
gens. Esperamos ainda 
esta semana ou no início 
da próxima colocá-las “no 
ar”. 
JB: Em que canal pode-
mos ver essas gravações? 
AC: Na Meo TV, no ca-

nal 512272. 
JB: Como espera 
que seja a reação 
dos espetadores? 
AC: Que toda a 
gente goste e que 
ache um canal di-
vertido e com mui-
tas informações 
sobre o agrupamen-
to.  
 

Renata Leandro 
 
                 

         

  

António Couceiro (AC), 
Diretor do Agrupamen-
to de Escolas Eugénio 
de Castro, formado em 
Biologia na Universida-
de de Coimbra, coorde-
na um clube de televi-
são, o “E Castro TV”. 
 
Jornal “O Beco” (JB): 
Quem teve a ideia de cri-
ar este clube? E com que 
objetivo? 
AC: A ideia foi do Dire-

tor, com o objetivo de dar 
a conhecer a escola. É 
uma forma simples e prá-
tica de comunicar com a 
comunidade educativa.   
JB: Há muitos alunos 
inscritos neste clube? 
AC: Por  volta de doze. 
JB: Como arranjaram os 
recursos (câmara, micro-
fones…)? 

AC: Algum mater ial é 
da escola, outro é meu e 
ainda outro é dos alunos. 
No entanto, e gradualmen-
te, vamos tentando apetre-
char a escola de todo o 
material necessário.  

JB: Já gravaram algu-
mas reportagens, entrevis-
tas…? Qual (Quais)?  
AC: Sim, os alunos já 
fizeram algumas reporta-

 

Alunos sob as secretárias 

durante o simulacro. 

Diretor põe escola “no ar” 
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h t t p s : / / w w w . g o o g l e . c o m / s e a r c h ?

q=photostory+imagem&espv=210&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=wetvUtTeH

tKv7AaL5oFA&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1280&bih=897#es_sm=93&espv=210&q=biblioteca

+2.0+imagem&tbm=isch&imgdii=_  

VoiceThread: Uma ferramenta 

Photo Story: Um ótimo apoio 

Editorial 
Encontramo-nos na era da 
“biblioteca 2.0”, que, em 
conformidade com Miller 
(2005, 2006), Notess 
(2006), Maness (2007), 
corresponde à aplicação 
do pensamento e dos apli-
cativos Web 2.0 (blogs, 
wikis, agregadores de 
conteúdo, mensagens 
instantâneas, redes soci-
ais…) aos serviços e cole-
ções das bibliotecas na 
Web. 
Não podendo ficar indife-
rente a esta realidade, a 
nossa biblioteca passou a 
integrar tecnologias Web 

2.0, nomeadamente o 
blogue (a biblioteca na 
Web), o facebook (com o 
seu clube virtual de leitu-
ra), entre outras, propicia-
doras de interatividade, 
atividade social e centra-
lização no utilizador, que 
passou também a produ-
zir, para além de consu-
mir. 
Os nossos utentes, que 
são também os autores do 
presente jornal digital, no 
espírito da “biblioteca 
2.0”, têm recorrido, igual-
mente, a aplicações Web 
2.0 para o publicarem na 

Web, designadamente ao 
issuu e ao FlipSnack. 
Nesta edição emergem 
artigos sobre algumas 
ferramentas da Web 2.0, 
úteis à apresentação de 
trabalhos escolares, que 
não devem perder: Voi-
ceThread e Photo Story. 

Isabel Torre 

Na verdade, a tecno-
logia em análise, co-
mo o PowerPoint, 
permite colocar fotos, 
legendas, gravações e 
música de fundo, sen-
do, porém, apresenta-
do sob a forma de 
vídeo, o que enrique-
ce as apresentações. 

Photo Story é um 
ótimo programa para 
criar apresentações 
ou vídeos com vista 

a serem colocados 
em blogues, sites, ou 
a serem disponibili-
zados em aulas para a 
apresentação das vá-
rias matérias.  

Portanto, Photo Story 
é um bom apoio para 
as aulas e outros con-
textos académicos. 
                                                                                                                  
Guilherme Branco 

 

O  B E C O  

VoiceThread é um instrumento tecno-
lógico muito interessante e útil para 
estudantes. 
De facto, VoiceThread é muito vanta-
joso, por exemplo, quando um aluno 
precisa de fazer uma apresentação de 
algum livro. Nesse caso, pode utilizar-
se essa ferramenta da Web 2.0 para 
apresentar o texto produzido e para 
poder ouvir e ler os comentários dos 
colegas, dos professores e dos outros 
utilizadores da Internet. 
Em suma, esta aplicação permite aos  

jovens não só realizarem os seus traba-

lhos escolares como também receber 

feedback sobre os mesmos. 

