


A foto da capa da nossa newsletter, que tem como título "Os 
Sobreviventes", foi tirada no âmbito da disciplina de Educação 
Visual do 9.° ano. “Na nossa aula de Educação Visual, a profes-
sora teve a ideia de fotografar os nossos olhos para fazermos 
uma montagem com todos eles. Apenas 11 pessoas da nossa 
turma (9.°D) estão a ter aulas na escola, pois o resto da turma 
está em isolamento. A foto chama-se "Os Sobreviventes" por-
que de facto somos os sobreviventes da Covid-19 em contexto 
de turma e naquele mesmo dia.” Alunos do 9.º D 

Os Olhos São as Janelas da Alma Os olhos são as janelas da alma...  
Escolha com cuidado e carinho o 
que deixa passar pelos olhos para 
que sua alma 
não seja contaminada e seu cora-
ção embrutecido... 

Patrícia Francetto  

Os olhos são a janela da alma – é no 
olhar que mora a alegria. Ver não é sim-
plesmente ver; não é simplesmente cap-
tar a imagem de algo através dos olhos. 
Ver é perceber com a alma, sentir a be-
leza na sua mais pura essência; é deixar
-se envolver-se; é deixar-se cativar, e se 
encantar com a beleza de cada detalhe, 
com a beleza que adentra através dos 
nossos olhos, os olhos veem, mas a al-
ma absorve e transfere para o cérebro 
aquilo que transmitimos.  
 
Todas as imagens que temos do nosso 
mundo vieram a partir dos nossos olhos, 
por isso quando crianças nossos olhos 
refletem aquilo que sentimos e temos 
uma facilidade enorme de transmitir tu-
do num olhar. No olhar de uma criança 
não existe maldade, não existe tristeza, 
não existe julgamento, a singeleza e a 
ternura estão estampadas em seus 
olhos, o olhar de uma criança tem um 
dom, o de abrir um atalho para a comu-
nicação, elas conhecem o segredo e tem 
o poder de fazer os olhos sorrirem, por-
que são espontâneas, são verdadeiras. 

Elaine Cristina do Prado Castilho  

https://www.pensador.com/autor/patricia_francetto/
https://www.pensador.com/autor/elaine_cristina_do_prado_castilho/


E se querem ver mais 
olhares maravilhosos 
como os dos nossos 
alunos, vejam as fo-
tografias do francês 
Réhahn, publicadas 
online, onde 30 olha-
res dizem tanto sem 
uma única palavra: 

https://www.boredpanda.com/40-photos-to-show-that-eyes-are-windows-of-the-soul/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic
https://www.boredpanda.com/40-photos-to-show-that-eyes-are-windows-of-the-soul/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic
https://www.boredpanda.com/40-photos-to-show-that-eyes-are-windows-of-the-soul/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic
https://www.boredpanda.com/40-photos-to-show-that-eyes-are-windows-of-the-soul/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic


BRRRRRRRR…FRIO E GELO! 
     Este ano está muito frio e até o piso da nossa escola esteve temporariamente transforma-
do numa pequena pista de gelo. Claro, nunca é demais recordar, é necessário ter cuidado pa-
ra ninguém se magoar! 





O nosso 11ºA teve o 
atrevimento de tra-
duzir um dos gran-
des clássicos da po-
esia norte-
americana, escrito 
por Robert Lee Frost 
em 1916, intitulado 
“The Road Not Ta-
ken”. A tarefa não é 
simples e a intenção 
foi a de tentar res-
peitar as ideias ex-
pressas por Frost e 
não as questões 
mais minuciosas da 
métrica ou mesmo 
da rima. Fica aqui o 
trabalho coletivo 
destes jovens que 
num futuro cada vez 
mais próximo vão 
estar nesta encruzi-
lhada, em que as op-
ções tomadas vão 
definir um rumo de 
vida. 

A ESTRADA NÃO ESCOLHIDA  
 
Duas estradas divergiam num bosque amarelo 
E lamentei não poder seguir por ambas 
E sendo só um viajante, parado ali fiquei 
Olhei para uma o mais longe que podia 
Até onde ela pelos arbustos se escondia, 
 

E então escolhi a outra, igualmente viável, 
E sendo talvez a melhor escolha  
Porque estava cheia de vegetação e pouco usada; 
Se bem que quem por lá passou 
Deixou ambas igualmente desgastadas, 
 

E ambas igualmente estavam 
Cobertas por folhas sem pegadas. 
Oh, deixei a primeira para outro dia! 
Mas, sabendo como um caminho leva a outro, 
Duvidei se algum dia voltaria. 
 

Contarei isto a suspirar  
Algures num futuro distante: 
Duas estradas divergiam num bosque, e eu- 
Eu escolhi a menos viajada, 
E isso fez toda a diferença. 
 

