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Editorial
Jornal Escola Criativa
Este jornal de Páscoa e Verão foi dedicado inteiramente aos nossos jornalistas. O Cantinho da Escola está
preenchido por atividades dinamizadas pela Rumo ao Futuro, seu corpo docente e não docente, e alunos.
Deixamos-vos alguns conselhos, para que todos nos possamos sentir mais próximos do exemplo que Jesus Cristo
nos deixou e ter uma vida plena de felicidade.

1. Sorrir.
- Porque um sorriso é uma bênção que oferecemos aos outros e a nós próprios. Quando sorrimos, aliviamos de
imediato a tensão e o ambiente à nossa volta torna-se mais leve.

2. Agradecer.
- Mesmo quando pagou por algo, ou quando acha que é um direito seu, seja grato por TUDO o que recebe. Uma
pessoa que sabe sentir-se grata e que reconhece as dádivas recebidas é muito mais feliz.

3. Ouvir os outros sem preconceitos e com amor.
- Aquilo que os outros nos dizem, mais do que palavras, são a partilha de quem são, da sua vida. Quando os
outros lhe dizem algo, estão a dar-lhe um pouco de si próprios. Receba-os, com amor...

4. Motivar os outros.
- Quando alguém perto de si está em baixo, desanimado, procure animá-lo! Muitas vezes tudo aquilo que
precisamos é sentir que alguém se preocupa connosco.

5. Parar para ajudar.
- Esteja atento a quem precisa de si, dê uma ajuda sempre que puder. Não olhe para o outro lado, é preciso tão
pouco para fazer tanto...

6. Dizer às pessoas que gosta delas.
- Por mais que demonstre o seu amor por gestos e ações, as palavras fazem falta. Diga o que sente às pessoas
mais importantes da sua vida.

7. Comemorar as qualidades e as conquistas dos outros.
- Alegre-se com uma tarefa bem concluída por um colega, um trabalho bem feito pelo seu par, elogie uma
qualidade que aprecia num amigo. Sabe tão bem ouvir alguém dizer-nos: "Boa, parabéns!"...

8. Cumprimentar com alegria as pessoas que vê todos os dias.
- O senhor que trabalha no café, a secretária do seu dentista, o motorista do autocarro... Saudar as pessoas que vê
todos os dias é reconhecer o seu valor e mostrar-se grato por existirem na sua vida.

9. Corrigir com amor.
- Não se cale por medo de dizer ao outro que está errado. A melhor forma de corrigir alguém é através do amor.
Saber amar é saber perdoar, aceitar, seguir em frente. Aceite quando os outros o corrigem - só nos preocupamos a
corrigir aqueles que amamos e que importam para nós.

10. Ajudar outra pessoa, para que ela possa descansar.
- Este ponto é uma grande prova de amor, principalmente numa família. Ajude alguém nas suas tarefas, para que
essa pessoa possa descansar, seja o seu par, os seus pais, irmãos...

11. Dar aquilo que não usa.
- Aquele casaco, aquela camisola que estão a encher o seu armário e que não usa há anos podem fazer uma grande
diferença na vida de outra pessoa, e ajudam-no, a si, a dar mais valor àquilo que tem.

12. Ter gestos de atenção para com os que lhe estão próximos.
- Você sabe que o seu par gosta das torradas com pouca manteiga, que o seu irmão adora bolo de iogurte, que o
seu filho adora que o vá buscar à escola... Ter pequenos gestos de atenção para com as pessoas que amamos é
uma forma de os abraçarmos, sem usar os braços...

13. Limpar aquilo que usa em casa.
- Num lar, onde vivem várias pessoas, muitas vezes as discussões surgem porque alguém sujou e não limpou.
Habitue-se a limpar, com alegria, aquilo que suja. E a vida de todos será muito mais feliz.

14. Ajudar os outros.
- Demonstre que ainda acredita na Humanidade... ajude alguém a atravessar a rua, a carregar os sacos do
supermercado, ofereça um bolo a alguém...

15. Ligue aos seus pais.
- Eles ampararam-no na sua chegada ao Mundo e cuidaram de si quando era ainda indefeso. Ligue-lhes, só para
saber como estão, partilhe com eles uma vitória sua, diga-lhes que gosta deles. Há maior gesto de gratidão?

Francisca – 3º ano

Laura – 4º ano

Uma Vida Feliz para Todos
A equipa de jornalistas da Escola Rumo ao Futuro
Bruna, Filipa, Francisca, Carlos, João Pedro, Daniel, Astride, Vera, Rui Francisco, Rafael e Laura
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Visita ao Palácio Nacional da Ajuda
Reportagens dos nossos Jornalistas
Vera – 4º ano
No dia 29/1/2016 fomos ao Palácio da Ajuda. Eles tinham lá muitas
coisas sobre os antigos reis. Havia lá muitas coisas interessantes
especialmente para aqueles que “devoram” história! Por exemplo, salas
de jantar como esta.
E muitas mais…
Vão a Lisboa vê-lo. Recomendo-vos!

Rui Francisco – 4º ano
No dia 29 de Janeiro de 2016 fomos ao Palácio da Ajuda e vimos muitas salas. Havia uma que era a Sala dos Cães
e eu achei que era melhor tirar fotografias sem flash. Fica um excerto da uma explicação acerca do palácio.
“O Palácio Nacional da Ajuda, antigo palácio real e monumento nacional, é hoje um magnífico museu e o único palácio visitável em
Lisboa que ainda conserva, de um modo fidedigno, a disposição e decoração das salas ao gosto do séc. XIX, nomeadamente os
aposentos dos monarcas e a sala de trono. Situado no alto da colina da Ajuda, com vista deslumbrante sobre o rio Tejo, o Palácio integra
importantes coleções de artes decorativas dos séculos XVIII e XIX: ourivesaria, tapeçaria, mobiliário, vidro e cerâmica, bem como
coleções de pintura, gravura, escultura e fotografia.”

Antes tínhamos parado junto ao Mosteiro dos Jerónimos para almoçar. Foi muito giro, adorei ir viajar e o nosso
grupo de “ MANOS” é um grupo de 7 pessoas: a MADALENA, o SANTIAGO, a LU que é a LAURA, a INÊS,
a IARA, o TIAGO e o CHICO (que sou eu). Fica uma foto nossa.

Chegamos todos em segurança.
Fonte: http://www.patrimoniocultural.pt/pt/museus-e-monumentos/rede-portuguesa/m/palacio-nacional-daajuda/

Cantinho da Escola
Jornal Escola Criativa
Daniel – 3º ano
No dia 29 de Janeiro de 2016, fomos ao Palácio Nacional da Ajuda.
A construção do presente edifício do Palácio da Ajuda iniciou-se em 1802.
Esta habitação foi de D. Luís I (rei de Portugal) e D. Maria Pia.