 

Laura Marques 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?

q=photostory+imagem&espv=210&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=wetvUtTeHtKv7AaL5oFA&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1280&bih=897 

 
https://www.google.com/search?hl=pt-

br&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=932&bih=865&q=voicethread&oq=voicethread&gs_l=img.3..0i19l4.2908.21954.0.22

https://www.google.com/search?q=photostory+imagem&espv=210&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=wetvUtTeHtKv7AaL5oFA&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1280&bih=897#es_sm=93&espv=210&q=biblioteca+2.0+imagem&tbm=isch&imgdii=_
https://www.google.com/search?q=photostory+imagem&espv=210&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=wetvUtTeHtKv7AaL5oFA&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1280&bih=897#es_sm=93&espv=210&q=biblioteca+2.0+imagem&tbm=isch&imgdii=_
https://www.google.com/search?q=photostory+imagem&espv=210&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=wetvUtTeHtKv7AaL5oFA&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1280&bih=897#es_sm=93&espv=210&q=biblioteca+2.0+imagem&tbm=isch&imgdii=_
https://www.google.com/search?q=photostory+imagem&espv=210&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=wetvUtTeHtKv7AaL5oFA&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1280&bih=897#es_sm=93&espv=210&q=biblioteca+2.0+imagem&tbm=isch&imgdii=_
http://issuu.com/
http://www.flipsnack.com/
http://voicethread.com/
http://voicethread.com/
http://microsoft-photo-story.softonic.com.br/
http://voicethread.com/?#q.b5050329.i25652517
https://www.google.com/search?q=photostory+imagem&espv=210&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=wetvUtTeHtKv7AaL5oFA&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1280&bih=897
https://www.google.com/search?q=photostory+imagem&espv=210&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=wetvUtTeHtKv7AaL5oFA&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1280&bih=897
https://www.google.com/search?hl=pt-br&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=932&bih=865&q=voicethread&oq=voicethread&gs_l=img.3..0i19l4.2908.21954.0.22946.19.7.7.5.5.0.78.457.7.7.0....0...1ac.1.29.img..0.19.478.1hD7Uv6Dqvs#imgdii=_
https://www.google.com/search?hl=pt-br&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=932&bih=865&q=voicethread&oq=voicethread&gs_l=img.3..0i19l4.2908.21954.0.22946.19.7.7.5.5.0.78.457.7.7.0....0...1ac.1.29.img..0.19.478.1hD7Uv6Dqvs#imgdii=_
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Pedro Lobo 

Um dos craques do xadrez da nossa escola! 
Pedro Lobo, aluno da Esco-
la Básica de Eugénio de 
Castro, frequenta o clube 
de xadrez da escola, tendo 
revelado ser um grande jo-
gador. 
 
 

 
Jornal “O Beco” (JB): O 
que te levou a jogar xadrez? 
Pedro Lobo (PL): Quando 
estava no primeiro ano tinha 
uma colega cujo pai jogava 
xadrez e ele disponibilizou-se 
a ensinar a turma a jogar xa-
drez. Eu gostei da modalida-
de e a partir daí nunca mais 
parei de jogar. 
JB: Com que idade come-
çaste a jogar? 
PL: Comecei com 5 anos 
(quando entrei para o primei-
ro ano). 
JB: No que consiste este 
jogo? 
PL: O xadrez é um jogo 

com 32 peças, 16 para cada 
jogador (dois cavalos, duas 
torres, dois bispos, oito 
peões, uma dama e um rei). 
O tabuleiro de xadrez tem 64 
casas (32 pretas e 32 bran-
cas). O objetivo é atacar o rei 
do adversário sem que ele se 
possa mover para nenhuma 
outra casa.  
JB: Onde podemos come-
çar a aprender a jogar xa-
drez? 
PL: Nesta escola, no clube 
de xadrez. 
JB: Onde e quando se reali-
zam as atividades do clube de 
xadrez? 
PL: As atividades do clube 
de xadrez realizam-se na sala 
C4, entre as 13h.45 e as 
16.10 de segunda-feira. 
JB: O que foi necessár io 
fazer para entrares no clube? 
PL: Aparecer  e ter  uma au-
torização do meu encarrega-
do de educação. Para partici-
par em torneios é preciso dar 
o cartão de cidadão ou o bi-
lhete de identidade. 
JB: Quem são os professo-
res responsáveis pelo clube? 
PL: O professor  responsá-
vel é o professor João Madu-
ro. 
JB: Quais são as atividades 
do clube? 
PL: Jogamos xadrez, vemos 
jogadas conhecidas para de-
pois as podermos aplicar, fa-
zemos os problemas do dia 
(que são uns problemas no 
computador com dificuldades 
diferentes, onde ou temos de 

dar Xeque-mate ou ganhar 
peças ao adversário). 
JB: Em que campeonatos já 
jogaste? 
PL: Já joguei no campeona-
to entre escolas, em campeo-
natos só com os alunos desta 
escola, já joguei no “Distrital 
de Jovens” e no “Distrital de 
Semi-Rápidas”. 
JB: Já ganhaste torneios? 
Quais? 
PL: Já! Já ganhei cinco tor -
neios só com alunos desta 
escola e ganhei no meu esca-
lão a “Distrital de Semi-
Rápidas”. 
JB: Gostar ias de continuar 
nesta modalidade?  
PL: Sim. Completamente. 
Gosto muito da modalidade. 
JB: Sugeres esta atividade a 
alguém? 
PL: Sugiro a toda a gente, 
porque é uma atividade onde 
se precisa de pensar bastante 
e desenvolve muito o cálculo 
mental. Por exemplo, quem é 
bom a matemática é bom no 
xadrez. 
JB: Obrigada! 
PL: De nada! 

