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Publicação de Trabalhos 

Por favor,  

- todos os trabalhos devem ser previamente corrigidos por um Orientador Edu-
cativo; 

- os trabalhos deverão ser gravados na pasta T, dentro da pasta “Jornal”,  

- todos os trabalhos devem ter primeiro e último nome do autor, núcleo e nome 
do Orientador Educativo que o corrigiu ; 

- todos os trabalhos deverão ser entregues antes da última semana do mês. 

A Responsabilidade do Jornal 

Editorial 

Leiam bem, leiam mal, mas leiam... 
 

“As crianças desenvolvem-se melhor e têm melhores  
resultados na escola quando contactam  

com livros diariamente. (....) Os pais, avós, tios ou padrinhos  
desempenham um papel importante se lerem  

em voz alta e se ajudarem as crianças a gostar de livros.”  
(in http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/). 

 
Não poderíamos terminar o ano sem fazer mais uma referência à importân-
cia de ler e, sobretudo, de se ler em conjunto. 
As férias estão próximas e os momentos de convívio familiar na praia, no 
campo, numa viagem... podem ser enriquecidos com diferentes leituras. 
Seguem-se algumas sugestões, que se encontram no Plano Nacional de Leitu-
ra, para reforçar o interesse dos mais jovens pelos livros: 
- Faça perguntas divertidas sobre as imagens, sobre as situações observadas e 
sobre a história.  
- Faça jogos de descoberta e adivinhas para suscitar a atenção.    
- Ilustre passagens, desenhando ou pintando com os mais jovens..    
- Recorte figuras de jornais e revistas e fazer colagens colar para reconstituir 
cenas do livro.    
- Peça-lhe/s que conte a história ou partes da história.   
- Faça versos e rimas sobre a história que encaixem em músicas conhecidas 
para poderem ser cantadas.    
- Dramatize cenas que reproduzam os momentos da história, distribuindo 
papéis.    
- Faça máscaras para apoiar a dramatização.    
- Use fantoches, ou silhuetas de teatro de sombras para dramatizar cenas 
que reproduzam os momentos da história. 
Estas ou outras sugestões de leitura com os mais jovens, tais como aquelas 
que experimentamos numa sessão do Ler Consigo, dia 20 de Maio, às 21h30, 
servem para que todos possamos usufruir de momentos especiais. Relembra-
mos que ouvir ler em voz alta e/ou ler em conjunto e conversar sobre livros, 
desenvolve a inteligência e a imaginação. Também sabemos que os livros 
enriquecem o vocabulário e a linguagem. Ler em conjunto é, efetivamente, 
divertido e reforça o prazer do convívio. Os laços afectivos entre as crianças 
e os adultos que lhes lêem tornam-se mais fortes.   
  

 “Os limites da minha linguagem significam  
os limites do meu mundo.”  

(filósofo Ludwig Wittgenstein) 
 
Boas leituras, boas partilhas... 

Dimensão Linguística 
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Destaques 

No dia 29 de Abril, durante a 
manhã, decorreu uma simulação 
na Escola da Ponte que pretendia 
retratar a vida escolar ou a forma 
de aprender, no período do Esta-
do Novo e da ditadura.  

Os rapazes foram separados 
das raparigas, tanto na sala de 
aula como no intervalo. Os pro-
fessores estavam divididos por 

todos os espaços, vestidos a 
rigor, tal e qual como no tempo 
da ditadura.  

Nos vários espaços da escola 
viveram-se autênticos momentos 
de terror, os alunos não podiam 
falar sem a autorização dos pro-
fessores, caso dessem erros leva-
vam tantos “bolos” como os 
erros que davam, se desrespei-

tassem os professores teriam de 
ficar de joelhos a olhar para a 
imagem de Salazar ou teriam  de 
colocar umas orelhas de burro. 

Foram várias as reações, con-
tudo, correu bem e todos os alu-
nos colaboraram.  