No palácio destacam-se várias divisões, tais como casas de banho dotadas de banheira e águas correntes, casa de
jantar (chamada «da Rainha») para as refeições diárias da família e zonas de lazer de que são exemplo as Sala da
Música, a Sala Azul e o Jardim de Inverno. O Bilhar, o Atelier de Pintura e a Sala Chinesa. Apenas o majestoso
quarto de D. Maria Pia, alcatifado e com decoração estilo Napoleão III e o seu escritório (Sala Verde) preparados
por D. Luís como surpresa para a chegada da Rainha ficaram intocados. Estes grandes aposentos da Rainha
contrastavam com os reduzidos espaços do Rei. Diferentes em personalidade, eram notável a simplicidade e
humildade de D. Luís perante o perfil verdadeiramente principesco e imponente de D. Maria Pia. Essa relação entre
os dois manifestava-se de forma concreta na distribuição dos espaços e elementos decorativos do Palácio.
Maria Pia manda construir uma capela, assinada pelo arquiteto modernista Miguel Ventura Terra à época (por volta
de 1897) uma recém-licenciado arquiteto, bolseiro da Escola de Beaux-Arts de Paris. Na capela encontram-se várias
pinturas como a Virgem e o Menino do pintor José Veloso Salgado que está no altar e o único El Greco em Portugal.
A Ajuda é dos poucos Palácios Reais que mostra esse lado familiar tão marcado, ao ponto de ser ele mesmo espelho
dessa relação. Como é o caso da subdivisão em pequenos espaços do quarto de D. Luís em escritório, toilette, quarto
de dormir e casa de banho bem ao estilo de um Marinheiro. Todas estas alterações decorativas exigiram alterações
feitas desde as paredes e tectos, agora pintados ou forrados de novo, ao soalho, com a colocação de «parquets» ou
revestimentos de alcatifa.
O recheio (mobiliário, têxteis e objectos decorativos em geral) tinha várias origens. Parte era proveniente das
reservas dos Paços Reais e do Tesouro. Outra parte foi sendo adquirida às inúmeras casas portuguesas e estrangeiras
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da especialidade, sendo D. Maria Pia uma célebre impulsionadora e utilizadora da compra por catálogo, novidade
na época. Os restantes elementos, seriam presentes de diferentes Casas Régias, assim como o enxoval trazido de
Itália por D. Maria Pia.
Deixo-vos as fotos do palácio há muitos anos atrás, do atual palácio e da sala do trono.

Filipa – 3º ano
No dia 29 de Janeiro de 2016, às 8:00, a Escola Rumo ao Futuro foi numa viagem até Lisboa. Além de irmos ao
teatro do Tarzan, fomos também ao Palácio Nacional da Ajuda. Foi muito giro. Logo na entrada estava a estátua
do Rei D. Carlos e, mais ao fundo, outras estátuas.
Vimos muitas salas lá dentro: a Sala da Música, a Sala do Quarto do Rei, a Sala Azul, a Sala do Gabinete de Carvalho
(sala de fumar), a Sala de Mármore (jardim de inverno), a Capela de D. Maria Pia, a Sala de Jantar Privada, a Sala de
Bilhar, a Sala do Retrato da Rainha, a Sala Verde, a Sala do Trono, a Sala de Jantar dos Grandes (ainda lá se realizam
jantares da presidência da república), a Sala onde está um retrato de Neptuno e a Sala dos Archeiros.
Quando íamos a sair do palácio, vimos uma senhora da TVI e ela fez uma reportagem a uma das nossas professoras.
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Deixo-vos, de seguida com a minha reportagem fotográfica.
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Francisca – 3º ano
Reportagem fotográfica da visita ao Palácio Nacional da Ajuda.
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Carlos – 3º ano
No dia 29 de Janeiro de 2016, saímos da escola às 8:00 horas e fomos visitar o Palácio da Ajuda onde, há muitos,
muitos mas mesmo muitos anos, viviam D. Carlos, D. Maria Pia e os seus filhotes.
Lá haviam muitas e diferentes salas que eram:
A Sala do Reposteiro, a Sala dos Cães, a Sala do Despache, a Sala da Música, a Sala do Quarto do Rei, a Sala da
Ante Câmara, a Sala Azul, o Gabinete de Carvalho, a Sala Mármore, Vestíbulo, Capela de D. Maria Pia, Sala de
Jantar Privado, a Sala de Bilhar, a Sala do Retrato da Rainha, Sala verde, Sala do Trono, Sala de Jantar dos
Grandes, Sala de D. João VI e a Sala dos Archeiros.
À saída vimos uma senhora com o microfone da TVI e os alunos do terceiro ano pediram uma entrevista. Por fim
voltámos de novo para a escola.
E foi assim a nossa viagem!

João Pedro – 3º ano
No dia 29 de Janeiro, a Escola Rumo ao Futuro foi ao Palácio Nacional da Ajuda.
No Palácio vimos por volta de vinte salas, todas tinham explicação sobre D. LUÍS, D.PEDRO e DONA MARIA
PIA. Deixo-vos informação pormenorizada sobre o palácio:
“A nova disposição e decoração das salas, entregues ao arquiteto Joaquim Possidónio Narciso da Silva,
acompanhou os então recentes padrões de conforto, privacidade e higiene, característicos da mentalidade
burguesa do século XIX. Os espaços queriam-se agora mais íntimos e resguardados. Introduziram-se novas
dependências no piso térreo: a Sala de Jantar, para as refeições diárias da família, uma sala de estar – a Sala Azul –
e zonas de lazer, de que são exemplo a Sala de Mármore e a de Bilhar; por fim, as casas de banho dotadas de água
corrente, quente e fria. O andar nobre fora reservado para as receções de gala e o piso térreo, a partir da Sala de
Música e ao longo da fachada poente, destinado aos aposentos privados. O Palácio foi-se tornando palco das
reuniões do conselho de Estado, dos dias de grande gala – os banquetes e as receções oficiais – e do quotidiano
familiar: aqui nasceram os príncipes D. Carlos (1863-1908) e D. Afonso (1865-1920).
Após a morte de D. Luís I, em 1889, a vida agitada do Palácio da Ajuda alterou-se profundamente. No novo
reinado, a Corte dividira-se entre três Paços: a Ajuda, onde D. Maria Pia permaneceu com D. Afonso; Belém –
onde nasceram os príncipes D. Luís Filipe (1887-1908) e D. Manuel (1889-1932) – e as Necessidades, residências
alternativas de D. Carlos I e D. Amélia (1865-1951). O andar nobre da Ajuda manteve-se reservado para a
realização de cerimónias oficiais.
Foi com a subida ao trono de D. Luís I (1838-1889), que uma nova etapa se iniciou, adquirindo finalmente a
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verdadeira dimensão de paço real ao ser escolhido para residência oficial da corte. A partir de 1861 foram feitas
obras indispensáveis na estrutura do edifício para acolher o novo monarca.
As verdadeiras alterações na decoração dos interiores começaram em 1862, ano do casamento do rei com a
princesa de Sabóia, D. Maria Pia (1847-1911). Foi então iniciado um longo trabalho de reformulação que se
estendeu a diversos níveis: das paredes aos tectos – forrados, estucados ou pintados de novo –, ao revestimento
dos soalhos com parquets e alcatifas, à escolha do mobiliário para as salas. Tudo encomendado a casas
especializadas, portuguesas ou estrangeiras, fornecedoras da Casa Real. Os presentes de casamento e bens trazidos
de Itália pela rainha ajudaram á decoração dos apartamentos remodelados.”
Quando acabámos de ver o palácio voltamos para a nossa escola.
Fonte: http://www.palacioajuda.pt/pt-PT/palacio/historia/ContentDetail.aspx
Laura – 4º ano
No dia 29/01/2016 eu e a minha escola Rumo ao Futuro fomos ao Palácio da Ajuda.
Quando entrámos a primeira coisa que reparei foi nos lindos candeeiros de cristal. Muito bonitos mesmo!

Havia esculturas no teto e frescos:
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E um sofá…
Nem queiram saber!!!!!!!!!!!!

E uma sala…
Credo! Dava para mais de 100 pessoas!

