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2 

Olimpíadas da matemáti-
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O Auto da Barca do Infer-
no de Gil Vicente 

 

6 

Viagem de finalistas—
9º ano 
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O 6º ano escreveu… 

Sugestões de leitura 

Melhores leitores 

 

8 O que é?  

Como nas-
ceu?  

Que projetos? 

Saiba tudo no próximo número 
do jornal. 

 

No próximo número: 

Voxscola—a reportagem 

São Valentim  
 

Carnaval 

Viagem de finalistas - a crónica 

E muito, muito mais… 
 
 
BOA LEITURA! 

 

Ano novo, vida nova…. Re-
creios novos! 

Os mais pequeninos agra-
deceram. 

 



 E ainda, no que respeita a leituras, o sétimo ano marcou encontro com 
Adolfo Correia da Rocha , Miguel Torga, o grande escritor português - também poe-
ta, teatrólogo, contista e memorialista que, na sua obra Bichos, inventa um mundo 
onde os bichos se confundem com os humanos. 

O sétimo ano já conheceu o 
“Morgado”, “o Ladino” e ainda 
vai conhecer muitos outros.  

Vasco Abreu (Clube do Jornal) 
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Joana Stone (Clube do jornal) aconselha: 

 Os jogos da fome 
Os jogos da fome foi definitivamente um dos melhores livros 
que já li. Extremamente viciante, enredo excelente… não con-
seguia parar de ler. Consiste numa trilogia escrita por Suzane 
Colins que retrata um futuro pós apocalíptico, nos atuais Esta-

dos Unidos da América. O país (Panem) está dividido em 12 distritos e esses doze 
distritos são comandados por um regime de ditadura e nepotismo, centrado no 
Capitólio que é como uma capital. Os Jogos da Fome (nome original  Hunger Games) relatam a his-
tória de uma rapariga de 16 anos, do distrito 12, Katniss, que participa nos Jogos da Fome para sal-
var a sua irmã. Katniss vai-se tornar o símbolo da revolução de Panem. Os 
livros têm também, para quem gosta e para quem não gosta, enlaces amoro-
sos. Atualmente já há filmes baseados nos dois primeiros livros (Os Jogos da 

Fome e  Em Chamas). Pesso-
almente prefiro os livros, pois 
explicam melhor a história e 
têm mais pormenores, dando 
mais espaço à nossa imagina-
ção.  

 

 

”Eu gosto do autor porque ele 

tem um bom vocabulário e es-

colhe muito bem as palavras 

também gosto bastante das per-

sonificações que faz” 

Tomás Gonçalves 

“Eu gosto dele porque é um 

bom escritor, publica livros mui-

tos interessantes e com um óti-

mo vocabulário, apesar de al-

guns contos serem muito difí-

ceis”  Sofia Moita:  

”Eu gosto do autor porque apre-

cio a maneira como ele escreve, 
escolhe muito bem as palavras e 
escreve contos de uma forma cri-

ativa e inteligente” 

     Beatriz Rodrigues 
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OLIMPÍADAS DA MATEMÁTICA—A Notícia 

  

 No dia 13 de novembro de 2013 repe-
tiu-se a realização das Olimpíadas de Mate-
mática.  A prova é cotada dos 0 aos 40 
pontos, de acordo com a cotação de cada per-
gunta, e varia, como habitualmente, consoan-
te a idade e o ano do participante. 

 Este ano, os alunos puderam contar 
com cerca de cinco perguntas de  escolha 
múltipla e três de cálculo.  

 Os alunos, Tiago Moreira e Tomás 
Gonçalves, do 9º e do 7º ano, respetivamen-
te, passaram à segunda eliminatória. 

 

 

Tiago Boto (Cube do Jornal) entrevista Tomás Gon-
çalves, um dos finalistas. 

TB (Clube do jornal) -Primeiro que tudo, gostaste de participar nas Olimpíadas? 

T.G (Tomás Gonçalves) -Sim, gostei. 

TB .-Achaste os exercícios difíceis? 

T.G.- Sim. Mas apenas alguns. 

TB.-E o que achaste de passar  à segunda eliminatória? 

T.G.- Para mim foi uma boa notícia. 

 

 

Quem quiser, pode tam-
bém realizar estes exercícios: 

1. Na última semana de aulas, a Escola Divertida organizou diversas ati-

vidades para os alunos. 

Na corrida de obstáculos, o corredor que chegou três lugares à frente do penúltimo, chegou dois luga-

res à frente do sétimo. Quantos corredores participaram? 

A)8          B)9          C)10         D)11      

 

      2. O Francisco quer fazer um bolo usando apenas leite, açúcar e farinha, segundo a seguinte recei-

ta: o peso da farinha deve ser o dobro do peso do leite e o peso do açúcar deve ser um terço do peso 

da farinha. Para que a massa do bolo pese 1100g, qual a quantidade de leite que o Francisco deve 

usar? 

                                                                                                      Tiago Boto (Clube do Jornal) 

PARABÉNS! 

OLIMPÍADAS DA MATEMÁTICA—A Entrevista 

OLIMPÍADAS DA MATEMÁTICA— O desafio 
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 O 6º ano visitou, no dia 9/1/2014, a sede da institui-
ção destinatária da sua ação de solidariedade. 

