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O tempo passa muito rápido e a terceira edição do 

nosso jornal chega fresquinha! 

Fresquinha e  repleta com as atividades que a nossa 

turma realizou durante os meses de março e abril.  

Esta edição, que deveria ter saído no mês passado, 

apenas sai agora uma vez que tivemos a interrupção 

letiva da Páscoa e por isso mesmo é mais pequena do 

que as anteriores. 

Nela, destacamos o Dia do Agrupamento, o Campeo-

nato Nacional de Jogos Matemáticos e a canção apre-

sentada nas comemorações do 25 de abril. 

Esperamos que este jornal seja do agrado de todos, 

pois a nós deu-nos imenso prazer a fazê-lo. 

                     

      A equipa da edição de maio 

JORNAL DA TURMA DO 4º. A 

Da esquerda para a direita: Abdul,  Sara, Rodrigo, Flávio, Madalena A.,  Afonso, 

Madalena P., Berkan e Geovanni. 



 

 

 

 

 

P á g i n a  2  D i á r i o  d e  u n s  b a n a n a s  

Repórter:  

Abdul Dialó 

Entrevistando... 
  Entrevista à Sra. Dona Maria Ana Soeiro -  

- responsável pelo Bar dos alunos 

Jornal: Há quantos anos trabalha no nosso agrupamento?  

Dona Maria Ana: Trabalho há 34 anos.  

J: Sempre trabalhou no  bar ou já esteve noutro serviço?  

D.M.A.: Antes de trabalhar no bar, fui cozinheira no refeitó-

rio da escola. 

J: Quais os produtos que os alunos mais consomem? 

D.M.A.: Os produtos mais procurados são os croissants de 

chocolate a as sandes de atum. 

J: Nota que os produtos consumidos são mais saudáveis ago-

ra do que antigamente?  

D.M.A.: Sim, sem dúvida! São muito mais saudáveis.  

J: O que gosta mais na nossa escola?  

D.M.A.: Gosto de muitas coisas, mas sobretudo dos alunos.  

J: Lembra-se da sua escola primária? Como era?  

D.M.A.: Sim, lembro-me muito bem. Era de meninas de um 

lado e de meninos do outro. Era muito bonita!  

J: E da professora, lembra-se?  

D.M.A.: Sim. Era alta e vinha de uma terra perto que ficava 

a 3 Km da escola. Dava aulas à minha turma que tinha alu-

nos do 1º ao 4º ano. 

J: Quando era criança o que sonhava ser quando fosse 

adulta?  

D.M.A.: Não tinha grandes sonhos.  Apenas queria ser 

boa pessoa, para ter bons amigos… porque trabalho 

arranjava-se sempre.  

J: Fica triste quando os alunos se portam mal? 

D.M.A.: Triste não sei se será o termo mais adequado, 

fico desapontada com eles.  

J: Qual a sua cor preferida? E qual a sua flor preferida?  

D.M.A.: A minha cor preferida é o vermelho. Gosto 

muito de flores, mas as que mais aprecio são as rosas.  

J: Que mensagem gostaria de deixar aos alunos do 4º 

ano?  

D.M.A.: A principal mensagem é um dos meus lemas 

de vida: respeito é muito bonito e só o recebe quem 

também o dá.  

J: Muito Obrigado! 

Programação informática 

     Fomos à Escola Secundária da Amadora para participarmos numa aula de 

informática.  

     Aprendemos algumas noções básicas de programação e vimos como é que 

se fazem os jogos de computador.  

     No final, cada aluno foi para um computador colocar em prática o que 

aprendeu e também jogar um jogo didático criado pelo departamento de infor-

mática do nosso Agrupamento. 

     Gostámos tanto que nem demos pelo tempo a passar. 

     Nos intervalos da manhã e do almoço, a dona Ma-

ria Ana atende-nos com um sorriso no rosto, dia após 

dia. Tem o expositor sempre muito bem arranjado e 

não tem mãos a medir, principalmente quando estamos 

mais esfomeados ou com sede.  

     Decidimos entrevistá-la para conhecê-la um pouco 

melhor. 



P á g i n a  3  

Jogos Matemáticos 

D i á r i o  d e  u n s  b a n a n a s  

Reportagem:  

Rodrigo Neves e Afonso Sovelas 

Reportagem:  

Flávio Santos e Geovanni Gueifão 

    No passado dia 24 de março realizou-se no 

Pavilhão Multiusos de Guimarães a final do 

13.º Campeonato Nacional de Jogos Mate-

máticos. Estiveram nesta final 356 escolas 

com um total de 1659 alunos inscritos.  