O grupo de responsabilidade 
Datas e Eventos preparou algu-
mas surpresas, como por exem-
plo: a revolução e algumas peri-
pécias dirigidas aos professores 
que representaram os seus 
papéis como verdadeiros atores 
profissionais. 

Uma das coisas mais engraça-
das foi o facto da responsabilida-
de, juntamente com os professo-
res da escola, terem preparado 
tudo isto em segredo. Na nossa 
opinião correu bem e os alunos 
aderiram, apesar de ter sido uma 
surpresa. 

 
Inês Pontes e Patricia Alves, (Aprofundamento)                                                                                                     

Regime Salazarista invade Escola da Ponte 

As “orelhas de burro”... A inspeção às unhas... ... E uma manifestação. 
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Ponte 

Na Quinzena da Leitura houve 
muitas atividades: “Chá com 
livros”, “American idol”, “Ar 
livro”, “Açúcar ou Veneno”, 
“Próxima Paragem”, “Diário de 
Anne Frank”, “Canta a Cantile-
na”, a “Advinha quem te vai tra-
var a língua etc. Todas estas ativi-
dades foram muito divertidas!  

Na atividade “Próxima para-
gem”, os alunos que participaram 
estiveram no comboio a cantar e 
a partilhar leituras, de carruagem 
em carruagem. Foram até ao 
Porto e voltaram. Os passageiros 
adoraram! 

No “Chá com livros”, os alu-
nos beberam chá e comeram 
bolachas, enquanto liam anedotas 
e adivinhas. 

Quem participou no 
“American idol” pôde ver e ouvir 
um vídeo feito por alguns cole-
gas, que se tratava de uma imita-
ção do programa dos ídolos em 
inglês. Depois do vídeo, fizeram 
actividades e karaoke. 

 Na atividade “Ar livro” os alu-
nos que participaram fizeram 
uma caminhada pela Vila e leram 
livros. 

“Açúcar ou Veneno” tratava-se 
de uma dramatização da história 
com o mesmo título, preparada 
por alguns alunos e partilhada no 
Lar Familiar da Tranquilidade. 

O “Diário de Anne Frank” é 
um livro que serviu de mote para 
uma atividade onde se viu algu-
mas partes do filme da Anne 
Frank, falou-se da sua vida e um 
pouco da II Guerra Mundial. Ain-

da se fizeram algumas atividades. 
 Na atividade “Canta Cantile-

na” os alunos que participaram 
cantaram várias músicas de 
karaoke. 

Na atividade “advinha quem te 
vai travar a língua” os alunos que 
participaram nesta actividade 
fizeram um jogo (competição) 
para ver quem dizia melhor os 
provérbios, trava línguas e adivi-
nhas. 

 

Nuno Magalhães e Jéssica Moreira, 

Consolidação 

  Quinzena da Leitura    E tu? O que andas a ler? 
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Ponte 

No dia 20 de Maio de 2011, 
pelas 11h, realizou-se mais 
uma sessão do Projecto “Ler 
Consigo”. Desta vez, tivemos 
uma convidada especial: Ana 
Margarida Cardoso, a escritora 
do livro “Suzannah”.  
No início, estávamos todos um 
pouco nervosos, mas começa-
mos por apresentá-la, de acor-
do com os dados que pesqui-
sámos sobre a sua biografia. 
Seguidamente, começamos a 
lançar questões sobre o traba-
lho desta escritora. 
Ana Margarida Cardoso escre-
veu um livro com 15 anos, inti-
tulado “Suzannah”. Este livro 

relata a vida de uma jovem em 
situações de violência domésti-
ca. Ela disse-nos que publicou 
o livro para poder ajudar 
outras pessoas que estão a 
passar pelo que a Carolina 
(personagem principal da his-
tória) passou.  
Depois de feitas todas as ques-
tões, ela leu-nos um pouco da 
história e, para finalizar, entre-
gámos-lhe o nosso livro do 
“Jardim da Poesia”.  
Na minha opinião, acho que 
toda a gente devia ler este 
livro…   

