Agora que o novo ano letivo já segue o
seu percurso, desta forma estranha, com
regras, máscaras e o álcool-gel a servirem de suporte a este novo “normal”, eis
que regressa a nossa newsletter favorita,
pronta a acompanhar a nova realidade
com o propósito de sempre: complementar a formação geral dos nossos alunos
com um pouco do mundo que nos rodeia: ciência, literatura, matemática, inglês ou francês, música, cinema ou qualquer outra forma de expressão. Claro
que divulgar e reportar aquilo que o nosso agrupamento vai fazendo continuará
a ser prioritário no ADN que a newsletter
herdou da revista Escola Viva. Sem mais
demoras, aqui está o nosso primeiro número deste ano. Esperamos que seja do
vosso agrado. Boas leituras!
A equipa da revista Escola Viva

DIA DAS BRUXAS

COMO SURGIU O DIA MAIS ASSUSTADOR DO ANO

“Hoje em dia importamos tudo o que é americano!”. Esta é uma frase que se ouve muito
no final de outubro, com o aproximar do Halloween. Mas sabiam que esta tradição não
tem origem nos Estados Unidos? E que a origem da “doçura ou travessura” tinha como
objetivo ajudar os que estavam presos no Purgatório? A história por detrás do Dia das Bruxas é mais antiga e rica do que muitos pensam. Leiam, no link que partilhamos na imagem
em baixo, mais informação sobre esta misteriosa tradição.

'HALLOWEEN' DE VILAR DE PERDIZES
Uma das mais populares celebrações do dia das bruxas em Portugal realiza-se numa
pequena aldeia transmontana. O último dia do mês de outubro é sempre sinónimo de festa
em Vilar de Perdizes, no concelho de Montalegre. Este ano, claro, será diferente, mas, em
anos normais, a aldeia, conhecida pelos congressos de medicina popular, promovidos pelo
sacerdote local, veste-se a rigor, com casas e lojas comerciais decoradas com abóboras
iluminadas, vassouras de bruxa, panos pretos ou teias de aranhas para assinalar a data. O
ponto alto da noite costuma ser a preparação da queimada, licor feito à base de aguardente, açúcar, maçã e canela, pelo padre António Fontes, conhecido por "Dom Bruxo", com
efeitos alegadamente esconjurativos de todos os males deste e do outro mundo. Antes de
servir a queimada - "mistela abençoada" - "Dom Bruxo" faz o esconjuro da bebida, recitando a ladainha "mochos, corujas, sapos e bruxas, demónios, trasgos e diabos, espíritos das
enevoadas veigas", livrando-a de maus-olhados, feitiços, invejas e bruxedos. Depois, as
personagens diabólicas vão juntar-se no "terreiro da bruxaria" e desfilar pelas ruas da aldeia para pregar "sustos de morte".

RECEITAS

ASSUSTADORAS!

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!

Lançado a 10
de outubro de
1952, dirigido
por Jack Hannah e escrito
por Ralph
Wright, “Trick
or Treat” é um
clássico dos
estúdios Disney que incorpora muitos
dos elementos
que tornam o
Halloween popular: crianças
vestidas com
trajes da época a pedir doces de porta
em porta, fantasmas e uma
bruxa, neste
caso bastante
simpática já
que se vai disponibilizar a
ajudar o Huginho, o Zezinho
e o Luisinho a
darem uma
lição ao tio Donald.

O filme foi também alvo de
uma versão em banda desenhada, onde Carl Barks, um dos autores mais célebres dos quadradinhos da Disney (foi ele, por
exemplo, que criou o Tio Patinhas e o Prof. Pardal) deu largas à imaginação e desenvolveu a história - em 32 páginas que tem sido republicada vezes
sem conta por todo o mundo.
No site a que podem aceder clicando nas pranchas em baixo é
possível ler uma versão restaurada, com cores modernizadas.
Está no inglês original.

