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Teatro de São Martinho 

No dia 11 de novembro de 

2015, dia de S. Martinho, as 

educadoras da sala dos 3 

anos, Andreia e Maria, 

realizaram um teatro para os 

meninos das salas do pré-

escolar. 

Com a narração da 

educadora Sofia mimaram a 

lenda de S. Martinho que 

contava assim: 

“Martinho era um valente 

soldado romano que estava a regressar da Itália para a sua terra, algures em França.  

Montado no seu cavalo estava a passar num caminho para atravessar uma serra muito alta, 

chamada Alpes e, lá no alto, fazia muito, muito frio, vento e mau tempo.  

Martinho estava agasalhado normalmente para a época: 

tinha uma capa vermelha que os soldados romanos usavam 

habitualmente.  

De repente, apareceu-lhe um homem muito pobre, vestido 

com roupas já velhas e rotas, cheio de frio que lhe pediu 

esmola.  

Infelizmente, Martinho não tinha nada para lhe dar. Então, 

pegou na espada, levantou-a e deu um golpe na sua capa. 

Cortou-a ao meio e deu metade ao pobre.  

Nesse momento, as nuvens e o mau tempo desapareceram. 

Parecia que era verão!  

  Foi como uma 

recompensa de Deus 

a Martinho por ele ter sido bom.  

É por isso que todos os anos, nesta altura do ano, 

mesmo sendo outono, durante cerca de três dias o 

tempo fica melhor e mais quente: é o Verão de São 

Martinho.” 

Os meninos aprenderam a lenda e perceberam 

porque, afinal, se chama a este dia: dia de S. Martinho. 
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À descoberta de Portugal 

Partimos à descoberta de Portugal apelando aos afetos, às raízes, aos locais que nos despertam 

alegrias, partilhas e bem-estar…  

São esses momentos que nos permitem construir 

memórias saudáveis, aconchegantes e felizes.  

Foi essa a minha intenção ao propor aos meus 

alunos e família este trabalho sobre “A Nossa 

Terra”, pois sabemos que as recordações 

prevalecem e nos acompanham pela vida fora.  

Obrigada, pais, pela partilha e pelo entusiasmo 

com que abraçaram este meu pedido.  

Leonor 

 

O que gosto mais de fazer na sala 

Neste trabalho, o grupo do 1º ano registou as atividades preferidas em novembro e fez um 

gráfico de barras.  

Vimos que os alunos preferem as atividades de matemática/leitura/jogos/desenho.  

As atividades menos escolhidas foram os problemas, a geografia, a colagem, a pintura e a 

plasticina; no entanto há muitos alunos que também gostam destas atividades. 
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Um lindo dia de sol 

 

O 2º ano construiu um texto em grupo a partir de um desenho feito por dois colegas.  

 

“Num lindo dia de sol, o João e a Matilde foram brincar para a casa da árvore. Esta casa 

era no campo, na quinta da Matilde e do João.  

Passaram um dia muito animado: apanharam maçãs, deram comida aos cães, 

andaram de baloiço e acabaram o dia com um belo piquenique.  

No dia seguinte, começou a levantar-se o vento e eles decidiram ficar em casa a olhar 

pela janela da sua quinta.  

– Que paisagem tão bonita! – disseram os dois ao mesmo tempo.  

– Quem me dera ir lá para fora! – comentou o João.  

– Que ótima ideia! – disse a Matilde.  

Vestiram os casacos e foram lá para fora brincar. Correram muito até ficarem exaustos. 

Nesse mesmo instante, ouviram dois passarinhos a chilrear e pararam para os observar.  

– Estou a ficar com fome. Apetece-me uma maçã. – disse a Matilde.  

– Boa, a mim também me apetece uma maçã. Vamos buscar as maçãs que deixamos 

ontem ao pé da árvore. – disse o João.  

– Nham, nham… que delícia! – pensaram os dois.  

Comeram as maçãs e voltaram para casa.” 
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Receita para ter um Bom Natal 

 

Juntam-se dezenas de dias de energia,  

duas garrafas bem cheias de alegria,  

uma taça de brincadeira bem açucarada  

e umas pitadas de bom humor.  

Mexe-se tudo com gentileza!  

À parte, prepara-se a chegada  

da família inteira  

com uma rodela de amizade,  

muitas pepitas de felicidade,  

um cálice de ternura  

e um cheirinho a Natal.  

