em Sintra fomos ao Convento dos Capu-

chos, onde viveram religiosos da ordem Fran-

ciscana. As casas foram construídas nas rochas 

e os quartos eram muito pequenos. 

 Depois do almoço fomos para o Palácio 

da Pena. Quando chegámos, um guia chama-

do Bruno mostrou-nos o palácio e vimos a por-

ta por onde os convidados entravam, o quarto 

da rainha, a espada do rei, o escritório, a sala 

de jantar, a sala de chá, a cozinha e mais coi-

sas. Quando terminou fomos comprar traves-

seiros e queijadas que são doces típicos de Sin-

tra. 

 Como já era tarde não conseguimos ir ao 

Cabo da Roca. 

 Após uma longa viagem chegámos a 

casa. 

 Nós todos gostámos muita desta visita. 

Beatriz e Isa    19-05-2016 

 

 

Escola Básica de Luzianes 
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Agrupamento de Escolas de Saboia acontece 

Retalhos de Misericórdia 
 
Queridos amigos e amigas, 
 Eu e os meus colegas de EMRC, fizemos 
um trabalho chamado, Manta da Misericórdia. 
São retalhos, histórias de vida com ternura, 
coração, gestos amigos, corajosos na família e 
na escola. 
 Esta tarefa surgiu porque o ano 2016 é o 
ano da misericórdia a pedido do Papa Francis-
co. 
 Eu descobri que o ano da misericórdia é 
um ano que faz as pessoas felizes e nos ensina 
a ser bons uns para os outros. Misericórdia 
quer dizer muito mais porque esta palavra está 
na Bíblia e diz tudo sobre o amor de Deus por 
nós. 
 Misericórdia quer dizer muitas coisas 
porque eu criei com ela várias palavras cheias 
de sentido. 
 

Mais 

Irmãos 

Solidários 

Esperança 

Renovar 

Ideal 

Coração 

Orar 

Reunir 

Deus 

Intimidade 

Amor 
 
 A palavra Misericórdia traduz também o 
amor que nós temos uns aos outros, o carinho 
com todos e até para com as coisas que temos 
em comum com os outros. Faz-nos partilhar as 
coisas com os que não têm. 
 A Misericórdia brota do nosso coração 
como estima, ajuda e perdão  e faz-nos felizes 
e construtores de um mundo melhor. 
  

Jéssica Nobre, 5ºA 
 

 

Escrita Criativa 
 

 

Olá, eu nasci em muitos sítios e tenho muitos 

irmãos iguais a mim, são meus irmãos 

gémeos. Sirvo para inúmeras coisas, pesqui-

sas, aprender a conhecer vários tipos de histó-

rias (para crianças, comédias, etc…) tenho 

mais medo de me perderem, rasgarem. Gosto 

que me tratem como um objeto valioso, mas 

odeio que me tratem como lixo! 

Estou em vários sítios como, nas bibliotecas, 

escolas, …mas com variados nomes e feitios. 

Posso ser grande, pequeno, largo, curto. 

Não posso dizer mais… 

 

Quem sou eu? 
 
 

Mariana 6.º ano 
 
 
 

? 
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COMEMORAÇÃO DO DIA 

DA EUROPA – 9 DE MAIO  

No dia 9 de maio comemorou-se o Dia da 

Europa e o Departamento de Ciências Sociais 

e Humanas não quis deixar de assinalar esta 

data, numa altura em que o nosso continente 

enfrenta desafios importantes, como por 

exemplo o acolhimento aos refugiados da 

Síria, entre outros. 

Neste dia foram realizadas diversas atividades: 

decoração do bar com cartazes alusivos e 

entrada da escola com as bandeiras da União 

Europeia e de Portugal, partilha de sobreme-

sas europeias trazidas pelos alunos e restantes 

elementos da comunidade escolar, exposição 

sobre o funcionamento da União Europeia na 

Biblioteca Escolar.  

