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EDIÇÃO  ESPECIAL 

ONLINE 

     No dia 20 de abril 

foi reconduzida no car-

go de diretora do Agru-

pamento de escolas 

Alfredo da Silva a atual 

diretora, Maria José 

Pedras Claudino,  por 

um novo período de 

quatro anos. 

     Sempre determinada e resilien-

te, não podia deixar de abraçar mais 

este desafio, sobretudo numa época 

atípica em que educar a distância 

implica uma mudança de hábitos e 

práticas letivas.  

     O Entrelinhas vem, desta forma, 

dar os parabéns à Senhora Diretora e 

desejar-lhe  as maiores felicidades 

para o próximo mandato.  

     Este ano a escola sofreu grandes transformações que a deixaram fantástica. 

Na realidade, os edifícios que a compõem foram remodelados na parte exterior, 

pois estavam a ficar degradados com a passagem do tempo. Afinal, já se passa-

ram 18 anos!  Agora, temos a escola pintada de branco e cinzento, sobressain-

do ainda mais os azulejos que decoram a frente do edifício. 

    Há alguns anos, o professor António Castelo-Branco deu forma a um pro-

jeto de azulejaria que viria a marcar o rosto da escola. Em entrevista ao Entre-

linhas, o prof. explicou que as imagens que compõem os painéis representam 

elementos terrestres, marinhos e aéreos que se encontram harmonizados num 

todo. Todos os azulejos que 

encontramos nos painéis foram 

fabricados na escola e ganha-

ram vida através do contributo 

de várias turmas. 

RECONDUÇÃO DA  
DIRETORA 

A NOSSA NOVA ESCOLA 

     Para grandes males grandes remé-

dios! 

     Ainda estávamos em fevereiro e já 

andávamos alarmados com a possibilida-

de de ficar infetados com o novo Coro-

navírus, o Covid 19. Em março, o vírus 

alastrou-se pelo país a uma velocidade 

cruzeiro e por isso o Ministério da Educa-

ção determinou que, a 13 de março, as 

escolas fechassem. E foi assim que, de 

um momento para o outro, o Agrupa-

mento Alfredo da Silva ficou sem alunos 

e sem professores.      

     O silêncio preenche agora os corre-

dores das escolas, lá fora os pássaros 

atrevem-se a espreitar às janelas e as 

flores da primavera despontam como se 

nada se passasse.  

     Em casa, os professores aprendem 

à pressa a dar aulas, recorrendo às 

novas tecnologias: comunicam pelo 

Zoom, constroem salas no Classroom 

para que a aprendizagem tenha sempre 

o seu tempo e o seu espaço, ainda que a 

distância nos separe. Estamos a viver 

tempos difíceis, mas temos de nos rein-

ventar!  

     Não te esqueças: fica em casa! 

      

#FICAEMCASA 

Poesia visual: Inês F., 8.º C 
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ACONTECEU E GOSTÁMOS! 

          

     A iniciativa Miúdos a Votos: quais os livros mais fixes? organizada pela VISÃO Júnior e pela Rede de 

Bibliotecas Escolares, já "mexe", e muito. A campanha eleitoral já começou e estava a ser um êxito, mas 

tudo ficou parado durante algum tempo até que agora fomos informados que a apresentação e votação 

dos projetos irá decorrer online. 

     Na biblioteca, até março, os alunos fizeram comícios, apresentaram cartazes, debates, construíram 

vídeos, distribuíram marcadores de livros e gomas. Estejam atentos às notícias no blogue O Formigal!  

CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

WORKSHOP DE CIÊNCIAS: RÃS, GIRINOS E TRITÕES 

           

     Este workshop foi promovido pela biblioteca escolar e desenvolvido por dois monitores habilitados 

cientificamente.            

     A importância do STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) desde a infância é uma ten-

dência ascendente nos primeiros anos de educação dos mais novos. A aprendizagem STEM permite que 

as crianças explorem, construam e compartilhem a sua compreensão do mundo ao seu redor. As ativida-

des experimentais da oficina da ciência permitem às crianças a utilização de recursos práticos que facili-

tam a aprendizagem através do lúdico e da criatividade.  

     Ao longo de uma semana, a atividade foi desenvolvida nas escolas do 1.º ciclo e jardins de infância do 

Agrupamento Alfredo da Silva. 

