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NEWSLETTER 

EDITORIAL 

Caros leitores,  

Nesta edição do mês de abril, destacamos o regresso ao Ensino Presencial e al-

guns dias comemorativos como o Dia Mundial da Arte, o Dia da Liberdade, o 

Dia Mundial da Terra e o Dia Mundial da Saúde. 

Apelamos, mais uma vez,  ao cumprimento de todas as medidas de segurança 

implementadas, quer na  Escola, quer no exterior! 

 

Boas leituras! 

As Coordenadoras,          

Paula Vieira, Lúcia Vasconcelos e Isabel Timóteo 

DESTAQUES: 
 
Regresso à escola 
 
Dia das Mentiras 
 
Dia Mundial da Saúde 
 
Dia Mundial da Arte 
 
Dia Mundial da Terra 
 
Dia da Liberdade 
 
Dia Mundial da Dança 
 
“Miúdos a votos” 
“Histórias da Ajudaris” 
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No dia 5 de abril, os alunos voltaram às salas de aula, após quase dois meses em casa. 

O regresso foi acompanhado de testes de despistagem realizados ao pessoal docente e pes-

soal não docente. 

Vivemos um tempo difícil e conturbado: a maior parte dos alunos está na escola; porém, 

houve e há alunos, bem como alguns professores, em casa. 

As regras da DGS são, neste momento, mais apertadas e basta um aluno com teste positivo 

para que todos os alunos e professores da turma tenham de cumprir isolamento profilático. 

Assim, recomenda-se a todos os elementos  da comunidade escolar que se mantenham 

atentos ao aparecimento de sintomas compatíveis com Covid19 e, neste caso, devem per-

manecer em casa e contactar os Serviços de Saúde por telefone ou outras linhas de apoio 

criadas para o efeito. 

Fazemos um apelo aos Encarregados de Educação: mantenham os vossos educandos em 

casa, se houver qualquer sintoma compatível com Covid19 ou caso tenha havido algum 

contacto de risco. 

NEWSLETTER AEVALLISLONGUS 

Proteja-se a si e aos outros e cumpra as regras!!! 



3 

NEWSLETTER AEVALLISLONGUS 

 

 

 

O dia 1 de abril, mais conhecido como DIA DAS MENTIRAS, é o dia preferido das pessoas que gostam de 

pregar partidas aos amigos.  

Sabes qual é a origem deste dia? Surgiu em França, no século XVI. Nessa altura, os Franceses 

guiavam-se pelo calendário Juliano, celebrando a passagem de ano a 1 de abril. Mas, em 

1564, o Rei D. Carlos IX instituiu o calendário Gregoriano, que utilizamos na atualidade, em 

que se celebra a passagem de ano a 1 de janeiro. Naquela altura, os meios de comunicação 

não eram rápidos nem eficazes como hoje, fazendo com que grande parte da população não 

tivesse conhecimento desta mudança e se tornasse alvo de partidas pelas pessoas que esta-

vam informadas. Estas partidas consistiam em receber convites para festas de Ano Novo 

que se iriam realizar no dia 1 de abril. No dia, as pessoas chegavam ao local e era mentira.  

Estas brincadeiras ficaram de tal forma virais que passaram a ser uma tradição não só em 

França como em todo o mundo.  

Em França, Itália e  Bélgica, 

as pessoas celebram este dia, 

tentando enfiar peixe de pa-

pel em alguém, sem que  per-

cebam e gritando April Fish.  

Na Dinamarca, o Dia das 

Mentiras é comemorado 

no dia 1 de maio e é 

chamado Maj-Kat. 

Em Espanha e países de lín-

gua espanhola, o Dia das 

Mentiras celebra-se no dia 28 

de dezembro, o Dia dos San-

tos Inocentes.  

Na Escócia, a tradição tornou-se num evento de dois dias. Começava com “à caça 

do gowk (tolo)”, em que as pessoas enviavam bilhetes falsos. O segundo dia era o 

Tailie Day, que envolvia brincadeiras, como colocar caudas falsas nas pessoas ou 

colocar bilhetes nas costas de alguém com mensagens divertidas.  

Nos dias de hoje, as pessoas criam partidas elaboradas para o Dia das Mentiras. Jornais, es-

tações de rádio e canais de televisão e sites também participam na tradição através da cria-

ção de notícias falsas, de forma a brincar com o público.  

Rui Correia 6ºC 
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Rui Correia 6ºC 

O Dia Mundial da Saúde assinala-se a 7 de abril.  

Esta data foi criada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e é celebrada desde 1950 com o objeti-

vo de sensibilizar e educar para a importância dos cuidados de saúde e de estilos de vida saudáveis da 

população. 

O tema deste ano é "CONSTRUIR UM MUNDO MAIS 

JUSTO E SAUDÁVEL". 

