Jornal Digital “ O Navegador”
Editoria :
O Natal está a chegar mas este vai ser diferente. Não vamos poder
abraçar nem estar fisicamente com os nossos familiares, mas vamos
estar mais unidos do que nunca nesta altura difícil das nossas vidas.
Por isso, queremos celebrar o Natal no nosso jornal digital através da
edição especial de Natal!
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Este jornal está muito bem organizado e muito bem ilustrado.
Tem boas notícias e aconselhamo-vos a ler este jornal, passem
os olhos pelo facebook e no blog da Biblioteca Escolar. Vamos
ter as melhores informações para todos, estamos a fazer os
possíveis e os impossíveis para fazermos deste jornal o jornal de
todos os alunos da escola.
A Turma do 9.
ºB
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Árvore “arco-íris”
Na Escola Poeta Al Berto fizemos uma árvore de natal com as
“mãos" de todos os alunos, professores e assistentes operacionais
e técnicas.
A nossa árvore de Natal foi concebida com as mãos pintadas com
as cores do arco-íris e este projeto insere-se no PNA (Plano
Nacional das Artes).

Mensagem de Natal da
turma de LLED:

Natal é nostalgia;
Alegria com toda a família;
Traz de volta boas memórias;
Amizade abraços e carinhos verdadeiros;
Libera o nosso espírito natalício.
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A

ESPAB solidária….

Por baixo da árvore de Natal foram colocadas caixas, para que, ali,
todos pudessem colocar bens.
Os bens angariados (alimentos, brinquedos e roupas) serão
doados a Instituições de Caridade .
Esta angariação é a missão “Sayes”. Esta missão está a ser
realizada pelos alunos do 8.ª ano da nossa escola que frequentam
a catequese.
Obrigado por ajudarem!
Tal como no ano passado, este ano também foram vendidas
estrelas da Make-A-Wish na nossa escola. Estas estrelas são
vendidas com o objetivo de conseguir angariar dinheiro para que
seja possível concretizar os desejos das crianças e jovens que têm
uma doença grave.

Graças à venda das estrelas no ano passado,
foi possível realizar o desejo da Mariana e este ano
também será concretizado outro sonho com o nosso contributo.
Um bem haja a todos os que contribuíram.

Natalícia

Gastronomia Típica
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Na escola Poeta Al Berto existe um clube de Francês
dinamizado pela assistente de francês Mélie Chaffard.
Esta semana a Mélie fez uma bebida quente comum
nesta altura do ano em França.
A bebida era um sumo de laranja quente com canela e
especiarias (e a receita está no instagram do Clube).
outras especialidades

Em Portugal, o Bolo Rei é
típico na época do Natal, e
outros países têm
as suas comidas típicas.
Bolo Rei

Na Ucrânia, a Kutiá é
considerado o prato mais
importante do Natal.
Kutiá

Uma comida que que se
come muito na Roménia
nesta época é a Corbã.
Corbã
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Clube Ciência ESPAB

O Clube da Ciência Viva funciona
nas escolas como a ESPAB, com
espaços e contacto frequente com
a Ciência e a Tecnologia,
promovendo assim a educação e
os conhecimentos da área de
Ciências

Foi feita uma exposição com várias imagens a promover
o Clube da Ciência. O cartaz encontra-se à entrada da
escola com decorações derivadas do Natal
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os livros na ESPAB

Tertúlia sobre o livro “Salsugem” de Al Berto
Na ESPAB já se realizam tertúlias há 5 anos. Estas realizam-se na

Biblioteca Escolar e destinam-se aos alunos, professores,
funcionários, encarregados de educação e também a toda a
comunidade e o objetivo é falar e ouvir várias opiniões sobre um
livro.
Ao longo de cada ano letivo decorrem 4 sessões, uma na semana
da escola (novembro), uma em janeiro, uma na semana da leitura
(em março) e outra no final de maio. Nestas sessões escolhe-se o
tema da próxima tertúlia e no final faz-se um lanchinho que, este
ano, devido ao Covid-19, não pôde haver.

No dia 25 de novembro decorreu a primeira tertúlia deste ano
letivo e o livro abordado foi “Salsugem” de Al Berto.
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Nós fizemos uma pequena entrevista à funcionária da
biblioteca (Ana Cristina) e ao aluno Alexandre Ferreira do 9ºB
para sabermos as suas opiniões.
Ana Cristina: “A minha opinião é
muito positiva porque é muito
interessante ver como pessoas
diferentes conseguem ter uma visão
diferente sobre a mesma obra, por
exemplo, eu leio um livro, tenho uma
opinião e vocês leem o mesmo livro e
a vossa opinião poderá já não ser
igual à minha mas serem ambas
acertadas
e
com
isso
nós
aprendemos muito. (...) Acho que
vocês alunos deviam tentar participar
porque é uma coisa que nós temos
na escola e que nem todas as escolas
têm e que é muito benéfica para
aprenderem
e
adquirirem
conhecimentos sobre autores e sobre
literatura… Eu gosto muito e
aconselho-vos a participarem.”
Alexandre: “Com a tertúlia consegui aprender que nem todos

temos a mesma opinião, todos partilhamos de uma opinião
diferente mesmo que o livro seja o mesmo. Gostei imenso de ir
porque fiquei a conhecer autores que não conhecia, li livros que
ainda não tinha lido, adquiri muitos conhecimentos, e conheci
pessoas novas.”
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Impressões do Livro
Título do Livro:
A Chave Secreta Para O Universo
Autores:
Lucy Hawking e Stephen Hawking
Resumo:
Era uma vez um rapaz que vivia com os pais e que tinha um porco de
estimação.
Um dia, o porco fugiu para a casa dos seus vizinhos, casa que os seus
pais diziam ser assombrada. Quando o rapaz foi lá, encontrou o seu
porco com uma menina, com quem o rapaz começou a falar até que o
pai da mesma chegou. O seu pai dizia ser cientista e com isso o menino
ficou curioso….
Impressões:
O livro é interessante e bom para quem gosta de temas como fantasia e
do espaço.

Bom Natal e permaneçam seguros