Reparei que havia portas com o símbolo de Portugal!
A 1ª sala onde fomos era utilizada pela Família Real;
A 2ª, chamava-se Reposteiros;
A 3ª era a Sala Grande de Espera onde estavam expostas 7 tapeçarias de 1784;
A 4ª Chamava-se a “Salinha dos cães”;
A 5ª era a Sala do Despacho.
Esta visita foi espetacular! Adorei estar num monumento tão bonito, ainda por cima com os meus amigos. Desejo
muito lá voltar!
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Rafael – 4º ano
Na nossa visita ao Palácio Nacional da Ajuda apontei e pesquisei algumas curiosidades.
- D. Carlos I, rei de Portugal cultivou e protegeu artes e as ciências.
- No reinado de D. Luís I, havia uma sala de espera no palácio, onde os visitantes aguardavam com expetativa o
momento em que seriam recebidos. Os candeeiros são de diamantes.
- A Sala de música é a 7º sala.
- O antigo quarto do rei é 8 º sala.
- A Sala Azul é a 10 º sala.
Fotos:

Cantinho da Escola
Jornal Escola Criativa

Ida ao Teatro Politeama
TARZAN de Filipe La Féria

Críticas dos nossos jornalistas
Rui Francisco – 4º ano

Classificação:


Havia dois Tarzans e eles deviam melhorar em ser mais realistas no começo. Havia também a mãe gorila que
cuidou do Tarzan, que queria ser um gorila mas o chefe gorila não deixava. Ele cresceu e chegaram novas pessoas.
Aí, ele derrotou o caçador.
Carlos – 3º ano
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Classificação:


Este musical fala-nos de um menino que numa noite de tempestade se perdeu na selva e de uma gorila que o adotou.
Apesar dos disfarces poderem estar melhor tudo correu bem: as tarefas estavam bem distribuídas.
Uma das coisas muito giras foi o início, em que a “mãe” gorila adota Tarzan embora o “pai” não tenha gostado. A
outra parte de que gostei foi o fim em que o “pai” por fim percebe que o filho era da selva. Todavia não se podia
dizer que estava perfeito pois houve situações mal construídas como a parte das redes: as redes estavam mal seguras
ao apoio. Pelo menos as redes podiam estar a rodear as personagens. Acho também que deviam melhorar imenso
os detalhes. Por exemplo, como caçador batia com o chicote no chão, isso podia assustar algumas crianças por
causa do som ou então por poderem pensar que iria acertar nos atores.
Praticamente e de resto esteve tudo bem, menos os fatos que estavam azuis. Mal por mal era melhor os fatos serem
castanhos.

Francisca – 3º ano

Classificação:


Na minha opinião este musical de Filipe La Féria sobre o Tarzan estava muito bem construído, as personagens
estavam bem construídas, foi tudo muito giro.
Como este teatro é tão conhecido no nosso país, houve muitos adultos, crianças, professores e alunos.
Havia muitos animais, como é óbvio, o caçador, o professor e a sua filha.
Os fatos dos animais estavam bem-feitos e os das outras personagens também.
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Vera – 4º ano

Classificação:


Na minha opinião penso que eles, no início, deviam de demorar menos tempo para começar a sessão. De resto
adorei, especialmente porque houve um final feliz. Eles deixaram o Tarzan entrar para o grupo dos macacos.
Na minha opinião eu acho que todas as pessoas deveriam ver este musical.
Rafael – 4º ano
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Classificação:


Eu e a minha escola (Rumo ao Futuro) entrámos no Teatro Politeama para ver o musical Tarzan. O encenador foi
Filipe La Féria.
Uma mãe, um pai e o seu bebé foram para a África, mas o barco afundou e o pai e a mãe morreram. O filho foi
parar à margem e uma macaca apanhou-o, adotou-o e chamou-o de Tarzan. O chefe dos macacos não o aceitou,
mas depois de muitas situações em que o Tarzan os defendeu o chefe finalmente aceitou-o. Por exemplo, quando
apareceu um tigre para fazer mal, o Tarzan pegou num pau com uma pedra em cima e matou-o.
Quando uns exploradores chegaram, primeiro queriam fazer mal aos macacos mas no fim todos ficaram amigos.
Eu acho que foi muito giro.

João Pedro – 3º ano

Classificação:


Tarzan é uma peça de longa-metragem que fala sobre Tarzan com os seus pais num barco. Os pais de Tarzan
morrem e ele foi parar a uma ilha selvagem com um reino de gorilas. Uma gorila adotou Tarzan. Como a gorila era
do reino de gorilas todos os tratavam mal.
Passado algum tempo, Tarzan apaixonou-se por uma rapariga chamada Jane.
Ele, Tarzan, no final, foi transformado em rei da selva!
Achei que o musical do Tarzan foi bom mas tinha partes um pouco assustadoras para mim.
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Laura – 4º ano

Classificação:


Tarzan de Filipe La Féria o teatro musical, na minha opinião não foi mau de todo.
Resumindo um pouco, uma família naufragou na viagem para África, sobrevivendo o bebé.
Chegando à margem de uma ilha Kala, uma gorila acolheu-o dando-lhe o nome de Tarzan.
Esta história relata a vida de Tarzan que queria ser um gorila, mas os seus 3 tios e o grupo de gorilas diziam que
nunca seria um deles.
Agora vem a parte pior. Fazer as críticas, mas tem de se dizer a verdade. Pelo que vi quando estava sentada na
plateia, ao pé dos meus amigos reparei que se via a peruca do Tarzan e também que as colunas dos microfones
estavam muito altas.
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Astride – 3º ano

Classificação:


Fizemos uma viagem ao Teatro Politeama.
O que eu mais gostei foi quando os macacos do Tarzan disseram:
- Tu vais nadar com os tubarões.
Bruna – 3º ano

Classificação:


Na minha opinião o encenador Filipe La Féria construiu bem o musical do Tarzan e por isso gostei muito. Foi em
Lisboa, no Teatro Politeama.
Havia muitas pessoas a ver este espetáculo.
O Tarzan primeiro foi criança e depois transformou-se num adulto. Havia também um caixão com a foto dos pais
dele.
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Daniel – 3º ano

Classificação:


Um barco afundou-se. Um casal morreu e só o filho sobreviveu. Foi parar à beira mar e uma gorila apanhou-o e
tratou-o como se fosse seu filho Chamou-o de Tarzan.
A tribo da gorila não aceitava o Tarzan. Um dia o chefe disse para ele aprender a apanhar o seu próprio alimento.
Então aí o Tarzan matou um leopardo.
Um cientista, a sua filha e um caçador chegaram à selva e o caçador tentou matar os gorilas, mas o Tarzan conseguiu
libertá-los. No final ficaram amigos e o cientista, com a sua filha Jane ficaram na selva.
Eu adorei este teatro,não achei nada negativo, nem nada fora de controlo.