Misturam-se os dois preparados  

com bastante paciência.  

Numa forma untada com amor  

e polvilhada com incenso, ouro e mirra,  

coze lentamente  

bem juntinho à lareira.  

No fim, decore salpicando  

com uma raspa de fantasia,  

um sopro de simpatia  

e algumas dezenas de amigos.  

Eis um BOM NATAL!  

Para acompanhar,  

não pode faltar  

uma caneca bem quentinha  

e q.b. de bons presentes! 

realizada pelo grupo do 3º ano 
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Os alunos do 5º ano, ao longo do 1º período, fizeram apresentações orais subordinadas 

ao tema “Viver o nosso país”. Sendo assim, cada um escolheu uma lenda de uma das 

províncias, apresentou-a à turma e falou um pouco sobre as tradições e a gastronomia do 

espaço em questão. 

O Sebastião Sanchez decidiu contar-nos a origem do nome da serra que faz os encantos 

daqueles que querem apreciar um pouco de neve dentro do seu país. 

Lenda da Serra da Estrela 

Era uma vez um jovem pastor que vivia 

numa longínqua aldeia. Por único amigo 

tinha um cachorrinho, que nas longas noites 

de solidão se deitava a seus pés sem esperar 

nenhum gesto, nenhuma palavra. Sofria este 

pastor de uma estranha inquietação: 

cismava alcançar uma serra enorme que via 

muito ao longe, ver as terras que existiriam 

para lá da muralha rochosa que constituía o 

seu horizonte desde que nascera. E muitas 

noites passava em claro, meditando nesse 

seu desejo infindável. 

Certa noite em que se julgava 

acordado, sonhou que uma estrela descia 

até si e lhe segredava que o guiaria até ao 

objeto dos seus desejos. 

Acordou o pastor mais inquieto e 

angustiado que nunca, e procurou no céu a 

verdade do que sonhara. Lá estavam todas 

as estrelas iguais a si mesmas, imutáveis e 

eternas aparentemente. Mas estava também 

uma que lhe pareceu diferente e mais sua. 

Passavam-se os dias e o desejo do 

pastor aumentava, fazia doer-lhe o corpo, 

ardia-lhe febril na cabeça. De noite, todas, 

todas as noites, procurava no céu a sua 

estrela diferente. E em sonhos ela aparecia-

lhe muitas vezes desafiando-o, desafiando-
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lhe sempre a vontade. Mas a vontade por 

vezes é tão difícil!! 

Uma noite, num ímpeto, decidiu-se. 

Arrumou tudo o que tinha e era nada, 

chamou o cão e partiu. Ao passar pela aldeia 

o cão ladrou e os velhos souberam que ele ia 

partir. Abanaram a cabeça ante a loucura 

do que assim partia à procura da fome, do 

frio da morte. Mas o pastor levava consigo 

toda a riqueza que tinha: a fé, a vida e uma 

estrela. 

E o pastor caminhou tantos anos que o 

cão envelheceu e não aguentou a 

caminhada. Morreu uma noite, nos caminhos, 

e foi enterrado à beira da estrada que fora de 

ambos. Só com a sua estrela, agora, o pastor 

continuou a caminhar, sempre com a serra 

adiante. E à medida que caminhava a serra 

ia estando sempre ali, no mesmo sítio e à 

mesma distância. 

Passou todas as fomes e frios que os 

velhos lhe tinham vaticinado. Atravessou rios, 

galgou campos verdes e campos 

ressequidos, caminhou sobre rochedos 

escarpados, passou dentro de cidades 

cheias de muros e gente, mas a montanha 

dos seus desejos nunca a baniu do coração. 

Por fim, já velho, alcançou a muralha 

escarpada que desde a infância o chamava. 

Subiu, subiu até ao mais alto da serra e ali 

pôde largar o desejo do seu coração, agora 

em paz e sem desejo. 

O horizonte era tão vasto e 

maravilhoso, a impressão de liberdade tão 

avassaladora que o pastor, sem falar, gritava 

dentro de si um hino de louvor que mais 

parecia o vento uivando por entre os 

penhascos rochosos de silêncio. Instalou-se o 

velho pastor e a sua estrela ficou com ele, no 

céu. 

O rei do mundo, porém ouviu falar 

naquele velho pastor e na sua estrela 

fantástica. Mandou emissários à serra: todas 

as riquezas do mundo daria ao pastor em 

troca da sua pequena estrela. 