Joana Monteiro (Aprofundamento) 

 

  Quinzena da Leitura    Teresa Silva 

Eu participei no encontro com a 
escritora Teresa Silva, ela partilhou-
nos algumas coisas sobre a sua vida. 
Soubemos que escreveu o livro 
“Magia Louca” quando tinha 13 anos! 
A Teresa contou-nos um pouco do 
livro dela depois disso fizemos per-
guntas. No final, autografou-nos o 
livro. 

Joana Castro (Consolidação) 

  Ler Consigo  “Suzannah”,  de Ana Margarida Cardoso 
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Ponte 

No dia 11 de Abril de 2011, os fina-
listas arrancaram da escola às 10h 
em direção a Bayona, Espanha, no 
âmbito da viagem de final do tercei-
ro ciclo. 

Chegados ao destino, por volta das 
12h30, instalamo-nos nos Bungalows. 
De seguida, e com toda a pressa, a 
professora Catarina fez uma lista de 
todas as coisas que gostaríamos de 
ter em casa e pediu-nos que fôsse-
mos ao Froiz (o supermercado mais 
próximo), onde tivemos a primeira 
discussão “familiar” até decidirmos 
que todos deveriam trazer um saco. 

Depois de tudo no sítio, partimos à 
descoberta da localidade e andámos 
cerca de duas horas a pé, a procurar 
sítios onde pudéssemos comer. 

Apesar de já ser um pouco tarde, 
ainda conseguimos ir à praia e expe-
rimentar a água. 

A noite fez-se e fomos jantar à Pizza 
Movil. No final, demos uma pequena 
caminhada e voltamos para os Bun-
galows, local de eleição, durante 
toda a semana para estarmos na 
conversa. 

No segundo dia, tomámos um 
pequeno-almoço conjunto, visto que 
estávamos divididos por dois bunga-
lows e, enquanto uns voltaram ao 
supermercado, outros ficaram a 
arrumar a casa. Voltámos à praia, 
onde passámos a tarde, depois de 
um almoço conjunto de massinha, 
feito pela professora Mafalda. À noi-
te, descobrimos um restaurante 
onde nos arrependemos de entrar, 
visto que nenhum de nós gostou 
realmente da comida que veio para 
o prato. Para além disso, a professo-

ra Sara quase se exaltava com a 
empregada. 

Saímos do restaurante e fomos à 
procura de uma loja para comprar 
uma bola para jogarmos na praia no 
dia seguinte. Depois, passámos por 
um café e resolvemos entrar, mas 
reparamos que estava a fechar. 
Batemos à porta, porque pensámos 
que podiam ainda deixar-nos com-
prar um gelado, mas não consegui-
mos. O dono viu-nos e virou as cos-
tas todo empertigado. Finalmente, 
encontrámos um café, onde o 
senhor não sabia os gelados que 
tinha e nos dizia isso com um gran-
de sorriso na cara. Encontrámos 
algo que nos agradava (não a todos), 
o que nos deixou mais contentes. 

Voltámos para casa e ficámos na 
conversa, mas em diferentes bunga-
lows. 

No terceiro dia, estávamos cheios 

de energia por ser o último e, como 
tal, estivemos sempre na praia, 
fazendo um intervalo para almoçar. 
Foi o dia em que mais aproveitámos 
a praia e que mais nos divertimos, 
incluindo as professoras, porque 
agora já sabemos verdadeiramente 
do que são capazes. 

À noite, encomendamos uma pizza 
e ficamos todos até às tantas na 
conversa e a ouvir as histórias de 
cada um. A professora Mafalda 
adormeceu depois ouvir as extraor-
dinárias “barbaridades” que o Rafael 
contou. 