 

 

Prof.ª bibliotecária,  

M.ª José Vaz 

  

     O Jornal Entrelinhas promoveu, mais uma vez, o concurso de fotografia, este ano sobre Itália. Os 

vencedores irão receber um prémio trazido diretamente do país que visitaram em fevereiro. Mais à fren-

te, a partir da pág. 5, poderás encontrar uma fotorreportagem que inclui imagens admiráveis da via-

gem. 

3.º Prémio: 

Inês A., 9.º E 
1.º Prémio: 

Joana P., 8.º C 

2.º Prémio:  

Mariana A., 8.º C 

MIÚDOS A VOTOS 
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AUTO DA BARCA DO INFERNO 

            

     No passado dia 19 de fevereiro, todas as turmas do 9.º ano de esco-

laridade foram assistir à peça de teatro Auto da Barca do Inferno 

como forma de consolidar os conteúdos relativos ao texto dramático no 

âmbito da disciplina de Português. 

     A peça teve lugar no auditório da escola e, mais uma vez, foi apre-

sentada pela companhia de Teatro GTeatro que se deslocou até nós. 

    Durante mais de uma hora, o auditório encheu-se de risos e boa dis-

posição. Ao longo da peça, os atores interagiram várias vezes com o 

público, chamando três fantásticos espetadores para ajudar a represen-

tar algumas das cenas: Sapateiro, Alcoviteira e os Quatro Cavaleiros.   

CONCURSO DE LEITURA 

           Para assinalar o dia mundial da poesia, o Departamento de Português tinha previsto uma expo-

sição com textos poéticos escritos pelos alunos do 2.º e 3.º ciclos. Infelizmente, não conseguiu concreti-

zar esta exposição, contudo aqui ficam dois textos poéticos já recolhidos e 2 links: um, contém um poe-

ma lido por Rui Unas da autoria de Irene Vella, publicado no  jornal  Petit  Hong  Kong https://

www.facebook.com/watch/?v=2982891335095913 e no outro poderás aceder à música do açoria-

no Flávio Cristóvam - Andrà Tutto Bene: Vai ficar tudo bem! https://www.youtube.com/watch?

v=hSH_4xnE76k 

DIA DA POESIA—21 MARÇO 

           No dia 4 de março realizou-se, mais uma vez, o 

concurso de leitura na Escola sede. 

     O júri, constituído por docentes dos Departamen-

tos de Português e de Matemática, estiveram bas-

tante empenhados na seleção dos concorrentes que 

estavam muito entusiasmados. 

     Foi atribuído o 1.º lugar aos alunos: Alexandra N. 

(5.ºC); Laura M. (6.º G); Carlota F. (7.º G) e Pedro L. 

(8.º D).   

     Em 2.º lugar ficaram os alunos: Tomás V. (5.ºC); 

Adina V. (6.º B); Joana Q. (7.º G) e L, por último, 

Lara B. (8.º D).   

     No 3.º lugar foram apurados os alunos: Maria G. 

(5.ºD); M.ª João C. (6.ºF); Pedro R., (7ºB) e Guilher-

me S. (8.ºB). 

     Foi uma tarde bastante agradável para professores 

e alunos e uma iniciativa importante para fomentar o 

gosto pela leitura.  

 

CLUBE “HISTÓRIAS DE 
ANTES E DEPOIS” 

     O clube “Histórias de Antes e Depois” foi 

semanalmente à turma da Educação Pré-Escolar 

contar um conto. Os alunos do 6.º C , no dia 14 

de fevereiro, narraram a história “As listas de 

Tigre”. 

     Depois da leitura, os meninos de 3 e 4 anos 

dramatizaram a história “Os chibos sabichões” 

de Olalla González. 

              Beatriz R., 

 6.º C 

 

Vila de Sintra 

gigante património mundial 

Cheia de monumentos, 

lendas e gastronomia. 

Aqui tudo é especial! 

 
                 Guilherme S. , 8.º B 

Entre o nevoeiro da serra alta e robusta  

encontramos palácios e palacetes, 

histórias de amores e paixões 

de ilustres portugueses. 

Sintra é natureza, é arte, é memória. 

