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O 4º ano deseja a todos uma Páscoa Feliz! 

Pelos  caminhos  de  Portugal… 

Antigamente…era  assim! 

Editorial 
 

 Perante a avalanche de más notícias com que 
todos os dias somos bombardeados, vindas não só da 
área económica, mas também da política, da sociedade 
e até da religiosa, a tendência será obviamente para 
um discurso pessimista. 
 Mas, olhando para estes nossos alunos, para os 
seus trabalhos, para a sua alegria e dedicação, os senti-
mentos terão que ser necessariamente de otimismo. 
 Transparece à evidência que o nosso futuro 
estará entregue em boas mãos, com estas crianças que 
estão a crescer e um dia serão os Homens deste país. 
 Serão de certeza homens e mulheres empreen-
dedores, dinâmicos, politicamente ativos, cidadãos 
conscientes e intervenientes. É desta massa que são 
feitos os grandes Homens. 
 O resultado que nos chega às mãos reflete o 
esforço, o empenho e a entrega de todos os nossos 
«jornalistas», (educadores e alunos). São sem dúvida 
motivo para o orgulho de todos nós. 

A diretora: 
Maria Bertilde 

O sorriso de Mozart  



 

 

ÁGUA: FONTE DE VIDA 
Os meninos do pré-escolar assinalaram o Dia Nacional da 
Água, celebrado a 1 de outubro de 2012, elaborando um 
cartaz no qual expressaram as suas ideias e opiniões sobre 
a importância da água e seu valor na vida de todos nós, 
reconhecendo as diferentes formas sob as quais a água se 
encontra na natureza, as suas propriedades físicas, impor-
tância da sua preservação e formas de poupança. 
 A atividade foi divertida e contou com a colaboração 
de todos!... 
     Pré-escolar 

ÁRVORE DE NATAL RECICLADA 

 
Grupo 3/4 anos 

 Porque para nós o Natal é a quadra festi-
va mais bonita do ano, celebrando o nascimento 
do Menino Jesus, as crianças dos 3/4 anos ela-
boraram uma árvore de Natal diferente, utili-
zando material reciclado. 
 Deste modo, com todo o seu empenho, 
imaginação e criatividade, transformaram 
diversas caixas de cartão num grande pinheiro 
todo verdinho e reluzente, que fez parte da 
decoração do nosso externato, ajudando a dar 
mais alegria e cor a esta quadra tão especial…  

CHEGOU O INVERNO! 
Os meninos do grupo dos 3/4 anos assinalaram a 
chegada do inverno, elaborando um painel alusivo à 
estação mais fria do ano, pondo à prova a sua ima-
ginação expressiva e criadora, através de algumas 
técnicas de pintura, colagem e amachucagem. 
 Os nossos pequenos artistas acharam a ativi-
dade divertida, querendo partilhar convosco o 
resultado final… 

TRAVA-LÍNGUAS 
 Os trava-línguas são considerados uma forma poética por excelência, fazendo parte integrante da literatura 
tradicional de transmissão oral, sendo, por isso, um misto de rimas infantis e poesia popular. 
 No âmbito da literatura infantil, os trava-línguas são considerados os que mais próximo se encontram do uni-
verso das crianças, pois acompanham-nas desde muito cedo, prolongando-se até pela sua vida escolar. 
 Desta forma, o grupo dos 3/4  anos tem vindo a dedicar-se à pesquisa e aprendizagem de alguns trava-línguas, 
sendo este também um desafio lúdico, pois estas pequenas rimas englobam na sua 
maioria temas engraçados e divertidos: 
 
 A Graça disse à Graça uma graça  Se cá nevasse 
 E a Graça achou muita graça!   Fazia-se cá ski… 
  
 O rato roeu a rolha    Um limão, meio limão 
 Da garrafa do rei da Rússia!   Dois limões, meio limão... 



 

 

PINTORES FAMOSOS… 

 
 Revivendo a tradição do Carnaval com diversão e alegria, os meninos do pré-escolar resolveram 
tornar-se grandiosos pintores, elaborando os seus disfarces com ajuda e apoio das respetivas educado-
ras. 
 Após o trabalho concluído, realizaram um pequeno desfile carnavalesco, mostrando à comunidade 
envolvente a sua boa disposição, empenho e arte destes famosos pintores!... 

“  História  da  gota  gotinha” 

As meninas e os meninos do grupo dos 5/6 anos ficaram a saber muitas coisas sobre a água e elabora-
ram um cartaz alusivo a este tema. Gostaram muito da história mas ficaram muito admirados ao saber 
que a água que os dinossauros beberam é a mesma que bebemos hoje. 

“  O  nosso  presépio” 

O Natal é muito importante porque celebra o nascimento do Menino Jesus, por isso, com a ajuda 
da nossa Educadora, fizemos dois presépios utilizando material reciclado. 
Ficaram lindos. Não acham?  