    Em representação do nosso Agrupamento 

foram alguns alunos, dois deles da nossa tur-

ma: Gonçalo Tavares e Afonso Sovelas. 

     Os alunos partiram de autocarro, da EB 

2,3 Roque Gameiro por volta das 7:00 da 

manhã, chegando a Guimarães às 11:00.  

     Durante as eliminatórias, alguns alunos 

tiveram a oportunidade de irem dar uma vol-

ta de tuc-tuc pelo centro histórico da cidade.  

      Os alunos regressaram ao final do dia, 

chegando à Amadora perto da meia noite.  

    No dia 27 de abril fomos à EB1 

Vasco Martins Rebolo celebrar o 

Dia do Laço Azul.  

    Este dia serve para chamar a aten-

ção para os maus tratos com crian-

ças e o abuso infantil.  

     Cada um de nós levou ao peito 

um laço azul. 

    Fizemos um cordão humano à 

volta da escola, depois fizemos um 

laço gigante e no final visualizámos 

um vídeo intitulado “Para que ser-

vem as mãos?”.  

Dia do Laço Azul 



 

P á g i n a  4  D i á r i o  d e  u n s  b a n a n a s  

Dia do Agrupamento 

Reportagem:  

Berkan Niyazi 

     No dia 26 de abril celebrámos do Dia do Agrupamento de Escolas Pioneiros da Aviação Por-

tuguesa.  

     Foi um dia repleto de atividades, jogos, exposições, vendas de produtos gastronómicos., etc. 

     Da parte da manhã, fomos conhecer alguns espaços da EB 2,3 aos quais só teremos acesso 

para o próximo ano letivo, como por exemplo as salas de E.V.T., o pavilhão gimnodesportivo e 

os balneários.  

Venda de produtos biológicos Espetadas de fruta, sumos naturais e bolos 

     Por volta das 11:00, participámos nu-

ma atividade de Inglês chamada Pancake 

Race (corrida de Panquecas), corrida essa 

que teve como vencedores dois alunos da 

nossa turma, sendo eles o Tiago Augusto 

e a Catarina Cunha.  

Pancake Race 

Rodrigo N. , Daniela, Madalena P. e Sofia 

Gonçalo e João Reis. Tiago                    Inês 

Madalena Paula 

Os grandes vencedores!  

Catarina Cunha e Tiago Augusto 

 



 

 

 

 

 

 

P á g i n a  5  D i á r i o  d e  u n s  b a n a n a s  

    Da parte da tarde fomos para a EB1 Vasco Martins Rebolo participar nas restantes  

atividades.  

    Começámos por apresentar à comunidade escolar que estava presente, a canção 

“Somos Livres”.  

    Depois fizemos um trajeto de vários jogos tradicionais.  

    Para finalizar em beleza, realizámos um jogo de futebol contra o 4º B., o qual vence-

mos por quatro bolas a uma (4-1). Fomos os Campeões!!! 

Reportagem:  

Madalena A. e Madalena P. 

Dia do Agrupamento na EB1  

Vasco Martins Rebolo 

Apresentação da canção “Somos Livres!” 



Ú L T I M A  P À G I N A  D i á r i o  d e  u n s  b a n a n a s  

Somos Livres 
Uma gaivota voava, voava, 

asas de vento, 

coração de mar. (bis) 

Como ela, somos livres, 

somos livres de voar. (bis) 

 

Uma papoila crescia, crescia, 

grito vermelho 

num campo qualquer. (bis) 

Como ela somos livres, 

somos livres de crescer. (bis) 

 

Uma criança dizia, dizia: 

- "Quando for grande 

não vou combater". (bis) 

Como ela, somos livres, 

somos livres de dizer. (bis) 

 

Somos um povo que cerra fileiras, 

parte à conquista 

do pão e da paz. (bis) 

Somos livres, somos livres, 

não voltaremos atrás. (bis) 

4.º A 

Johann Goethe  

     Para assinalarmos o 43.º aniversário do 25 de abril, o pro-

fessor apresentou-nos uma canção que fala sobre liberdade.  

     No dia 24 de abril fomos apresentá-la ao 4.º B. Eles gosta-

ram tanto que pediram para cantarmos duas vezes! 

     Depois, no Dia do Agrupamento, apresentámos à comuni-

dade escolar que se encontrava na EB1 Vasco Martins Rebolo. 

     Adoramos esta canção! 
Reportagem:  

Sara Santos 

https://pensador.uol.com.br/autor/johann_goethe/