 
                                    Miguel Q., 8.º B 

https://www.facebook.com/watch/?v=2982891335095913
https://www.facebook.com/watch/?v=2982891335095913
https://www.youtube.com/watch?v=hSH_4xnE76k
https://www.youtube.com/watch?v=hSH_4xnE76k


 

 

     Na Escola sede, dia 4 de fevereiro, foi montada uma barraquinha de “venda de crepes” para assina-

lar a festa francesa “La Chandeleur” (O Dia das Candeias), que simboliza a saída do inverno. Essa tra-

dição, celebrada em França, todos os anos no dia 2 de fevereiro, consiste em ter uma moeda na mão 

direita e tentar dar a volta corretamente a um crepe na frigideira, para descobrir se a sorte nos vai 

acompanhar ao longo do ano. Tal como diz o  velho ditado:  “Manger une crêpe à la chandeleur, porte 

un an de bonheur”. 

     Esta  atividade Au bonheur des crêpes, cujo o título foi inspirado na  célebre obra do escritor francês 

Emile Zola, “Au bonheur des dames”, foi  dinamizada no âmbito da disciplina de Francês, pelas profes-

soras do oitavo ano Filomena Valentim e Celeste Piçarra, com a participação dos alunos das turmas C 

e E. A atividade parece ter sido saborosa, pois não foi possível atender a todas as encomendas, assim 

Au bonheur des crêpes promete voltar, em breve, para felicidade de todos! 
 

Prof.ª Celeste Piçarra 

      

 

 

 

 

 

 

 

     Ninguém se esquece de um dia tão especial! Na Alfredo da 

Silva, os professores das disciplinas de Francês, Inglês, Por-

tuguês e Educação Visual pediram aos alunos que redigis-

sem e decorassem cartões cujo tema principal era o amor. 

     A exposição ficou patente ao público no átrio da escola.  

      

Love is in the air!  

     

 Il y a de l’ amour dans l’air! 

 

 

     Na entrada principal da Escola sede podemos agora encontrar vários pai-

néis oferecidos pela empresa Viúva Lamego, construídos com resíduos de 

azulejos, retratando alguns dos temas da sustentabilidade ambiental que 

integram o programa eco-escolas. Fica aqui também uma imagem do painel 

realizado pela turma do 7.º A no âmbito do tema da poluição espacial. 

 

Equipa do Eco-escolas 
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AU BONHEUR DES CRÊPES  

DIA DOS NAMORADOS 

ECO-ESCOLA 



 

 

ESPECIAL VIAJAR Entrelinhas - ITÁLIA 

1- Praça Navona 

2- Fontana di Trevi 

3- Panteão de Roma 

4- Coliseu de Roma 

1 

2 3 

4 



 

 

ESPECIAL VIAJAR Entrelinhas - ITÁLIA 

Ruínas de Pompeia 



 

 

ESPECIAL VIAJAR Entrelinhas - ITÁLIA 

1- Praça de S. Pedro 

2- Interior do Museu do 

Vaticano 

1 2 

2 



 

 

ESPECIAL VIAJAR Entrelinhas - ITÁLIA 

1- Ilha de Capri 

2- Vista panorâmica de Nápoles 

Uma viagem
  

inesquec
ível 

1 2 

3 

4 

Fotos de grupo: 

3- Piazza del  Popolo 

4– Piazza Navona 
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DIA DA PAZ E DA NÃO VIOLÊNCIA 

A Paz dos brinquedos 
 

Eu simplesmente não percebo 

E não hei de perceber  

Existem brincadeiras tão violentas 

E ninguém quer saber. 
 

Já é tudo normalíssimo  

E é triste aceitar 

Que nos jogos de hoje em dia 

O normal é matar. 
 

Não digo que nos tornam mais violentos 

Os brinquedos de matar 

Só normalizam tal violência 

Que estes brinquedos vêm mostrar. 
 

Mas não tem de ser assim 

Podemos todos mudar o mundo 

Mudando os brinquedos 

E conquistando a paz, lá no fundo. 
 

M.ª João C., 6.º F 

      

     Os alunos da disciplina de Expressão Dramáti-

ca dramatizaram o poema narrativo ”Tenho um 

tanque de brincar”  que juntou drama, artes plás-

ticas e música. 