Pesquisas:
https://www.youtube.com/watch?v=QVRU0k7IKEs
http://www.filipelaferia.pt/
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Festa de Carnaval e Noite do Pijama
Dia 5 de fevereiro de 2016, a Escola Rumo ao Futuro proporcionou aos pais e alunos mais uma festa de Carnaval
“do outro mundo”, que culminou já na habitual Noite do Pijama, noite essa em que os alunos ficam a “acampar”
e a dormir no ginásio da escola.
Foi, mais uma vez, bastante divertido e contagiante…
Ficam algumas fotos, tiradas pela aluna Marta, do 3º ano e um registo fotográfico do corpo docente e não docente
da escola. Quem é quem?
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Páscoa vista pelos nossos jornalistas:
histórias e imagens
Daniel – 3º ano
No dia 27 de Março é a Páscoa e vem o coelho da Páscoa entregar ovos de chocolate.
Num dia de primavera um menino chamado Carlos andava pelo parque a brincar. Certo momento, três meninos
apareceram e o Carlos foi perguntar-lhes uma coisa:
- O coelho da Páscoa existe?
- É claro que não. O coelho da Páscoa não existe. - responderam os meninos.
O Carlos acreditou naqueles rufias e deixou de acreditar no coelho da Páscoa.
Na fábrica de ovos, o coelho começou a transformar-se num coelho normal pois as crianças começavam a deixar
de acreditar nele.
Chegou o dia de Páscoa e o coelho, mesmo assim, entregou os seus ovos às pessoas. Deixou-se ver pelos meninos
e assim eles passaram a acreditar.

Mas a Páscoa não são só coelhos. Deixo-vos imagens da verdadeira Páscoa: a entrega de Jesus.
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Bruna – 3º ano

O coelho da Páscoa esconde os ovos.

Só podes comer os ovos depois da Páscoa e se os encontrares.

O que estará dentro do embrulho?

Os coelhos só aparecem quando estiveres a dormir.

Mas:
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Carlos – 3º ano

Páscoa – as Origens
Muito antes de ser considerada a festa da ressurreição de Cristo, a Páscoa anunciava o fim do inverno e a chegada
da primavera. A Páscoa sempre representou a passagem de um tempo de trevas para outro de luzes, isto muito antes
de ser considerada uma das principais festas da cristandade. A palavra “páscoa” – do hebreu “peschad”, em grego
“paskha” e latim “pache” – significa “passagem”, uma transição anunciada pelo equinócio de primavera (ou vernal),
que no hemisfério norte ocorre a 20 ou 21 de março e, no sul, em 22 ou 23 de setembro.
A páscoa judaica (em hebraico פסח, ou seja, passagem) é o nome do sacríficio executado em 14 de Nissan segundo
o calendário judaico e que precede a Festa dos Pães Ázimos (Chag haMatzot). Geralmente o nome Pessach é
associado a esta festa também, que celebra e recorda a libertação do povo de Israel do Egito, conforme narrado no
livro de Êxodo.
A festa cristã da Páscoa tem origem na festa judaica, mas tem um significado diferente. Enquanto para o Judaísmo,
Pessach representa a libertação do povo de Israel no Egito, no Cristianismo a Páscoa representa a morte e
ressurreição de Jesus (que supostamente aconteceu na Pessach) e de que a Páscoa Judaica é considerada
prefiguração, pois em ambos os casos se celebra uma “libertação do povo de Deus”, a sua passagem da escravidão
(do Egito/do pecado) para a liberdade.
De fato, para entender o significado da Páscoa cristã, é necessário voltar para a Idade Média e lembrar dos antigos
povos pagãos europeus que, nesta época do ano, homenageavam Ostera, ou Esther – em inglês, Easter quer dizer
Páscoa.
Ostera (ou Ostara) é a Deusa da Primavera, que segura um ovo em sua mão e observa um coelho, símbolo da
fertilidade, pulando alegremente em redor de seus pés nus. A deusa e o ovo que carrega são símbolos da chegada
de uma nova vida. Ostara equivale, na mitologia grega, a Persephone. Na mitologia romana, é Ceres.
Estes antigos povos pagãos comemoravam a chegada da primavera decorando ovos. O próprio costume de decorálos para dar de presente na Páscoa surgiu na Inglaterra, no século X, durante o reinado de Eduardo I (900-924), o
qual tinha o hábito de banhar ovos em ouro e ofertá-los para os seus amigos e aliados.

Porque o ovo e o coelho são símbolos da Páscoa:
Através dos tempos a humanidade tem dado muitas e diversas interpretações aos ovos de galinha e que, em parte,
tambem foram aplicadas aos ovos de Páscoa.
O ovo é comida, é simbolo de vida, de pureza, de fertilidade e era usado como forma de pagamento de dívidas,
como sacrifício ou como oferta de gratidão. Na idade média o pagamento do aluguer da terra pelos arrendatários
aos proprietários feudais era efetuado na época da Páscoa através de ovos. O ovo era até a moeda básica para
juros e aluguer de terras.
O costume de pintar ovos e dar os mesmos de presente na Páscoa tem várias origens: na cristandade primitiva o
ovo era símbolo da vida e da ressurreição e um ovo era sempre adicionado ao túmulo, quando do falecimento de
um cristão. Assim o ovo adquiriu imagem de conter algo oculto, ser como um túmulo fechado, no qual está
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encerrado uma vida, que em algum momento irá dali surgir. Assim isto refere diretamente à ressurreição de Cristo
e à relação entre o ovo e a Páscoa.
A relação entre a Páscoa e o coelho da pascoa é explicada na Alemanha de várias maneiras:
O coelho, na primavera, deixa o seu habitat e invade os jardins para buscar comida. Devido a esta atitude de certa
forma inexplicável, os moradores destes vilarejos estabeleceram uma relação com a Páscoa e dotaram o coelho
com a capacidade incrível de deitar ovos especiais. (na Europa, e em todo o hemisfério norte, é primavera na
época da Páscoa).
Em pinturas medievais preservadas é dada ao coelho a capacidade de trazer ovos. Assim muitas vezes padrinhos
convidavam seus afilhados a "caçar" o coelho na época da páscoa, e esta caça consistia da procura de ovos
coloridos escondidos nos jardins. O coelho teria esta capacidade diante do fato de que ele era muito mais rápido
do que a galinhas poedeiras, roubando destas os ovos para levá-los às crianças.
Em algumas partes da Alemanha o coelho da Páscoa não é conhecido. Assim a função de alegrar as crianças com
ovos coloridos é exercida pelo galo, em outras pela cegonha, a raposa ou até por sinos de igreja.
Também uma interpretação ampla e bastante livre do Salmo 104,18 leva ao coelho, pois em traduções antigas
encontra-se neste texto a palavra coelho ou lebre. E em alguns escritos antigos o coelho é citado como sendo um
simbolo de Cristo!
Na mitologia grega o coelho era símbolo de fecundidade e aparecia nos ritos respectivos. Daí pode ter-se
infiltrado na lenda ocidental devido à Páscoa estar relacionada no calendário com o início da primavera. O Coelho
também é o animal da lua; como a data da Páscoa é fixada no primeiro domingo da primeira lua cheia da
primavera, pode ter-se relacionado o animal à data.
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Filipa – 3º ano