O pastor ouviu com atenção o que lhe 

mandava dizer o rei. Depois, olhou em volta. 

Tudo eram pedras e rochedos. Uma pequena 

cabana de rocha coberta de colmo era a 

sua morada. Uma côdea de pão negro e 

uma gamela de leite as suas refeições. A sua 

distração a paisagem infindamente igual e 

diferente do mundo de lá em cima. A sua 

única amiga, a estrela. 

Suavemente, como quem sabe o 

segredo das palavras e o valor de todos os 

bens possíveis, virou-se para os emissários do 

rei do mundo e rejeitou todos os tesouros da 

terra, escolhendo a pequenez da sua estrela. 

Passaram os anos e o velho morreu. 

Enterraram-no debaixo de uma fraga e nessa 

noite, estranhamente a estrela brilhou com 

uma luz mais intensa. Os pastores da serra 

notaram essa diferença porque a 

reconheciam também entre as outras, pelo 

que o velho lhes contava em certas noites. 

E em memória desta lenda, a serra 

passou a chamar-se, para sempre, SERRA da 

ESTRELA. 
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“Uma prenda para o Pai Natal” por Laura Velosa (5º ano) 

 

O Pai Natal estava acomodado no seu 

cadeirão vermelho e, com gestos rápidos, 

clicava no botão para mudar de canal de 

televisão. Estava cheio de sono, por isso, 

lentamente ia fechando os olhos e fixando-

se no infinito que o escuro tem. Os olhos 

estavam pesados e ele não os retinha, 

porque sabia que não tinha dormido bem 

a noite anterior a essa, tinha estado a 

bebericar chá enquanto folheava 

delicadamente as folhas do seu livro 

preferido. 

 De repente, ouviu alguém a bater à 

porta. Pensando que estava a sonhar, não 

abriu e manteve-se imóvel no sítio onde 

estava. Bateram outra vez produzindo mais 

som e o Pai Natal, meio rabugento, lá foi 

abrir a porta. 

 A primeira coisa que viu foi uns 

caracóis dourados e, mesmo sem olhar 

diretamente para a cara, percebeu que 

era a Cachinhos Dourados. 

 - Olá, minha amiga! O que estás aqui 

a fazer a esta hora? – bocejou ele ficando 

com a testa rugosa. 

 - Vim dar-te uma prenda, afinal, é 

Natal!!! – exclamou ela muito contente e 

estendeu-lhe uma caixa cúbica com um 

embrulho azul e um laço reluzente muito 

dourado. 

 - Entra, deves estar gelada! – ofegou 

ele, pensando no frio que a menina devia 

ter. 

 - Obrigada! – agradeceu ela. 

 Ele pediu a um dos seus duendes que 

fosse buscar chocolate quente e 

sentaram-se os dois para o Pai Natal 

apreciar a prenda. A menina estava 

ansiosa que ele a abrisse e ele, ao 

perceber essa reação, desfez 

cuidadosamente o laço. 

 Lá dentro estava pousada uma coisa 

que ele sempre quisera desde a sua 

infância, uma pequena caixa de música 

de Natal que tinha gravuras em forma de 

tudo o que possam imaginar que tenha a 

ver com o Natal : árvores de longos ramos, 

bolas de enfeites aveludados… 

 Escorreu uma lágrima ao Pai Natal 

que caiu impulsivamente no seu casaco 

vermelho. 

- Gostas? – perguntou a menina com 

receio , mas com esperança. 

- Se gosto? - o Pai Natal ficou boquiaberto. 

– Como é que posso não gostar?? Claro 

que sim! Tu lembraste-te de mim! 

Abraçou a menina e concluiu que ter 

amigos assim era mais maravilhoso do que 

qualquer prenda. 
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O Vicente Araújo do 6º ano fez uma apresentação oral sobre o Alto Alentejo e resolveu 

confecionar um doce típico para a turma experimentar. Sendo assim, trouxe uma sericaia 

acompanhada de doce de ameixa que fez as delícias dos colegas. Aqui fica a receita e um 

pouco da história desta doçaria. 

Sericaia ou Sericá 

 

A Sericaia é um doce tipicamente 

alentejano cuja receita é de origem 

duvidosa: há quem diga que é 

proveniente da Índia, há quem diga que 

veio do Brasil. A verdade é que o doce 

começou a ser confecionado por dois 

conventos alentejanos que reclamam a 

receita original: o Convento das Chagas 

de Vila Viçosa e o Convento das Clarissas 

de Elvas. De forma a tornar a rivalidade 

mais espicaçada, um convento chama ao 

doce Sericaia e o outro chama Sericá. 