     No átrio principal da Escola sede, juntou-se uma 

multidão para assistir e aplaudir os jovens atores. 

 

O objetivo do Dia Escolar da Não Violência e da Paz passa por alertar os alunos, os professores, 

os pais, os políticos e os governantes para a necessidade de uma educação para a paz, que promova 

valores como o respeito, a igualdade, a tolerância, a solidariedade, a cooperação e a não violência. 

Fomentar a comunicação entre todos, impedir situações de bullying e incrementar a amizade são preocu-

pações deste dia. 

      

     Na disciplina de Português, os alunos de algumas turmas do 2.º e 3.º 

ciclos redigiram textos poéticos e slogans apelando à paz no mundo. De facto, 

é preciso transformar os brinquedos de guerra noutros diferentes.  

     Este gesto tão insignificante não muda o Mundo, é certo! Mas pode mudar 

a forma de ver o Mundo! Ajuda a sentir mais empatia pelo sofrimento dos 

outros, o que nos leva a ter mais PAZ interior, fazendo-nos sentir melhor 

connosco. 

     De forma a sensibilizar os alunos para o Dia da Não Violência Escolar e tendo por base um novo proje-

to do Ministério da Educação intitulado de “Escola sem Bullying. Escola sem Violência”, os alunos do 

6.º A, 6.ºD e 6.ºE, nas aulas de TIC, viram e debateram o vídeo “Ser gentil” e, seguidamente, realizaram 

acrósticos sobre o tema. 

     O objetivo desta atividade foi prevenir e combater todos os tipos de violência na Escola. 

     Os discentes reagiram com grande entusiasmo tendo, alguns, acabado por partilhar várias histórias 

com a turma.  

 

 
Prof.ª  

Carla Soares 

 

Painel com trabalhos dos alunos 

realizados na disciplina de  

Educação Visual. 
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SUGESTÕES UTEIS  

EXPOSIÇÃO  

INSTRUMENTOS MUSICAIS 

    Ao ver o vídeo que a profª de 

Música mostrou, senti tristeza 

por saber que existe muita 

pobreza no mundo, por outro 

lado, fiquei alegre ao ver que 

apesar de ser um país tão 

pobre, conseguiram encontrar 

no lixo uma forma de reutilizar e 

proporcionar às pessoas com 

menos possibilidades uma forma de terem instrumentos musi-

cais diferentes. 

     Os adultos recolhem o lixo que acham útil para a construção 

de instrumentos musicais, por sua vez as crianças dão valor a 

estes, formando uma banda única. 

     São crianças pobres, mas felizes, felizes com muito pouco. 

     Gostava que todos os meninos do mundo e os seus pais vis-

sem este vídeo, pois muitos deles têm tudo e, não valorizam 

coisas tão simples como esta. 

     A minha mensagem é muito simples:  

“Pense sempre se é mesmo lixo, o que deita para o lixo!” 
 

 
Exposição e texto da autoria das turmas da prof.ª Fátima Pereira: 

 6.º D, 6.º G e 6.º F 

     No âmbito do PES, os alunos das 

turmas A, B, C, E e F do 8.º ano  foram 

convidados a retratar a figura femini-

na a partir do olhar de alguns artistas 

plásticos: Picasso, Botero, Modiglia-

ni, Andy Warhol e Matisse. 

     No dia mundial da MULHER, as 

obras de arte dos nossos pequenos 

artistas da escola ficaram expostas no 

átrio principal. Em jeito de legenda, o 

Departamento de Português cons-

truiu um texto através do qual se pode 

compreender as características da 

mulher na ótica de cada artista plástico.  

DIA MUNDIAL  

DA MULHER 
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      Mais um ano, mais uma viagem! Conhecimento, aprendizagem, 

convívio salutar, eis os principais ingredientes para um passeio 

escolar inesquecível. Este ano, porém, levávamos na baga-

gem algumas preocupações adicionais decorrentes de uma pande-

mia que assolou o mundo: a Covid 19.  

     Diariamente, visitávamos vários monumentos na cidade de 

Roma, Vaticano, Nápoles e Pompeia e em cada deslocação havia 

sempre as mesmas precauções: colocar a máscara no rosto, lavar 

as mãos e pôr álcool gel. Todos fomos prudentes e por isso trouxe-

mos boas memórias e alunos com maior riqueza cultural. É certo 

que as fotografias com máscaras não são as mais bonitas, mas zelar 

pela saúde de todos era o mais importante. 