Outros símbolos da Páscoa
O cordeiro é um dos principais símbolos de Jesus Cristo, já que é considerado como tendo
sido um sacrifício em favor do seu rebanho. Segundo o Novo Testamento, Jesus Cristo é
“sacrificado” durante a Páscoa (judaica, obviamente). Isso pode ser visto como uma profecia
de João Batista, no Evangelho segundo João no capítulo 1, versículo 29: “Eis o Cordeiro de
Deus, Aquele que tira o pecado do mundo”.
Paulo de Tarso (na primeira epístola a Coríntio no capítulo 5, versículo 7) diz: “Purificai-vos do
velho fermento, para que sejais massa nova, porque sois pães ázimos, porquanto Cristo, nossa Páscoa, foi
imolado.“
Jesus, desse modo, é tido pelos cristãos como o Cordeiro de Deus (em latim: Agnus Dei) que supostamente fora
imolado para salvação e libertação de todos do pecado. Para isso, Deus teria designado sua morte exatamente no
dia da Páscoa judaica para criar o paralelo entre a aliança antiga, no sangue do cordeiro imolado, e a nova aliança,
no sangue do próprio Jesus imolado. Assim, a partir daquela data, o Pecado Original tecnicamente deixara de
existir.
A Cruz também é tida como um símbolo pascal. Ela mistifica todo o significado da Páscoa, na
ressurreição e também no sofrimento de Jesus. No Concílio de Nicea em 325 d.C, Constantino
decretou a cruz como símbolo oficial do cristianismo. Então, ela não somente é um símbolo da
Páscoa, mas o símbolo primordial da fé católica.
O pão e o vinho simbolizam a vida eterna, o corpo e o sangue de Jesus, oferecido aos seus discípulos,
conforme é dito no capítulo 26 do Evangelho segundo Mateus, nos versículos 26 a 28: “Durante a
refeição, Jesus tomou o pão, benzeu-o, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é meu corpo. Tomou
depois o cálice, rendeu graças e deu-lho, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da Nova Aliança,
derramado por muitos homens em remissão dos pecados.“
Por que a Páscoa nunca cai no mesmo dia todos os anos?
O dia da Páscoa é o primeiro domingo depois da Lua Cheia que ocorre no dia ou depois de 21 março
(a data do equinócio). Entretanto, a data da Lua Cheia não é a real, mas a definida nas Tabelas Eclesiásticas. (A
igreja, para obter consistência na data da Páscoa decidiu, no Concílio de Nicea em 325 d.C, definir a Páscoa
relacionada a uma Lua imaginária – conhecida como a “lua eclesiástica”).
A Quarta-Feira de Cinzas ocorre 46 dias antes da Páscoa, e portanto a Terça-Feira de Carnaval ocorre 47 dias antes
da Páscoa. Esse é o período da quaresma, que começa na quarta-feira de cinzas.
Com esta definição, a data da Páscoa pode ser determinada sem grande conhecimento astronômico. Mas a seqüência
de datas varia de ano para ano, sendo no mínimo em 22 de março e no máximo em 24 de abril, transformando a
Páscoa numa festa “móvel”. De fato, a seqüência exata de datas da Páscoa repete-se aproximadamente em 5.700.000
anos no nosso calendário Gregoriano.
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História criativa da Páscoa – por Filipa
Bom dia ou boa tarde!
Eu sou o coelho mágico, chamo-me Bugs Bunny e vou-vos contar a história de um dia de Páscoa.
Um dia estava na minha casa deitado no sofá, quando ouvi o telefone. Fui atender e ouvi as seguintes palavras:
- Ó coelho mágico é dia de páscoa e tu estás aí descansadinho a ver televisão! Vai já trabalhar ou estarás despedido!
Levantei-me e disse as palavras mágicas:
- Abracadabra, que se abra o portal!
E num ápice, um buraco de luz abriu-se. Entrei nele e fui ter ao Entroncamento.
- Ding Dong! Abram a porta, pois tenho aqui ovos!
Como eu era tão pequeno ninguém me viu e fiquei tão triste que fui à Floresta Encantada e comecei a chorar.
Quando me sentei numa árvore, um esquilo subiu ao meu ombro e disse:
- Podes distribuir os ovos de chocolate, pois aqui não há Páscoa?
E assim o fiz. Entreguei os ovos a todos os animais, de uma ponta à outra da floresta.
E, a partir desse dia, todas as Páscoas lá ia eu entregar ovos.

A Páscoa de Jesus: Imagens
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Astride – 3º ano

Imagens de coelhinhos de Páscoa e não só…

Estes coelhinhos são muito fofinhos, mas falar de Páscoa é falar de Jesus.
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Francisca – 3º ano
O dia 27 de Março é dia de Páscoa!

A coelhinha amorosa gosta de ajudar os outros.

A Páscoa não é só coelhos e ovos de chocolate.
É também Jesus Cristo ressuscitado!

Viemos desejar-vos uma Páscoa bem docinha!

Mas o que se passa? Devem ser muito gulosos!
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João Pedro – 3º ano
Vem aí a Páscoa!
Na Páscoa ressuscitou Jesus!
E, como dizem, os coelhinhos também andam a apanhar os ovos de Páscoa!
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História criativa da Páscoa – por João Pedro
Era uma vez um coelho chamado José que no dia de Páscoa foi apanhar 11 ovinhos coloridos, com muitas cores
alegres, todos recheados de chocolate e baunilha.
Primeiro foi à floresta. Não encontrou nenhum ovo para ele comer e para dar aos seus amigos.
Chegou a casa dos seus amigos e lá os encontrou.
-Olá amigos! – disse José. – Não encontrei ovos na floresta, querem vir ajudar-me a procurar?
Os 4 amigos foram à procura e conseguiram apanhar 47 ovos.
No dia seguinte reuniram na casa do José para os comerem.

Feliz Páscoa 2016!
Laura – 4º ano

Poema de Páscoa

Era uma vez três coelhos
Os três com olhos vermelhos
Vocês sabem o que faziam?
Os ovos da páscoa às crianças distribuíam
Um dia o coelho Barnabé
Deixou cair um ovo no pé
Um ovo bem pesado
Ficou o pé maltratado
Pode ser o pé cortado
“-Deus me livre!
Ser o meu pé no cemitério ser enterrado.”
A Páscoa é uma época muito feliz e é para estar com a família!
Fique ao pé da família nesta época tão importante!!!!!!!!
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Rafael – 4º ano

História criativa da Páscoa – por Rafael
O coelho da páscoa e a raposa
Um coelhinho estava a passear pelos campos, a cantar. Tinha um cesto com gomas.
Passados 3 minutos uma raposa estava junto a ele. O coelho perguntou:
-Tu queres comer-me?
-Não. Cheirou-me a gomas! Tens alguma para mim?
-Sim, tenho. Vou-te dar uma.
A raposa perguntou:
-Onde é que nascestes?
-Eu nasci na árvore coelheira – disse o coelho. – Toma lá a goma e como é Páscoa, dou-te também um ovo de
chocolate.
A raposa disse :
-Nhami…
E assim viu-se um coelho amigo de uma raposa.

Rui Francisco – 4º ano

Momento de humor
“Eu sou um coelho chamado “PASCOAL” E COLHI 20 OVOS. Sou muito roedor, roo tudo, o que é muito para
um coelho.”
Toda gente sabe que esta história não aconteceu é tudo imaginação de um miúdo como eu. Ou será que não? Possovos mostrar:
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Vem aí a Pascoa! E os ovos deliciosos!

Feliz Páscoa para todos, são os meus desejos! Rui Francisco

Vera – 4º ano

História criativa da Páscoa – por Vera
Era uma vez um coelho chamado Bugs Bunny. Ele era um coelho que
no dia da Páscoa costumava ir à noite entregar ovos da Páscoa (de
chocolate). Mas quando chegou o dia ele ficou doente. Surgiu-lhe então
a ideia de chamar o seu filho Bilí, que era um querido. Então disse:
-Abracadabra!
E apareceu o Bilí, cheio de energia para ajudar o Buggs Bunny. Este
pediu-lhe, adoentado:
-Meu querido filho dá-me o meu remédio, por favor!
Pouco depois já estava muito melhor.
Foram então juntos para a cidade entregar os seus ovos e viveram
felizes para sempre!