O balanço foi bastante positivo, não só pela 

participação de muitos alunos que trouxeram 

sobremesas diversas, como pelo seu compor-

tamento e interesse demonstrado.  

O Departamento destaca e agradece o envol-

vimento de todos os elementos da comunida-

de educativa: Pais e Encarregados de Educa-

ção, pela disponibilidade e dedicação na con-

feção das sobremesas trazidas pelos seus edu-

candos, alunos que “meteram as mãos na mas-
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Agrupamento de Escolas de Saboia acontece 

sa” e fizeram eles próprios as sobremesas, 

Direção, funcionárias do bar e da cantina e 

todos os docentes que colaboraram na ativida-

de. Estavam todas deliciosas, como se pode 

comprovar pelas fotografias! 

O Departamento de Ciências Sociais e Huma-

nas 

 

Desafio Matemático Mensal e 

SuperTmatik – Cálculo Mental 

 

No âmbito do Plano Anual de Atividades 

do Departamento de Matemática e Ciências 

Experimentais realizaram-se, ao longo do ano 

letivo, as atividades “Desafio Matemático 

Mensal” e “SuperTmatik – Cálculo Mental”, 

destinadas aos alunos do 2.º e 3.º ciclos. 

O Desafio Matemático Mensal contou 

com a participação de alguns alunos, tendo o 

aluno Tomás Fernandes do 8.º A ficado em 

primeiro lugar. As alunas Ana Costa (6.º A) e 

Carolina Oliveira (7.º A) ficaram em segundo e 

terceiro lugar, respetivamente. 

Quanto ao SuperTmatik – Cálculo Men-

tal, foram realizadas eliminatórias em cada 

uma das turmas com vista ao apuramento dos 

participantes na eliminatória online. Participa-

ram nesta eliminatória os alunos: Gabriel Coe-

lho e Simão Dias (5.º A), Ana Costa e João 

Valério (6º A), Joana Guerreiro (7.º A) e Manuel 

Cheta e Sandro Matos (8.º A). Nenhum aluno 

ficou entre os dez primeiros classificados mas 

o que interessa é participar e dar o melhor seu 

melhor. 

Parabéns a todos os participantes nestas 

atividades e… para o ano há mais! 

 

Prof.ª Dina Silva 
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ESCRITA  CRIATIVA 

 
A Biblioteca Escolar promoveu no dia 

10 de maio um Workshop de Escrita Criativa 

dinamizado por Ana Rosa, licenciada em 

Comunicação Social e Educação Multimédia 

para um grupo de 15 alunos dos 8 aos 12 anos, 

do 1.º e 2.º ciclos. Este Workshop teve por 

objetivo mostrar aos mais novos como é fácil 

construir frases, rimas, contos e textos de uma 

forma divertida. Recorrendo a um variado 

número de ferramentas, é possível dar asas ao 

“pássaro da imaginação” 

que todos temos dentro de 

nós. Criar novos mundos, 

histórias, personagens, brin-

car e jogar com as palavras são uma forma de 

estimular a capacidade criativa das crianças e 

jovens, incutindo-lhes o prazer pela leitura e 

pela escrita. 

Este Workshop foi organizado pela 

Biblioteca Municipal de Odemira, em articula-

ção com as Bibliotecas Escolares para todos os 

agrupamentos. 

  
A Professora Bibliotecária 

                                                                                                           
Manuela 

Mendonça 
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Agrupamento de Escolas de Saboia 
biblioteca 

                                                                                                           

Acróstico com o meu nome! 

Impressionante 

Radiante 

Inigualavél 

Simpática 
Escrito por: Íris da Silva Eugénio 

 
Amiga 

Nadadora 

Amistosa 

 
Sport inguista 

Obediente 
Fabulosa 

Inteligente 

Alentejana 

 

Amor-perFeito 

                   Lírio 

GirassOl 

                   MaRgarida 

          MalmEquer 

         RoSa 

6.º ano 

Quem sou? 
Eu não sei onde nasci só sei que vim da Austrá-

lia. 

