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EDITORIAL
Caros leitores,
Nesta edição do mês de maio, destacamos os votos de louvor e
reconhecimento a todos os que ajudam a combater a Pandemia do Covid-19, a
Semana da Leitura, o Dia Internacional da Língua Portuguesa, o Dia
Internacional do Bombeiro e o Dia da Europa.
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
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Votos de Louvor e Reconhecimento
O Conselho Geral, em deliberação do dia 21 de janeiro de 2021 decidiu, por unanimidade dos seus
elementos votantes e presentes na reunião, atribuir votos de louvor e reconhecimento às Docentes,
tendo em conta o inexcedível empenho e dedicação profissional demonstrados no exercício das
suas competências, no âmbito do combate à pandemia provocada pela doença Covid-19.

Susana Sara Carvalho Machado da Rocha Antunes

Daniela Fernandes Fonseca Costa Martins Osswald

O Conselho Geral atribuiu, também, um voto de louvor e reconhecimento a todos aqueles que
ajudaram e continuam a ajudar no combate à pandemia, provocada pela doença Covid-19, de
forma direta ou indireta, nomeadamente:

Todo o corpo docente e não docente do Agrupamento, onde se destacam os que
exercem os cargos de diretores de turma e professores titulares de turma, bem
como todos os que exercem cargos de coordenação.

Neste trabalho conjunto não se pode deixar de reconhecer, de igual modo, a
gratidão e homenagem à Proteção Civil e a todos os que no âmbito do
Município de Valongo se envolvem nesta causa.
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As corporações de Bombeiros são organizações
muito importantes, cuja missão envolve diversas
atividades desde o combate a incêndios, o
socorro à população em caso de incêndios,
inundações, desabamentos e outros acidentes ou
Começo por agradecer todo o empenho e
esforço que dedicam à nossa comunidade e
pergunto-lhe quando decidiu ser bombeira e
que motivos a levaram a tomar esta decisão?

catástrofes, o socorro e transporte de doentes,
entre outras.
O Dia Internacional do Bombeiro comemora-se a
4 de maio e, dada a importância destes agentes

Ana Gomes: Decidi ser bombeira em 2015 e foi

que muitas vezes colocam o bem-estar dos

porque já tinha familiares bombeiros.

outros à frente do seu, nada melhor do que um
De todos os momentos vividos ao serviço dos
Bombeiros, pode referir um dos mais difíceis?

testemunho na 1ª pessoa.

Ana Gomes: No ano passado (2020) quando

Gomes, do Corpo de Bombeiros de Valongo a

ardeu o nosso carro no decorrer de um

quem deixo o meu agradecimento (assim como à

incêndio florestal.

corporação) pela sua simpatia e disponibilidade.

O testemunho foi dado pela jovem Bombeira Ana

Agora peço-lhe que partilhe connosco uma situação, cuja experiência enquanto bombeira tenha sido
extremamente compensadora e feliz para si.
Ana Gomes: Quando fui promovida a bombeira de 3ª classe.
Com a aproximação do Verão e atendendo aos incêndios que nesta altura do ano são sempre motivo
de grande preocupação, que conselhos deixa à comunidade?
Ana Gomes: Aconselho a que todos tentem ajudar-nos naquilo que estiver ao seu alcance.
No decorrer do dia a dia de um Bombeiro, quais são as principais dificuldades sentidas?
Ana Gomes: Às vezes, quando há muitos serviços em simultâneo, acaba por haver menos pessoal.
Esta gestão nem sempre é fácil.
Numa altura em que o nosso foco está muitas vezes no contexto da pandemia que domina e limita a
nossa realidade, a nossa liberdade, a nossa saúde, que mensagem quer deixar aos nossos leitores?
Ana Gomes: Esta pandemia foi assustadora para todos, mas temos de acreditar que com a vacina e
com as medidas de segurança tudo vai melhorar.

