


Olá! 
Esta é a primeira revista Escolinha Viva e foi feita a pensar 
nos mais pequeninos. Vais poder ler muitas coisas engra-
çadas e ver vídeos divertidos. Para veres esses vídeos bas-
ta tocares nas imagens com o dedo, se estiveres a usar 
um telemóvel ou um tablet, ou clicar com o rato se estive-
res no computador. Se não conseguires, pede ajuda a um 
crescido, está bem? Esperamos que gostes e até novem-
bro! 
 

A equipa da revista Escolinha Viva 



    No dia 7 de outubro realizou-se uma apresentação online, através da plataforma Zoom, e 

em direto, do projeto “O Mistério das Profissões”, para o Centro Escolar de Mujães. 

https://www.omisteriodasprofissoes.com/


Podem ler o livro e ouvir as canções na internet.  

https://issuu.com/betweien/docs/o_mist_rio_das_profiss_es
https://issuu.com/betweien/docs/o_mist_rio_das_profiss_es
https://www.omisteriodasprofissoes.com/


HISTÓRIAS DO VÍRUS MALCOMPORTADO 

https://en.calameo.com/read/004394822d9435db6526b
https://en.calameo.com/read/004394822d9435db6526b
https://en.calameo.com/read/004394822d9435db6526b


https://www.youtube.com/watch_popup?v=3Se8JQ23VPQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=3Se8JQ23VPQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=3Se8JQ23VPQ&feature=emb_logo


OURIÇO E TARTARUGA  
" ENQUANTO NÃO PODEMOS ABRAÇAR" 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=mYarLchAZ3c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=mYarLchAZ3c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=mYarLchAZ3c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch_popup?v=mYarLchAZ3c&feature=emb_logo


         A data de 31 de outubro é mundial-
mente conhecida como "O dia das Bruxas" 
ou Halloween, que é a abreviatura de All 
Hallows Eve, significando "véspera de to-
dos os santos". Esta é uma festa típica 
que acontece nos países anglo-saxónicos, 
com especial relevância nos Estados Uni-
dos. Nessa noite, as pessoas divertem-se, 
em especial as crianças que, mascaradas, 
batem às portas, dizendo “doçura ou tra-
vessura” (trick or treat), acabando a noite 
com sacos repletos de guloseimas. A abó-
bora iluminada (Jack-o´-Lantern), que é 
também um símbolo desta época afasta 
as “bruxas”, que vagueiam durante essa 
noite. 



O Huginho, o Zezinho e o Luisinho andam pelas ruas a pedir guloseimas. O Donald vai ser 
mauzinho com  eles e, por isso, uma bruxa simpática vai ajudar as três crianças. 

https://www.youtube.com/embed/aSkXw1bk_NE?index=2https://www.youtube.com/watch_popup?v%3DaSkXw1bk_NE&list=PLC8ilqDQotLHnxGDutqCsZCC2rEGPDYn8
https://www.youtube.com/embed/aSkXw1bk_NE?index=2https://www.youtube.com/watch_popup?v%3DaSkXw1bk_NE&list=PLC8ilqDQotLHnxGDutqCsZCC2rEGPDYn8


DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO  
Comemorou-se na passada sexta-

feira, dia 16 de outubro, no Centro Escolar de 

Barroselas, o Dia Mundial da Alimentação. 

Foram diversas as atividades dinami-

zadas promotoras de hábitos alimentares 

saudáveis e de luta contra o desperdício ali-

mentar. Entre elas destacou-se a elaboração 

de uma roda dos alimentos com produtos 

trazidos de casa, pelos alunos da turma B2B, 

na cantina deste estabelecimento de ensino. 

Todos os alunos participaram ativa-

mente e o propósito das atividades desen-

volvidas foi alcançado. 

    A professora da turma B2B, Liliana Arezes 



https://www.youtube.com/watch_popup?v=1124IHANL80
https://www.youtube.com/embed/1124IHANL80
https://www.youtube.com/watch_popup?v=1124IHANL80
https://www.youtube.com/embed/1124IHANL80
https://www.youtube.com/embed/1124IHANL80


RECEITAS  
ASSUSTADORAS! 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=xNo0viPqUvU
https://www.youtube.com/watch_popup?v=_SQ1rLSs2Kc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=_SQ1rLSs2Kc
https://www.youtube.com/watch_popup?v=xNo0viPqUvU


ADIVINHAS 

PORQUE É QUE O AR É TÃO LIMPO NO HALLOWEEN?  
Por que há muitas bruxas a VARRER o céu!! 
 
 
QUAL O CEREAL PREFERIDO DO VAMPIRO?  
Aveia.  
 
 
O QUE DIZ UM FANTASMA A OUTRO FANTASMA? 
Acreditas em pessoas?  
 
 
PORQUE É QUE OS ESQUELETOS NÃO GOSTAM DOS DIAS DE 
CHUVA?  
Porque ficam encharcados até aos ossos! 



Ilustrações 
HALLOWEEN 

O mês de outubro termina com a celebração do Halloween, o Dia das Bruxas. Gostam deste dia? Existem 
muitos ilustradores que gostam do Halloween e por isso desenham e pintam abóboras, fantasmas, bruxas 
e outras criaturas, algumas assustadoras outras engraçadas. Vejam algumas dessas ilustrações e, se tive-
rem tempo, façam também um desenho para o Dia das Bruxas. BoooooH! 

https://www.chuckdillon.net/


http://avgustinovich.daportfolio.com/


https://www.ramonakaulitzkiart.com/


https://www.chris-dunn.co.uk/


https://tonigalmes.cat/


https://www.instagram.com/le.vishnya/?hl=e


http://www.staceyyacula.com/
https://www.artstation.com/worldofimmensum



