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NEWSLETTER 

EDITORIAL 

Caros leitores,  

É com muita alegria que vos recebemos no novo ano.  

2022 será, certamente, um ano que nos trará muitas surpresas e que acolherá todas as nossas 

iniciativas, pensadas para tornar o mundo um lugar mais acolhedor e sustentável. 

Reduzir, reciclar e reutilizar é o objetivo primordial de cada um de nós, a fim de que possamos legar à 

geração vindoura paisagens deslumbrantes em que todos tenham lugar, assim como se respire ar puro 

e  saudável. 

Façamos de 2022 o ano turning point, ou seja, o ponto de viragem dos nossos comportamentos e 

atitudes para com o planeta e para com o nosso semelhante. 

As Coordenadoras,          

 Isabel Timóteo e Isabel Beleza 

DESTAQUES: 
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Inaugurou-se, no dia 5 de dezembro, a Exposição de Presépios no Museu Municipal de 

Valongo, no âmbito da parceria que se estabeleceu entre a escola EB Vallis Longus e a 

Câmara Municipal de Valongo.  

A exposição decorreu em simultâneo na escola, apresentando-se os presépios 

elaborados pelos alunos, na disciplina de Artes da Ardósia, um projeto que envolve 

todas as turmas de sétimo e oitavos anos e que se dinamiza entre os meses de 

setembro e novembro do primeiro semestre. 

Nesta atividade, também se assinalou a jubilação do Professor Arquiteto Jorge 

Franklim Ribeiro, que foi homenageado pelos alunos. 
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O Dia Mundial da Religião é um dia destinado a relembrar que as religiões não são motivo para 

discriminação, mas para promover o convívio entre as diferentes crenças, unindo as mais 

diversas ideologias religiosas. 

Este dia celebra-se sempre no terceiro domingo de janeiro (este ano 21 de janeiro), sendo que 
o seu objetivo maior é difundir o respeito pela religião de cada um e alcançar a paz entre os 
povos. 

Entre as maiores religiões do mundo contam-se as seguintes:  

Cristianismo: 2.1 biliões;  

Islamismo: 1.5 biliões;  

Hinduísmo: 900 milhões;  

Budismo: 376 milhões. 

Em Portugal, as religiões que têm mais seguidores são: Católica 79,5%; Protestantes/
Evangélicos: 2,8% e Testemunhas de Jeová: 1,5%. 

Como curiosidade, aponta-se que esta comemoração foi criada nos Estados Unidos em 1950 
pelo movimento religioso de influência islâmica denominado "Assembleia Espiritual dos 
Baha'is", para promover o diálogo e entendimento religioso entre os povos. 

Daniel Pereira 8.ºE 
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O Holocausto foi um dos períodos mais negros da história da Humanidade.  

Morreram milhares de pessoas nos campos de concentração criados por Hitler:  Dachau, Buchenwald 
e Sachsenhausen na Alemanha e Auschwitz na Polónia. 

O partido Nazi foi criado em 1920 e o seu líder chamava-se Adolf Hitler. 

Os membros deste partido acreditavam que os problemas e guerras na Alemanha eram causados 

pelos Judeus.  

Este período começou em 1941 e terminou em 1945. Os Nazis ascenderam ao poder na Alemanha e 

começaram a conquistar outros países vizinhos. Os Judeus eram perseguidos e mortos. 

Houve muita gente que tentou fugir a este regime: Albert Einstein, Anne Frank…  

Mas, e Portugal? 

Portugal foi um país neutro, embora tenha ajudado muitas nações contra o regime nazi. 

Este momento da história da humanidade preencheu livros e mais livros como o “Diário de ANNE 

FRANK”,  “O Rapaz do Pijama às Riscas” de John Boyne, entre muitos outros. Mais tarde, foram 

adaptados ao cinema. 

São histórias que nos revelam o terror de quem se viu envolvido.                                      

O dia 27 de janeiro é uma tentativa de recordar os horrores cometidos e prevenir uma situação 

idêntica. 

João Padilha, 5.ºD 

“O Rapaz 

do Pijama 

às Riscas”  

Diário de 

ANNE 

FRANK 
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Integrada no conjunto de atividades de "Leituras, memória e cultura", a Biblioteca Escolar assinala 
o dia 27 de janeiro, Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. 

Assim, hoje, os alunos da turma do 9.º A, acompanhados pela Professora de História, Antonieta 
Andrade e pela Professora Bibliotecária, Elisabete Silva, visitaram, na Biblioteca Municipal de 
Valongo, a exposição “Para Nunca Esquecer: Evocação das Vítimas do Holocausto”. 