     Assim, aqui vos deixamos os testemunhos dos alunos que responderam a cinco questões.  

1. Em que medida consideras que a viagem a Itália te ajudou na língua e cultura italiana? 

2. Como foi a experiência de andar de avião? Qual foi a sensação? 

3. Em Roma, qual foi o monumento que gostaste mais de visitar? Porquê? 

4. Qual das atividades ou locais preferiste? 

5. Resume, numa frase ou palavra, esta viagem a Itália. 

 

VIAJAR Entrelinhas - ITÁLIA 

1. Na comunicação e contacto direto com a população. 

2. Incrível, única, maravilhosa e inesquecível! 
3. A Fonte de Trevi, pois pude pedir um desejo quando atirei 

uma moedinha. 

4. Vaticano e Coliseu de Roma. 

5. Inesquecível! 

Margarida V., Beatriz C., Catarina A. e Filipa A.  
9.ºB 

1. Nós consideramos que esta viagem trouxe, como aspetos 
positivos, conhecer melhor o país e explorar a gastronomia e 
arquitetura italiana; também ficamos a conhecer algumas 
expressões da língua italiana. 

2. Foi um voo tranquilo e rápido. 
3. Os monumentos que mais gostamos foram: ruínas de Pom-

peia, Fontana de Trevi e Coliseu, uma vez que refletem a 
história do país para além da sua beleza arquitetónica. 

4. Spettacolare! 

Inês A., Matilde G. e Mariana R. 

9.ºE 1. Aprendemos a desenrascar-nos. 

2. Andar de avião foi diferente, pois íamos com os nossos 
amigos. 

3. Coliseu. 

4. Comprar presentes típicos de Itália. 

5. Espetacular e inesquecível! 

João C., Gonçalo R. e Guilherme C. 
9.ºB e F 

1. A língua era difícil de compreender, pois os italianos falam 
muito rápido. 

2. Foi muito boa. 
3. Capela Sistina devido à beleza dos frescos  de Rafael e 

Miguel Ângelo. 

4. Coliseu de Roma. 

5. Magnífica! 

João F. e Rodrigo M. 
8.ºA 1. Ajudou-nos bastante a entender melhor a cultura e a lín-

gua italianas. 

2. Adorámos! 
3. Coliseu, pois pudemos conhecer a sua história desde a 

construção do monumento até às atividades lá dinamiza-
das. 

4. Vaticano e Ruínas de Pompeia. 

5. Interessante e muito divertida. 
Catarina R. e Joana O. 

 8.ºF 

1. A viagem a Itália mostrou-nos a cultura italiana e o conhe-
cimento de novas palavras. 

2. Foi relaxante. 
3. Fontana de Trevi. 

4. Pompeia. 

5. Interessante. 

Vera R. e Inês G. 
7.ºA e 8.ºB 

1. Conhecemos um novo país cheio de cultura antiga. 

2. Foi a primeira vez que andámos de avião. Achámos a 
experiência engraçada e diferente. 

3. Nós gostámos de visitar o Vaticano, pois tinha mais coisas 
para ver. 

4. As ruínas de Pompeia. 

5. Espetacular! 

Carolina P. e Joana P. 
8.ºE e C 

1. Esta viagem ajudou-nos a conhecer a cultura, a língua e os 
costumes italianos. 

2. Foi uma sensação muito boa. 
3. A Fonte de Trevi porque tem esculturas muito bonitas e tem 

muita história na sua construção. 

4. O nosso local preferido foi o Coliseu. 

5. Inovadora. 

Mariana. A. e Sofia A. 
8.º C 

1. Os italianos falam muito depressa e não conseguíamos 
perceber grande coisa. 

2. Foi boa. 
3. Coliseu, porque é um monumento antigo e muito giro. 

4. Coliseu e Vaticano. 

5. Fantástica! 

Camila R. e Marta T. 
9.ºE e A 

1. Aprendemos bastante sobre a cultura e os hábitos do povo 
italiano que tem muitos séculos de história. 

2. Calma e agradável. 
3. Coliseu, pois é um monumento fora do normal. 

4. Pompeia. 

5. Viagem muito fixe! 

Érica P. e Laura A. 
8.ºA 



 

 

Materiais necessários: Recipiente transparente com tampa, de boca larga (de 

plástico ou vidro); Planta de pequeno porte (opcional); Pedrinhas; Terra; Água. 