 

 INGREDIENTES 

• Leite 1 lt 

• Limão q.b. 

• Canela 1 pau 

• Ovo 12 

• Açúcar 450 g 

• Farinha 125 g 

• Canela em pó q.b. 

• Sal q.b. 

 

PREPARAÇÃO 

Ligar o forno e regulá-lo para os 225°C. 

Levar ao lume, a ferver, o leite juntamente 

com a casca de limão, o pau de canela e 

uma pitada de sal. Retirar do lume e deixar 

arrefecer um pouco. 

Entretanto, bater muito bem as gemas 

com o açúcar até obter um creme fofo. 

Em seguida, dissolva a farinha no leite 

fervido, junte o creme de gemas e açúcar 

e, mexendo sempre, engrossar sobre lume 

brando. Retirar do lume, tirar a casca de 

limão e o pau de canela, e deixar 

arrefecer. 

Bater as claras em castelo bem firme e 

incorporar, cuidadosamente, no 

preparado anterior, que deverá estar frio 

ou ligeiramente morno. 

Deitar o creme num prato de barro fundo 

e bem largo, dispondo a massa, em 

colheradas, em forma de cruz; polvilhar 

abundantemente com canela e levar a 

cozer no forno. 

Dicas 

Fica sempre bem com uma ameixa de 

Elvas! 
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Mundial de Rugby 2015 

18 de setembro a 31 de outubro 

Com certeza que reparaste que foi há pouco 

tempo que se disputou mais um mundial 

desta modalidade. 

Este ano as expectativas do Mundial de 

Rugby foram superadas, pois atingiu-se o 

maior número de sempre de espetadores, 

provenientes de toda a parte do mundo, ocupando o 3º lugar das modalidades desportivas 

mais apreciadas, logo a seguir aos Jogos Olímpicos e ao Campeonato do Mundo de Futebol.  

Esta competição levou a que equipas de nível supostamente inferior surpreendessem todos, 

como o caso do Japão e da Argentina, e que chegassem a disputar jogos muito renhidos. 

O troféu foi disputado até ao fim levando até à chegada da Argentina às semifinais, que 

acabou por ser derrotada pela Austrália. Por fim, a final disputou-se entre a Austrália e a Nova 

Zelândia, também conhecida por All Blacks, acabando por esta se sagrar bicampeã. 

Trabalho realizado por: Miguel Nunes, Vasco Saraiva e Tiago Simões 

  

 Conforme alguns devem ter reparado, o objetivo deste jogo é fazer com que uma equipa 

leve, quase sempre nas mãos, uma bola de uma extremidade do campo para a outra, mas 

passando-a sempre para o lado ou para trás. É um desporto de equipa, sem lugar para 

vedetismo, onde todos têm um papel muito importante e onde se fomentam valores 

fundamentais como a integridade, o respeito, a solidariedade, a paixão e a disciplina. 

Na nossa escola, há sete alunos que praticam esta modalidade e que gostariam de ver mais 

colegas a partilhar deste sentimento de paixão pelo rugby. 

Origem do rugby ou râguebi 

 Uma lenda bem difundida diz que o desporto surgiu de uma jogada irregular do futebol, na 

qual um jogador do colégio de Rugby (situado na cidade inglesa com o mesmo nome, em 

Warwickshire), de nome William Webb Ellis, teria agarrado a bola do jogo com as mãos e 

seguido com ela até à linha de fundo adversária, em 1823. 
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O sentimento do rugby 

“Todos os jogadores sentem que ajudam a 

equipa de igual modo, por isso não há vedetas. 

Apesar da agressividade e combate, apenas 

existentes dentro do campo e de acordo com 

as regras, há valores ligados à modalidade. O 

respeito que se tem pelo adversário e pelo 

árbitro aprendem-se desde pequenos e duram 

uma vida. O espírito de equipa e união notam-

se sempre, mesmo nos maus momentos. Nesta 

modalidade, mais importante do que 

pertencer a um clube é jogar RUGBY.” 