Este ano, no Dia Mundial da Saúde, a OMS faz cinco apelos de ação urgente para melhorar a saú-

de de todos: 

- Acelerar o acesso equitativo às tecnologias de combate à COVID 19 ao nível regional  

  e internacional; 

- Investir nos cuidados primários de saúde; 

- Dar prioridade à saúde e à proteção social; 

- Construir bairros seguros, saudáveis e inclusivos; 

- Fortalecer os sistemas de dados e de informações de saúde. 
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O Dia Mundial da Arte  celebra-se 

a 15 de abril em todo o mundo. 

Trata--se de uma comemoração 

recente, aprovada em 2012 pela 

International Art Association (IAA). 

O objetivo é promover a atividade 

artística em todo o mundo.  

Este dia foi escolhido por ser a data 

de nascimento de Leonardo da Vin-

ci, um dos maiores génios artísticos 

de todos os tempos. 

O Museu Municipal de Valongo, na dio-

cese do Porto, está a promover, a partir 

dia 10 de abril, a exposição de arte sacra 

“Arte in excelsis”, com peças de vários 

locais incluindo do Santuário Diocesano 

de Santa Rita e do Museu de Arte Sacra e 

Arqueologia do Seminário Maior do Por-

to. 

A exposição poderá ser visitada até 31 de dezembro, 

no Museu Municipal Valongo, sendo obrigatória a 

marcação através do telefone 222 402 033 ou do en-

dereço eletrónico dct@cm-valongo.pt. 

A arte educa, transforma e desperta 

a consciência. Fala-nos do nosso 

tempo, quem somos e para onde 

vamos, difundindo ideias e ações 

que ajudam a melhorar a nossa pers-

petiva da realidade. 

A arte é parte do nosso património, 

da nossa identidade, dos nossos sen-

timentos como povo, como cultura e 

como seres humanos. 

Rui Correia 6ºC 
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O DIA MUNDIAL DA TERRA teve origem em 1970, pela ação do senador norte americano 

Gayford Nelson. Depois de testemunhar presencialmente os efeitos nefastos de um derrame 

petrolífero, ocorrido em 1969 em Santa Bárbara, Califórnia, criou um dia para comemorar a 

preservação do ambiente e dos ecossistemas do planeta Terra.  

No primeiro ano em que se comemorou esta efeméride, em 1970, mais de 20 milhões de jovens 

americanos juntaram-se numa manifestação, numa espécie de mega fórum ambiental . 

De forma oficial, a celebração deste dia instituiu-se a 22 de abril de 2009, através da resolução 

63/278 da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). 

Quatro elementos químicos (o 

ferro, o oxigénio, o silício e o 

magnésio) constituem, sozi-

nhos, 90% do nosso planeta. O 

ferro é o elemento mais co-

mum, representando 35% da 

massa terrestre. Rui Correia 6º C 

A presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia (UE)  alcançou no dia 21 de abril um dos 

seus principais objetivos ao fechar com o Parlamento Europeu um acordo político provisório sobre 

neutralidade climática até 2050.  

“A UE vai ser o primeiro continente a ter neutralidade carbónica em 2050, sendo que o grande esfor-

ço terá de ser feito nesta década", declarou o Primeiro Ministro António Costa, que prevê "uma redu-

ção de 55% das emissões até 2030 - um objetivo que Portugal já tinha assumido, mas que é agora 

uma Lei europeia". 

https://www.tempo.pt/santa-barbara-city.htm
https://www.un.org/en
https://www.tsf.pt/entidade/org/conselho-da-uniao-europeia.html
https://www.tsf.pt/entidade/org/uniao-europeia.html
https://www.tsf.pt/entidade/org/portugal.html
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Em Portugal, o Dia da Liberdade comemora-se a 25 de abril e é um feriado nacional.  

Esta data assinalou a revolta dos militares portugueses, que, nesse dia, em 1974, levaram a cabo um 

golpe de Estado militar com o objetivo de acabar com a ditadura imposta. 

O símbolo do Dia da Liberdade é o cravo, porque nesse dia uma mulher ofereceu cravos aos soldados 

em sinal de agradecimento. Para comemorarem, os soldados colocaram as flores recebidas nos canos 

das suas armas, o que representava a vitória com o mínimo de violência possível. 

  Para saberes mais… 

O Livro das datas, de Luísa Ducla Soares 

Era uma vez um cravo, de José Jorge Letria 

História de Uma Flor, de Matilde Rosa Araújo 

Vídeos sobre o tema: 

 25 de abril - Infominuto - Bing video 

25 de abril - Bing video 

Liberdade (li.ber.da.de) n. f. 1 estado de quem é livre 

2 capacidade de fazer e dizer o que se quer, dentro 

dos limites da lei 3 autorização 4 (fig) ousadia 

Matilde Silva 5º A 

O 25 de abril celebra a revolta de militares portugueses que levaram a cabo um golpe de Estado Militar 

para terminarem com a ditadura imposta por Salazar. Foi chamado de “Movimento das Forças Arma-

das” e era composto por militares que participaram na Guerra Colonial e por estudantes universitários, 

tendo também o apoio da população portuguesa. Este movimento conseguiu depor o presidente de 

Portugal, Marcelo Caetano, que se exilou no Brasil onde acabou por falecer em 1980.  