 

Beatriz Nunes 

Inês Oliveira 
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A Carolina, defronte 

da casa habitada por 

José Afonso enquanto 

estudante, lê um poema 

dedicado ao cantor 

pela poetisa Natália 

Correia. 

Professora Olga Furtado cria Picassos  

Clube das viagens em Coimbra 

O  B E C O  

https://www.google.com/search?

q=photostory+imagem&espv=210&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=wetvUtTeHtKv7AaL5oFA&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1280&bih=897 

O clube do património da Escola 
Básica de Eugénio de Castro pro-
move diversas visitas culturais por 
Coimbra. 
 
Tem como responsáveis o professor 
António Cerdeira e a professora Fer-
nanda Santos. O clube pode ser fre-
quentado à sexta-feira das 14:30h às 
16:55h. 
Os alunos fazem viagens a museus, 
conventos, exposições, monumentos, 

jardins…  

Tem um blogue: http://

clubepatrimonio.blogs.sapo.pt/. 

 
 

Carolina Mendes 

Olga Furtado, Professora 
de E.V. no Agrupamento 
de Escolas Eugénio de 
Castro, formada em Ar-
tes, coordena um clube 
de pintura chamado 
“Desenho e Pintura”. 
 

Jornal “O Beco” (JB): 
Qual é o objetivo deste 
clube? 
Olga Furtado (OF): Sen-
sibilizar os alunos para as 
artes.  
 

JB: Há muitos alunos 
inscritos? 
OF: Há 22. 
 

JB: Como arranjaram os 
recursos (telas, tintas…)? 
OF: Foram os alunos que 
trouxeram e a escola tam-
bém arranjou alguns mate-
riais. 
 

JB: Já pintaram qua-
dros, no presente ano leti-
vo?  
OF: Muitos.  
 
JB: Com que fontes de 
inspiração?  
OF: Para a inspiração 
contámos com a criativida-
de de alunos, bem como 
com quadros de diversos 
pintores.  
 

JB: Com instruções de 
quem?   
OF: Foram os professo-
res que orientaram os alu-
nos nesta atividade. 
 
JB: Onde e quando pode-
mos ver e apreciar esses 
quadros? 
OF: Podemos apreciar  

esses quadros em exposi-

ções temporárias. 

 

Renata Leandro 

https://www.google.com/search?q=photostory+imagem&espv=210&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=wetvUtTeHtKv7AaL5oFA&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1280&bih=897
https://www.google.com/search?q=photostory+imagem&espv=210&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=wetvUtTeHtKv7AaL5oFA&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1280&bih=897
http://clubepatrimonio.blogs.sapo.pt/
http://clubepatrimonio.blogs.sapo.pt/


Professora Olga Furtado cria Picassos  
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- Infantis B - concorrentes 
que nasceram entre 2001 
e 2002; 
- Iniciados - concorrentes 
que nasceram em 2000; 
- Juniores - concorrentes 
que nasceram em 1999. 
Os Infantis A percorreram 
1000 m, os Infantis B cor-
reram 1500 m, os Inicia-
dos correram 2000 m e os 
Juniores 2500 m.   
 

Dia 1 de novembro, alu-
nos de todos os anos di-
rigiram-se ao Choupal, 
para participarem no 
Corta-Mato.  
 
Os alunos estavam dividi-
dos em 4 grupos: 
- Infantis A - concorren-
tes que nasceram em 
2003; 

possível. Na Rua da Repú-
blica também não dava para 
circular e o centro comercial 
Foz Center “alagou”. Po-
rém, os comerciantes já es-
tão habituados, pois esta não 
foi a primeira vez que isto 
aconteceu. 
Outro dos edifícios do cen-

tro da cidade que ficou 

inundado foi o restaurante  

Sporting. Só a partir da ho-

ra do almoço é que se 

pôde andar e voltar a traba-

lhar. 

Maria Inês Oliveira  

No dia 24 de outubro, a 
cidade de Figueira da Foz 
ficou completamente inun-
dada. 
 
Ao início da manhã, a chuva 
era de tal forma intensa que 
provocou o caos por toda a 
cidade e freguesias nos arre-
dores.  Na Avenida Amália 
Rodrigues (Buarcos), a cir-
culação automóvel não foi 

Figueira da Foz inundada 

Corta-Mato na nossa escola 

 

 

 

 

 

 

http://www.diariocoimbra.pt/noticias/

figueira-da-foz-inundada  

Maria Inês Oliveira 

Na Escola Básica de Eugénio 
de Castro existe um excelente 
Clube de Fado.  
 