Eu detesto humanos, quer dizer alguns huma-

nos, porque eles me mordem o cabelo que é 

colorido. 

Eu tenho muito medo dos afias, eles cortam-

me todos os dias um bocadão das minhas per-

nas e todos os dias ao anoitecer sinto-me esta-

fado e gasto, todas as manhãs sinto-me com 

energia mas passados cinco minutos já não 

sinto outra vez as pernas. 

Ah, adoro os fins de semana, quer dizer... até 

chegar a altura dos t.p.c´s mas pronto. A 

minha verdadeira paixão são as férias do 

verão, ninguém me usa. 

Eu sou muito alto e magro e posso ter muitas 

cores. 

Toda a gente me conhece mas nem sempre 

me usam. 

Eu estou sempre no escuro mas quando saio 

vejo tudo à minha volta !!! 

Quem sou?  

Escrito por : Íris da Silva Eugénio 

(lápis) 

 
 Nasci numa fábrica. Cheguei numa carri-

nha cheia de muitas iguais a mim. A minha 

vida foi muito engraçada, já passei por muitas 

escolas e tenho muita experiência escolar. 

Conheci muita gente: alunos, funcionários e 

professores. Tenho medo que me mandem ao 

chão e me dêem pontapés. Gosto que me tra-

tem bem e odeio quando me fazem riscos. 
Sou de metal e madeira. Quem sou eu? 

(cadeira) 

6.º ano 
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“Rock in Rio” Lisboa 2016 
 
 Fruto da participação na campanha 

Escola Eletrão, o agrupamento ganhou este 

ano  bilhetes de entrada para o famoso Rock in 

Rio/Lisboa, para o dia 27 de maio. Este ano ins-

crevi-me também para este espetáculo e por 

sorte podia visitar a nossa capital. Ao chegar lá 

encontrámos uma grande multidão que dese-

java entrar. 

 Ao fim de algum tempo chegámos ao 

recinto e os RIVAL SONS já tocavam. Um Rock 

de tipo clássico. Grande Som e boa voz. Os fãs 

estavam entusiasmados e dançavam quase 

todos. Ao fim dessa atuação houve um inter-

valo para preparar o palco para os KORN. Nes-

se intervalo deu tempo para investigar o terre-

no e as tendas. A música do intervalo acabou e 

os KORN começaram a tocar, mas só durou 2 

minutos e 30 segundos e o equipamento deles 

foi abaixo, pouco tempo depois a mesma 

situação e os KORN fizeram uma interrupção 

mais prolongada. Afinal começaram a tocar 

pela 3ª vez e durou quase 20 minutos até que o 

equipamento foi completamente abaixo e 

finalmente o grupo saiu desiludido do palco. 

 Assim, os Hollywood Vampires atuaram 

mais cedo. A abertura dos Hollywood Vampi-

res foi acompanhada por um belo fogo de arti-

fício e pouco depois eles apareceram no palco. 

Hollywood Vampires quem são eles? - nunca 

tinha ouvido o nome - mas quando os vi no 

palco quase não acreditava: 

Alice Cooper – vocais, harmonica 

Joe Perry – guitarras, backing vocals 

Johnny Depp – guitarras, backing vocals 

Tommy Henriksen – guitarras, backing vocals 

Robert Deleo – baixo, backing vocals 

Matt Sorum – baterias, backing vocals 

Bruce Witkin – teclados, guitarras, backing vo-

cals 

 Tocaram os grandes êxitos dos DOORS, 

The WHO, Alice Cooper e mais dinossauros do 

Rock. 

 Com uma palavra: foi BESTIAL. Mesmo o 

chuvisco não deu para acabar com a boa músi-

ca. 

