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Violeta (CJ)- Gostam da ideia de ter quadros interativos? 

Balhó (B) - Sim! Gostamos muito! 

Alunos- Sim! Porque podemos desenhar, e passar as pá-
ginas do livro, e ir  à internet. 

V -  Têm usado muito os quadros? 

B- Sim, muito, ligo-o todos os dias! 

V- Que tipo de trabalhos fazem? 

B- Vários trabalhos: os alunos escrevem letras, treinam 
movimentos ou pintam, além disso, eu projeto fichas e 
usamos a  internet, quando necessário. 

Quadros interativos 

                                                                       

                                                      

 

 

       

      

 

Melhores Leitores 
de setembro e outubro 

2º - Sergio Perez 

 
Livros mais lidos 

1º - Tomás Ribeiro 

Trabalho de: Violeta Campos - CLUBE DO JORNAL  

3º - Carolina Carvalho 
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Lisboa, 13 de setembro de 2013 

Querida Madalena: 

 Como estás? E o teu irmão? Eu estou bem, tenho anda-
do atarefada nestes dias, a fazer trabalhos de casa, a ver televi-
são, a jogar computador e Nintendo, a brincar no meu quarto, a 
ir à escola, como não podia deixar de ser. 

 Por falar em escola, queria contar-te o que aconteceu na 
minha primeira sexta-feira de “aulas”. Na verdade até foi uma 
sexta-feira de diversão, digo-te já , porque fomos ao grande 
“Campo Aventura”! E eu diverti-me imenso! 

 Chegámos a Óbidos todos contentes e fomos conhecer 
os monitores. Dividimo-nos em três grupos e o meu foi o primei-
ro a ir fazer slide. Eu não fiz, porque não gosto lá muito de altu-
ras! A seguir, almoçámos sandes de ovo e salsicha, com Ice Tea, 
tirinhas de lula e fruta, que estavam uma delícia. 

 De seguida fomos a uma mina e aí foi a minha parte pre-
ferida do dia! Rastejámos, gatinhámos, enfim, ficaram a doer- 

-nos os joelhos e os cotovelos! Por fim, jogámos três jogos e as-
sim acabou o nosso dia. 

 Regressei a casa cansada, mas valeram a pena a grande 
viagem e  as dores no corpo para ter tido este dia excelente! 

Beijinhos 

Carolina Pereira (5º ano) 

CAMPO AVENTURA –2º ciclo 

As descobertas em Sintra 

 No dia 13 de setembro, os alunos do terceiro ciclo do externato “As Des-
cobertas”, juntamente com alguns docentes do mesmo estabelecimento, fizeram 
um safari pelos arredores de Sintra. 

 O safari começou com a partida de oito jipes da escola em direção a Sin-
tra.  

 Quando lá chegaram, os motoristas explicaram como seria a viagem e  
alguns aspetos importantes sobre lugares famosos nos arredores da cidade. 

 A primeira paragem foi na cidade de Sintra para os alunos  a explorarem. 
Depois, voltaram para os jipes e fizeram uma viagem pelo mato, marcada pelos  
solavancos,  as descidas e as ervas na cara.  

 O almoço foi  nos jipes em andamento. Seguiu-se a ponta mais ocidental 
da Europa, o Cabo da Roca. Depois, a falésia com 160 metros a propósito da qual 
existe  uma lenda que diz que os homens quando se casavam iam até ao buraco e 
atiravam “delicadamente” as noivas lá para dentro. Se elas fossem boas esposas  
voavam, se fossem más esposas caíam e morriam.  

 De regresso, já na autoestrada, os alunos abriram as garrafas de água e 
começaram uma guerra de água.  

Conclusão, regressaram encharcados, mas felizes.  

André Ferreira e José Henriques (7º ano) 

SINTRA –3º ciclo 
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 Os alunos do 7º ano visitaram A Casa de Histórias da Paula 
Rego em Cascais, onde observaram alguns trabalhos da conceitu-
ada pintora e escultora portuguesa. Esta visita foi feita no dia 19 
de setembro, uma semana depois visitaram o Museu do Azulejo 
em Lisboa. Nesta última conheceram a história do azulejo em Por-
tugal e as várias técnicas utilizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Visitas de estudo:  

Trabalho de: Tomás Gonçalves e Vasco Saraiva  - CLUBE DO JORNAL  

 

“ Achei muito giras as pinturas, pois 
uma delas era diferente, mas muito 
interessante.” - Beatriz Rodrigues. 