Na verdade, o professor Paulo 
Soares ensina os alunos de for-
ma motivadora a tocar viola 
clássica ou guitarra portuguesa.  
É um ótimo clube para se co-
meçar a aprender estes instru-
mentos. Aprendem-se os dedi-
lhados básicos, assim como 
algumas músicas. Só é requisi-

tada a compra de uma viola. As 
aulas dividem-se em grupos, 
podendo ser a qualquer dia da 
semana, combinando com o 
professor. Para se inscrever no 
clube basta aparecer à tarde 
num desses dias e falar com o 
professor na sala de teatro, na 
sala de EVT do Bloco E ou na 
secretaria. Só custa 25€ por 
mês.  
Vale a pena pertencer ao Clube 
de Fado! Se se treinar em casa  

 
 
 
 
 
 
 
 
notam-se progressos e em pou-
cas semanas já se consegue 
tocar o básico! 

                                                                                   
Guilherme Branco, Laura Marques 

Clube de fado na Eugénio 

http://www.diariocoimbra.pt/noticias/figueira-da-foz-inundada
http://www.diariocoimbra.pt/noticias/figueira-da-foz-inundada
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Concurso Postal de Natal 2013 

Prevenção rodoviária na biblioteca escolar 

A nossa escola “tremeu” por um minuto 
O Agrupamento de Esco-
las de Eugénio de Castro, 
no dia 11 de outubro, 
sexta feira, pelas 11.10, 
foi um dos vários palcos 
do exercício “A Terra 
Treme”, inserido nas ce-
lebrações do Dia Interna-
cional para a Redução de 
Catástrofes.  
 
Promovido pela Autorida-
de Nacional de Proteção 
Civil e divulgado pelo Ser-
viço Municipal de Proteção 
Civil, o simulacro de um 
sismo teve a duração de 
um minuto, servindo para 
sensibilizar toda a comuni-

dade escolar para a prepa-
ração e autoproteção para o 
risco sísmico. 
A organização do simula-
cro destacou vários passos 
a ter em conta nestas situa-
ções de perigo, entre as 
quais organizar um plano 
familiar de emergência, 
preparar um kit de emer-
gência, conhecer os pontos 
fracos do edifício e atender 
às indicações das autorida-
des de segurança. Estes 
passos foram mostrados a 
várias turmas da nossa 
escola, através de links que 
o Serviço Municipal de 
Proteção Civil nos enviou. 

 

Equipa do Clube de Proteção Civil 

resumiram as ideias prin-
cipais dos mesmos: colo-
car sempre o cinto de 
segurança no interior dos 
veículos, evitar o uso do 
telemóvel na condução ou 
quando se está a passar a 
estrada ou a passadeira, 
etc.... 
Este evento deve-se ao 

facto da biblioteca escolar 

A PSP (“Programa 
Escola Segura”) dina-
mizou sessões sobre 
prevenção rodoviária 
durante o mês de ou-
tubro, na biblioteca 
escolar da escola sede. 
 

Os agentes da PSP apre-
sentaram vídeos sobre a 
prevenção rodoviária e 

ter decidido apoiar a área 

de Formação Cívica. 

Beatriz Nunes 

toda preenchida. Devia 
utilizar-se a técnica mista 
(como pintura, colagem, 
desenho...), mas não po-
dia incluir nenhuma men-
sagem escrita. Devia, 
ainda, ser inspirado numa 
obra literária sobre o tema 
“O Natal”. 
Os alunos podiam con-
correr individual ou cole-
tivamente. Os critérios de 
avaliação eram a relação 
com a obra lida, a origi-

nalidade, a estética e a 
qualidade de execução. 
Os prémios foram a pu-
blicação e divulgação dos 
postais vencedores pela 
C.M.C. e obras literárias 
de acordo com a faixa 
etária. 

                                                               
Guilherme Branco 

 
 
 

A Rede de Bibliotecas 
de Coimbra promoveu o 
concurso concelhio 
“Postal de Natal 2013”, 
de outubro a 22 de no-
vembro, na biblioteca 
da escola. 
 
Destinado a todos os alu-
nos dos diferentes ciclos 
de ensino a frequentar as 
escolas do concelho, con-
sistiu em criar um postal 
numa folha A4 horizontal 

O  B E C O  

Alunos sob as secretárias durante o  
simulacro 



The Nightmare Before Christmas: A não perder 
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The Nightmare Before Chris-
tmas, mais conhecido por “O 
Estranho mundo de Jake”, foi 
mais tarde promovido como 
”Tim Burton's The Nightmare 
Before Christmas”.  
Este é um filme de animação 

norte-americano de 1993, diri-

gido por Henry Selick, produ-

zido e co-escrito por Tim Bur-

ton. Conta a história de Jack 

Skellington da "Cidade do Hal-

loween", que abre um portal 

para a "Cidade do Natal". 

Quando lá chega, Jake fica 

admirado, mas, ao mesmo tem-

po, maravilhado. Quando volta 

à “Cidade do Halloween” este 

quer mostrar que para além da 

sua cidade existe outra maravi-

lhosa: “A Cidade do Natal”. 

Revoltados e zangados com 

Jake, os seus amigos atacam-

no, até que surge uma canção 

interpretada por Jake para os 

acalmar, numa festa. Aí, Jake 

tem a oportunidade de falar 

com a rapariga de quem gosta 

e ficam juntos.  

