
 

Olá a todos os nossos pequenos e grandes 
leitores. 
Iniciámos este projeto há nove anos, cheios 
de entusiasmo e vontade de partilhar com a 
nossa comunidade educativa os nossos 
sonhos, desejos e trabalhos dos nossos 
participantes. 
Todos crescemos e evoluímos 
positivamente. 
Os nossos alunos gostam de participar e 
dinamizar as ações propostas sempre com o 
intuito de salientar os nossos melhores 
projetos. 
 Queremos levar o Jornaletras a outras 
paragens. 
 Vamos conseguir. 
Um abraço   
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Educação  

“Não é possível dar receitas para 

uma Educação “correta”. Os 

conselhos isolados, ao 

contrariarem o estilo educativo 

geral, confundem os pais e 

fazem com que a criança fique 

sem saber de que modo deve 

comportar-se. Mais fácil do que 

dar receitas de educação 

“normal” é dizer como não se 

deve ser a educação: despótica, 

dogmática, moralizadora, 

exigente, com mimos excessivos, 

abandono ou contradições.O que  

importa, pois, é a atitude global 

dos pais, sendo válida a antiga 

norma do amor e do exemplo. A  

união entre os pais, a capacidade 

para servir de modelos, 

aceitação incondicional da 

criança, sem mimá-la em 

excesso. Os pais devem ser 

firmes sem dureza, alegres e 

positivos, deixando a criança 

“um pouco solta”, sem 

angústias, nem indiferença: 

estas são as melhores condições 

para a criança aprender a 

autoafirmar-se, não se tornando egoísta e passiva. 

A forma da educação deve ajustar-se à idade da criança. À criança em 

idade Pré-Escolar, deve-se, até certo ponto, “soltar”, não lhe perturbando 

o desenvolvimento com excesso de cuidados educativos; por outro lado, 

só se aprendem umas tantas normas, nessa idade, mediante uma espécie 

de condicionamento, à base de prémio e castigo. A criança, em idade 

escolar, é mais acessível ao conselho e ao esclarecimento (dentro de 

certos limites). 

Algumas palavras sobre os castigos aplicados à criança pequena: o 

próprio castigo deve ser caloroso (tanto no que diz respeito ao afeto 

parental como relativamente à recordação que a criança guarda); e não 

deverá deixar ressentimento nem aos pais, nem aos filhos. Aprender é 

descobrir o mundo à sua volta, e tal é sempre melhor quando 

devidamente acompanhado pelas pessoas que nos são importantes, e as 

principais bases da nossa autoestima.” (Psicólogo Bruno Pereira)                                    

  Professora Manuela Chichorro Turma QP 2B 
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Dia do Professor - 5 de outubro 

Para nós ser professor é… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

      Trabalho realizado pela turma do 2º/ 3º Anos T4 

Para mim é 

importante ser 

professor! 
Diogo Daniel e Fábio 

Claro 

Ser professor é ensinar a ler, escrever e a 

desenhar. Sem professores não sabíamos ler, 

nem escrever. 
 Gonçalo Teixeira, Ruben Alves e Inês Cordeiro 

A professora é como uma enciclopédia. 

Ensina-me coisas interessantes e muito 

importantes! 

Aturar os meninos não é fácil! 
   Nuno Ferreira 

A professora ajuda-me a escrever e a fazer os trabalhos! 
Azadjit Singh, Hammad Sarwar e Jeovani Dias 

Ser professora é a profissão que eu mais gosto! 
      Vera Oliveira 

Os professores 

querem o nosso 

bem! 
Virgínia Andrade 

Ser professor é ajudar as crianças! 
    Debora Abreu 

Ser professor é 

uma profissão 

muito difícil 

porque tem de 

ensinar todos ao 

mesmo tempo ! 
      Cláudio Teixeira 

Ser professor é uma profissão 

muito difícil! 
Wilson Tavares e Rodrigo Conceição 

Ser professor é 

ensinar os alunos 

a construírem o 

seu próprio 

futuro! 
               Letícia Pontes 

Ser professor é a 

melhor profissão 

do mundo! 

Obrigada 

professoras por 

nos ensinarem. 

Nunca desistam de 

nós! 
 Daniela Flores 

Ser professor é divertido mas ao mesmo 

tempo cansativo!          Francisco Simões 

Os professores têm muita paciência 

para os alunos!                 Afonso Canha 

Ser professor é muito 

importante! 
 Daniela Fernandes 
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      Os cinco sentidos    

 

 

 

 

 

 

divertida e assim passar estes 

conhecimentos para familiares, vizinhos e 

amigos. 

 

 

As crianças tiveram contato com diversas 

texturas: sentiram o macio do algodão e o 

áspero da lixa. Para aguçar a curiosidade, os 

materiais foram colocados, dentro de uma 

caixa surpresa e no fim fizemos um 

cantinho sensorial. 