Nuno Rifes 

(ligado à modalidade durante 20 anos, tendo 

passado pelo Belenenses como jogador e 

pela Agronomia e pelo Cascais como 

treinador) 

 

“Para mim jogar rugby é uma das razões de 

viver e quando o faço desfruto de cada 

segundo, sinto-me bem e noutro lugar. Sem o 

rugby todos os dias seriam entediantes, pois 

não faria o que de melhor se pode fazer na 

vida.” 

Pedro Carvalho, 13 anos, 7º ano 

(joga há 5 anos no CRT – Clube Rugby do 

Técnico) 

   

“Para mim jogar rugby é ficar mais forte, é 

ganhar amigos e ir a torneios, o que é muito 

fixe!! Aconselho todos os rapazes a jogar este 

desporto fabuloso.” 

Rodrigo Silva, 8 anos, 3º ano 

(joga há 3 anos no Belenenses) 

 

“Para mim, jogar rugby é um benefício, é 

praticar um desporto que exige irmandade, 

respeito e compromisso, o que faz com que 

deixe de ser só um desporto e passe a ser 

também um estilo de vida, apenas oferecido a 

pessoas que o merecem viver.” 

Miguel Nunes, 15 anos, 9º ano 

(joga há 9 anos no Belenenses) 

 

“Para mim, ser jogador de rugby é colocar o 

coletivo à frente do individual, é fazer parte de 

uma família da qual me orgulho muito. Eu não 

pratico ou jogo rugby, eu vivo o rugby.” 

Vasco Saraiva, 15 anos, 9º ano 

(joga há menos de 1 ano no Belenenses) 

 

“Para mim, ser jogador de rugby é ter um 

sentimento de confiança para com os meus 

colegas de equipa como se fossem da minha 

família, é sentir orgulho e dedicação quando 

estou dentro do campo.” 

Tiago Simões, 15 anos, 9º ano 

(joga há 2 anos no Belenenses) 

 

“No rugby, o que mais gosto de fazer é 

placagens. Gostava de jogar rugby durante 

muito tempo.” 

Frederico Oliveira, 7 anos, 2º ano 

(joga desde setembro na Agronomia) 

 

“Gosto muito de ir aos torneios e de fazer 

placagens, mas não gosto lá muito de ser 

placado. Não há idade para se começar a 

jogar.” 

Xavier Oliveira, 9 anos, 3º ano 

(joga desde setembro na Agronomia) 
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Destaques do C.R.E. 

Eis uma seleção das últimas aquisições do Centro de Recursos, para aguçar o vosso interesse! 

Os Contos de Beedle o bardo de J. K. Rowling.  

Em Os Contos de Beedle, o Bardo, encontramos os cinco contos que 

compõe o livro que Albus Dumbledore ofereceu a Hermione baseados na 

tradução das runas antigas e, apesar de O Conto dos Três Irmãos ser 

contado no último volume da saga de Harry Potter, os restantes quatro são 

revelados pela primeira vez. Cinco histórias fantásticas que irão deliciar, 

divertir e arrepiar tanto Muggles como feiticeiros. 

 

O Cônsul desobediente, de Sónia Louro  

Esta é a história de um grande português. De um herói com uma coragem 

sem limites. Só é possível compreender o seu feito se nos colocarmos no seu 

lugar: destruiríamos a nossa vida e a da nossa família em nome da caridade 

e do amor ao próximo? Até ao seu derradeiro fôlego, Aristides nunca se 

arrependeu. 

 

Quatro : histórias da série divergente, de Veronica Roth  

Para os fãs da saga Divergente, pela autora bestseller do New York Times 

Veronica Roth, surge Quatro, um volume complementar que inclui quatro 

novas histórias anteriores à narrativa principal e três cenas exclusivas de 

Divergente - todas contadas do ponto de vista de Tobias Eaton. 

 

A Rapariga que roubava livros, de Markus Zusak  

Um livro soberbo que prima pela originalidade e que nos devolve um outro 

olhar sobre os dias da guerra no coração da Alemanha e acima de tudo pelo 

amor à literatura. 

 

O Filósofo e o lobo, de Mark Rowlands  

O Filósofo e o Lobo é a história real de uma relação de doze 

anos entre um homem e um lobo. É um ensaio sobre o que nos separa (e 

aproxima) dos animais, um tratado sobre a lealdade, o companheirismo e o 

amor. Mas é também, acima de tudo, uma narrativa comovedora, pungente, 

sobre o que significa ser-se humano - e sobre o que podemos aprender com 

os lobos. 


