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A Turma do 9.ºA e 9.ºC

Os nossos colegas do 9.ºB, jornalistas por um semestre deixaram 
esta mensagem que aqui reproduzimos em jeito de “Editorial”

“Trabalhar para este jornal foi  uma experiência muito 
agradável e interessante. Foi um desafio para nós uma vez 
que era uma ideia inovadora e que nunca tínhamos feito 
algo do género. Achamos que o nosso desempenho foi 
melhorando de jornal para jornal e isso deixa-nos bastante 
orgulhosos.                    

O nosso objetivo era conseguir informar os alunos, 
professores, auxiliares e familiares dos alunos e pensamos 
que conseguimos alcançá-lo.

Estamos muito felizes por termos
trabalhado em conjunto para fazermos uma coisa de que 
tanto nos orgulhamos. 
Queremos deixar um agradecimento à professora Ana 
Pouseiro que nos ajudou bastante, sem ela isto não seria 
possível.”

Editorial

Para os que iniciam agora a sua jornada nesta disciplina, 
“ LLED - Laboratório de Leitura e Escrita Digital-:
Esta disciplina é nova na escola. É uma disciplina diferente e 
interessante relacionada com a Língua Portuguesa.
A base da disciplina é a leitura de livros mas também consiste em 
elaborar outros trabalhos como por exemplo a realização de um 
jornal.”  
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Governo mantém regras do ano passado para as avaliações, 
isso foi uma decisão sensata pois tal como no ano passado 
com esta situação do Covid-19, os alunos entraram em 
quarentena e não conseguiram consolidar conhecimentos 
necessários  para a realização dos exames nacionais, pelo 
facto da aprendizagem à distância não ter o mesmo efeito 
que o ensino presencial, mesmo os professores dando tudo 
de si e os alunos também.

EXAMES 9º ANO CANCELADOS! 

Governo finalmente decidiu cancelar os exames do 9º ano. 

https://visao.sapo.pt/visaojunior/noticias/2021-03-12-exam
es-do-9o-ano-e-provas-de-afericao-cancelados/ 

O que despertou a nossa atenção

A Turma do 9.ºA e 9.ºC

https://visao.sapo.pt/visaojunior/noticias/2021-03-12-exames-do-9o-ano-e-provas-de-afericao-cancelados/
https://visao.sapo.pt/visaojunior/noticias/2021-03-12-exames-do-9o-ano-e-provas-de-afericao-cancelados/
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Semana da Leitura:         Leituras... Só ou em família
Apesar do regime não presencial a nossa Biblioteca Escolar 
continuou a elaborar atividades muito interessantes através de 
vídeos.

Ao longo da semana - Pretendeu-se que cada um lesse um 
excerto de um livro, um poema,  uma página, o que quisessem; 
também podia ser uma parte de um conto lido em família ou 
ainda o livro que os alunos devem apresentar. O importante era 
que esse momento ficasse registado em vídeo…. 

Atividades da Biblioteca
Notícias da nossa Escola

A Turma do 9.ºA e 9.ºC
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Notícias da nossa Escola

No dia 23 de abril, para assinalar o Dia Mundial do 
Livro e dos Direitos de Autor,  a Biblioteca Escolar 
desenvolveu duas atividades:
Uma dirigida aos professores, LIVROS COM CHÁ, no 
próprio dia, no intervalo grande da manhã. Os 
pormenores da atividade não tinham sido 
divulgados, eram um segredo dos Deuses, antes, dos 
Livros!

Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor

A Turma do 9.ºA e 9.ºC

A segunda, destinada aos alunos do ensino básico, 
decorreu  ao longo da semana (26 a 30) e consistiu numa 
CAÇA ao LIVRO!.

Afim de celebrar o dia do livro , os alunos do 9°C realizaram , com o 
auxílio da animadora da escola e da professora de LLED, um 
flashmob com a música "Jerusalema". 
"Flashmob" é o termo utilizado para se referir a um acontecimento 
momentâneo, em que um grupo de pessoas se junta e, usando a 
dança, transmite uma ideia ou opinião. Neste caso, o objetivo era 
expressar a importância que os livros podem ter .
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Notícias da nossa Escola

Entrevista com Professora Graciosa
Através desta entrevista à Professora Graciosa, tivemos a 

oportunidade de a conhecer um pouco melhor. 