Valongo, 14 de maio de 2021, Matilde Silva 5º A
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No dia 5 de maio, comemorou-se o dia Mundial da Língua Portuguesa na Escola Básica Vallis Longus,
uma atividade da responsabilidade do grupo de Português.
Neste contexto e para viver mais profundamente o seu sentido, os alunos pesquisaram sobre a
Língua Portuguesa, mais concretamente sobre curiosidades e sobre a cultura e tradições dos países
da CPLP, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Timor, Guiné Bissau, Guiné Equatorial, Brasil e S. Tomé
e Príncipe. Depois selecionaram os melhores trabalhos e fizeram uns cartões, que foram afixados no
placar da escola, para que todos pudessem ver e aprender.
Além disso, tendo sido o momento alto do dia, procedeu-se ao hastear da bandeira portuguesa, por
alunos do 9º ano, no mastro à entrada da escola e ao som do hino nacional “ A Portuguesa”.
Também houve um momento de música e um momento de declamação de um poema para
abrilhantar o evento.
Segundo os alunos, este momento foi de arrepiar. Sentiram um enorme orgulho em serem
portugueses.

Viva Portugal !!! Viva a Língua Portuguesa!!!
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A biblioteca associou-se à comemoração do Dia
Mundial da Língua Portuguesa, fazendo um destaque de
livros de autores portugueses.
Além disso, realizou um desafio sobre vocabulário da
língua portuguesa: Sabes o significado de todas estas
palavras difíceis?.

Nove países
Os nove países que usam a língua
portuguesa de forma oficial são: Angola,
Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné
Equatorial, Moçambique, Portugal, São
Tomé e Príncipe e Timor Leste. A cada
cinco indivíduos que falam português no
mundo, quatro são de origem brasileira.

O português é língua oficial de parte da China
Macau é território chinês e tem duas línguas oficiais: o
chinês e o português. Já agora, para fugirmos um
pouco às questões linguísticas: Macau, por não ter sido
território chinês até 1999, tem o trânsito a circular ao
contrário do que acontece no resto da China. O mais
curioso é que o trânsito de Macau circula à inglesa e o
trânsito chinês circula como em Portugal. As voltas que
o mundo dá….

Há um continente onde o português é a
língua mais falada...
Esta não é difícil: o continente de que
estou a falar é a América do Sul. (Sim, a
América do Sul pode ser considerada
um continente).
Lara Pinto 6º G

A língua portuguesa é a sexta língua
mais falada no mundo.

A língua portuguesa é um património partilhado por muitos

Mais de 250 milhões de pessoas em
todo o mundo falam português.

língua materna. Portugal espalhou as sementes da língua

O português também é falado no
Uruguai que fica no Sul de América.
Uns 100000 uruguaios falam
português que também tem o nome
de “portunhol”.

povos e são várias as nações que têm o português como

portuguesa e, ao longo do tempo, essas “sementes”

encontraram alguns locais que reuniram as condições ideais
para o nascimento de “árvores robustas”, nomeadamente
países como Moçambique, Angola, Cabo Verde, Brasil,
Guiné, …
Laura Santos 6º H

Amaia Porras 6ºG
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Todos os anos, no DIA DA EUROPA, comemorado a 9 de maio, festeja-se a paz e a unidade do
continente europeu.
Esta data assinala o aniversário da histórica «Declaração Schuman». Num discurso proferido em
Paris, em 1950, Robert Schuman, o então Ministro dos Negócios Estrangeiros francês, expôs a sua
visão de uma nova forma de cooperação política na Europa, que tornaria impensável a eclosão de
uma guerra entre países europeus.
A sua visão passava pela criação de uma instituição europeia encarregada de gerir em conjunto a
produção do carvão e do aço. Menos de um ano mais tarde, era assinado um tratado que criava
uma entidade com essas funções. Considera-se que a União Europeia (UE) atual teve início com a
proposta de Schuman.
Para comemorar o DIA DA EUROPA, as instituições europeias abrem as portas ao público em maio,
em Bruxelas, Luxemburgo e Estrasburgo. As representações da UE na Europa e as delegações da UE
no resto do mundo organizam diversas atividades e eventos para todas as idades.
Todos os anos, milhares de pessoas participam em visitas, debates, concertos e outros eventos que
assinalam o DIA DA EUROPA e dão a conhecer melhor a UE.
Desde o início da crise da COVID-19, a UE convida os cidadãos europeus e de todo o mundo a
descobrir a Europa de forma segura e sobretudo virtual, com eventos e visitas presenciais ou
híbridos, caso as condições sanitárias o permitam.