Nesta visita guiada pela Dr.ª Bernardete, os alunos observaram o fundo documental em exposição; 
ficaram a saber que Eça de Queirós foi um dos autores que constava da lista de literatura 
censurada por Hitler; ouviram conceitos como "Lei de Nuremberg", "Guettos", "Einsatzgruppen", 
"Campos de Concentração", "Solução final", "Marchas da Morte", ao som de Richard Wagner. 

Foi uma visita muito interessante, que levou os alunos a refletirem sobre o que aconteceu, o que 
"poderá acontecer novamente" e "como foi humanamente possível?" 

      Biblioteca Vallis Longus 
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“Para Nunca Esquecer: Evocação das Vítimas do Holocausto”.  
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Anne Frank nasceu a 12 de junho de 1929 em Frankfurt, Alemanha. Tinha uma irmã, Margot, que 

era 3 anos mais velha. 

Quando Anne era ainda pequena, mudou-se com a sua família para os Países Baixos. 

Infelizmente, a Alemanha invadiu a Holanda e Margot recebeu um telefonema a 5 de julho de 

1942, para ir trabalhar na Alemanha nazi. Os seus pais não acreditaram e decidiram esconder-se 

no abrigo do escritório para fugir à perseguição. Este abrigo foi preparado pelo pai das meninas, 

Otto Frank. 

A casa tinha poucas divisões. Mais tarde, chegou mais uma família, a família Van Pels. E passado 

algum tempo, chegou  Fritz Pfeffer ( Sr. Dussel), um dentista alemão que partilhou o quarto com 

Anne Frank. 

 No dia 4 de agosto de 1944, foram descobertos e levados para o campo de concentração em 

Auschwitz. Os homens e as mulheres foram separados e obrigados a rapar o cabelo.  

Em fevereiro de 1945, Anne e a sua irmã, Margot, morrem com a febre tifoide. 

O pai de Anne foi retirado do campo pelos russos, morrendo em 1980. Foi o único sobrevivente 

da família.  

 

  

                                                                                                                                  O Diário De Anne Frank 

Leonor Lourenço, 5.ºD 
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No dia 07 de dezembro, realizou-se, no Auditório Dr. António Macedo, o lançamento do livro 

Histórias da Ajudaris’21, que integra a história escrita pelos alunos do 5.º D do ano letivo 2020/21 

com a Professora Paula Vieira: “Se eu fosse um Manual”.  

Convida-se toda a comunidade educativa a ajudar a AJUDARIS, comprando um livro.  

O custo de cada livro é de 5.00 euros. 

"Se eu fosse um Manual" 

Livro Ajudaris'21 
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No dia 11 de janeiro de 2022, celebrou-se o Dia Internacional do Obrigado.  

O objetivo deste dia é agradecer a todos aqueles que ajudam e alegram as nossas vidas.  

Neste dia, é suposto dizer obrigado às pessoas de quem mais se gosta. Esta comemoração 

não é conhecida por muitas pessoas, pois foi criada nas redes sociais.  

A ideia deste dia de dizer obrigado a quem gostamos é muito divertida! 

Por curiosidade, menciono personalidades famosas que nasceram ou morreram neste dia: 

Nasceram: 

-William Thomas Brande, químico britânico (1788); 

-Francisco d’Andrade, barítono português (1859); 

-Oswald de Andrade, escritor brasileiro (1890); 

-Albert Hofmann, cientista suíço (1906); 

 

Morreram: 

-Domenico Ciramosa, compositor italiano (1801); 

-João de Deus, pedagogo português (1896); 

 

Leonor Lourenço, 5.ºD 
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Estamos novamente de PARABÉNS! 

 

Como resultado da candidatura apresentada pelo nosso Agrupamento ao Selo Escola Saudável 

2021-2023, fomos novamente galardoados pela Direção Geral da Educação, com o nível III – 

avançado. 

A atribuição deste selo veio premiar e destacar o nosso Agrupamento por integrar e assumir nas 

suas práticas quotidianas a promoção da saúde e do bem-estar da comunidade educativa. 

A Coordenadora do PES. 

Os alunos do nono ano de escolaridade do nosso agrupamento assistiram em janeiro a uma palestra 

ministrada pela Polícia de Segurança Pública (PSP), sobre “Prevenção e Segurança Rodoviária”. 