Fizemos-lhe algumas perguntas, cujo assunto era 

sempre a Literatura. Ao longo da entrevista, conseguimos 

perceber que a professora sempre gostou de ler desde 

muito nova. Gostava de livros infantis, mas com o passar 

dos tempos foi se interessando por outros tipos de livros. 

Para a  professora Graciosa  a semana da leitura é uma 

semana importante, pois é onde podemos compartilhar 

com as outras pessoas o nosso interesse por livros, como a 

própria referiu, participou numa reunião organizada pelo 

Plano Nacional de Leitura onde pode conviver com alguns 

escritores portugueses. 

Confidenciou-nos que um dos escritores preferidos é 

José Saramago, o Prémio Nobel da Literatura. 

Terminamos o nosso texto agradecendo a 

disponibilidade da professora Graciosa Reis e por ter 

compartilhado um pouco do seu gosto pela leitura 

connosco.

A Turma do 9.ºA e 9.ºC
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E porque se fala de leituras….

Sugestões de Leitura
Autor-Bill Gates 
Título-Como evitar um desastre climático.

Sinopse- Neste livro são disponibilizadas algumas 
ideias fundamentalistas de como ajudar a 
população a ser mais ambientalista e evitar que 
futuramente se venha a suceder um desastre 
climático. 
Na minha opinião, este é um ótimo livro para todo 
o tipo de leitores pois penso que todos devemos 
tomar medidas de prevenção para exterminar os 
maus hábitos que temos com o planeta terra.

A Turma do 9.ºA e 9.ºC

Titulo : Os Jogos da Fome
Autora : Suzanne Collins  
Sinopse : A história ocorre em um futuro pós-apocalíptico e 
é narrada em primeira pessoa pela personagem Katniss 
Everdeen.  
Entretanto para a participação nos “Jogos Vorazes”, é 
realizada uma seleção específica chamada “Colheita”: 
jovens de 12 a 18 anos são sorteados, um menino e uma 
menina de cada distrito. Ate agora so li ate essa parte.
Na minha opinião isto trata se de uma história triste.
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No campeonato nacional… 

O Sporting continua imparável, com pontos de avanço sobre o 
FC Porto, sobre os vermelhos do Minho e Lisboa, Sp. Braga e 
Benfica. Sporting ainda não tinha perdido neste campeonato, e 
marcou em todas as jornadas. E até Coates já "bisa", fez o seu 1.º 
"bis" na Liga portuguesa (ao fim de 6 épocas de verde e branco).

Boa notícia! 
No dia 03/05/2021, todas as modalidades desportivas podem 
voltar ao ativo pois foram integrados no plano de 
desconfinamento.

Ronaldo / Messi INACREDITÁVEL….

Pela 1ª vez em 16 anos, nos quartos de 
final da UEFA Champions League, nem 
Cristiano Ronaldo, nem Lionel Messi. É 
o fim de um ciclo...

Do mundo que nos rodeia… do mundo do Desporto  

A Turma do 9.ºA e 9.ºC
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Entrevista à Coordenadora do Desporto Escolar

❖  Como é que o Desporto Escolar foi afetado pela covid-19?
   Os eventos interturmas e Corta-Mato foram cancelados devido à 
covid-19. Treinos doD esporto Escolar continuam a existir, mas 
não há jogos com outras escolas.

❖ Os treinos das modalidades foram afetados de que forma?
    A maior dificuldade foi arranjar horas para os treinos, uma vez 
que o ensino básico tem aulas de manhã e o ensino secundário de 
tarde, daí ser difícil encontrar horários.
   Isto levou à diminuição das pessoas que iam treinar, mas a maior 
dificuldade de todas foi arranjar espaço para os treinos, pois o 
pavilhão está muitas vezes ocupado.

❖  Quais são as restrições para os treinos (número de 
pessoas por treino)?