Estes revolucionários conseguiram assim, a implantação do regime democrático e a instauração da nova 

Constituição Portuguesa. Seguidamente, foi criada a Junta de Salvação Nacional que nomeou António 

de Spínola como Presidente da República e Adelino da Palma Carlos como Primeiro – Ministro. 

O dia 25 de Abril é conhecido como o Dia da Liberdade em Portugal e o dia da Revolução dos Cravos, 

sendo um feriado nacional, onde se recorda a importância da liberdade no país. 
Lisandro Teles 5º D 

https://www.bing.com/videos/search?q=videos+em+portugu%c3%aas+sobre+o+25+de+abril&docid=608031794254281998&mid=82ADC05E16103306C1C782ADC05E16103306C1C7&view=detail&FORM=VIRE&adlt=strict
https://www.bing.com/videos/search?q=videos+em+portugu%c3%aas+sobre+o+25+de+abril&adlt=strict&view=detail&mid=F52E786AF5609F9B6F32F52E786AF5609F9B6F32&rvsmid=82ADC05E16103306C1C782ADC05E16103306C1C7&FORM=VDRVRV&adlt=strict
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O Dia Mundial da Dança ou Dia Internacional da Dança é comemorado no dia 29 de abril. 

Esta data foi instituída pelo Comité Internacional da Dança (CID) da UNESCO em 1982, tendo por 

base o dia de nascimento de Jean-Georges Noverre, que nasceu em 1727 e que foi um dos grandes 

nomes mundiais da dança. 

O objetivo deste dia é celebrar a dança como arte, mostrando a sua universalidade, independente-

mente das barreiras políticas, culturais e éticas. Esta arte é também vista como linguagem univer-

sal, promotora de ideais como a liberdade de expressão e a igualdade de direitos. 

Neste dia, algumas associações, escolas e outras entidades ligadas à dança promovem espetáculos, 

workshops e demonstrações em espaços culturais, comerciais e recreativos. 

Sara Judite 5º D 

Portugal  colocou três jovens bailarinos entre mi-

lhares no top dos melhores do mundo, num con-

curso que decorreu em Nova Iorque, nos Estados 

Unidos: Diogo de Oliveira, de 16, Frederico Lourei-

ro, de 14, alunos da Escola Domus Dança, no Porto, 

e António Casalinho, de 11 anos, da Anarella Aca-

demia de Ballet e Dança, em Leiria. 

Diogo de Oliveira entrou na prestigiada escola da 

Ópera de Paris, depois de ter sido convidado  pela 

"própria diretora".  

Relembramos alguns grandes nomes da 

dança, que brilharam nos palcos, deslum-

brando os espetadores com a sua arte e 

mestria. 

Rudolf Nureyev 

Gene Kelly 

Fred Astaire  

Agripina Yakovlevna Vagano  
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Os “Miúdos” votaram nos seus livros preferidos, entre os livros nomeados.  

A Fada Oriana, de Sophia 
de Mello Breyner Andresen 
foi o livro mais votado pe-
los alunos do 2º ciclo, com 
26,9% dos votos. 

No 3º ciclo, foram três os livros mais votados com 
11,4% dos votos:  

As turmas do 5ºA, 5ºD e 6ºC participaram no Concurso das “Histórias da 

Ajudaris’21”, que decorreu até ao dia 30 de abril.  

Os alunos, sob a orientação da Professora de Português, Paula Vieira,  

deram asas à imaginação e escreveram textos dentro do tema “Se eu 

fosse”. 

https://1.bp.blogspot.com/-wuH-xkpMXlk/XA-eATTWdBI/AAAAAAAAWcM/cQ9xZGq7g_w96lorSlTvZRIwm7u_2bUvgCPcBGAYYCw/s331/fada%2Boriana.jpg
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Na Newsletter de maio, gostaríamos de abordar alguns temas: 

Contamos com o vosso entusiasmo, sentido  crítico e  capacidade 

de investigação! 

Ficha  técnica: 

Equipa de coordenação, redação e edição gráfica: Paula Vieira, Isabel Timóteo e Lúcia Vasconcelos 

Origem das imagens: Internet (sites públicos) 

NEWSLETTER AEVALLISLONGUS 

O destaque da Newsletter de abril é atribuído aos alunos: 

Rui Correia do 6º C  (que se destaca pela terceira vez) pelos trabalhos  

“Dia das Mentiras”, “Dia Mundial da Saúde”, Dia Mundial da Arte” e “Dia Mundial da 

Terra “; 

Matilde Silva do 5º A pelo trabalho “Dia 25 de Abril - Dia da Liberdade”. 

 

Continuem ativos e interventivos. A vossa opinião conta! 

01 Dia do Trabalhador 

02 Dia da Mãe 

04 Dia Internacional do Bombeiro 

05 Dia Mundial da Língua Portuguesa 

09 Dia da Europa 

18 Dia Internacional dos Museus 

20 Dia Europeu do Mar 

22 Dia Internacional da Biodiversidade/Dia do Autor Português 

29 Dia Nacional da Energia 