Beatriz Nunes 

tar aviões de todos os cantos 
do mundo. 
A coragem desta avioneta é 
posta à prova e de certeza que 
não quererás perder esta aven-
tura, nos cinemas desde 15 de 
agosto.  
Não percas! 
 

Maria Inês Oliveira 

 
 
 
 
 
 

 

Está nos cinemas em 3D e 2D 
o novo filme original da Dis-
ney: “Aviões”. 
Esta história debruça-se sobre 
um avião chamado Dusty que 
sonha competir pelos ares. 
Contudo,  na verdade, ele não 
foi construído para competir e, 
por esse motivo, tem medo de 
alturas. 
Pede então ajuda a um avião 
naval e qualifica-se para as 
competições, onde irá defron-

Filme “Aviões”: Um must 

Thor: O mundo das trevas 

http://www.disney.pt/filmes/

Assim que Asgard consegue a paz 
entre os nove reinos, o líder dos el-
fos negros (cuja civilização tinha 
sido destruída pelo avô de Thor) 
acorda de um sono profundo, pois 
sente que o poder de destruição infi-
nito, o Éter, que tinha sido a causa 
para a grande batalha entre os As-
gardianos e os Elfos, ter desapareci-
do do esconderijo em que Odin o 
mantinha a salvo. A causa disso ter 
acontecido foi que, no início do fil-
me, se vê Jane (a amante mortal de 
Thor), a ser dominada pelo poder. 
Thor tem que a manter a salvo, por 
isso leva-a do planeta Terra para 

Asgard. 
Mas os Elfos estão mais poderosos 
que nunca e se Thor mantiver Jane 
e, consequentemente, Éter em As-
gard, a sua civilização acabará irre-
mediavelmente por ser destruída. 
Com a ajuda improvável de Loki e 
mais um grupo de camaradas leais, 
concebe um plano arriscado para 
atrair os Elfos para um local remoto. 
Se  o plano falhar, é morte certa. Se 
o plano funcionar, Thor e o seu gru-
po será obrigado ao exílio. 
Num filme cheio de ação e luta, com 
efeitos especiais de alucinar, uma 
equipa de filmagem de topo e atores 

bem conhecidos, o 
diretor Alon Taylor 
conseguiu dar ainda 
muitos momentos 
de comédia que de-
ram muito que rir. 
O final foi deixado muito em aberto, 
o que indica, certamente, um tercei-
ro filme, que irei, por certo, ver. Es-
te filme foi um dos melhores que eu 
vi nos últimos tempos e estou com 
expetativas  muito altas para o pró-
ximo. 

Raúl Oliveira 
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https://www.google.com/search?

q=photostory+imagem&espv=210&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=wetvUtTeHtKv7AaL5o

FA&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1280&bih=897#es_sm=93&espv=210&q=o+rapaz+do+pijama+%C3%

80s+riscas&tbm=isch&imgdii=_ 

Coleção 7 irmãos cativa jovens 

Matilda 

O rapaz do pijama às riscas: 5  
O rapaz do pijama às 
riscas foi escrito por 
John Boyne.  
Um menino chamado 
Bruno teve de mudar 
de Berlim para uma 
zona desértica devido 
ao trabalho do seu pai, 
que ajudava Hitler a 
matar milhões de ju-
deus. 
Bruno não sabia o que 
se passava. Certo dia, 
encontrou um menino 
chamado Shumel, que 

vivia do outro lado da 
vedação, atrás de sua 
casa. Este estranha-
mente usava um pija-
ma às riscas. 
Passado algum tempo, 
Shumel teve curiosi-
dade de passar para o 
outro lado, o que 
aconteceu. Passou pa-
ra ir brincar com Shu-
mel, mas acabou por 
morrer, juntamente 
com o amigo, pois os 
guardas disseram para 

irem tomar banho e 
em vez disso coloca-
ram-nos numa câmara 
de gás onde as pessoas 
morriam asfixiadas.  

 

Cátia  

                                                                                                                             

 

anos, a Mónica, que 
vai entrar no 10º ano. 
O período que antece-
de essa nova fase da 
sua vida, as férias de 
verão, e o início das 
aulas não são muito 
normais. Começa uma 
relação com Filipe, 
que acaba por finali-
zar…  
Se quiseres saber mais 

sobre esta magnífica 
história, podes recor-
rer a livrarias e com-
prar o livro, ou apenas 
dirigir-te à biblioteca 
da nossa escola e pro-
curá-lo. 
Não percas esta fan-

tástica coleção!  

A Coleção 7 irmãos, 
criada por Margarida 
Fonseca dos Santos e 
Maria João Lopo de 
Carvalho, contém di-
versos livros interes-
santes, como Mónica, 
uma montanha de 
emoções. 
Este livro, por exem-
plo, debruça-se sobre 
uma rapariga de 15 

 

O  B E C O  

 

Maria Inês Oliveira 

Roald, D. (2012). Ma-
tilda. Porto: Civiliza-
ção Editora.                                                               

Este livro conta a histó-
ria de uma menina cha-
mada Matilda. Os seus 
pais achavam que ela 
era uma inútil e que 
devia ver mais televisão 
e ler menos. Contudo, 
esta tinha tanto prazer 
em ler que nunca parou, 
por mais que os seus 

pais, os Srs. 
Wormwoods, a obrigas-
sem. A sua professora, 
a Menina Honey, ao 
contrário dos seus pais, 
achava que ela tinha 
um talento sobrenatu-
ral, que era um génio e 
os seus colegas de tur-
ma também, incluindo 
a sua melhor amiga, a 
Lavender. 