    Treino sem máscara (opcional), quando não se estava a praticar, 
pôr a máscara;
     Em média iam 5 ou 6 alunos por treino(em cada disciplina);
    Não foi necessário limitar o nº de inscrições.

❖ Qual tem sido o desporto mais difícil ao nível dos treinos, 
vólei e futsal (desportos coletivos) ou badminton e Boccia 
(desportos individuais)?

     É mais difícil dar os desportos coletivos, porque nos desportos 
coletivos é difícil de evitar o contacto entre os alunos.

Agradecemos à professora Natália Bernardino pela disponibilidade.

Desporto Escolar na ESPAB

A Turma do 9.ºA e 9.ºC
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Trata-se de fusões termonucleares que ocorrem no interior das 
estrelas, onde a matéria é convertida em energia.
 Durante a fusão nuclear, os átomos de hidrogênio (H) 
fundem-se, dando origem ao Hélio(HE). 
A queima do Hélio dá origem ao Lítio (Li) e assim por diante, 
originando elementos mais pesados. Conforme o combustível é 
consumido, a temperatura vai  aumentando e a estrela sofre uma 
expansão. A essa fase, dá-se o nome de Gigante Vermelha. 
No interior das estrelas, a temperatura é muito alta. Uma estrela 
“morre” após consumir todo seu combustível, ela resfria e 
diminui drasticamente de tamanho.

Uma estrela queima?
Como é que uma estrela queima se no 
espaço não há oxigénio?

A imagem  a seguir representa 
uma comparação entre a maior 
estrela conhecida e o Sol.

A Turma do 9.ºA e 9.ºC
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➔ https://wordwall.net/resource/12511761

➔ https://wordwall.net/pt/resource/12062111

➔ https://wordwall.net/resource/12978116

A Turma do 9.ºA e 9.ºC

Passatempos
Deixamos aqui alguns jogos, esperamos que se divirtam...

Sopa de palavras:
Jogar

Pares correspondentes:  
Jogar

Verdadeiro e falso:

Jogar

anagramas :
Jogar

https://wordwall.net/resource/12511761
https://wordwall.net/pt/resource/12062111
https://wordwall.net/resource/12978116
https://wordwall.net/pt/resource/12063561
https://wordwall.net/pt/resource/12513554
https://wordwall.net/pt/resource/2597100/verdadeiro-ou-falso-frases
https://wordwall.net/pt/resource/2604796


Aquário (Jan-20- Feb-18)
Individualista, bondoso, 
amigo, excêntrico, 
comunicativo, sonhador, 
líder, rebelde e atraente.

Peixe (Feb-19 -Mar 20)
Amorosa, criativa, sonhadora, 
intensa, simpática, delicada, 
influenciável, carinhosa e 
sentimental.  

Gêmeos (Mai- 21 - Jun -20)
Comunicativo, inteligente, 
alegre, comunicativo, ativo, 
charmoso, persuasivo e 
dupla personalidade.

Capricórnio(Dez-22-Jan-20)

Trabalhadora, inteligente, 
esforçada, forte, responsável, 
confiável, controladora e 
preservante.

Balança (Set-23-Out-22)

Simpático, observador, 
equilibrado, determinado, 
extrovertido, delicado, querido 
e indeciso.

Leão (Jul- 22 - 22-Ago)

Vaidosa, resolvida, 
generosa, otimista, 
orgulhosa, forte, amorosa 
e livre. 
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A Turma do 9.ºA e 9.ºC
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 Apresentamos os nossos “Redatores”

    Bruna      Emanuelle  Giovanna      Iara               Íris              Marcos

A Turma do 9.ºA e 9.ºC

Os jornalistas

Os jornalistas

Andreia         Beatriz        Cristiana     Daniel O.     Daniel W.       Diogo         Felippe       Jandira         João 
R. 

João S             José           Leonor         Maria          Mariana          Pedro     Raimundo    Thallys         Tomás

Vsevolod         

Bernardo    Carolina        Diogo         Érica          Gabriela       Gonçalo       Gustavo        Helena        João

Lara         Letícia         Manuel       Margarida     Nicolas       Nuno             Pedro           Rita              Tomás      

Rodrigo         


