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O ovo é um símbolo de vida e renascimento. Alguns povos da Antiguidade, 
como os romanos, propagavam a ideia de que o Universo teria uma sugesti-
va forma oval. Na Idade Média, houve quem acreditasse que o mundo teria 
surgido dentro da casca de um ovo! Logo, estabeleceu-se o hábito de pre-
sentear uns e outros com ovos de galinha. No Antigo Egipto e na Pérsia, por 
exemplo, eram pintados em tons primaveris. Na China, mesmo antes do 
nascimento de Cristo, já se trocavam presentes com ovos de pata pintados 
em cores vivas. Na Europa católica do século XVIII, ovos coloridos passa-
ram a ser benzidos pelos cristãos e oferecidos aos fiéis.  

A HISTÓRIA DOS OVOS DA PÁSCOA 



3 

3 

PORQUE É QUE HÁ OVOS E COELHOS  

E AMÊNDOAS NA PÁSCOA? 

Porque é que se comem ovos de chocolate na Páscoa? E qual a razão de ser um coelhinho 
quem traz os ovos? Fiquem a conhecer uma versão alternativa neste vídeo, disponibilizado 
no Youtube pela equipa do Maurício de Sousa e da Turminha da Mónica e do Cebolinha, per-
sonagens que também têm alguma popularidade cá em Portugal. 

https://rfm.sapo.pt/content/5500/qual-e-a-historia-dos-ovos-da-pascoa
https://rfm.sapo.pt/content/5500/qual-e-a-historia-dos-ovos-da-pascoa
https://www.youtube.com/watch_popup?v=1PT0f4bkzzI
https://www.youtube.com/watch_popup?v=1PT0f4bkzzI
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Qual a origem do jogo da caça aos ovos? 

Origem 

Os persas, os egípcios e, mais tarde, 
os romanos, já se ofereciam ovos de-
corados para celebrar o início da pri-
mavera e o despertar da natureza. 
Mas, sabias que no século XV, os cató-
licos não podiam comer ovos durante 
a Quaresma, o período de jejum antes 
da Semana Santa? Os ovos postos du-
rante este período eram colocados de 
lado e depois decorados para serem 
dados ou vendidos na Páscoa. 

Um jogo familiar 

Nos Estados Unidos, na França e na 
Bélgica, a caça ao ovo da Páscoa é 
uma tradição de longa data. O jogo 
consiste em esconder ovos de choco-
late coloridos no jardim e dar à criança 
um pequeno cesto para guardar as gu-
loseimas encontradas, as quais po-
dem saborear durante toda a semana. 
Esta é uma grande oportunidade para 
desfrutar do sol ao ar livre depois de 
um longo e chuvoso inverno. As famí-
lias que não têm um jardim organizam 
frequentemente uma festa de caça 
aos ovos em parques públicos com 
amigos e familiares. 
Em Itália, Espanha, e Portugal este jo-
go é bem conhecido e está a começar 
a ganhar popularidade.  Fortemente 
influenciados pelo cristianismo, estes 
países mantiveram, no entanto, algu-
mas tradições pagãs.  
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     E já que falamos de ovos, fiquem também a conhecer uns ovos tão caros e luxuosos que só 
estavam acessíveis a bolsas imperiais: os ovos imperiais Fabergé, obras-primas da joalharia, 
produzidas por Peter Carl Fabergé e assistentes, no período de 1885 a 1917, para os czares da 
Rússia. Os ovos, cuidadosamente elaborados com uma combinação de metais e pedras precio-
sas, escondiam surpresas e miniaturas encomendadas e oferecidas na Páscoa entre os mem-
bros da família imperial.  

Ovos Fabergé 

https://www.arteeblog.com/2017/04/a-historia-dos-ovos-imperiais-faberge.html
https://www.arteeblog.com/2017/04/a-historia-dos-ovos-imperiais-faberge.html
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      A Academia Portuguesa de Cinema tem o orgulho de se juntar à 10ª edição do EFA 
YOUNG AUDIENCE AWARD. 
     Tens entre 12 e 14 anos? Então prepara o lugar mais confortável da tua casa para mergu-

lhares nesta experiência incrível pelo cinema europeu! Milhares 
de jovens, de mais de 30 países por toda a Europa, juntos no 
maior júri jovem de cinema do mundo! 
Ao te inscreveres, terás acesso a 3 filmes de temática jo-
vem, legendados em português. 
 
     No dia 25 de abril de manhã, estaremos juntos numa sessão 
online, em português, para discutirmos os filmes, partilharmos 
os melhores momentos, conhecer e ouvir convidados especiais 
a falar de cinema e, o mais importante de tudo, para votares no 
teu filme preferido. 
 