Esta atividade foi promovida pelo Grupo Disciplinar de Físico-Química em parceria com a equipa do 

Projeto Educar para a Saúde e em articulação com os Agentes da PSP do programa Escola Segura, de 

Valongo, tendo como finalidade não só desenvolver o tema da segurança rodoviária, conteúdo 

programático da disciplina, como também sensibilizar os alunos para a necessidade do cumprimento 

das regras, fomentando, assim, uma cultura de prevenção da sinistralidade rodoviária. 

Os agentes desta força de segurança alertaram para os fatores que desencadeiam sinistralidade e 

para os comportamentos de risco, quer de veículos quer de peões.  

Por fim, foram apresentados diversos dispositivos utilizados para recolha de dados e avaliação de 

causas em acidentes de viação (medidor de taxa de álcool ou drogas no sangue, entre outros). 

Os alunos demonstraram interesse e entusiasmo pela atividade e puderam esclarecer as suas dúvidas 

no debate final.  
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Publicamos a mensagem recebida da Coordenação da Escola Azul da qual, orgulhosamente, fazemos parte. 

 "É com muito gosto que partilhamos com toda a nossa rede que a Escola Azul foi distinguida com o Alto Patrocínio do 
Presidente da República. É mais um reconhecimento para o nosso programa que nos enche de orgulho. 

Muito obrigado a todas as escolas, parceiros e municípios aderentes. Este reconhecimento também é vosso!" 

             Biblioteca Vallis Longus 
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O Concurso Nacional segue agora para a fase intermunicipal 

com os concorrentes: 

  2º Ciclo:  

 

João Padilha 5.º D;  

Leonor Leitão 5.º I;  

Beatriz Ribeiro 6.º B; 

 

3º Ciclo: 

 

Leonel Alves 8.º B; 

Inês Carvalho 7.º G; 

Mateus Silva 8.º C; 

O dia para a prestação de provas escritas será no dia 22 de 

fevereiro de 2022, às 11h00 (2.º ciclo); 14h30 (3.º ciclo), na 

Biblioteca Municipal de Valongo.  
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Estão escolhidos os livros que vão às eleições 
de ‘Miúdos a Votos!’ 

Mais de 28 mil alunos apresentaram o seu livro 
preferido como candidato às eleições do livro 
mais fixe dos miúdos portugueses.  

Conhece em que histórias vais poder votar 
quem estuda no 1.º, 2.º e 3.º ciclos e no 
Secundário. 

Consulta as listas dos livros candidatos. 
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Se quiseres saber tudo sobre esta eleição, lê  o artigo completo da  

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj7xDMvOr6yZYFo9k4M3UJR2QVqlI6CCW1Xe5BfNMpYRLw6ojaOnSTRqTCeSfkaKEGSckA03qUIsj2vIjVq06_7uhG34xitQEGPAIf0OS9c78qyJSnWzzFliaSSVcXa4xPMrc8ftWUKxMjrY2LKCNimhawfko3uIk16-YzGXt0lvL-lopuk3Mo5kVmF=s400
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Decorreu hoje, na Biblioteca Escolar, uma sessão de esclarecimento sobre a Academia Digital de 
Pais para os alunos formadores.  

As professoras bibliotecárias apresentaram os conteúdos, materiais de apoio ao nível 1: 
competências digitais básicas. 

A sessão decorreu em presença e em formato online. 

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgNoN5Y1lEBZDXGKl1Wlm9VB_toIl4N-SyCli7Iy5MNfpXpecARFoazLWmwhNSpxwebLI9cflR1c0giZ5WD2C2hs1wJ_lKqrol6rG75CgI5klyCwAdjuIz1Zz2Ed9pRJwwKc3Wy-onWFUFPXfpJL_RAwqjyMg8kyPAj6afCadqQElGzL8OwQoZY4MNG=s2000
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Na Newsletter de fevereiro gostaríamos de abordar alguns destes temas: 

Contamos com o vosso entusiasmo, sentido  crítico e  capacidade de investigação! 

 

Ficha  técnica: 

Equipa de coordenação, redação e edição gráfica:  Isabel Timóteo e Isabel Beleza 

Origem das imagens: Internet (sites públicos) 
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Escrevam um texto sobre um dos temas definidos, ou sobre uma atividade que tenham 

realizado ou em que tenham participado,  em letra calibri, tamanho 12, com um máximo 

de 130 palavras,  apresentem-no ao vosso professor e enviem-no para:     

clubedejornalismo@aevallislongus.pt 

8 fev Dia da Internet Segura 

12 fev Dia da Mão Vermelha 

14 fev Dia de S. Valentim 

15 fev Dia Internacional da Criança com Cancro 

27 fev Dia do Domingo Gordo 

Continuem ativos e interventivos. A vossa opinião conta! 