“ Gostei muito da visita.  

(…)  

 Foi pena não ter havido tempo 
para terminar a visita.” - Tomás 
Gonçalves 

Gonçalo Dias (clube do jornal) - Qual foi   objetivo da visita? 

Leonor -  Conhecer os animais, ou seja, onde vivem, comem, co-
mo são, ver a horta e o pomar. 

G. D.—O que gostaram mais? 

Leonor- Dar comida e  fazer festinhas aos animais . 

 

 7º ano 

 Pré-primária Quinta pedagógica 

  4/10 dia do animal 

 

 

  

G. D. -  Objetivo da visita? 

Inês- Aprender a História de Portugal 

G. D. O que gostaram mais? 

Alunos- Quando criaram a bandeira de Portugal e a Isabel I a andar 
de skate 

            

 3º e 4º Anos Teatro Maria Matos 

Peça:  “Cara”   

Trabalho de: Gonçalo Dias - CLUBE DO JORNAL  

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=5KY3XV1lxo1JEM&tbnid=yBF6jUs-YjyanM:&ved=0CAUQjRw&url=https%3A%2F%2Fwww.askmelisboa.com%2Fcontent%2Fmuseu-nacional-do-azulejo&ei=yimCUvuEJqLO0wWirIBQ&bvm=bv.56146854,d.ZGU&ps
http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=CNkK_ZyA7IdzIM&tbnid=EkaS-nG8si1CLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hotelclubedolago.com/hotel-estoril/pt/Regiao-de-Cascais-perto-do-Hotel-Clube-do-Lago.asp&ei=YyuCUou3PJSa1AX3rY
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Lisboa, 14 de outubro de 2014 

 Olá! Como tens passado? Já resolveste aquele problema do teu cão? 
Como estão as aulas? 

 Olha, era para te contar que a minha escola fez 40 anos e tivemos 
uma festa. Foi muito giro e todas as turmas apresentaram alguma coisa. Co-
meçou com a Infantil que cantou  algumas músicas e dançou enquanto a pro-
fessora de música tocava piano. Logo a seguir, os alunos do 1º ao 3º cantaram 
também umas músicas com a Orquestra Orff cá da escola. 

 Depois, o 4º e o 6º apresentaram umas músicas com canto e com 
flauta. A do 4º ano chamava-se “Vou ser alguém” e metade dos alunos tocava 
e a outra parte cantava. Era gira, a música, mas não era assim nada de espec-
tacular. O 6º ano apresentou uma música chamada “A Fisga”, era tocada em 
flauta e xilofones e ainda tinha algum canto. Entretanto, nós tocámos uma 
música giríssima chamada “Country Roads”. 

 Logo a seguir foi a vez do 7º ano em que cada um tinha um balão 
que tinha escrito uma letra que formava a frase “40 anos de Descobertas” e 
cada um dizia uma frase sobre a escola. 

 A seguir foi a vez do 8º ano que foi uma desgraça. Cada um tinha 
um cartaz com uma letra e formavam várias palavras. O problema foi que 
estavam sempre a enganar-se e formavam palavras que nem sequer existiam. 

 Finalmente foi a vez do 9º ano em que as raparigas cantaram um 
“rap” chamado “Margem Sul”  e os rapazes apresentaram a música “Sensual” 
do Toy. 

Passado um pouco fomos lanchar, mas eu não pude ir, porque caí 
de umas escadas e fiquei com o joelho todo inchado. 

Adeus! 