Depois deste pequeno relato, acres-
centamos ainda que gastamos o 
dinheiro todo, este facto poderá 
servir de aviso aos futuros finalis-
tas :)! 

Alunos Finalistas (Aprofundamento)  

São os alunos finalistas, por supuesto ! 
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Ponte 

No dia 28 de Abril de 2011, os 
alunos da 9ª vez, fizeram uma 
visita à Escola Secundária Tomaz 
Pelayo, acompanhados pela pro-
fessora Sara e pela psicóloga Ale-
xandra. 
Esta visita foi feita no âmbito da 
Orientação Vocacional, que con-
siste numa ajuda para os alunos 
seguirem estudos e perceberem 
quais as melhores decisões a 

tomar. 
Lá fomos recebidos por 2 alunos 
e o professor de orientação 
vocacional que nos mostraram  
as salas e os respectivos cursos.  

                                                                                          

Andreia Neto (Aprofundamento) 

Quando for grande quero ser... 

No dia 13 de Maio de 2011, um 
grupo de alunos da Escola da 
Ponte foi visitar o Pavilhão da 
Água. 
Partimos pelas 13:00 e chegámos 
ao Porto pelas 14:00. Quando 
chegámos ao pavilhão, o profes-
sor dividiu o grupo em dois. Um 

era constituído pelo Aprofunda-
mento, que viu um filme e fez 
algumas experiências e o outro 
era constituído pela Iniciação e a 
Consolidação que ouviu uma 
palestra sobre as praias e as 
ribeiras do Porto e construíram 
uma cidade em plasticina e Legos. 
Depois, o primeiro grupo foi visi-
tar o resto do pavilhão, enquanto 
os outros continuaram a ver as 
experiências. 
Alguns alunos e professores 
aproveitaram a visita e fizeram 
algumas massagens. Quando aca-
bou a visita fomos lanchar e 
regressámos à escola pelas 

17:30 . 
A nossa opinião sobre a visita é 
que foi boa e gostámos de lá ir. 
 

Luís Rafael e Filipe Jacinto 
(Aprofundamento) 

Visita de estudo ao pavilhão da água 
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Ponte 

Um dia radical  

No dia 13 de Maio de 2011, a 
Câmara Municipal realizou mais 
uma sexta-feira radical, em San-
to Tirso, que consistiu em 
várias  atividades: uma prova de 
orientação e diversos despor-
tos radicais.  
Porém, este ano, foi um pouco 
diferente dos anos anteriores. 
Tínhamos que fazer vários des-
portos para ter direito à con-
clusão da atividade. Os despor-
tos eram: 10 cestos, paralelas, 
jogo do sapo, slide, escalada e 
rapel. 
Desta forma foi mais divertido, 
porque pudemos conhecer 
melhor Santo Tirso, uma vez 
que a prova de orientação era 
pela cidade.  

O que mais me impressionou 
no rapel foi uma menina que 
ficou sem um bocado de cabelo, 
porque ficou preso num cabo e 
tiveram que o cortar para o 
soltar. 
O meu grupo era constituído 
pelo André Tavares, pela 
Raquel Silva, pela Catarina Lei-
te, pela Maria Luís e pela Sarai 
Machado. O nosso grupo foi o 
único da escola a concluir todas 
as atividades. 
Foi um dia muito divertido e 
para o ano quero participar 
outra vez! 
 

Nuno Castro, (Aprofundamento) 
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Escritas 

A árvore é ... 
 
  Para mim, a árvore é 

A verdadeira criança alegre! 
Árvore, verde da natureza, dá-me  
Todo o teu encanto e serás  
Uma árvore mais colorida. 
O som das tuas folhas  
É o som de uma verdadeira flauta… 
No fim, folha sem destino. 
 