     Da parte da tarde, vamos assistir à cerimónia oficial do EFA 
YAA, em direto de Frankfurt, na Alemanha, onde ficarás a co-

nhecer os realizadores e até os atores dos filmes, e será revelado o filme que vai receber o 
tão desejado prémio. 
 
     Para acederes ao teu código pessoal e intransmissível, fala com os teus pais, e basta ins-
creveres-te no link para começares esta aventura cinematográfica!  

     Esta experiência é gratuita. Inscrições até dia 8 de abril, através do link seguinte:  

Inscrição EFA YOUNG AUDIENCE AWARD 2021  
A partir daí passarás a receber informação detalhada sobre todo o processo. 
Faremos uma primeira sessão de esclarecimento no dia 21 de março às 16h (hora de Lis-
boa).  

Também há outras datas disponíveis ao longo da semana seguinte. 
Agendamento Sessão Zoom EFA YAA 

Para começares já a conhecer o universo EFA YAA convidamos-te a espreitar as páginas: 
EFA YOUNG AUDIENCE AWARD  

Academia Portuguesa de Cinema 

Com os melhores cumprimentos, 
  
Carla Chambel  
Vice-presidente da APC 
+351 936 404 863 

https://forms.gle/56vKEMwYGQSLaMts7
https://doodle.com/poll/e5vpnt3aaegg976p?utm_source=poll&utm_medium=link
https://yaa.europeanfilmawards.eu/
https://www.academiadecinema.pt/actividades/efa-young-audience-award/
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     O Teatro Vai a Casa com a BE 

 

"Leituras para crianças e jovens" das obras "Auto da Barca do Inferno" de Gil Vicente, para os 
alunos do 9.º ano, e "A cruzada das crianças" de Afonso Cruz, para os alunos do 2.º ciclo, pe-
la Companhia Quase Residente do Teatro Nacional de São João. A BE fez a inscrição. A BE 
disponibilizou um único link na equipa da BE de cada turma; cada turma foi supervisionada 
pelo professor da disciplina calendarizada à mesma hora ou pelo diretor de turma, no caso 
dos alunos não terem nenhuma atividade letiva agendada; mesmo estes alunos assistiram 
com interesse às leituras. No final das leituras, alunos e professores tiveram a oportunidade 
de conversar com os atores e autor. Professores e alunos consideraram a atividade muito 
interessante e complementar ao currículo, bem como uma alternativa muito enriquecedora e 
agradável no E@D. Participaram na atividade 70 alunos do 9.º ano e 4 professores + 150 alu-
nos do 2.º ciclo e 8 professores. 
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- LEITURA ORIENTADA,  HORA DO CONTO, LEITURA 
DAS DATAS 
 
As atividades de Leitura Orientada e Hora do Conto, calendarizadas mensalmen-
te para todas as turmas do 1.º ciclo e pré-escolar, continuam a ser dinamizadas, 
em sessões síncronas e assíncronas no Teams (a BE continua a ir à sala de au-
la), sempre em articulação com os professores ou educadoras e com a preciosa 
participação das famílias. A BE sugere regularmente a apresentação de áudio 
livros ou contadores de histórias online. 

A BE VAI A CASA NO E@D  
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DESAFIO "ESTÓRIAS DA HISTÓRIA DA PANDEMIA" 
 
A BE lançou um desafio a toda a comunidade educativa para recolha documental (texto, 
vídeo, áudio, ilustração, fotografia) da História da Pandemia Covid-19 e partilha de histó-
rias pessoais/familiares para produção de um livro digital que será de todos. O convite foi 
enviado a todo o pessoal não docente, professores, alunos e famílias bem como a parcei-
ros da comunidade local via email e nas redes sociais da BE. Para os alunos do 2.º ciclo, 
3.º ciclo e secundário, a BE articulou com os docentes de História, para que essa recolha 
fosse feita e analisada no âmbito da disciplina, no sentido de haver algum paralelismo 
com outras pandemias da História da Humanidade. 
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BE VAI A CASA NO E@D  
- EMPRÉSTIMO DOMICILIÁRIO 

Toda a comunidade educativa pode continuar a levar livros para casa! Basta consultar o 
catálogo online, requisitar no formulário digital e levantar o livro à sexta-feira! 
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CONCURSO NACIONAL DE LEITURA - FASE MUNICIPAL  

Decorreu a 4 de março a sessão de divulgação dos alunos vencedores da Fase Municipal 
do Concurso Nacional de Leitura 2021, através de videoconferência, com a presença do 
Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, dos membros do Júri, dos membros 
da Biblioteca Municipal (organização), de professores bibliotecários e dos alunos concor-
rentes. À fase municipal do concurso chegaram 43 concorrentes, dois alunos por nível de 
escolaridade dos 7 agrupamentos de escolas públicas da comunidade.  