    Pedro Gil (5º ano) 

   

 A turma toda falava. Era o último tempo da tarde e estavam todos ansiosos para que as aulas acabas-
sem. De repente, alguém bate à porta. Calaram-se todos, não fosse ser o João a pessoa que estava prestes a 
entrar. A porta abriu-se, e lá estava ele, o diretor da escola, o João. Já todos (especialmente os rapazes) reza-
vam para que o João não tivesse descoberto alguma coisa menos positiva que pudessem ter feito. Eis senão, 
quando o próprio anunciou que, dentro de duas semanas, se iria comemorar o quadragésimo aniversário do 
colégio. A comemoração iria contar com atuações de cada um dos grupos, seguidas de … um lanche. 

  Como os rapazes e as raparigas, do nono ano, têm estilos diferentes, o grupo dividiu-se em dois. As 
raparigas optaram por representar, cantar e dançar, um tema à sua escolha, enquanto que os rapazes esta-
vam mais inclinados para uma música romântica! E que melhor música os descreveria e lhes permitiria expri-
mir os fabulosos dotes artísticos do que “Sensual” de Toy!? De momento não me lembro de nenhuma. 

  Nos primeiros dias foi difícil o João motivar a rapaziada para ensaiar nos intervalos, mas, aos poucos, 
lá se deixaram convencer. Os ensaios foram sempre muito divertidos, pois não é todos os dias que o diretor 
ensina, os rapazes, a abanar as ancas. Assim, e depois de uma árdua semana de ensaios, a letra estava na pon-
ta da língua e a coreografia bastante interessante, contando mesmo com momentos de cortar a respiração. 

 Chegou o dia da atuação e, após os habituais gritos de guerra e a brilhante atuação das raparigas, chegou o 
momento mais esperado e inesperado da tarde, pois ninguém fazia ideia que coelho sairia da cartola. 

  A atuação foi um sucesso, valendo um enorme aplauso e, mais tarde, bastantes elogios por parte de 
alguns pais. 

 Juntando tudo isto e um lanche delicioso justificou-se a perda dos intervalos… 

Tiago Moreira  CLUBE DO JORNAL  

 

Ainda os 40 anos... 
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 Foi para nos elucidar acerca desta 

questão que o professor Manuel Ricou veio à 

nossa escola. 

 Quando todos pensavam que um 

teste surpresa se avizinhava, entra o João e 

informa-nos da vinda deste professor. O  tão 

esperado professor  cuja visita já estava pro-

metida desde o final do último ano letivo. 

 Na manhã de oito de outubro en-

trou pela porta um homem de estatura media-

na , de olhar conhecedor e de uma boa dispo-

sição contagiante , Manuel Ricou. 

 Tirou as medidas ao espaço e inici-

ou a sua palestra . Falou-nos de números…

para contar e medir . «0» infinito afinal era 

para contar . 

 Falou-nos , com um discurso eloquente e convincente , dos 

homens no passado que já procuravam saber do infinito . 

 Destacou um matemático , de nome Hilbert que «inventara » 

um hotel que segundo este, tinha  um número infinito de quartos e todos 

estes estavam ocupados , expondo-o a várias situações , desenvolvendo o 

nosso conhecimento sobre o infinito . Indicou-nos também o Ómega (Ω) 

e o C que representavam vários infinitos . 

 Entreteve-nos até ao intervalo da manhã , dando-nos a enten-

der mais sobre este infinito … 

                                         Vicente Sobral ,  8º ano 

 

« O infinito é um número ? » 

Foi uma aula de Matemática diferente, pois a 

convite do João, este senhor teve a gentileza 

de nos tirar dúvidas (…) . Começou por 

explicar que há números para medir e outros 

para contar , (…) eu nunca me tinha aperce-

bido (…) também nos deu a conhecer o 

Hotel de Hilbert (…). (Diogo Barrote) 

Na terça-feira, o professor Manuel Ricou tirou uma 

antiga dúvida ao Miguel Fortuna (…) No fim fiquei a 

saber que “o” infinito não é um número, mas sim “os” 

infinitos são números. (Carlos da Cruz) 

Concluímos que há vários infinitos e há infinitos 

maiores que outros. Podemos dizer que o infinito 

é um número .  (Tomás Catalão) 

Foi uma experiência educativa e interessante. 