(Pré-escolar) 



 

 

“  Dia  de  S.  Martinho” 
O grupo dos 5/6 anos festejouo Dia de S. Martinho com um fantástico 
Magusto e elaborou estes lindos e originais bonequinhos. 
Actividade de construção 
Depois de comerem umas deliciosas nozes que a Educadora levou para a 
escola, as crianças dos 5/6 anos aproveitaram as cascas para fazer uns 
simpáticos barquinhos. 
Material: 
Metade de uma casca de noz 
Um palito 
Papel de lustro para a vela 
Uma bolinha de plasticina 
Como fazer: 
!-Coloca a bolinha de plasticina dentro da metade da casca de noz 
2-Cola a vela no palito 
3- Prende  o  palito  à  bolinha  de  plasticina 
Não, não nevou em Coimbra, mas não foi por isso que o grupo dos 
5/6anos  deixou  de  fazer  este  simpático  e  divertido  Boneco  de  Neve. 

“  O  outono  chegou!  “ 
 

Para dar as boas vindas ao outono, as crianças 
dos 5/6 anos pintaram várias folhas, utilizando 
as cores que tanto caracteriza esta estação: ver-
melho, amarelo, laranja e castanho. Depois, a 
nossa Educadora, pendurou-as na linda árvore 
que temos à porta da nossa sala de aula. 

Natal no JI 



 

 

Notícias da Bicharada 
“No  passado  domingo  de  Páscoa,  antes  de  amanhecer,  no  Jardim  zoológico,  sete  macaquinhos  conseguiram  escapar  
das  suas  jaulas.”  In  Hora  do  conto,  O  mundo  da  Carochinha 
Os alunos do 1.º ano foram convidados a imaginar que eram repórteres fotográficos e fizeram a cobertura da notícia, 
ilustrando o acontecimento. 

Maria e Tomás 

Maria Inês e Tiago Matilde e Afonso Laura e António Pedro 

Ana Raquel e Lourenço 



 

 

Os grandes compositores 
A música é uma importante fonte de estímulos, equilíbrio e felicidade para a criança.  

Os alunos do 1.º ano, através de uma coleção de livros de Isabel Zambujal e Maria 

Pedro ficaram a conhecer a vida de alguns compositores de música clássica (Chopin, 

Beethoven, Mozart, Tchaikovsky, Vivaldi e Verdi) e das suas respetivas obras mais 

conhecidas. 
“Eu  gosto  muito  de  Chopin  e  de  Beethoven.  Ambos  são  bons  a  fazer  

músicas.”  “É  pena  Mozart  ter  morrido  muito  novo,  35  anos,  pois  ele  

era  um  grande  compositor.  O  melhor  desse  século!”  (Tomás) 

 

“Beethoven   tinha   muitas   namoradas.   Atraia-as muito facilmente a 

tocar  piano.”  (Lourenço) 

 

“Foi  uma  pena  Beethoven  ter  ficado  surdo,  mas  contudo  ele  ainda  

escrevia  músicas.”  “Beethoven  levantava-se com as gali-

nhas.”  (Raquel) 

 

“Beethoven  escreveu  uma  música  para  a  namorada  Theresa  mas  

com  o  nome  “Para  Elisa”.”  (Laura) 

 

“Beethoven  quer  dizer  horta  de  beterrabas  e  Ludwig, Luís. Logo, ele 

seria  Luís  Horta  de  Beterraba.”  (Matilde) 

 

“Mozart  pediu  às  pessoas  que  o  chamassem  por  Amadeus  que  quer  

dizer  “amigo  de  Deus”.”  (António  Pedro) 

À descoberta das cores 

Se misturarmos as cores amarelo, magenta e azul, que cores 
vamos obter? 
A turma do 1.º ano descobriu e desvendou este enigma. Junta-
ram porções de cores primárias, das quais resultaram novas 
cores. 
Encontraram lindas cores na Natureza: no arco-íris, na água, 
nos  animais,  nas  flores…  Tudo  é  colorido!!! 

As estações do ano, aos olhos dos alunos do 1.º ano 



 

 

E  foi  assim… 
 
Foram muitas as atividades que desenvolvemos ao longo do período e que contribuíram para o nosso enriquecimento. 
Fizemos o magusto, encenámos a festa de Natal, fomos ao teatro e interiorizámos aprendizagens das mais diversas 
áreas….  Aqui  ficam  os  testemunhos  dos  nossos  pequenos  repórteres! 

Francisca-2ºAno 

Henrique-2ºAno 

Clara -3ºano 

Vitória -2ºano 



 

 

Nas asas do tempo 
 
A turma do 3º ano assistiu às aulas de História de Portugal com curiosidade e sentido critico e emitiu opiniões sobre os 
diversos factos históricos. De forma criativa e com sentido de humor, aqui ficam alguns episódios que  foram abordados 
nesta área... 