DIA MUNDIAL DE COMBATE AO

BULLYING
O dia 20 de outubro marcou o Dia Mundial de Combate ao Bullying, prática cometida
e sofrida especialmente por crianças e jovens. Segundo a UNICEF, um em cada três
jovens entre 13 e 15 anos de idade é vítima de bullying na escola em todo o mundo.
O que é bullying - Originário do idioma inglês, o termo “bullying” deriva de “bully”, que
pode ser um verbo (ameaçar, amedrontar) ou um substantivo (valentão). É a prática
de atos violentos – físicos ou verbais – feita de forma intencional e repetitiva. O alvo,
na maioria das vezes, é alguém mais fraco e indefeso. O Dia Mundial do Combate ao
Bullying foi criado justamente para mitigar essa prática, que tem um resultado desastroso na vida de quem é vítima.
Bullying virtual - Além de instituições de ensino, o bullying também é comumente
praticado na internet. O chamado bullying virtual, ou cyberbullying, é favorecido pelo
anonimato que a internet proporciona. As redes sociais e aplicativos de mensagens
são os meios favoritos para a prática do cyberbullying na atualidade, mas o problema
é generalizado: acontece em praticamente qualquer plataforma.
Podem encontrar mais informação visitando o seguinte link:

Curiosidades da

MATEMÁTICA

QUANTOS ÂNGULOS TEM UM NÚMERO?
É uma curiosidade muito interessante. Mas é verdade! Um número tem tantos ângulos tal e qual o próprio indica. Talvez tivesse sido por essa razão que as pessoas
inventaram os números!
Ou seja, a nossa teoria é a seguinte:
Se os números já existissem há algum tempo, as pessoas contariam as concavidades deles e percebiam que 1 era igual a uma covinha, ou seja, um ângulo. Se não
soubessem o valor dos números poderiam contar os ângulos dos números (porção
do espaço situado entre duas semirretas com a mesma origem) e assim saberiam o
valor dos algarismos.

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.

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 dinamizadas promotoras de hábitos alimentares
saudáveis e de luta contra o desperdício
alimentar. 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 ativamente e o propósito das atividades desenvolvidas foi alcançado.
A professora da turma B2B, Liliana Arezes

No âmbito da comemoração do “Dia Mundial do Animal” (4 de outubro) foi realizado o III Concurso de Fotografia com o tema “O Meu Amigo de Estimação”.
Todos os trabalhos aceites a concurso foram divulgados no Instagram da Biblioteca
Escolar - BEbarroselas https://www.instagram.com/bebarroselas/

A segunda temporada do #EstudoEmCasa
É relançado durante o mês de outubro o #EstudoEmCasa 2020/2021, após o reconhecimento por toda a comunidade educativa da mais-valia e do impacto deste recurso educativo. Esta ferramenta educativa demonstrou ser fundamental no último trimestre letivo no
acompanhamento das atividades dos alunos, na altura em situação de confinamento, tendo
mesmo colhido a atenção da comunidade lusófona além-fronteiras. A universalidade do
acesso ao #EstudoEmCasa permitiu que mesmo os alunos mais isolados pudessem aceder a conteúdos educativos relevantes no desenvolvimento das suas aprendizagens em
qualquer parte do território nacional.

OURIÇO E TARTARUGA
" ENQUANTO NÃO PODEMOS ABRAÇAR"

Com as histórias que se seguem, será possível conversar sobre as razões da preocupação dos adultos e transmitir a segurança
que todas as crianças precisam. Vamos
ajudar os pequenitos a lidar com o C19.

Dia Mundial da
ALIMENTAÇÃO
Assinalou-se, no dia 16 de outubro ,o Dia Mundial da Alimentação. No contexto de pandemia que atravessamos faz ainda mais sentido lembrar a importância de uma alimentação equilibrada, essencial, por exemplo, para o fortalecimento do nosso sistema imunitário tão em voga nestes últimos tempos. Além disso, é também sabido que a situação
económica de muitas famílias , não lhes permite atualmente fornecer às nossas crianças
e jovens uma alimentação saudável compatível com o período de crescimento que nestas idades atravessam. Como as medidas adotadas em tempos de pandemia restringiram as atividades a desenvolver, partilhamos convosco um vídeo, feito pela equipa de nutricionistas que apoia a Saúde Escolar na Unidade de Saúde Pública do Alto Minho, de forma a comemorar esta data de uma forma diferente, dada a atual situação.