Neste livro, vão aconte-
cendo vários episódios. 

Matilda faz partidas ao 
seu horrível pai e à di-
retora da sua escola, a 
Srª Trunchbull, junta-
mente com a sua me-
lhor amiga. 

 

Beatriz Nunes 

https://www.google.com/search?q=photostory+imagem&espv=210&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=wetvUtTeHtKv7AaL5oFA&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1280&bih=897#es_sm=93&espv=210&q=o+rapaz+do+pijama+%C3%80s+riscas&tbm=isch&imgdii=_
https://www.google.com/search?q=photostory+imagem&espv=210&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=wetvUtTeHtKv7AaL5oFA&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1280&bih=897#es_sm=93&espv=210&q=o+rapaz+do+pijama+%C3%80s+riscas&tbm=isch&imgdii=_
https://www.google.com/search?q=photostory+imagem&espv=210&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=wetvUtTeHtKv7AaL5oFA&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1280&bih=897#es_sm=93&espv=210&q=o+rapaz+do+pijama+%C3%80s+riscas&tbm=isch&imgdii=_
https://www.google.com/search?q=photostory+imagem&espv=210&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=wetvUtTeHtKv7AaL5oFA&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1280&bih=897#es_sm=93&espv=210&q=o+rapaz+do+pijama+%C3%80s+riscas&tbm=isch&imgdii=_


A Árvore: Ler e chorar por mais 
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(BE) e com o Programa 
Educação para a Saúde 
(PES), e dirigidas a alu-
nos que frequentam o 
6ºano. O seu objetivo foi 
apoiar a área de Forma-
ção Cívica.  
 

Dânia Soares e Marta Santos 

Em novembro realiza-
ram-se, na biblioteca da 
escola, diversas sessões 
sobre tabaco, álcool e 
droga. 
 
Estas sessões foram pro-
movidas pelos agentes do 
Programa Escola Segura 
(PSP), em articulação 
com a Biblioteca Escolar 

Álcool, tabaco e droga na BE 

Página da escola atacada 

 

?hl=pt-Phttps://www.google.pt/

sear-

chT&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=

A página da escola foi, recente-
mente, atacada.  
 
Segundo a secretaria e a direção, 
piratas informáticos entraram no 
site da escola e bloquearam-no. 
Por sorte, existia um disco rígido 
com a informação para repor o 
site. O Ministério da Educação, 
neste momento, está a tentar re-
solver o mistério, mas ainda não 
há informações disponíveis. 

 
 

 

 

 

 

 

Dânia Soares e Marta  Santos 

Este livro bonito, de Sophia 
de Mello Breyner, fala-nos de 
uma árvore que viveu durante 
muitos anos numa aldeia ja-
ponesa. Esta cada vez crescia 
mais, até ao ponto que os 
aldeões a tiveram de cortar. 
Porém, como eram muito 
piedosos tiveram pena e qui-
seram utilizar a árvore japo-
nesa para outro fim. Ela já 
tinha vivido tantos anos…  

Resolveram, então, construir um 
barco com ela! Contudo, a ma-
deira começou a apodrecer e 
tiveram de queimar tudo, exceto 
o mastro, que continuava como 
novo.  
Agora, não vou contar mais na-

da para terem a curiosidade de 

ler este livro! É muito interes-

sante, acho que vos vai agradar. 

 
Laura  Marques 

 

 

 

https://www.google.com/search?hl=pt-br&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=933&q=a+%C3%

A1rvore+sophia+de+mello+bryan&oq=a+%C3%

A1rvo-

re+sophia+de+mello+bryan&gs_l=img.3...4615.19597.0.20858.32.10.2.20.22.0.177.794.9j1.10.0....0...1ac.1.29.img..22.10.61

8.Y9omsAfNROI#facrc=_&imgdii=_&imgrc=DIuhs4tni3msJM%3A%3Bx4lc5GRd71gRaM%3Bhttp%253A%252F%

252F3.bp.blogspot.com%252F_Nstj9_iIuHI%252FTP43XQbRYPI%252FAAAAAAAAAsM%252F6eM9Js8TBh0%

252Fs400%252F%252525C3%252525A1rvore.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fbibliotecaebimaia.blogspot.com%

252F2010%252F12%252Fseleccao-literaria-1-periodo.html%3B400%3B393coco 

 

 