A Páscoa é quando Jesus renasce, por isso é uma época muito importante!!!
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Uma receita para esta e para todas as Páscoas…
por Astride (3º ano)

Chegando a época da Páscoa, sugerimos a receita do bolo de Ninho de Páscoa, que na sua essência é considerada a
Festa da Libertação, uma das maiores Festas do Cristianismo.

Ingredientes necessários à confeção desta receita












300 gr de açúcar
raspa de 1 limão
250 gr de manteiga
5 ovos
1 dl de natas
300 gr de farinha branca de neve Flor
350gr de fios de ovos
1 chávena de chá de doce de ovos
manteiga
amêndoa torrada laminada
chocolate para decorar

Preparação da receita do Ninho da Páscoa
Assim, para dar início à confeção da receita do Ninho de Páscoa, deve começar por ligar previamente o forno a
190º, para que este vá atingindo temperatura necessária. De seguida deve bater muito bem a manteiga com o
açúcar, por forma a conseguir obter um creme esbranquiçado.
Acrescente a raspa de limão e os ovos, nunca deixando de bater sempre que acrescenta um ovo. Pegue na farinha
e nas natas e junte ao preparado e continue a mexer.
Entretanto deve untar a forma redonda (existem formas redondas próprias para ninhos) com manteiga e polvilhea com a farinha. Coloque a massa anteriormente obtida dentro da forma e leve ao forno durante mais ou menos 1
hora. Para desenformar deve deixar arrefecer o bolo.
Quando desenformar o bolo, barre-o com o doce de ovos, e na cavidade cubra-o com 300 gr de fios de ovos.
Para decorar, coloque na parte lateral do bolo a amêndoa torrada laminada, e por cima pode colocar amêndoas de
chocolate. Disponha em volta do bolo os fios de ovos que sobraram, para assim decorar melhor o bolo.
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Passatempos de Páscoa por Carlos (3º ano)
Une os pontos e pinta o desenho
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Constrói 3 frases com as seguintes palavras:

Pascoa

Coelho
da
pascoa

O

é

nosso

amigo.

Ele

tem

chocolat
e

deliciosos.

ovos

de

Porque

na

existem

Pascoa

coelhos

que

bonzinho
s

são

e

de

gostam

nós.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Passatempos de Páscoa por Filipa (3º ano)
Completa o poema ao teu gosto:

Há um coelhinho
Muito _________
Dá-me sempre ovos
E são todos _________.
Ele é branquinho
E também __________
E é o meu amigão
Pois é muito __________.

O que é que a Páscoa é para ti?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.

Cantinho do Lazer
Jornal Escola Criativa

Passatempo de Páscoa por Daniel (3º ano)
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Passatempos de Páscoa por Francisca (3º ano)
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Passatempos de Páscoa por Vera (4º ano)
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Descobre as diferenças e pinta, se quiseres.
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Passatempos de Páscoa por Astride (3º ano)
Aumenta este desenho, até conseguires o tamanho da tua cara e recorta. Ficarás com uma máscara
para as tuas brincadeiras.
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Divirtam-se!
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Visita de uma autora de histórias infantis
Dia 22 de abril de 2016, a Escola Rumo ao Futuro recebeu a autora Luís Ducla Soares, que nos veio contar as
suas histórias e o que está por trás delas. Apresentou os livros “O Capuchinho Vermelho do Sec. XXI” e “Uma
Vaca de Estimação”.
Os alunos adoraram e puderam perceber um pouco melhor o que é ser autor de um livro e tudo o que envolve
essa profissão e missão maravilhosa.

Luísa Ducla Soares na Escola Rumo ao Futuro
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Os nossos jornalistas, do 3º e 4º ano, após terem lido o livro “Uma vaca de estimação”, fizeram a sua apreciação,
tão importante no desenvolvimento do seu espírito crítico.
Vamos lê-las de seguida.
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“Uma Vaca de Estimação”
Autora: Luísa Ducla Soares
Ilustradora: Fedra Santos

Vera – 4º ano
Classificação:


Eu achei o livro interessante mas podia estar um bocadinho mais complexo. Mesmo assim acho que está muito
bom e também gostaria de ter tanta criatividade como a dela.
Rafael – 4º ano
Classificação:


A autora devia de ter melhorado a escrita. Eu gostei mais da parte em que a vaca fazia o professor danar-se da
cabeça, o livro faz rir quando se começa a ler.
A parte mais engraçada é quando a vaca faz parvoíces.
Laura – 4º ano
Classificação:


“Uma Vaca De Estimação” fala de um professor solitário que arranjou uma vaca para estimação. (Um bocado
esquisito não acham?)
Achei um bocado infantil para a nossa idade mas pronto…
Gosto muito da autora, é a minha preferida mas este livro não é um dos melhores dela.
Um conselho: Não se desmanchem a rir!!
Rui Francisco – 4º ano
Classificação:


O livro “Uma Vaca de Estimação” fala de um professor e de uma vaca. Eu achei o livro giro porque uma vez a
vaca fez necessidades para cima de pessoas. LOL!!!
Um dia a vaca viu um boi e morreu, o dono fez um tapete com a pele dela e também fez comida e pulseiras e com
os cornos, baquetas para festas.
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João Pedro – 3º ano
Classificação:


O livro está bem elaborado. Acho que há partes que podiam estar no livro mas com outra forma. A parte da vaca
começar a fazer fezes não devia estar. Podia estar outra coisa. No fim da história as coisas estão muito bem
elaboradas. Ainda não percebi porque é que em quase todas as imagens aparece um pássaro.

Francisca – 3º ano
Classificação:


Eu dei cinco estrelas porque adorei o livro. As ilustrações estavam muito giras e engraçadas.
Filipa – 3º ano
Classificação:


O livro “ Uma vaca de Estimação” é um livro que fala de um professor que comprou uma vaca. Teve muitas
aventuras com ela. É um livro muito engraçado. As ilustrações são muito giras (foram feitas por Fedra Santos).
Não houve nada de mal que eu pense do livro. Na contracapa do livro está a dizer para termos cuidado para não
nos engasgarmos a rir, por isso, tivemos cuidado (mas rimo-nos muito ). Adorei mesmo lê-lo.

Daniel – 3º ano
Classificação:


O livro tem muitas coisas engraçadas.
A parte de quando a vaca estende a cauda e deita cocó e gazes por cima de toda gente, a parte que o professor
tenta ensiná-la a ler e até lhe põe um chapéu a dizer «burro».
A vaca na capa está mesmo gira. Parece que precisa de lavar os dentes e parece mesmo burra.
O professor foi um pouco pateta pois tentou usar a vaca para aquilo que ela não servia.
Quando ela morreu, ele finalmente usou as suas utilidades fazendo carne, chouriço, um tapete, colares, pulseiras,
pentes, botões e cornetas.
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Carlos – 3º ano
Classificação:


O texto vaca de estimação está bem construído. Apesar disso e como parece um livro de piadas podia ter tido um
final mais cómico. Em vez da vaca ter morrido por causa do boi podia ter casado com ele. Podia também haver
piadas acerca do boi como por exemplo o boi ser mau, dar um coice na vaca e ter ficado com o professor.
Mas tenho de dizer que adorei o trabalho da Luísa Ducla Soares e da Fedra Santos.
Mas por incrível que pareça, se a vaca tem um nome super cómico o professor também podia ter um nome
cómico. Uma sugestão. 