“A natureza não se apressa; no entanto, tudo é alcançado .”
Lao Tzu, filósofo chinês

European Day of Languages

“Without language, one cannot talk to people and understand them; one cannot share their
hopes and aspirations, grasp their history, appreciate their poetry or savour their songs.”
Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom
The European Day of Languages is celebrated on September 26th. Music is a great
way to learn and practise a different language. After listening to the song “Every Breath
You Take” by The Police, our 12th graders were challenged to play a little bit with words and
write a few more verses for the song. They were asked to be creative. Nonsense and humour were definitely allowed!
Every time you chill
Every glass you fill
Every tea you spill
Every bug you kill
I´ll be watching you.

Every time you show
Every shop you go
Every plant you grow
Every account you blow
I’ll be watching you

Every man you smell
Every lie you tell
Every word you spell
Every item you sell
I’ll be watching you

Alexandra Sotomaior

Beatriz Gomes

Eduardo Barbosa

Every word you scream
Every room you clean
Every time you dream
Every pool you swim
I’ll be watching you

Every problem you faced
Every flower you replaced
Every time your heart raced
Every cake you tasted
I was watching you

Every homework you do
Every walk to the Zoo
All your travels to Peru
You make me feel blue
And I’ll be watching you

Mafalda Martins

Mariana Pereira

Tomás Silva

Every pill you take
Every milk you shake
Every cake you bake
Every time you’re awake
I’ll be watching you.

Every photo you take
Every rule you break
Every friend you make
Every morning you wake
I’ll be watching you

Ana Rita Sousa

Diogo Barbosa

Every fish you eat
Every boy you meet
Every person you greet
Every time you sit
I’ll be watching you

Every morning you wake
Every window you break
Every cake you bake
Every car you brake
I’ll be watching you

Maria Barbosa

Rute Martins

Carla Silva
12th Grade Teacher

A canção que inspirou
os nossos alunos do
12º é um verdadeiro
clássico, escrita pelo
Sting (de nome próprio
Gordon Sumner) quando liderava a banda
The Police em 1982 e
revelada ao mundo no
album Synchronicity
(1983). Em maio de
2019 foi considerada a
canção que mais vezes passou na rádio.

Every breath you take
Every move you make
Every bond you break
Every step you take
I'll be watching you
Every single day
Every word you say
Every game you play
Every night you stay
I'll be watching you
Oh, can't you see
You belong to me
How my poor heart aches
With every step you take
Every move you make
Every vow you break
Every smile you fake
Every claim you stake
I'll be watching you
Since you've gone I've been
lost without a trace
I dream at night I can only see
your face
I look around but it's you I can't
replace
I feel so cold and I long for
your embrace
I keep crying baby, baby please
Oh, can't you see
You belong to me
How my poor heart aches
With every step you take
Every move you make
Every vow you break
Every smile you fake
Every claim you stake
I'll be watching…
Every move you make
Every step you take
I'll be watching you
I'll be watching you
I'll be watching you
I'll be watching you
I'll be watching you
Whoo, hoo
(Every game you play)
(Every night you stay) I'll be
watching you
Source: Musixmatch

Também os alunos do 11º ano foram
desafiados a escrever poesia na aula de
Inglês. O pedido era simples: escrever um
poema (ou letra para uma hipotética canção) tendo como fonte de inspiração alguém que admirassem, conhecido ou desconhecido, célebre e historicamente famoso ou apenas um comum mortal que fosse relevante para as suas vidas. A tarefa
só é simples expressa assim, claro, mas
os esforços dos nossos alunos originaram
alguns textos que o professor A. nos fez
chegar e que a Escola Viva aqui divulga
com todo o gosto. Parabéns aos jovens
poetas.