Martin Rodrigues Viegas 

Ass.Operacional da Biblioteca 
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Agrupamento de Escolas de Saboia acontece 

Acantonamento 
Pré escolar e 1.º Ciclo 

de Saboia 
 

     No dia 24 de maio realizou-se mais um 

acantonamento dos alunos do Jardim de 

Infância e do 1º 

Ciclo de 

Saboia. Monta-

mos as nossas 

“camas” 

improvisadas 

dentro da sala 

de aula, orga-

nizamos o jantar partilhado com a ajuda dos 

Encarregados 

de Educação  e, 

após o jantar, 

realizamos 

algumas brin-

cadeiras no 

pátio da esco-

la. Antes de 

nos irmos dei-

tar  jogamos às 

cartas e claro 

que não pude-

mos deixar de 

saltar cima dos 

colchões!!! 

     A noite foi um tanto atribulada pois demo-

ramos muito tempo a adormecer e acordamos 

muito cedo!! Depois de tomarmos o pequeno 

almoço, fomos para o Campo de Futebol do 

Saboia Atlético 

Clube e foi 

muito bom 

podermos 

jogar à bola no 

relvado! 

     Queremos 

agradecer aos 

Pais e Encarregados de Educação, aos dirigen-

tes do clube de futebol de Saboia e um obriga-

do muito especial às nossas auxiliares Aida 

Afonso e Daniela Martins por estarem sempre 

disponíveis 

para nos ajuda-

rem. Para o 

ano queremos 

repetir!!! 
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Agrupamento de Escolas de Saboia artes 

 
CLUBE DOS ARTISTAS 

 

 O “Clube dos Artistas” decidiu abraçar o projeto 
da Eco-Escolas “Roupa usada não está acabada” 
A intenção de envolver os alunos do clube na elaboração 
de um saco de compras foi um desafio de extrema 
importância, pois o clube abraça duas gerações muito 
diferentes onde a partilha é uma constante. 
As crianças envolveram-se no projeto e os alunos da 
Universidade Sénior deram todo o carinho que qualquer 
avozinho(a) dá aos seus netos! 

Para mim como docente, foi uma ternura juntar estes 
saberes com a meninice de todos os artistas envolvidos. 
Sabemos que existiam regras a respeitar e criteriosa-
mente foi nos dado material para a execução deste 
magnifico saco de compras que faz a delícia de peque-
nos e graúdos. 
O saco que aqui vos apresentamos foi elaborado com 
70% dos materiais que nos fizeram chegar e os outros 
30% foram adereços que os próprios alunos trouxeram 
para o clube. 
Este projeto não só foi concluído, como também motivo 
de participação no maior encontro de escolas no Algar-
ve, Enpar- Encontro de Partilhas, que juntamente com 
155 escolas da região, fizemos questão de partilhar e 
divulgar o nosso projeto, surpreendendo tudo e todos 

com a obra-prima final. 
Para nós é um motivo de orgulho e eis que vos o apre-
sentamos com todo o carinho que nele depositamos. 
Um até breve… 
 

Docente Márcia Diogo Saraiva e alunos do “Clube dos 

Artistas” 



17 

 

Agrupamento de Escolas de Saboia acontece 

 

Mais um ano  
que termina! 

 
 

Estamos a chegar ao final do ano lecti-

vo. Este ano passou depressa, aprendi e fiz 

tantas coisas que nem dei pelo tempo passar. 

Todas as semanas fui ao Lar, ajudar a D. Júlia e 

a D. Inácia na tarefa de aprenderem a ler e a 

escrever. Aprendi o significado de algumas 

datas, como por exemplo, o Halloween e o 25 

de abril. E, sobre a Europa e o Mundo também 

fiquei a saber muito mais coisas. 

Agora vou de férias que bem mereço. 

Até setembro, boas férias!!!!! 