 

Visão, Audição, Olfato, Paladar e Tato. É 

através dos cinco sentidos que o ser 

humano percebe o mundo, obtendo 

sensações e informações que o permitem 

interagir com os demais elementos da 

natureza. 

 

 

 

Os sentidos são tão automáticos que 

muitas pessoas não percebem a sua 

importância. Na maioria das vezes, só 

tomamos conhecimento de como são 

fundamentais, quando algum deles não 

funciona. 

E é com o objetivo de destacar a 

importância e explicar como cada um 

deles funciona que na sala amarela do J.I. 

realizaram-se algumas atividades onde 

aprendemos informações importantes 

sobre o tema, de uma maneira bem Sala Amarela 
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"A data de 31 de Outubro é mundialmente 

conhecida como "O dia das Bruxas ou 

Halloween", que é uma festa típica que 

acontece nos países anglo-saxônicos, com 

especial relevância nos Estados Unidos. 

Mas de onde surgiu esse misterioso e 

sinistro costume?" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este costume vem de um povo muito antigo, 

os celtas, que festejavam o Dia dos Mortos. 

Os celtas acreditavam que os mortos 

voltavam  na noite do dia 31 de outubro e 

possuíam os vivos. Então, para que isso não 

acontecesse, apagavam as tochas e fogueiras 

das suas casas, para que elas se tornassem 

frias e desagradáveis, colocavam fantasias e 

ruidosamente desfilavam em torno do 

bairro, sendo tão destrutivos quanto 

possível, a fim de assustar os que 

procuravam corpos para possuir.  

O Halloween foi levado para os Estados 

Unidos em 1840 por imigrantes irlandeses e 

passou a ser conhecido como o "Dia das 

Bruxas". 

 

Por que se enfeita tudo com abóboras? 

Faz uma pesquisa no Google, escrevendo 

Jack da Lanterna e lê esta lenda que explica o 

porquê das abóboras com velas acesas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A brincadeira de "doces ou travessuras" vem 

de um costume europeu  chamado de 

"souling"(almejar). 

Quando alguém morria, era costume os 

familiares do finado oferecerem às outras 

famílias um bolo ou pão para que rezassem 

pela sua alma e esta entrasse no céu. Ainda 

hoje, em algumas zonas de Portugal, isto 

acontece.  

 

 

O que é que as bruxas têm a ver com este 

dia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As bruxas têm um papel importantíssimo!  

Segundo várias lendas, as bruxas reuniam-se 

duas vezes por ano: no dia 30 de abril e no 

dia 31 de outubro. 

Chegavam em        vassouras voadoras e 

participavam numa            festa chefiada pelo 

Diabo.  

Faziam feitiços, amaldiçoavam as pessoas, 

transformavam-se em várias coisas e 

causavam todo o tipo de transtorno.  

 

QP3A – Ana Ferraz 
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Complete the Halloween Crossword. 
Completa as palavras cruzadas do Dia das Br  
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What is 
this? 

Colour the 
picture by 
letter and 
find. 
 

O que é 
isto? Pinta 
a imagem 

p    
 

Teacher Carla Cunha  
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“O museu das Crianças é um lugar de aprendizagem 

Onde há vida!  

Onde se fazem perguntas; 

Onde se aprende como é por dentro e por fora;            

Onde se experimenta para ver o efeito e aprender; 

Onde respeitar não impede a brincadeira; 

Onde se descobrem e estimulam os valores humanos.”      

  Exposição interativa inspirada na cor vermelha, focando                                    

  especialmente as emoções e os sentimentos que podemos  

viver no mundo que nos rodeia. 

Os cenários e diferentes jogos interativos espelham e  

valorizam temas que nos são muitos queridos, como o conhecimento  

de si próprio e dos outros, da descoberta dos nossos talentos,  

da tolerância, da curiosidade e dos valores humanos. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALA 

vermelha 
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A educação artística concentra-se no desenvolvimento das experiências sensoriais, centrando-se num processo 

de criação, como forma de expressar os sentimentos, os pensamentos e os interesses das crianças. Segundo o 

autor Vilaboa, D. (2004) esta forma de educação na infância favorece o autoconhecimento e a ligação com o meio 

natural em que se envolve.  

Para o autor, a criança tem oportunidade de criar constantemente, com os seus conhecimentos sem reservas, 

sendo que esta é a melhor forma de incentivar a sua criatividade. A importância das expressões inicia-se na 

infância porque é na idade infantil que se estruturam pensamentos inamovíveis que acompanharão a criança 

durante o seu percurso de vida, neste sentido é fundamental uma aprendizagem com conceitos artísticos e 

valores promovidos pela sensação.  

(Vilaboa, D. (2004). Educación Plástica y Artistica en educación infantil. Vigo: Ideasproprias.)  

           

Andreia Carvalho (Professora de Expressões) 

“Criatividade é 
inteligência, 

divertindo-se.” 