AN ATTITUDE THAT CHANGED THE WORLD
Florence Nightingale was a nurse
who fought against violence
to improve the universe
of those who suffered in silence

This great woman
liberated humanity
defeating what was inhuman
and respecting diversity
With her big heart
Eliminated the oppression
Had attitudes which were smart
And she showed compassion
She dedicated her life to others
In favor of dignity
She treated everyone like brothers
Forming a world of fraternity
She was known as the lantern lady
For visiting the sick every night
And treat them lovingly and steady
Transforming anguish into light
She made the world a better place
Getting nothing in return
everyone gave face
- a lesson we must learn
Her work was essential
Red Cross nurses emerged
An organization that is universal
and health care improved
(chorus)
Florence made a special contribution that lasted,
many lives have been saved
and a more beautiful world created

11ºA - Mara Agra

One day, you wake up startled
Out there, there's terror and fear like never before
People exterminate other people
Where is empathy, compassion and love?
People attack your hands and feet
In an instant, you're just fighting for life
For you, the day is grey and there is no joy
Where's the hero who gets us out of the lion's den?
(Chorus)
Horror and hatred
When will this torment end?
How about a fake epidemic
To save us?
You're pushed into a cubicle
You starve and you don't have any clothes
People fight for food
People are killed like ants
You are at risk of suffering even more
And spend the rest of your life surrounded by ice
But finally,
There is a solution to end the suffering
(Chorus)
Horror and hatred
When will this torment end?
How about a fake epidemic
To save us?
11ºA – Rúben Pereira

WHERE
Where were you?
When I needed you,
You weren’t here
I know you are somewhere
but I can’t find you
So…
I will try to be happy
without happiness
I will try to be upset
without stress
I may not be correct
but you’re neither right nor wrong
I'm talking about feelings and
it's my feelings that I can't find
don't know if I'm happy or sad about it
but to think about it
I’d better sit
(down)
11ºA - João Francisco Azevedo

I’m Trump
I will build a Wall
Because Americans are big
And Mexicans are small
Covid isn’t anything serious
Only two hundred thousand people will die
Drink bleach to save you!
If your body hurts it is a good sign…

I have money, I have Power
I built the Trump Tower
If you think I’m not a good President
I’m the only one who could make America great again!
11ºA – Gonçalo Taveira

It was all so fast
What happened to you
“They” can think it is past
But I even cannot think it is true.
Everything we´ve been through
will never be forgotten
in my memories that I keep closed,
Like water in a bottle.
My love for you has always been the same
since I was born, until recently
I wish this was a game
to lose and always go back
to live with you what we couldn't live together,
and make my life a lot better.
Everything I will achieve
It will always be for you
I couldn't see your last breath
but believe me it cost me to hear the news
that made me cry on the floor,
that I couldn't see your smile anymore.
I will miss you every day
since you left until the moment I die.
Every day I pray
but unfortunately, this is not a lie.
11ºA - Gustavo Barbosa

Tupac tribute
He aimed to end inequality,
for that he wrote songs for all ages
with the aim of encouraging them
to practice good actions
He tried in many ways to end racism, but never made it
because people think they are better just because of their skin tone
people do not accept differences
just because of appearances
but they forget that what counts are the intentions
everyone should have the same rights
and there was no need for so many fights
11ºA - Gabriel Machado

When war is building up
Nations have no back up,
“Go to battle if you’re a man”
That’s what was said:
“Fight!”, burn your dread...
So, there we stood, witnessing bloodshed,
Testifying this unnecessary conflict,
Our freedoms kicked.
Our only hope was that cross,
Red doctors fighting in our stead
To make less people dead.
In this bitter strife,
Where there are no winners,
Only they fought for life,
Only they weren’t sinners
Can’t we have a piece of peace
Can’t we cease this struggle
Can’t we reconcile and think
If this is worthwhile?
Maybe yes, but it’s going to take a while.
To the committee of the Red Cross, for undertaking the tremendous task of trying to
protect all prisoners of war and for the great
work they perform in behalf of humanity.
Lázaro Sá, 11ºA.

The world situation
Over the last years so much has happened
People died an people were born
Many of them trying to defend their rights
On strikes and with a bullhorn.