Tradução coletiva do poema “The Road Not Taken”,  

de Robert Frost –11ºA  Janeiro 2021  



ESTE ANO VOU LER  
12 DESAFIOS DE LEITURA PARA 2021 

https://visao.sapo.pt/visaojunior/conteudo-patrocinado-vj/2021-01-19-este-ano-vou-ler-12-desafios-de-leitura-para-2021/
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https://visao.sapo.pt/visaojunior/conteudo-patrocinado-vj/2021-01-19-este-ano-vou-ler-12-desafios-de-leitura-para-2021/




O DIA DE REIS PELO MUNDO  

E AS DIFERENTES TRADIÇÕES 

     O Dia de Reis, celebrado 
anualmente a 6 de janeiro é 
uma tradição cristã e repre-
senta o dia em que Jesus 
Cristo recém-nascido rece-
beu a visita de magos do 
Oriente, depois de serem 
guiados por uma estrela. Os 
Reis Magos ofertaram ao 
Menino Jesus ouro, incenso 

https://www.natgeo.pt/historia/2020/01/o-dia-de-reis-pelo-mundo-e-diferentes-tradicoes
https://www.natgeo.pt/historia/2020/01/o-dia-de-reis-pelo-mundo-e-diferentes-tradicoes
https://www.natgeo.pt/historia/2020/01/o-dia-de-reis-pelo-mundo-e-diferentes-tradicoes
https://www.natgeo.pt/historia/2020/01/o-dia-de-reis-pelo-mundo-e-diferentes-tradicoes
https://www.natgeo.pt/historia/2020/01/o-dia-de-reis-pelo-mundo-e-diferentes-tradicoes
https://www.natgeo.pt/historia/2020/01/o-dia-de-reis-pelo-mundo-e-diferentes-tradicoes


CRIATIVIDADE  
COM UMA FOLHA DE PAPEL, 

UM MARCADOR E…MUITA 





CURIOSIDADE 
AS CARTAS DE JOGAR E O CALENDÁRIO 

     A história do surgimento do baralho e dos jogos de cartas é tão antiga quanto a invenção 
do próprio papel, com alguns atribuindo a autoria da sua criação aos chineses, e outros aos 
árabes. O facto é que por volta do século XIV as cartas chegaram à Europa e durante o sé-
culo XVII eram já um sucesso em todo o ocidente. Para além da cronologia e da historiogra-
fia dessa origem, muito se tem debatido acerca do significado das cartas – os seus valores, 
as suas divisões, os seus naipes, e o motivo por detrás de tal estrutura. Uma das mais inte-
ressantes leituras sugere que o baralho é, na realidade, um calendário. 
     As duas cores dos baralhos representariam o dia e a noite, e as 52 cartas do tipo mais 
comum são precisamente equivalentes às 52 semanas de um ano. Os 12 meses do ano são 
representados nas 12 cartas com figura (como Rei, Rainha e Valete) que um baralho com-
pleto possui – e mais: as 4 estações do ano são representadas nos 4 diferentes naipes e, 
em cada naipe, as 13 cartas que os compõem representam as 13 semanas que cada esta-
ção do ano possui. 
     Mas a precisão do calendário que o baralho representa vai ainda mais além: se somar-
mos os valores das cartas de 1 a 13 (com o Ás a valer 1, o valete a valer 11, a Dama, 12, e o 
Rei, 13) e multiplicarmos por 4 (os 4 naipes), o valor é de 364. Os dois jokers dariam conta 
dos anos bissextos – completando assim o sentido do calendário à exatidão. 
     Segundo consta, os jogos de cartas também eram usados como um antigo calendário 
agrícola, com a “semana do Rei”, seguida pela “Semana da Rainha” e assim por diante – até 
chegar à semana do Ás, que mudava a estação e, com isso, também o naipe. 
     A origem de tal uso não é clara nem confirmada, mas a matemática precisa do baralho 
não deixa dúvidas: as cartas foram e ainda podem ser um preciso calendário. 



     A Estátua da Liberdade em Nova 
York é feita de cobre e, devido à oxi-
dação ao longo dos anos, tornou-se 
verde. A Estátua da Liberdade foi um 
presente da França aos Estados Uni-
dos no seu Centenário de Indepen-
dência, devido ao facto de o país se 
ter libertado da Inglaterra, inimiga 
histórica da França. O escultor fran-
cês Frédéric Bartholdi baseou-se no 
Colosso de Rodes para edificá-la. A 
estátua representa Libertas, deusa 
romana, com uma tocha e uma tábua 
na qual está inscrita a data da Decla-
ração da Independência dos Estados 
Unidos. Foi montada por Gustave Eif-
fel (o mesmo que projetou a torre Eif-
fel) em 28 de outubro de 1886, com 
93 metros de altura da base até ao 
topo. Sem a base, mede apenas 47 
metros de altura. 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=0r7i8riYCe0&feature=emb_logo


     Na opinião de muitos restauradores artísticos, a cor verde é mais atraente e característica 
do que a cor dourada original, que, em menos de 4 meses, se tornaria castanho escuro, menos 
visível a longas distâncias do que o verde atual. 
 
Reprodução do aspeto da estátua ao fim de 4 meses:  

https://www.britannica.com/topic/Statue-of-Liberty