Jéssica M. e Naomi Z. (Consolidação) 

Ao longo das reuniões da Responsabilidade Biblioteca, alguns 
elementos mais responsáveis pela monitorização do Clube de 
Leitores verificaram que este dispositivo não está a ser bem utili-
zado na escola. De um modo geral, os alunos confundem o Pes-
quiso em Casa com o Clube dos Leitores.  
Assim, a Responsabilidade decidiu que era necessário esclarecer 
algumas dúvidas acerca da funcionalidade/utilização dos mes-
mos. 
O Clube dos Leitores serve para registar o nome do aluno, o 
nome do livro, a data da requisição e a data de entrega. Este 
dispositivo está mais relacionado com os livros de leitura por 
prazer (contos, fábulas, poesia…), que requisitamos para uso na 
escola ou para levar para casa. 
O Pesquiso em Casa serve para registar o nome do aluno, o 
nome do livro, a data da requisição e a data de entrega. Este 
dispositivo está mais relacionado com os manuais das diferentes 
valências, dicionários e enciclopédias, ou seja, materiais que ser-
vem para realizar trabalhos de casa, pesquisas ou outros exercí-
cios. 
A Responsabilidade pede a todos os alunos que colaborem e 
que passem a fazer uma melhor utilização destes dois dispositi-
vos. 
 

A Responsabilidade Biblioteca 

O Clube dos Leitores e o Pesquiso em Casa 

 

Zé: Hoje de manhã ouvi na rádio 
que era o dia mundial dos 
vizinhos. 
Ana: Ah é? E por que é 
comemorado esse dia? 
Zé: Este dia foi criado para ajudar 
a combater a sol idão e 
principalmente criar uma maior 
inclusão entre vizinhos. Na 
Renascença, o João Carvalhosa, 
cordenador nacional do Dia 
Mundial dos Vizinhos, falou dos 
desafios que este dia levanta e 
porque é que os vizinhos não são 
apenas aqueles que moram no 
mesmo prédio.  
No trabalho ou na escola também 
é importante que exista uma 
noção de vizinhança. 
Ana: E é comemorado em 
muitos lugares? 
Zé: Sim, em muitos lugares. Em 
Portugal assinalou-se este dia em 
Faro, em Castro Marim, entre 
outros locais… 

Ana: Que fixe! Agora fiquei a 
saber que existe esse dia e para o 
ano vou querer comemorá-lo . 

Amabile Gonçalves (Aprofundamento) e  

Francisca Pontes (Iniciação) 

27 de maio   

Dia Mundial dos 
Vizinhos 

Entrevista 
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Sinto…algo…sinto… 
Não sei, é tipo…alguma 
coisa,  

mas não sei o que é! 

 

Sinto que gosto dela,  

mas também sinto  

que está a morrer! 

Não quero isso! 

 

Gosto dela, por isso! 

Vou mudar! 

Na Escola da Ponte  

aprende-se a brincar! 

 

Divertimo-nos juntos! 

Somos uma Eco-Escola,  

mas…não sei…sinto algo a  

morrer!                                                         

Guilherme Machado  (Consolidação) 

Escola da Ponte 

Mentira! 
     No dia 19 de Maio de 2011, deitei sangue pelo nariz e, no dia seguinte, quando estava na escola, disse ao Ruben: 

    - Óh Ruben, sabes que em minha casa estava a brincar com o meu cão? Eu estava a correr e estava a olhar para o chão, porque o meu cão é pequeno. Entretanto, o meu pai disse:     -Marco, olha por onde andas!!!      Quando eu olhei para a frente, espetei-me e comecei a deitar sangue pelo nariz!    
 

Marco Silva, Consolidação 

Poema da paz 
A Paz é como uma coisa infinita, 
Algo que nunca deveria acabar, 
Mas se gritas a um amigo 
A paz dele vais terminar 
Mas se bates em alguém 
A paz vais arruinar 
A tua paz vais derrubar 
A paz dele devastar 
Se desrespeitas outro ser  
A tua paz  
A paz dele                                                                                             
Irás sempre perder! 
Fica em paz… (Ficas?) 
 