  

Marco Guerreiro -  7.º A 
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Agrupamento de Escolas de Saboia acontece 

ORIENTAÇÃO 

VOCACIONAL 
No âmbito da Orientação Vocacional que 

tem vindo a decorrer nas aulas de Educação 

para a Cidadania, fomos, no dia 11 de maio, 

visitar a Escola Secundária e a Escola Profissio-

nal de Odemira. Primeiro visitámos a Secundá-

ria, onde fomos recebidos pelo Diretor, na 

biblioteca, que nos apresentou as áreas voca-

cionais disponíveis e de seguida fomos com 

alguns alunos do 12.º ano, da Associação de 

Estudantes, visitar os blocos e as salas da esco-

la. Em seguida, fomos almoçar. 

À tarde dirigimo-nos para a Escola Profis-

sional, onde também conhecemos o Diretor e 

tivemos uma visita guiada por duas alunas do 

10.º ano que nos mostraram as salas. Conhece-

mos a Gráfica e fomos visitar um outro edifício 

onde também decorrem aulas. No final, ofere-

ceram-nos um lanche feito pelos alunos do cur-

so de cozinha.  

Daniela Gonçalves e Luana Silvestre, 

9.ºA 

FUTURÁLIA 
 

No âmbito da orientação vocacional, a 

turma do 9.ºA foi à “Futurália” que é uma feira 

de oferta formativa e formação internacional 

para jovens, em Lisboa, no dia 16 de março de 

2016. 

Partimos de comboio pelas 9:14h da 

estação de Saboia. Na viagem para lá estáva-

mos muito ansiosos pois não sabíamos o que 

íamos ver. 

Quando chegámos a Lisboa antes de 

entrarmos na feira, foi dado um cartão que nos 

permitia entrar e sair do recinto da feira, depois 

de entrarmos ficámos a saber que havia 2 pavi-

lhões com algumas atividades e oferta educati-

va e cada aluno foi procurar aquilo que mais 

gostava e fazer algumas perguntas sobre isso. 

Regressámos novamente de comboio 

pelas 20h e durante a viagem estávamos muito 

cansados mas ao mesmo tempo muito felizes e 

esperançados pois muitos de nós tinham-se 

inscrito em alguns concursos e viagens. 

 

Juliana Coelho, 9.º A 
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Agrupamento de Escolas de Saboia pré-escolar 
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Agrupamento de Escolas de Saboia eco-escolas 

  No âmbito do Projeto  Eco-Escolas, durante o 
ano letivo as crianças do  Jardim de Infância de 

Luzianes abordaram temáticas como a Energia, 
a Água e respetivos hábitos de consumo,  a 

reciclagem do lixo e de roupa. 

      

      

               

  

 

Antes e Depois 
 

Era uma vez um país 
onde o lixo estava no chão, 
garrafa aqui, saco acolá 
era tudo uma grande confusão. 
 
Era uma vez um país 
onde a água se desperdiçava, 
torneira aberta, banho de imersão 
ninguém via o que gastava. 
 
Era uma vez um país 
onde os animais não eram respeitados 
incêndios postos, lixo espalhado 
por isso ficavam magoados 
 
Era uma vez um país 
que muitos eucaliptos cortava, 
por descuido ou por dinheiro 
a sua floresta incendiava. 
 
Foi então que um menino 
o lixo separou 
e no eco ponto o colocou. 
 
Ao ver a água correr 
A voz levantou-se e disse: 
- Água deves poupar 
Ela é fonte de toda a vida 
se queres  continuar a viver 
a água não deves  gastar 
 
Continuou a sua viagem 
E ao ver animais perdidos, sofridos, pequeninos 
Fez uma paragem e chamou outros meninos 
 
Foi então que outros  se juntaram 
E com a força de quem é pequeno 
Aos homens ensinaram 
 
Devemos todos parar 
E começar a pensar 
se no planeta Terra queres estar 
comportamentos tens que mudar! 

 
 

3.º e 4.º anos de Luzianes-Gare 