Sugestão de sites para melhor conhecimento da autora e ilustradora em questão.
Luísa Ducla Soares
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADsa_Ducla_Soares
Fedra Santos
http://fedrasantos.blogspot.pt/
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Campeonato de Kempo – por Laura
No dia 16 de abril de 2016, alguns alunos da Escola Rumo ao Futuro (participantes de Kempo) foram a um
campeonato regional e competiram com participantes de Mafra, de Portalegre, Casal do Grilo e Academia+.
Oito participantes da Escola Rumo ao Futuro, ao todo, ganharam 17 medalhas!!!!!!!!!!! Não é para qualquer um!
Na imagem vemos em 1º lugar a Vera, a Laura, o Pedro e o Pedro Santos, por terem ganho o freestyle.
Participantes no freestyle: Lara, Vera, Laura, Pedro Santos, Pedro e Martim.
Vão Kempistas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!( Não campistas!)
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Reflexões sobre o significado de
CIVISMO
João Pedro – 3º ano
O civismo é o que acontece no dia-a-dia. Existem cidadãos bons e maus. As atitudes boas que temos em alguns
dias podem considerar-se de civismo.
EX: Quando estamos a entrar numa sala e precisamos de chave para abrir a porta, devemos esperar
calmamente que a chave chegue e não nos devemos empurrar uns aos outros.
A sociedade deve ser amiga mas quando não é amiga não há civismo.
Em Portugal não há civismo.
Carlos – 3º ano
O civismo é cumprir as regras de rua ou seja cumprir as regras do dia-a-dia. Por exemplo, as pessoas que estão
dentro de um autocarro saem primeiro e só depois entram os que estão lá fora, à espera.
Mas quem é “ chico esperto”, nessas alturas, tenta sempre furar a fila ou seja tentam passar á frente e depois “lixamse”.
No Japão há muito civismo. Quero dizer que todas as pessoas se respeitam umas às outras. Por exemplo nos
comboios esperam em fila indiana pela sua vez e ninguém ultrapassa ninguém. À saída existe uma escada só e não
há conflitos.
Mas em Portugal não há muito civismo.
Francisca – 3º ano
O civismo é uma coisa que não há muito em Portugal.
Laura – 4º ano
Civismo: É algo que eu, e toda a gente, deve conhecer e ter.
O que é o civismo?
O civismo é o respeito entre as pessoas no dia-a-dia.
Ter respeito pela sociedade e pelas pessoas com quem convivemos.
Um exemplo de falta de civismo:
Estava a Carla na fila para comprar um café.
Chega lá uma pessoa e passa à frente:
-Ah, desculpe, queria um café cheio em chávena fria e uma torrada de extra queijo.
-Olhe lá eu estava aqui primeiro!
Diz a que passou à frente:
-Veja lá, que diferença faz! Está com pressa? Sou só uma pessoa! Só uma!
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Rui Francisco – 4º ano
A falta de civismo é quando algo de mau se passa, por exemplo, quando vais para comprar peixe e estás em 1º na
fila e alguém nos passa à frente.
Vera – 4º ano
O civismo é algo que não se diz ser totalmente raro mas há países que em que é um pouco mais fácil de obter. O
Japão, na minha opinião, é o mais civilizado.
Rafael – 4º ano
A palavra civismo é o respeito das pessoas umas com as outras. É, tipo, boa convivência de pessoas.
Existem pessoas que pensam que são espertas e por isso fazem coisas que normalmente é falta de educação.
Existem várias pessoas que não sabem respeitar certos casos de doença. Exemplo: um senhor está muito magoado
e depois alguém passa e não ajuda.

Definição de civismo – Infopédia (Porto Editora)
civismo
ci.vis.mo
siˈviʒmu
nome masculino
1. dedicação pelo interesse público
2. comportamento demonstrativo de respeito pelos valores da sociedade epelas suas instituições

Explicação do conceito de civismo – Wikipédia
O termo civismo refere-se a atitudes e comportamentos que no dia-a-dia manifestam os cidadãos na defesa de
certos valores e práticas assumidas como os deveres fundamentais para a vida coletiva, visando a preservar a sua
harmonia e melhorar o bem-estar de todos. Mais especificamente, o civismo consiste no respeito aos valores, às
instituições e às práticas especificamente políticas de um país. Dessa forma, o civismo é uma questão de cultura
política e de filosofia política.
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Arte – Artistas Famosos
Embora a escola, muitas vezes, esteja apenas conotada com a aprendizagem do ler, escrever e contar, é muito
importante que os alunos conheçam outras áreas, para assim aumentar a sua cultura geral e conhecimento do
mundo. Foi pedido a alguns dos jornalistas da Escola Rumo ao Futuro que fizessem uma pesquisa de artistas
famosos pelas suas obras-primas. Fica o resultado.
Daniel e João Pedro (3º ano)

Leonardo da Vinci
Um dos mais completos artistas renascentistas, Leonardo da Vinci nasceu no dia 15 de abril de 1452, muito
provavelmente em uma cidade próxima a Vinci, Anchiano, na Itália, embora alguns pesquisadores acreditem que
sua terra natal está situada entre Florença e Pisa, à direita do Rio Arno.
Foi um polímato nascido na atual Itália, uma das figuras mais importantes do Alto Renascimento, que se destacou
como cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico
É ainda conhecido como o percursor da aviação e da balística. Leonardo frequentemente foi descrito como
o arquétipo do homem do Renascimento, alguém cuja curiosidade insaciável era
igualada apenas pela sua capacidade de invenção. É considerado um dos maiores
pintores de todos os tempos e como possivelmente a pessoa dotada de talentos
mais diversos a ter vivido. Segundo a historiadora de arte Helen Gardner, a
profundidade e o alcance de seus interesses não tiveram precedentes e sua mente
e personalidade parecem sobre-humanos para nós, e o homem em si [nos parece] misterioso e
distante.
Nascido como filho ilegítimo de
um notário, Piero da Vinci, e de
uma camponesa, Caterina, em Vinci,
na região da Florença, foi educado
no ateliê do renomado pintor
florentino, Verrocchio. Passou a
maior parte do início de sua vida profissional a serviço de Ludovico
Sforza (Ludovico il Moro), em Milão; trabalhou posteriormente
em Veneza, Roma e Bolonha, e passou seus últimos dias na França,
numa casa que lhe foi presenteada pelo rei Francisco I.
Leonardo era, como até hoje, conhecido principalmente como
pintor. Duas de suas obras, a Mona Lisa e A Última Ceia, estão entre as
pinturas mais famosas, mais reproduzidas e mais parodiadas de todos os
tempos, e sua fama se compara apenas à Criação de Adão,
de Michelangelo. O desenho do Homem Vitruviano, feito por Leonardo,
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também é tido como um ícone cultural, e foi reproduzido por todas as partes,
desde o euro até camisetas. Cerca de quinze de suas pinturas sobreviveram até os
dias de hoje; o número pequeno se deve às suas experiências constantes — e
frequentemente desastrosas — com novas técnicas, além de sua procrastinação
crônica. Ainda assim, estas poucas obras, juntamente com seus cadernos de
anotações — que contêm desenhos, diagramas científicos, e seus pensamentos
sobre a natureza da pintura — formam uma contribuição às futuras gerações de
artistas que só pode ser rivalizada à de seu contemporâneo, Michelangelo.
Leonardo é reverenciado pela sua engenhosidade tecnológica; concebeu ideias
muito à frente de seu tempo, como um protótipo de helicóptero, um tanque de
guerra, o uso da energia solar, uma calculadora, o casco duplo nas embarcações, e
uma teoria rudimentar das placas tectônicas. Um número relativamente pequeno
de seus projetos chegou a ser construído durante sua vida (muitos nem mesmo eram factíveis), mas algumas de suas
invenções menores, como uma bobina automática, e um aparelho que testa a resistência à tração de um fio, entraram
sem crédito algum para o mundo da indústria. Como cientista, foi responsável por grande avanço do conhecimento
nos campos da anatomia, da engenharia civil, da ótica e da hidrodinâmica.
Leonardo da Vinci é considerado por vários o maior gênio da história, devido a sua multiplicidade de talentos para
ciências e artes, sua engenhosidade e criatividade, além de suas obras polêmicas. Num estudo realizado em 1926
seu QI foi estimado em cerca de 180.