Nuno Magalhães(Consolidação)   

Escritas 

Escreve e sente como se fosses um diário!  
Escreve e informa como se fosses um jornal! 
Escreve rápido como se fosses um avião! 
Escreve mais rápido do que um foguetão! 
Escreve devagar, devagar, devagarinho 
Escreve, lentamente, e com carinho! 
Escreve como se fosses uma nuvem 
E chove frases tuas no papel 
Escreve textos doces como o mel 
Escreve como se fosses azedo 
Escreve e escreve sem medo! 
Escreve como quiseres!     
Escreve quando quiseres,  
Mas partilha sempre! 
E escreve! Escreve sempre!     
           

Nuno Magalhães(Consolidação)   

Escrever 
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Escritas 

Meios de Transporte  

Programa de rádio 
 

A Ponte na Rádio Vale do Minho 

Ouça os programas anteriores em  

http://www.radiovaledominho.com/ 

O último programa irá para o ar 
no dia 10 de Junho (13h15) e terá 
como tema “O dia da Criança”  
Poderá ouvir o programa no endereço 
indicado ao lado. 

Francisca (Iniciação) 

Paredes de Coura 93.6 FM Melgaço 88.5 FM Valença 91.7 FM Monção 92.8 FM  Cerveira 93.6 FM 
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Passatempos 

-Saboreie esta deliciosa sopa de letras do 25 de Abril, mas pri-
meiro decifre as perguntas: 

 

PERGUNTAS: 

1.Mês em que ouve a Revolução em Portugal. 
2.Género com mais poder de liberdade em tempo de ditadura. 
3.Pessoas inocentes que iam à Escola. 
4.Um dos líderes da ditadura em Portugal. 
5.O que é mais importante para as pessoas. 
6.Local onde crianças e jovens aprendiam. 
7.lar. 
8.Ira. 
9.Valor precioso que foi retirado durante a ditadura. 
10.Meio de sobrevivência para as pessoas. 
11.Regime político que não permite a liberdade de expressão. 
12.Ato forçado de libertação. 

Anedotas e Adivinhas 

(a
) 

Pa
ra

 d
ar

 p
on

ta
pé

s 
de

 b
ic

ic
le

ta
. 

Lucas Pestana  (Consolidação) 

Bruna miranda (Consolidação) 

Sopa de letras: 

Estão 100 malucos num manicómio: 
99 a saltar e 1 a bater com a cabeça 
na parede. Chega o médico e diz 
para os 99: 
- O que é que vocês têm? 
E os 99 respondem: 
- Somos pipocas. 
- E aquele que está contra a parede? 
- pergunta o médico. 
- Aquele ficou agarrado ao tacho. 

Adivinha 

 
Porque é que um alentejano quando 
vai andar da bicicleta leva uma bola?  

Estavam duas formigas num sushi-
bar e uma disse:  

- Como te chamas? 

- Eu chamo-me Fu. 

- Fu quê? 

- Fumiga e tu? 

- Ota. 

- Ota quê? 

- Ota-fumiga. 

 - Nicolau viste o teu irmãozi-
nho? 
- Sim, meti-o no frigorífico. 
- Mas tu estás doido! 
   Ele vai apanhar frio! 
- Não te preocupes, mamã, eu 
fechei a porta. 

Um homem tinha uma tartaruga, e 
esta pede-lhe para a levar ao cinema. 
O homem assim faz mas, como não 
eram permitidos animais naquele 
cinema, mete a tartaruga dentro das 
calças. Para a tartaruga ver o filme, 
ele abre a braguilha e o animal põe a 
cabeça def fora. 
No casal ao lado diz ela, escandaliza-
da: 
- Oh Carlos, este gajo aqui ao lado 
tem a pila de fora!!! 
- E daí? Cada um põe a pila como 
quer... 
- Mas é que a dele está-me a comer 
as pipocas todas! 

Joana Castro(Consolidação) 