 Na instituição conheceram: 

  Os gabinetes onde decorrem consultas com psicólo-

gos e agentes sociais que ajudam as mães conforme as suas 

necessidades; 

 A sala de convívio onde há várias for-

mações: costura, T.I.C, formação pessoal e  

social …; 

 O refeitório onde as mães e os funcio-

nários tomam o pequeno-almoço, almoçam e 

lancham; 

 Os gabinetes onde se prepara o servi-

ço comunitário; 

 A escola móvel onde as aulas são da-

das por chat . O  professor está online e envia 

fichas em PDF e word. As mães não vão a es-

colas normais para poderem dar assistência 

aos seus bebés . Quando é preciso que elas façam um teste, o professor dirige-se à instituição; 

  A sala onde há normalmente 2 a 3 voluntárias que prepararem enxovais para os bebés; 

            A linha de apoio SOS grávida. Muitas pessoas telefonam para esclarecerem algumas dúvi-

das sobre a gravidez. Estas chamadas são anónimas e confidenciais; 

       O clube de emprego que 

ajuda as mães a encontrar em-

prego e a escrever o seu currícu-

lo; 

       A sala dos bebés, onde os 

bebés passam  o dia, quando é 

preciso  dar de mamar chama-se 

a mãe .           Esta sala funciona 

como uma creche.   

        Na sede não vive ninguém 

mas há 3 residências: duas em 

Lisboa e uma em Paço d’Arcos, 

onde também há uma creche. 

 

Visita do 6º ano à 

instituição 

Ajuda de Mãe 

Tomás Gonçalves e Tomás Martins—Clube do jornal 
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MARL 

 O 6º ano foi a uma visita de estudo ao MARL, (Mercado Abas-

tecedor da Região de Lisboa). 

 Primeiro, ficaram numa sala a falar dos constituintes dos nutri-

entes, das respetivas funções (energética, reguladora e plástica) e das 

doenças (obesidade, diabetes e colesterol) causadas por erros alimen-

tares. 

 Depois, fizeram um jogo, em que colocavam uma venda para 

tapar os olhos e estes tinham de provar uma fruta e tentar adivinhar, 

pelo paladar, qual era. 

 Fizeram também uma atividade experimental, em que tinham 

de fazer uma salada de fruta. 

 Mais tarde, foram a um armazém de bananas e experimenta-

ram ficar fechados a zero graus, numa sala de “kiwis”, dentro des-

se armazém. 

 Também descobriram que toda a turma junta pesava 836 

quilos, com a ajuda de uma balança onde cabiam todos. 

 No final, deram uma volta ao MARL, para ficar com uma 

ideia do complexo que constitui o mercado abastecedor da região 

de Lisboa. 

Tomás Martins (clube de jornal) 

 

À semelhança de anos anteriores, o 6º ano visitou o mercado abastecedor da região de Lisboa 

 

     836 quilos  



Página 6 CLUBE DO JORNAL DO EXTERNATO “AS DESCOBERTAS” 

  

 A atualidade do texto, a atuação surpreen-
dente , a gargalhada contagiante  e o aplauso mere-
cido foram os ingredientes oferecidos ao nono ano 
que teve o privilégio de ver ao vivo  e a cores uma 
encenação de O Auto da Barca do Inferno de Gil Vi-
cente.  

  

“Foi o teatro mais sexy de sem-

pre.”(Ricardo) 
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Viagem de Fi-
nalistas 2013-
2014 

 

 O destino da viagem de finalistas 
deste ano letivo já está escolhido. 

 Os alunos do 9º ano irão visitar Lon-
dres, a capital do Reino Unido. 

  

 

 Os alunos com quem falei mostra-
ram-se extremamente entusiasmados e 
ansiosos pelo dia da partida. 

 Os finalistas terão a oportunidade 
de visitar sítios como: 

-Madame Tussauds, Big Ben, London Eye, 
Natural History Museum, entre outros... 

 Poderão ainda passear pela movi-
mentada Oxford Street e assistir a um mu-
sical no West End. 

 Até lá precisam da ajuda dos pais e 
dos colegas para arranjar dinheiro para a 
viagem. 
 

                                                                                                                  Vasco Saraiva (Clube de jornal) 

O ex-aluno Alexandre Kühl veio à escola dar uma aula de 

T.I.C. ao 9º ano, sobre Photoshop.  

“Foi uma ótima aula. Esclarecedora e interes-

sante. “(João Anastácio)  



CLUBE DO JORNAL DO EXTERNATO 

 “AS DESCOBERTAS” 

Ficha técnica 

Jornal do Externato “As Descobertas” 

 

Clube do jornal: 
 
5ºano -  Gonçalo Dias  
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! 

dez./jan. de 2013-2014 

 

Melhores Leitores 
de dezembro e janeiro

Lagosta preciosa 

 

A Sra. Lagosta é vermelha por natureza, 

tem um ar pimpão, 

pois é da realeza, 

casada com o Sr. Camarão. 

Sra. Lagosta é do fundo do mar, 

não é pérola nem diamante, 

é a joia do meu restaurante.      

 

Mariana Graça (6º Ano) 

 

Linguado graduado 

 

No mar salgado 

vivia um linguado, 

magrinho e espalmado 

nas escamas tatuado. 

É um general graduado 

assim é  o linguado. 

 

Vasco Reigadas  (6º Ano) 

1º - Sérgio Perez 

2º - Inês Santos 

3º - Mariana Graça 

Sugestões de leitura 