Link para acesso às comemorações do DIA DA EUROPA:
https://www.europal.europa.eu/europe-day/pt/program/.

Rui Correia 6ºC
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O DIA NACIONAL DA ENERGIA comemora-se no dia 29 de Maio e tem como principal
objetivo sensibilizar e motivar as pessoas para a necessidade de desenvolverem estratégias de
eficiência e poupança energética, além de alertar para os impactos ambientais e para a importância
de preservar os recursos naturais. É também uma oportunidade para promover as fontes de energia
renovável (eólica, hídrica, solar, biomassa, entre outras).
Das várias atividades promovidas são feitas demonstrações de como poupar energia em casa e
partilhadas dicas para escolher as melhores fontes de iluminação para a casa e para o escritório.
DICAS PARA REDUZIR O CONSUMO DE ENERGIA:
Optar pela utilização de lâmpadas económicas.
Desligar os aparelhos, evitando o modo standby.
Não deixar os carregadores de telemóvel ou tablets ligados na tomada.
Optar por soluções de climatização mais eficientes de classe A+++.
Desligar as luzes sempre que sair de uma divisão. Aproveitar ao máximo a luz natural e recorrer à
luz artificial apenas quando for necessário.
Sempre que possível, lavar a roupa em água fria e com a carga máxima e contribuir para a
preservação da energia do planeta.
Sempre que possível, evitar a centrifugação da máquina de lavar e secar a roupa, optando por
colocar ao sol e ao vento. Esta energia é gratuita.
Evitar o abrir e o fechar constante da porta do frigorífico.

Metas 2030
Com o objetivo de alcançar a neutralidade carbónica em 2050 e em linha com as metas da UE são
estabelecidas metas e objetivos para Portugal para o horizonte 2030.

EMISSÕES GEE

EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA

RENOVÁVEIS

-45% a -55%

35%

47%

RENOVÁVEIS
NOS
TRANSPORTES
20%

INTERLIGAÇÕES
ELÉTRICAS
15%
Rui Correia 6º C
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No dia 18 de maio, celebra-se o DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS.
“O futuro dos museus: recuperar e reimaginar” é o tema da celebração do DIA INTERNACIONAL
DOS MUSEUS, proposto pelo Conselho Internacional de Museus para 2021. É um convite a todos os
que queiram visitar os museus e descobrir o património dos locais onde vivem.
O tema procura desafiar os museus a criar, imaginar e partilhar novas práticas de criação de valor,
novos modelos de negócio para as instituições culturais e soluções inovadoras para os desafios
sociais, económicos e ambientais do presente, tendo em conta a atual realidade associada à
pandemia que afetou grandemente o setor cultural. No entanto, esta crise também contribuiu para
promover inovações que já estavam em curso, nomeadamente o processo de digitalização e a
criação de novas formas de experiência e difusão culturais.
No Concelho de Valongo, podemos visitar os seguintes ESPAÇOS MUSEOLÓGICOS:

MUSEU DA LOUSA

GALERIA MUSEOLÓGICA DO
FÓRUM CULTURAL DE
ERMESINDE

MUSEU MUNICIPAL DE
VALONGO

OFICINA DA REGUEIFA E
DO BISCOITO

SALA MUSEU DO CENTRO
CULTURAL DE ALFENA

NÚCLEO MUSEOLÓGICO DA
PANIFICAÇÃO

Rui Correia 6ºC
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Ler sempre!
Ler em qualquer lugar!

No dia 17 de maio, iniciou-se a Semana da Leitura com
a atividade "Leitura à hora marcada", em todo o
Agrupamento.
Deste modo, na primeira aula do turno da manhã e da
tarde, os alunos dedicaram 10 minutos à leitura.
Assim, e nas palavras da Coordenadora Nacional da
Rede de Bibliotecas Escolares, Dra. Manuela Pargana
Silva, estivemos todos unidos para: "potenciar as
infinitas oportunidades e bondades proporcionadas
pela leitura para a humanidade e fazer da leitura um
ato de resistência à ignorância".