     Este ano, as medidas de contenção da pandemia têm tido consequências na vida das es-
colas, das bibliotecas escolares e municipais, dos professores, dos bibliotecários, dos alu-
nos e das famílias, com efeitos na organização de diferentes iniciativas, designadamente do 
Concurso Nacional de Leitura. De acordo como as Normas de Participação adaptadas, hou-
ve uma Prova Escrita, a 19 de fevereiro, realizada de forma síncrona, a partir da hiperligação 
enviada pela Biblioteca Municipal aos Professores Bibliotecários e aos alunos. Realizou-se 
também a prova oral de forma assíncrona, a 23 de fevereiro, com cada aluno a gravar um 
vídeo com a sua prestação. 

     A Rita Ferreira, aluna do 5.º ano da Escola Básica e 
Secundária de Barroselas, foi uma das alunas apuradas 
para a fase intermunicipal e já está a ler o livro para a 
prova! 

     Na Fase Municipal foram apurados, conforme o re-
gulamento, 4 alunos, por nível de escolaridade, num to-
tal de 16, que irão representar o concelho de Viana do 
Castelo na Fase Intermunicipal que terá lugar, este ano, 
em Ponte de Lima, no dia 9 de abril.  A 14ª edição do 
Concurso Nacional de Leitura decorre até 5 de junho, 
com o propósito de celebrar a leitura e a escrita. O obje-
tivo do CNL é estimular o gosto e o prazer da leitura pa-
ra melhorar o domínio da língua portuguesa, a compre-
ensão leitora e os hábitos de leitura, envolvendo alunos 
do 1.º, 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico e do Ensino Se-
cundário. 
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A BE VAI A CASA NO E@D 
Semana da Leitura I Plano Nacional de Leitura 

     Em sessão síncrona, os pequeninos ouviram a "História dos Bonobos com óculos" de Ade-
la Turin e Nella Bósnia. 

     Com saudades da escola, dos amiguinhos 
e das histórias, ouviram e viram, muito aten-
tos, e participaram muito na conversa com 
as educadoras e as professoras da BE! No 
fim, fizeram ilustrações sobre a história. 
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Papel para Livros  
Toneladas de Ajuda 

     O Agrupamento de Escolas de Barroselas assinou um protocolo de dinamização e sen-
sibilização ambiental com a empresa Resulima - Toneladas de Ajuda - que consiste na re-
alização de campanhas para a temática da reciclagem e separação de resíduos, junto da 
população.  

     Pretende-se envolver toda a comunidade educativa na separação e recolha de resíduos 
sólidos para reciclagem (vidro, papel e cartão, metal e plástico) e entrega nos ecopontos 
das escolas deste agrupamento.  

     A contrapartida financeira pela entrega de material reciclável, em função da pesagem 
dos resíduos, reverte a favor da aquisição de recursos e fundo documental para as biblio-
tecas escolares do agrupamento. 

    No presente ano letivo, foram adquiridos livros adequados aos alunos do pré-escolar e 
do 1.º ciclo das nossas escolas. 
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O TEATRO VAI A CASA       
COM A BE NO E@D!  

     150 alunos do 2.° ciclo e 9 pro-
fessores do AE Barroselas assisti-
ram e conversaram com o autor e 
os atores. 
     Dando seguimento ao programa 
online de Leituras do Centro Educa-
tivo do Teatro Nacional São João, 
os atores da Companhia Quase Re-
sidente deram voz à obra "A Cruza-
da das Crianças", de Afonso Cruz, 
que se juntou à leitura. Partindo de 
um acontecimento histórico de 
1212, a mobilização de crianças em 
França e na Alemanha para salvar a 
Terra Santa, um exército infantil, cu-
ja única arma é a pergunta, toma as 
ruas de assalto, reclamando aos 
adultos a materialização dos seus 
sonhos e direitos, refutando um 
mundo formatado e sem rasgo. No 
seu subtítulo, "Vamos mudar o mun-
do", lemos nós uma certeza ou um 
convite? 
 

 
Helena Imperadeiro 

 
Professora Bibliotecária 
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PRÉMIO IBERO-AMERICANO DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS 