 

file:///C:/Users/Aluno/Downloads/%3fhl=pt-Phttps:/www.google.pt/searchT&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=923&q=droga&oq=droga&gs
file:///C:/Users/Aluno/Downloads/%3fhl=pt-Phttps:/www.google.pt/searchT&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=923&q=droga&oq=droga&gs
file:///C:/Users/Aluno/Downloads/%3fhl=pt-Phttps:/www.google.pt/searchT&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=923&q=droga&oq=droga&gs
http://www.escolaeugeniodecastro.pt/
https://www.google.com/search?hl=pt-br&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=933&q=a+%C3%A1rvore+sophia+de+mello+bryan&oq=a+%C3%A1rvore+sophia+de+mello+bryan&gs_l=img.3...4615.19597.0.20858.32.10.2.20.22.0.177.794.9j1.10.0....0...1ac.1.29.img..22.10.618.
https://www.google.com/search?hl=pt-br&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=933&q=a+%C3%A1rvore+sophia+de+mello+bryan&oq=a+%C3%A1rvore+sophia+de+mello+bryan&gs_l=img.3...4615.19597.0.20858.32.10.2.20.22.0.177.794.9j1.10.0....0...1ac.1.29.img..22.10.618.
https://www.google.com/search?hl=pt-br&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=933&q=a+%C3%A1rvore+sophia+de+mello+bryan&oq=a+%C3%A1rvore+sophia+de+mello+bryan&gs_l=img.3...4615.19597.0.20858.32.10.2.20.22.0.177.794.9j1.10.0....0...1ac.1.29.img..22.10.618.
https://www.google.com/search?hl=pt-br&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=933&q=a+%C3%A1rvore+sophia+de+mello+bryan&oq=a+%C3%A1rvore+sophia+de+mello+bryan&gs_l=img.3...4615.19597.0.20858.32.10.2.20.22.0.177.794.9j1.10.0....0...1ac.1.29.img..22.10.618.
https://www.google.com/search?hl=pt-br&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=933&q=a+%C3%A1rvore+sophia+de+mello+bryan&oq=a+%C3%A1rvore+sophia+de+mello+bryan&gs_l=img.3...4615.19597.0.20858.32.10.2.20.22.0.177.794.9j1.10.0....0...1ac.1.29.img..22.10.618.
https://www.google.com/search?hl=pt-br&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=933&q=a+%C3%A1rvore+sophia+de+mello+bryan&oq=a+%C3%A1rvore+sophia+de+mello+bryan&gs_l=img.3...4615.19597.0.20858.32.10.2.20.22.0.177.794.9j1.10.0....0...1ac.1.29.img..22.10.618.
https://www.google.com/search?hl=pt-br&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=933&q=a+%C3%A1rvore+sophia+de+mello+bryan&oq=a+%C3%A1rvore+sophia+de+mello+bryan&gs_l=img.3...4615.19597.0.20858.32.10.2.20.22.0.177.794.9j1.10.0....0...1ac.1.29.img..22.10.618.
https://www.google.com/search?hl=pt-br&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=933&q=a+%C3%A1rvore+sophia+de+mello+bryan&oq=a+%C3%A1rvore+sophia+de+mello+bryan&gs_l=img.3...4615.19597.0.20858.32.10.2.20.22.0.177.794.9j1.10.0....0...1ac.1.29.img..22.10.618.


P Á G I N A  1 0  

 

A liberdade é como uma amizade 

Vício das SMS prejudica alunos 

Concurso Há poesia na escola 

 

O  B E C O  

 

Cada vez mais 
pessoas ficam viciadas 
nos telemóveis, princi-
palmente os jovens, que 
começam a tirar piores 
notas.  

Há adolescentes 
do 5ºano que, em vez 
de estarem atentos nas 
aulas, enviam SMS uns 
aos outros. Um aluno 
que conhecemos, do 

5ºG, envia mensagens a 
um colega do 5ºC, nas 
aulas de Educação Vi-
sual e, por essa razão, 
tem maus resultados 
nesta disciplina.  

Assim, os ado-
lescentes ficam vicia-
dos em enviar SMS e as 
aulas começam a não 
servir de muito para 
esses alunos.  

 

 

 

 

 

 

Marta Santos e Dânia Soares       

O concurso concelhio “Há 
poesia na Escola” está a de-
correr até 28 de fevereiro, 
na biblioteca da Escola Bá-
sica de Eugénio de Castro.  
 
Todos os ciclos de ensino po-
dem participar. O tema é a 

“Liberdade”. O género do texto 
tem que ser lírico, poesia (em 
língua portuguesa). 
 

Maria Inês Dias       

Livres, livres 
Somos felizes! 

Antes, não podíamos votar. 
Agora, até nos podemos queixar! 

 

A Liberdade 
É como uma amizade. 

Com ela podemos contar 
E, até, podemos cantar! 

 

Não sei como dizer 
Para se compreender, 

Mas sei que é bom 
Como um bombom. 

 

A liberdade 
É como uma amizade. 

Com ela podemos contar 
E, até, podemos cantar! 

 

 

 

 

 

Marta Santos 



Feira do livro na BE com Paulo Ilharco 
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Entre os dias 10, 11 e 12 de 
dezembro, ocorreu, na bibli-
oteca da EB de Eugénio de 
Castro, uma feira do livro, 
promovida pela equipa da 
biblioteca, em parceria com 
o distribuidor José de Al-
meida & Filhos, Paulo Ilhar-
co e alunas da turma D do 6º 
ano. 
 