Albert Einstein 
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SALA VERDE 

 

Tal como em anos anteriores a festa de  
 foi comemorada em articulação com toda a escola EB Quinta da Paiã,  

onde não faltaram as castanhas assadas, como é da tradição. 
 

 
 

Lenda do São Martinho 

 

 
Martinho era um valente soldado romano que estava a regressar da Itália para a sua terra, algures em França. 

Montado no seu cavalo estava a passar num caminho para atravessar uma serra muito alta, chamada Alpes, e, lá 

no alto, fazia muito, muito frio, vento e mau tempo. 

Martinho estava agasalhado normalmente para a época: tinha uma capa vermelha, que os soldados romanos 

normalmente usavam. 

De repente, aparece-lhe um homem muito pobre, vestido de roupas já velhas e rotas, cheio de frio que lhe pediu 

esmola. 

Infelizmente, Martinho não tinha nada para lhe dar. Então, pegou na espada, levantou-a e deu um golpe na sua 

capa. Cortou-a ao meio e deu metade ao pobre. 

Nesse momento, de repente, as nuvens e o mau tempo desapareceram. Parecia que era Verão! 

Foi como uma recompensa de Deus a Martinho por ele ter sido bom. 

É por isso que todos os anos, nesta altura do ano, mesmo sendo Outono, durante cerca de três dias o tempo fica 

melhor e mais quente: é o Verão de São Martinho. 
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O NOSSO PESO E A NOSSA MEDIDA 

          No âmbito do projeto ,                                                 pesámo-nos numa balança de casa de   

banho e medimo-nos numa                                                       régua para medir a altura que está colada  

no armário da sala. 

   

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descobrimos quem é o mais pesado e o mais leve e quem é o mais alto e o mais baixo da sala. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto Pesamos Quanto Medimos 

VITOR – 26,2 Kg  VITOR – 1,20M 

RICARDO - 24 Kg  ARIEL – 1,18 M 

MELISSA - 22 Kg  FÁBIO – 1,18 M 

ARIEL – 22 Kg RICARDO – 1,15 M 

FÁBIO – 21 Kg DÉNIS – 1,14M 

RAFAEL – 20 Kg  ELINY – 1,09 M 

MAIARA – 19,2 Kg  RAFAEL – 1,08 M 

TOMÁS – 20 Kg  DIANA – 1,08 M 

DÉNIS – 19,7 Kg  MATILDE – 1,08 M 

DIANA – 19,1 Kg RÚBEN – 1,06 M 

RUBEN – 19 Kg MAIARA – 1,06 M 

ELINY – 19 Kg TOMÁS – 1,05 M 

DINIS – 18,4 Kg  DINIS – 1,05 M 

AILINA – 16,1 Kg MIRIAM – 1,02 M 

MATILDE – 16Kg AILINA – 1,02 M 

MIRIAM – 15 Kg  MELISSA – 1 M 

MARGARIDA – 14,1 Kg MARGARIDA – 0,94 M 

SALA B 

AZUL 
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Receitas saudáveis de Natal 
 
Vem aí o Natal e porque, mesmo em tempo de festa, uma alimentação saudável é sinónimo de qualidade de vida, 
deixamos como sugestão duas receitas tradicionais que vão adorar! 

 

Receita de sonhos no forno 
Ingredientes 
200g de farinha 
3 colheres de chá de fermento 
1 colher de sopa de açúcar 
2 chávenas pequenas de leite 
2 ovos 
1 colher de sopa de manteiga 
1 pitada de sal 
Canela a gosto 
 
Modo de preparação 
Junte o açúcar, a farinha, o fermento e vá adicionando o leite, a manteiga, os ovos previamente batidos e misture 
tudo. 
Coloque duas colheres de sopa do preparado em cada forminha (levemente untada) e leve ao forno a 160º 
durante cerca de 20/30 minutos. 
Prepare uma taça com uma mistura de canela e açúcar. Passe os sonhos nessa mistura. 
 
 
 

Receita de arroz doce Light 
 
Ingredientes 
100 g de arroz carolino 
1 casca de limão 
1 pau de canela 
½ colher (café) de sal 
5 dl de leite meio gordo 
65 g de açúcar light  
4 gemas de ovos 
canela em pó q.b. 

 

Modo de preparação 
1Coza o arroz com três vezes o seu volume de água, juntamente com a casca de limão, a manteiga, o pau de 
canela e o sal.  
2. Quando o arroz estiver completamente cozido escorra a água que ficou e adicione o leite quente, pouco a 
pouco, mexendo sempre.  
3. Quando o arroz tiver absorvido todo o leite, retire-o do lume e junte-lhe imediatamente o açúcar e as gemas.  
4. Deite o arroz em pratinhos e enfeite com canela em pó. 
 
 

                                                                                                             
 

                                                                                                 QP2A –  Professora Lurdes Costa 
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