No dia 18 de maio, realizou-se a cerimónia concelhia
da entrega dos diplomas e prémios aos alunos
participantes
na
fases
Escolas/Municipal
e
Intermunicipal do CNL (Concurso Nacional de Leitura).

A cerimónia foi presidida pelo Dr. João Rosas, chefe da
Unidade de Bibliotecas e Arquivo, e contou com a
presença da Vice presidente, Engª Ana Rodrigues, e do
Vereador da Educação, Dr. Orlando Rodrigues.
Decorreu online, através da plataforma Zoom, com a
participação dos alunos do AE Vallis Longus e do AE de
Ermesinde.
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Professores, alunos, pais/encarregados
de educação aceitaram o desafio
lançado pela Biblioteca Escolar e
deixaram-se fotografar com o livro que

No dia 18 de maio, durante a manhã, as
crianças das turmas da educação préescolar da Escola Básica da Ilha
usufruíram de uma Hora do Conto
diferente.
Dada a situação pandémica que
vivemos, a professora bibliotecária,
Elisabete Silva, deslocou-se às respetivas
salas e contou a "História do livro ativo",
de Conceição Areias.
Seguiu-se um momento de diálogo com
as crianças que mostraram que estão
sempre
muito
atentas
e
que
compreenderam que é importante
manter os livros "vivos".
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Ler sempre!
Ler em qualquer lugar!

No dia 19 de maio celebrou-se o Dia da Escola Azul.
Os alunos da nossa Escola escreveram cartas Em
Nome do Oceano dirigidas à Câmara Municipal de
Valongo.
Nesse dia, os nossos embaixadores da Escola Azul, a
Luísa, o Dinis e o Martim do 5ºD, acompanhados
pelas professoras bibliotecárias, fizeram a entrega
das cartas na CMV e leram a carta coletiva da
turma, redigida na aula de Português com a
Professora Paula Vieira.
A comitiva foi recebida pelo Sr. Presidente da CMV,
o Sr. Vereador da Educação e o assessor da
presidência que demonstraram muito apreço e
disponibilidade para colaborar na construção de um
mundo melhor em defesa dos oceanos.
As imagens da entrega das cartas foram divulgadas
em direto nas redes sociais da BE com as hashtags
#DiaEscolaAzul #EmNomedoOceano #EscolaAzul
#OceanDecade.

Decorreu no dia 19 de maio, na Biblioteca
Escolar, o concurso Un Bon Lecteur para os
alunos de 8º e 9 anos de escolaridade.
Os alunos leram excertos da obra "Le Petit
Nicolas" de Sempé-Goscinny. Os prémios
serão entregues pelas professoras de
Francês na sala de aula ao longo desta
semana.

A Semana da Leitura, na EB Vallis Longus, culminou com a apresentação
nas salas de aula do Mural de Literatura Digital.
Esta atividade foi desenvolvida colaborativamente com os professores de
Português, que foram preenchendo o Mural com textos sobre as obras da
preferência dos seus alunos.
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O destaque da Newsletter de junho é atribuído aos alunos:

Rui Correia do 6º C (que se destaca pela quarta vez) pelos trabalhos
“Dia da Europa”, “Dia Internacional dos Museus” e “Dia Nacional da Energia“;
Matilde Silva do 5º A (que se destaca pela segunda vez) pelo trabalho
“Dia Internacional do Bombeiro”, com uma entrevista à Bombeira Ana Gomes.

Na Newsletter de junho, gostaríamos de abordar alguns temas:

01

Dia Mundial da Criança

05

Dia Mundial do Ambiente

10

Dia de Portugal

14

Dia Mundial do Dador de Sangue

24

Dia de S. João

30

Dia Mundial das Redes Sociais

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

Continuem ativos e interventivos. A vossa opinião conta!
Ficha técnica:
Equipa de coordenação, redação e edição gráfica: Paula Vieira, Isabel Timóteo e Lúcia Vasconcelos
Origem das imagens: Internet (sites públicos)
11

