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Na nossa escola há: um quadro da eletricidade
vários quadros de excelência. 
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Num barco de papel  
 
[…] 
Num barco de papel de jornal  
Navega uma girafa que se sentiu 
mal 
 
Num barco de papel de aguarela 
Navega uma baleia presa por uma trela 
 
Num barco de papel reciclado 
Navega um tubarão desnorteado 
[…] 
Num barco de papel de parede 
Navegamos nós rumo a Cabo-Verde 

 
 

 
 
1 Quadro, 2 quadros, 3 quadros…

 
 

Na nossa escola há: um quadro da eletricidade, um quadro interativo, sete quadros verdes e 
vários quadros de excelência.  

 
 
 

Treme-treme 
 

   Não, não foi a Terra que tremeu, foi a gelatina que 
fizemos e comemos na nossa escola
Alimentação. 
   Quanto ao treme-treme, voltaremos ao assunto mais 
abaixo. 

outubro / novembro 2015 
Agrupamento de Escolas Carolina Michaëlis – Porto 
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Não, não foi a Terra que tremeu, foi a gelatina que 
na nossa escola, no Dia da 
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Dia da Alimentação
 
 
   Para assinalar o Dia da Alimentação
com desenhos e recortes de alimentos, que devemos comer
alimentos, claro).

 

   A propósito do dia das bruxas, que é uma tradição importada do norte da Europa, os nossos 
alunos ficaram a saber, que na zona centro de Portugal
Pão por Deus.  
   Aprenderam uma lengalenga 
receberam nozes, figos secos, romãs e alguma
    Esta casa cheira a broa, aqui mora gente bo

 

 

 

Dia da Alimentação – Somos o que comemos

Para assinalar o Dia da Alimentação, fizemos este painel coletivo
com desenhos e recortes de alimentos, que devemos comer
alimentos, claro). 

 
 
Abóbora para isto!
 
 
 
 
 
 

A propósito do dia das bruxas, que é uma tradição importada do norte da Europa, os nossos 
que na zona centro de Portugal, há uma tradição bem portuguesa 

uma lengalenga muito antiga, foram cantá-la de sala em sala e, em troca, 
nozes, figos secos, romãs e algumas guloseimas, que agradeceram

Esta casa cheira a broa, aqui mora gente boa. 

Pancadas de Molière, um esqueleto e 
um avô surdo 
 
   Não foi às três pancadas que um grupo de alunos 
ensaiou e apresentou, a toda a escola
peça de teatro muito divertida, com muitos trocadilhos
e... um esqueleto. 
  Neto - Avô, este é o osso parietal. 
  Avô - Gostam deste jornal? Fico contente!

 
Não se deita a língua de fora 
 
   Um grupo de alunos escreveu postais ilustrados
“Imbicta”, a amigos e a algumas figuras públicas mas, até à 
data, ninguém respondeu.  
   Será que foi por ter sido necessário deitar a língua de fora, 
para colar os selos? 

Somos o que comemos 

fizemos este painel coletivo 
com desenhos e recortes de alimentos, que devemos comer (os 
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Abóbora para isto! 

A propósito do dia das bruxas, que é uma tradição importada do norte da Europa, os nossos 
há uma tradição bem portuguesa – o 

la de sala em sala e, em troca, 
ram… 
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re, um esqueleto e  

m grupo de alunos 
a toda a escola, uma pequena 

com muitos trocadilhos 

contente! 
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Um grupo de alunos escreveu postais ilustrados da 
algumas figuras públicas mas, até à 

ter sido necessário deitar a língua de fora, 
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   Não, no dia 11 de novembro 
   Pelas 11:04h, participámos, empenhadamente, numa iniciativa nacional para 
agir em caso de sismo: baixar, proteger e aguarda
   E de “r_ _ o” para o ar, acrescentamos nós.

     
Soluções (a,b)                                                                                                                      

 

 

 

 

 

Na próxima edição 

Não acreditam no Pai Natal?

Acreditam? Então, esperem também.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Treme-treme 
 
 
 
 
 

no dia 11 de novembro não voltámos a fazer gelatina.  
Pelas 11:04h, participámos, empenhadamente, numa iniciativa nacional para 

baixar, proteger e aguardar, debaixo de uma mesa. 
para o ar, acrescentamos nós. 

                                                                                                                                                                   

NÃO HÁ FUMO SEM, CASTANHAS 
 
    

   No dia 11 de novembro, a comunidade educativa da EB do 
Bom Pastor uniu-se em torno das castanhas para festejar o 
dia de S. Marinho. 
   Para a iniciativa contámos com a colaboração 
Assossiação de Pais, com o contributo dos Enc. de Educação 
e com a presença da senhora Sub-Diretora do nosso 
agrupamento.   
   Também contámos com a presença de um carrinho para 
assar castanhas na brasa e, ao fim do dia, fomos todos para 
casa felizes, a cheirar a magusto. 

Não acreditam no Pai Natal? Então, esperem para ver.

esperem também. 

 

Pelas 11:04h, participámos, empenhadamente, numa iniciativa nacional para aprendermos a 
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Também contámos com a presença de um carrinho para 
assar castanhas na brasa e, ao fim do dia, fomos todos para 
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para ver. 