Esta foi visitada por cerca de 
422 discentes, acompanhados 
pelos seus professores. Além 
de contactarem com livros e/
ou os comprarem, os alunos 

tiveram ainda oportunidade de 
se encontrarem com o poeta 
Paulo Ilharco, ouvir apresenta-
ções de livros por alunas da 
turma D do 6º ano e de visio-
narem exposições itinerantes, 
pertencentes à Casa da Cultu-
ra: “Encrava-
línguas” (ilustração) e 
“Guardador de Luas-Poesia 
Visual”. 
 
 

 

 

 

 

 

 

de Formação Cívica sobre 
como gerir e poupar o 
dinheiro, comemorando-
se, assim, na escola, o Dia 
Mundial da Poupança. 
 

 

No dia 31 de outubro, 
teve lugar na EB Eugé-
nio de Castro, uma ses-
são sobre literacia finan-
ceira, promovida pela 
equipa da biblioteca, em 
parceria com a DECO. 
 
A Dra. Tânia Santana, 
jurista da DECO, voltou à 
escola para dar uma aula 

DECO voltou à escola 

Descoberta nova espécie de golfinho 
Foi identificada uma nova es-
pécie de golfinho-corcunda nas 
águas costeiras do Norte de 
África. 
 
Os cientistas ficaram surpreendi-
dos e encantados, visto que a 
espécie era desconhecida para a 
ciência. 
Depois de examinar 200 golfi-
nhos mortos e amostras de tecido 

de indivíduos vivos que vivem 
na costa do Oceano Atlântico e 
Pacífico, uma equipa internacio-
nal, liderada pela Sociedade para 
a Conservação da Vida Selva-
gem, com sede nos Estados Uni-
dos, fez esta “incrível” descober-
ta. 
 
Consultado em 31 de outubro de 2013,em: 
http://www.publico.pt/ciencia/noticia/novo-
golfinho-descoberto-na-australia-1610914.  

 

 

 

 

 

Maria Inês Oliveira 

 

http://www.publico.pt/ciencia/noticia/novo-golfinho-descoberto-na-australia-1610914
http://www.publico.pt/ciencia/noticia/novo-golfinho-descoberto-na-australia-1610914


 

 
 
 
 

A neozelandesa Eleanor 
Catton, de 28 anos, ganhou 
o prémio Man Booker.  
 
Convencendo o júri com 832 
páginas de romance, bateu 
alguns adversários de peso. 
Eleonor ganhou,  terça feira,  
um dos prémios mais impor-
tantes de toda a Inglaterra, 
com a sua obra The Lumina-
ries. Catton começou a es-
crever The Luminaries aos 
25 anos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Maria Inês Oliveira 

Thanksgiving 
day, presently celebrated on 
the fourth Thursday in Novem-
ber, has been an annual traditi-
on in the United States since 
1863. Thanksgiving day is his-
torically a religious day to give 
thanks to god. 
The first celebration of the 
thanksgiving day occured near 
1620 when  a group of english 
people went to Massachusetts 

and survived to the brutal win-
ter with the help of Indians that 
taught them how to cultivate 
corn and catch wild turkeys. 
To celebrate and thank to God, 
the Americans made a feast 
that lasted three days and pro-
vided enough food for 53 pil-
grims and 90 indians. 

The traditional Thanksgiving  
menu has turkey, sweet potato-

es and pumpkin pie. 

 
 

Pedro Grilo   
Pedro Coimbra   
Vasco Amaral 

   
(Supervisão da 

Prof. Laura Gama Pereira) 

Thanksgiving 

 

A mais jovem ganha prémio Man Booker 

http://www.publico.pt/cultura/noticia/neozelandesa-eleanor-catton-ganhou-o-man-booker-prize-aos-28-anos-1609280. 
Eleanor Catton recebendo o pré-

mio. 

 
| - Como é que se põe um ele-
fante dentro de um frigorífico? 
- Abre-se a porta, põe-se o ele-
fante e fecha-se a porta. 
- Como se põe uma girafa dentro 
de um frigorífico? 
- Abre-se a porta, tira-se o ele-
fante, põe-se a girafa e fecha-se 
a porta. 
- Qual é o animal mais gelado 
da savana?   
- É a girafa. Ainda está no frigo-
rífico. 

 
| - A minha filha é tão inteli-
gente que até sabe escrever o 
nome de trás para a frente e da 
frente para trás. 
  - Ai sim? E como é que ela se 
chama? 
  - Ana! 
 
 
| - Esse espelho é meu. 
  - E como é que sabes? 
  - Não vês que tem a minha ca-
ra? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mundo é… Consultado em 14 de novembro de 2013, 
por Renata, em: http://rosadecor.blogspot.pt/2007/09/
anedotas-adivinhas.html. 

Anedotas & Adivinhas 

http://www.publico.pt/cultura/noticia/neozelandesa-eleanor-catton-ganhou-o-man-booker-prize-aos-28-anos-1609280
http://rosadecor.blogspot.pt/2007/09/anedotas-adivinhas.html
http://rosadecor.blogspot.pt/2007/09/anedotas-adivinhas.html
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