 

Procedimento: Coloque uma camada fina de pedrinhas no fundo do recipiente. 

As pedras ajudam a drenar o excesso de água. 

     Insira a planta no centro do recipiente e preencha as laterais com terra.     

Cuidado para não sujar as paredes do terrário nesta etapa. 

     A camada de pedras + terra não deve ultrapassar 1/4 da altura do terrário. 

     Regue, deixando a terra húmida, mas não encharcada. 

     Feche o terrário e deixe em local fresco e iluminado (mas não sob sol direto). 

M.ª João C., 6.º F 
     QUANDO VOLTARES A SAIR À RUA, AINDA QUE SEJA COM MÁSCARAS E LUVAS, 

PODERÁS AUMENTAR A TUA CULTURA GERAL. ASSIM, DEIXAMOS AQUI ALGUMAS DICAS PARA 
FORA E PARA DENTRO DE CASA: 

 

 Visitar a  exposição  interativa de pintura  “Meet Vincent Van Gogh“ sobre a obra   

do pintor Holandês do século XIX .  

A exposição foi inaugurada a 28 de fevereiro, no Terreiro das Missas, em Belém. 

 “É uma viagem imersiva pela vida de Van Gogh, seus sentimentos, angústias, amo-

res, pensamentos, em que interagir e tocar é uma obrigação de cada visitante”, 

lê-se na nota de imprensa divulgada. 

        Horário da visita:  

2.ª a 5.ª feira e domingo:10h00 às 19h00 

6.ª e sábado: 10h00 às 20h00 

        Tempo médio da visita: 90 minutos. 

 

 Visitar virtualmente o maior museu francês. Queres passear sem sair de casa? 

No site oficial do Musée du Louvre, o visitante pode conhecer as galerias e 

exibições ou no youtube em https://www.youtube.com/watch?v=6vuFh6NNa70  

 

 Ler a última obra de banda desenhada francesa “A Filha de Vercingéto-

rix“ e  “O Diário Secreto de Adrian Mole aos 13 Anos e ¾”. Na BE-CRE 

online podes fazer download grátis das Revistas do Astérix  

 

 Ouvir a Orquestra Gulbenkian em casa acedendo a: 

https://www.youtube.com/watch?v=RYsKSMka2Qc&amp=&utm_source=M%C3%

BAsica&amp=&utm_campaign=d5143ec738-  

DICAS ECOLÓGICAS—MINI ECOSSISTEMAS 
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RECEITA de PÃO DE ÁGUA 

           

     Para evitares sair de casa, por que não experimentas fazer o teu pão 

para o pequeno-almoço! 
 

Ingredientes: 

250g de farinha de trigo, tipo 65 (sem fermento) 

200g de água fria 

10g de fermento padeiro 

5g de sal fino 

10g de açúcar 
      

Preparação: 

Dissolve-se o fermento na água morna, junta-se o açúcar e mistura-se bem. Depois, mistura-se bem a 

farinha com o sal. 

Envolve-se bem na mistura anterior e cobre-se com película aderente ou um pano. 

Deixa-se levedar 1 hora num local sem humidade e tende-se o pão com a ajuda de um pouco de farinha. 

A seguir, deixa-se descansar um pouco (30 min.) e coze-se em forno pré-aquecido a 200º. 

O tempo deve ser adaptado à quantidade e tamanho do pão.                                                                                                             

Bom apetite! 

DICAS CULTURAIS 

https://www.youtube.com/watch?v=6vuFh6NNa70
https://becrealbarraque.blogspot.com/2020/04/revistas-do-asterix-para-download-gratis.html
https://www.youtube.com/watch?v=RYsKSMka2Qc&amp=&utm_source=M%C3%BAsica&amp=&utm_campaign=d5143ec738-
https://www.youtube.com/watch?v=RYsKSMka2Qc&amp=&utm_source=M%C3%BAsica&amp=&utm_campaign=d5143ec738-