(Miguel Fortuna) 

Sessão Solene—2013-2014 

 No dia 12 de setembro, para marcar o início do ano letivo  dos mais velhos, decorreu a,  já tão célebre 
quanto esperada, sessão solene presidida, tal como nos anos anteriores, pelo diretor do colégio que começou 
por apresentar os novos professores e alunos e desejar a todos um bom ano letivo.  

 Seguiram-se os discursos mais sérios ou mais divertidos de alunos, professoras de base do 5º e do 7º 
anos, uma ex-aluna  e a mãe de dois atuais alunos que falaram da importância de “As Descobertas” nas suas 
vidas. 

 Todos discursaram perante uma assembleia  de pais, alunos e professores, atenta e curiosa que aplau-
diu calorosamente cada um dos testemunhos.  

 A lição de sapiência, a cargo do diretor,  versou este ano sobre o tema da honestidade. 

 A sessão terminou relembrando o lema deste ano letivo : " O homem não consegue descobrir novos 
oceanos se não tiver a coragem de perder de vista a costa. " ( André Gide ) “ e com algumas imagens dedicadas 
aos atuais finalistas 

Bom Ano! 

Trabalho de: Joana Stone, Vasco Abreu e Tomás Martins -CLUBE DO JORNAL  
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R.A. e T.M.- Quais são as expectativas para a palestra? O que espera 
da reação dos alunos e do seu antigo diretor? 

L.M - Espero que participem e que gostem. 

R.A. e T.M - Nota diferenças no Externato de quando saiu para hoje? 

L.M. - Não, não noto. Identifico muitas semelhanças.  

R.A. e T.M. - Porque é que escolheu ir para psiquiatria? Está orgulho-
so do seu trabalho como professor e psiquiatra, até hoje? 

L.M. - Porque achei que o sofrimento mental é maior que o sofri-
mento físico. E sim, estou contente com o que fiz, até hoje. 

R.A. e T.M. -  Esta escola foi importante para si e para o que é hoje? 

L.M. – Foi muito importante. Deu-me bastantes bases e métodos de 
trabalho.  

(Após a sessão) 

R.A. e T.M - Correu como esperava? 

 L.M.- Correu muito melhor do que esperava. 

Trabalho de: Ricardo Avó e Tiago Moreira -CLUBE DO JORNAL  

 

 

 

SENTIMENTOS E EMOÇÕES 



CLUBE DO JORNAL DO EXTERNATO 

 “AS DESCOBERTAS” 

Ficha técnica 

Jornal do Externato “As Descobertas” 

 

Clube do jornal: 
 
5ºano -  Gonçalo Dias e José Mascare-
nhas. 
7º ano—  Tiago Boto, Vasco Saraiva, 
Tomás Gonçalves, Tomás Martins, Vasco 
Abreu. 
8º ano — Joana Stone e Violeta Campos. 
9º ano— Ricardo Avó e Tiago Moreira. 

Coordenação e arranjo gráfico - Adelai-
de S. Pereira  

Divulgação  - André Ferreira. 

 

Boa  leitura! 

Set./out./nov.de 2013 

O caderno preguiçoso 
 

Era uma vez um caderno, 
que por acaso era meu. 
Ele nem era muito moderno, 
mas era quase igual ao teu. 
 

O meu caderno não mostra nada, 
eu escrevo, mas as letras caem, 
As lições ficam numa alhada, 
porque as minhas palavras saem. 
 

Eu sei que gostas de ficar branco, 
mas para os testes tenho de estudar 
Tenho de ser muito franco, 
já me começas a irritar! 
 

Como vou resolver isto? Como me vou organizar? 
Com este caderno que não quer colaborar, 
de um dossier vou precisar, para as lições copiar. 
O caderno vou deixar, para os sonhos guardar. 
 

Francisco Carvalho—6º ano 

Magusto: 

No dia 8 de novembro,  ocorreu o 
magusto da escola e , como de cos-
tume, realizou-se o célebre salto à 
fogueira. 

Não foi diferente, mas foi, uma vez 

mais,  inesquecível! 

Tiago Moreira e Ricardo Avó - CLU-

BE DO JORNAL  