ÓSCAR ARNULFO ROMERO 

     O prémio nasceu com o claro propósito de promover a conscientização sobre a 
educação em valores e Direitos Humanos na Ibero-América, tendo sido denominado 
"Prémio Ibero-Americano de Educação em Direitos Humanos Óscar Arnulfo 
Romero” em homenagem ao extraordinário trabalho de Monsenhor Romero, Santo, 
Bispo e Mártir, na defesa dos Direitos Humanos, especialmente entre os grupos 
mais vulneráveis. Desta forma, está ligado a ações reais em defesa dos Direitos 
Humanos, como as realizadas por Monsenhor Romero ao longo de sua vida. A voz 
dos sem voz, como ficou conhecido. 
     O objetivo geral do Prémio Ibero-Americano de Educação em Direitos Humanos 
Óscar Arnulfo Romero é reconhecer e tornar visível o trabalho de instituições de 
ensino e da sociedade civil que tenham atuado, de forma exemplar, na defesa e na 
promoção dos Direitos Humanos através da educação. 
     Podem obter mais informação sobre como concorrer a este prémio clicando na 
imagem: 

https://aebarroselas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/revista_aebarroselas_edu_pt/ERgeTRwd1V1KvFStOrH4yxcBPPhZOildlx8XIjBpyp1gmg?e=hu7yM2
https://aebarroselas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/revista_aebarroselas_edu_pt/ERgeTRwd1V1KvFStOrH4yxcBPPhZOildlx8XIjBpyp1gmg?e=hu7yM2
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FOI EM MARÇO… 
12 de março 1572 - publicaram-se Os Lusíadas, 
de Luís Vaz de Camões 
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Foi em março, em Vicksburg, no Mississippi, Estados Unidos da América, que se vendeu a 
primeira garrafa de Coca-Cola, no ano de 1894.  

A história: 

 
Tudo começou em 1886 quando John Styth Pemberton, um farmacêutico da cidade de Atlan-
ta, criou uma bebida, a qual chamou de “tónico para o cérebro”, que se tornaria um grande 
símbolo americano. A criação de Pemberton foi motivada pela curiosidade, dado que adora-
va manipular fórmulas medicinais, e, ao pesquisar a cura para dores de cabeça, criou uma 
mistura líquida de cor caramelo que incluía extrato de noz-de-cola, um estimulante com alto 
teor de cafeína, e também extrato de folhas de coca. Levou a mistura para uma farmácia, a 
Jacob’s Pharmacy, onde o xarope, misturado com água carbonatada (gasosa), foi oferecido 
aos clientes, que consideraram a bebida muito especial. Assim, farmácia colocou à venda a 
bebida à qual foi dado o nome que hoje todos conhecem e o resto é história… 
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A 14 de março de 1879 nasceu Albert Einstein, 
físico alemão, Prémio Nobel em 1922.  
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A 27 de março de 1901 nasceu Carl Barks. Para quem nunca ouviu este nome fiquem a saber 
que criou nada mais nada menos do que o pato mais ganancioso e sovina do universo: o Tio Pa-
tinhas! Além disso, foi também da sua imaginação que saíram muitos outros personagens que 
povoam as histórias aos quadradinhos da Disney, como os 3 sobrinhos do pato Donald ou o in-
ventor mais genial de sempre, o Prof. Pardal.  
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13 de março de 1781 - O astrónomo William Herschel descobre o planeta Urano, o séti-
mo planeta do Sistema Solar — a partir do Sol — que fica a 2.870.972.200 quilómetros de 
distância da nossa estrela. Além disso, é o terceiro maior planeta e o quarto com maior 
massa e, basicamente, pode ser descrito como uma esfera gigantesca de líquido e gás. 
Cada ano de Urano corresponde a 84 anos terrestres (o planeta leva mais de 30 mil dias 
terrestres para completar uma volta ao redor do Sol). Se pensavam que Saturno era o 
único planeta do Sistema Solar a contar com belos anéis, saibam que Urano também 
possui um total de 13 anéis! São anéis mais finos e escuros, por isso menos visíveis. O 
planeta foi batizado  em homenagem ao deus grego do céu, Urano, o pai de Cronos 
(Saturno) e o avô de Zeus (Júpiter). Urano possui, tanto quanto se sabe, 27 luas e, em 
vez de terem recebido nomes inspirados em divindades da mitologia grega ou romana, 
como é costume, elas foram batizadas com nomes de personagens criados por William 
Shakespeare e Alexander Pope, como Miranda, Oberon, Puck e Ariel. 
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Quando a aula  
está a ser uma seca... 
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O Mundo da ilustração na Escola Viva 
Autor: Elia Colombo (Gebelia)  
Designer gráfico de espírito livre. Nas suas ilustrações pro-
cura dar forma aos seus pontos de vista e observações so-
bre a sociedade moderna, apontando as suas falhas com 
uma parcela justa de humor e ironia. Gebelia busca a perfei-
ção na simplicidade, o que resulta numa sátira minimalista e 
incrivelmente precisa numa imagem. Nas ilustrações poli-
das, Gebelia reflete sobre assuntos controversos e atuais, 
nomeadamente os hábitos sociais, a comunicação social e 
a religião, o que nos faz encarar a dura realidade do mundo 
de hoje. 

https://www.behance.net/gebe
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