Laura 3º ano 

Margarida 3º ano 

Luís António 3º ano 

A Matemática é divertida 
 

 Na área da Matemática, aprendemos os núme-
ros decimais e as equivalências com a divisão e a 
multiplicação por 10, 100 e 1000. No início foi uma 
confusão, mas aprendemos a técnica e agora é uma 
grande diversão! Vejam lá se são capazes de respon-
der corretamente. 

As plantas  

Inês Monteiro – 3º Ano 

Francisco Cunha – 3º Ano  

Na área de Estudo do Meio, a turma 
do 3º ano estudou as plantas e apren-
deu a caracterizá-las quanto ao limbo, 
às nervuras e ao recorte. Também 
aprendeu algumas características da 
flor e do fruto e a importância da 
fotossíntese.  
       O universo das plantas é interes-
sante e rico e cada um aprofundou os 
seus conhecimentos.  



 

 

S. Valentim 
 No Dia de São Valentim, o 
Miguel resolveu presentear os seus 
pais com um belo poema, reforçando 
todo o amor e carinho que nutre pelos 
seus progenitores. 

Rios e Serras de Portugal 

No âmbito da disciplina de Estudo do Meio, os alunos do 
4º  ano  deram  cor  aos  conhecimentos  adquiridos  durante  as  
aulas, registando os rios e as serras do nosso querido país. 

Ciclo da Água 

 Tendo em conta que o nosso tema da área de projeto, 
deste  ano,  é  “Água:  fonte  de  vida”,  foi  proposto  aos  alunos  a  
elaboração de um cartaz onde pudessem retratar o ciclo da 
água na Terra. 

O Sistema Solar 
Durante o mês de janeiro, os alunos do 4º ano fizeram o 
estudo dos Astros, aprofundando os conhecimentos adqui-
ridos em anos anteriores. Foram feitas pesquisas, realiza-
ram-se troca de ideias e o resultado final foi muito positi-
vo. 

Um bem indispensável! 
Muitas pessoas pensam que a água é um bem inesgotável, 
acabando por a desperdiçar e gastar desnecessariamente. Há 
que mudar! É urgente mudarmos a nossa postura, de modo a 
preservarmos este bem e a nossa vida! Nós já mudámos, e tu? 



 

 

Os pequenos poetas 

Durante as aulas de Língua Portuguesa, os alunos 
do 4º ano têm vindo a abordar as várias tipologias 
textuais. Desse modo, eis um exemplo de um texto 
poético, adaptado pelos nossos amigos do 4º ano. 

Uma lição para a vida 
 
 Durante o mês de outubro, a turma do 4.º ano, fez a abor-
dagens de vária fábulas, onde pode analisar e retirar lições de 
moral para as nossas vidas. 



 

 

Xeque Mate! 

As aulas de Xadrez e Damas, com o professor Paulo, têm corrido 
muito bem. 

Os alunos já estão mais familiarizados com as regras e já desenvol-
vem boas estratégias de jogo. 

Eis alguns desabafos dos nossos alunos sobre este momento que 
usufruem todas as semanas: 
“Eu  gosto  muito  deste  jogo!”  (Francisca) 
“É  divertido  o  tempo  que  passo  no  Xadrez.”  (Lourenço) 
“Eu  adoro  jogar  xadrez  e  damas!  É  fixe!”  (Carlos) 

Minerais 
  
Os minerais são uma espécie de pedras preciosas que se encontram no solo e 
nas pedras. 
Fizemos uma pesquisa e descobrimos que : «A Mineralogia estuda os mine-
rais sob vários aspectos e está na intersecção entre as Ciências da Terra e a 
Física dos materiais. Como os seres vivos, as espécies minerais foram sendo 
descobertas e descritas ao longo do tempo.» 

MX 
O MX é um desporto que envolve motas todo o terreno. Pratica-se em pis-

tas de terra batida ou ainda por campos, florestas e pinhais, ou seja, ao ar livre e em 
contacto com a Natureza. 
 Para praticar este desporto é necessário calças próprias, luvas, capacete, 
colete protetor, caneleiras, botas adequadas e claro uma mota de cross! O mais difí-
cil são os saltos e as curvas apertadas. 
 É um desporto fantástico! 

Beyblade 
 
Os beyblades são piões 
de combate, lançados 
em arenas próprias. 
É um jogo divertido, 
em que podem jogar 
meninos e meninas ou 
até adultos. 
Experimentem! Este ano, os alunos de informática resolveram partici-

par com as suas aprendizagens no jornal da escola. 
Cada um escolheu um tema e escreveu um interessante 
artigo. 
Esperamos que gostem!  

Informaticando… 



 

 