One of those people was Martin Luther King
Who paid a high price to improve our lives
But unfortunately almost nothing has changed
And we even see people killing themselves with knives.
In this world full of hate and violence
There seems to be no space for peace and love
But there are people who try to make this possible
Acting on our planet and symbolizing a white dove.
So many good people and so many bad people
So many years of evolution and so many years of development
Why can’t we all be the same
In a place where there is no discrimination or hierarchies?
[Chorus]
Everything ends everything in life is fleeting
Start to think a little bit about that
Instead of insulting and mistreating
Or even kill people as if they were a gnat.
11ºA – Gonçalo Cruz

Diogo Piçarra
When I listen to your music
My body vibrates to the sound of each note
Every word, every rhyme
Make me feel better.
In those moments when I'm sad
Your music makes me happy,
And it stops me thinking
About the obstacles of life.
You are a great inspiration,
For me and thousands of people
Your songs are addictive
And we can't help but loving them.
I yearn for the day when
I’ll be able to go to your concert
To thank you for
Your catchy songs.
11ºA - Andreia Gonçalves

To Rosa Parks
Lately everything has been so dark and scary
Like there is no escape from failure
We really need something revolutionary
For a safer and happier future
The world seems like a ghost town
´Cause there is no happiness any longer
In this world all torn down
We will have to be stronger

Everyday, Rosa, you fought for what was right
And returned to the faith in a better future for this humanity
We can already see the light
Guiding us to a society in equality
They tried to put you in the back
But you didn’t let them shut you down
Only because you were black
It didn't mean they could tear you down
With all this negativity in the world
I thank god that i have you
To light up the darkness of these days
And make me believe that better ones will come
If we stick together as one
Little did you know how you made his world a better place
Little did you know how much you were worth.

11ºA – Margarida Novo

Roses are red,
violets are blue.
You like to eat bread,
You´re such a fool.
You are such a good person
that you even saved a cat.
You shine like the sun
And look like Louis Tomlinson.
You love One Direction
It is already an obsession
and for Harry Styles
you would run miles.
You are so pretty
like a Hello Kitty.
You are such a good friend
that I want you to be my girlfriend.

God knows everything
even when you are sleeping
and He also knows
that I’m the love of your life now.
11ºA - Margarida dos Remédios

No último poema dos alunos do 11º ano, existe a citação direta de uma velha
rima infantil inglesa, "Roses are red / Violets are blue”, que terá surgido numa coleção de rimas para crianças em 1784 e se tornou num chavão poético principalmente no dia de S. Valentim. Claro que não faltam as mais diversas variantes. Algumas
dessas rimas vão do engraçado ao próximo do insulto. Fiquem a conhecer mais 10
a seguir.
1. Roses are red,
But violets aren’t blue,
They’re purple, you dope,
Now go get a clue.

6. Roses are red,
Violets are blue,
I want to order pizza,
And watch Netflix with you.

2. Roses are red,
Violets are blue,
A face like yours,
Belongs in a zoo.

7. Roses are red,
Pizza sauce is too,
I ordered a large one,
I’m not sharing with you.

3. Roses are red,
Violets are blue,
Sugar is sweet,
And so are you.
The roses have wilted,
The violets are dead,
The sugar bowl is empty,
And so is your head.

8. Roses are red,
Violets are blue,
Please keep your flowers,
And your poems too.

4. Roses are red,
Violets are blue,
Your phone is smart,
So why aren’t you.
5. Roses are red,
Violets are blue,
I’m allergic to flowers,
Achoo!

9. Roses are red
Violets are blue
My mom’s TikTok dance
Is cooler than you
10. Roses are red, Violets are red
Everything’s red
Damn! the garden’s on fire

ALUNOS COM 20 VALORES
"O Segredo não está em estudar muito, mas em estudar bem"

Ilustrações

HALLOWEEN
O mês de outubro termina com a celebração do Halloween, o
Dia das Bruxas. O
imaginário visual que
rodeia este dia está
cheio de ilustrações
de abóboras, fantasmas e toda a espécie
de estranhas e misteriosas criaturas. Como é habitual na nossa Escola Viva, damos lugar à ilustração e, desta vez, não
destacamos apenas
um artista já que a
escolha de trabalhos
sobre o Halloween é
tão rica e diversificada.Se quiserem ficar
a conhecer melhor os
autores das ilustrações, cada imagem
está ligada aos seus
sites oficiais. Boooh!