Algumas invenções:
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Filipa (3º ano)

Vincent Willem van Gogh
Nasceu: Zundert, 30 de março de 1853
Morreu: Auvers-sur-Oise, 29 de julho de 1890

Foi um pintor pós-impressionista neerlandês. Sua produção inclui retratos, autorretratos, paisagens e naturezasmortas de ciprestes, campos de trigo e girassóis. Desenhava desde a infância, mas deu início às atividades de
pintura somente ao fim dos seus vinte anos. Muitos de seus trabalhos mais conhecidos foram finalizados durante
os dois últimos anos de vida. Em pouco mais de uma década, produziu mais de 2 100 obras de arte, incluindo
860 telas a óleo e cerca de 1 300 aquarelas, desenhos, esboços e gravuras.
Vicent ou Van Gogh (nome herdado pelo seu irmão que morreu um ano antes do seu nascimento), era um
homem que nasceu com problemas mentais. Para mostrar a sua tristeza e solidão, pintava quadros (desses só
vendeu 1). Nenhuma mulher queria ficar com ele. E às vezes pedia comida. O seu irmão Theo é que o ajudava. Só
obteve reconhecimento depois de ter morrido e hoje é um dos pintores mais famosos do mundo.
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Algumas obras:

Cantinho do Lazer
Jornal Escola Criativa
Francisca (3º ano)

Pablo Picasso
Pablo Ruiz Picasso foi um pintor espanhol, escultor, ceramista, cenógrafo, poeta e dramaturgo que passou a
maior parte da sua vida adulta na França.
Nasceu a 9 de Outubro de 1881 e morreu a 1973.

Obras de Picasso
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 “As minhas melhores férias” 
Os nossos jornalistas adoram férias e viagens. Ficam aqui os relatos de algumas dessas
aventuras, que ficaram na memória de cada um deles, por terem sido maravilhosas!

Rui Francisco (4º ano)
Um dia, numa sexta-feira fomos para o Alvor. A viagem foi longa, demorou mais de 3 horas, mas foi giríssima!
Quando chegámos descarregámos as malas.
No outro dia acordei e fomos para a praia e depois fui nadar na piscina.
Durante essas férias eu e o meu pai fomos a um museu de Lego e eu fiquei louco! Pedi ao meu pai para me comprar
um boneco da lego. Passámos lá o dia e chegámos à noite.
Foram férias muito divertidas! Fomos à praia e passámos bastante!
ADORO O ALVOR! É UM SITIO FANTÁSTICO PARA PASSAR FÉRIAS!
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Rafael (4º ano)
Eu, o meu irmão, a minha mãe e a minha avó fomos a La Romana, na República Dominicana.
Fomos de barco para uma ilha em que a água era limpa, bebemos água de coco e fizemos uma caminhada muito
longa. Ficámos todos cheios de suor! Depois fomos comer. A água tinha peixes. Depois voltámos e aí jogámos
ping-pong e snooker! Foi muito giro!
Achei espetacular porque aprendi muito sobre inglês, espanhol e francês.
Também fui a um sítio fantástico onde vi peixes, ouriços-do-mar e também búzios.
Infelizmente tive de me vir embora.
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Laura (4º ano)
Quando tinha 6 anos fui a Paris com os meus pais. Ficámos hospedados na Disneyland Paris, no agrupamento
dos Índios e fiquei num beliche altamente.
Haviam autocarros como os de Lisboa cheíssimos.
O restaurante era lindo e todos falavam francês.
Andei no Hollywood Tower Hotel! Terrorífico!!!
Não era de sustos mas sim perigo de morte, ao estar dentro de um elevador que cai do 12ºandar!
Adorei, também, andar numa montanha russa de Heavy Metal!
As minhas férias foram fantásticas!

Francisca (3º ano)
Quando eu tinha 8 anos fui à Zambujeira do Mar e fiquei no parque de campismo, numa autocaravana.
Nesse parque de campismo havia piscina, terrenos para as tendas e para as autocaravanas, bar e mini mercado.
Foram férias maravilhosas!
Filipa (3º ano)
Num dia de primavera fui á Serra da Estrela com os meus pais, a minha irmã e uns amigos.
Como era primavera tínhamos um pressentimento que não haveria neve. Mas eu sabia que tinha de haver, nem que
fosse um bocadinho!
Também tivemos de parar muitas vezes, pois a viagem era grande. Foram tantas vezes que paramos que até perdi a
conta (acho que foram umas quatro ou cinco).
Quando estávamos quase a chegar avistei uma montanha com neve. Acho que até gritei!  No caminho só pensava:
“ Tenho que fazer um boneco de neve! Tenho que fazer um boneco de neve!” Quando cheguei vi dois bonecos de
neve construídos e pensei que seria muito fácil. Mas quando tentei, desfazia-se tudo. Tentei, tentei, mas não
consegui. Como achei que não iria conseguir, fui brincar, atirando bolas de neve. Enquanto tirava neve, atiravamme bolas. Depois tentei fazer uma tão bola enorme que se desfez nas minhas mãos e a minha chance de acertar em
alguém foi por água abaixo.
E no final do dia fui descer a montanha. Foi tão giro. Estas foram as minhas melhores férias!
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Carlos (3º ano)
Vou relatar um dos meus dias preferidos das férias do ATL da Escola Rumo ao Futuro.
Tudo começou com a minha festa de anos.
Estive na escola onde fizemos várias atividades: fomos a um Centro de Ciência Viva, jogámos nos computadores,
andámos de carrinhos, brincámos no parque da barquinha, fizemos desenhos, brincámos com plasticina e andámos
de bicicleta. Foi tudo muito giro principalmente jogar nos computadores.
Mas todos nós tínhamos saudades da professora e quando chegámos fomos abraçá-la, de tantas saudades que
tínhamos.
Mas as minhas melhores férias foram no Algarve!
Jogámos ping-pong, eu joguei com o meu pai e ganhei 11-6. Fomos à praia e até á piscina.
Noutras férias também fomos à Serra Da Estrela. Aí fizemos ski! Eu caí e fui a rebolar pela colina abaixo. Mas não
fomos sozinhos, fomos com uns amigos do trabalho do meu pai e eu fiz um boneco de neve. Mas para andarmos
a apanhar a neve fomos no trenó da minha mãe e no trenó do amigo do meu pai.
Eu, sem querer, com o trenó do meu pai derrubei o boneco de neve e começaram a brincar comigo dizendo:
-Olha só o menino fofinho que derrubou o boneco de neve!!!!
Fiquei com muita vergonha.
Bruna (3º ano)
Quando eu tinha 6 ou 7 anos fui à Serra da Estrela com os meus pais. Eles compraram-me um casaco com um
coelho fofinho e ainda o tenho lá em casa.
Quando eu fui lá estava a nevar muito e quase não conseguia abrir os olhos. Foi muito divertido e eu adorei!
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Daniel (3º ano)
Eu estava com a minha mãe e fui de férias a casa dos meus avós.
Tive de estar no carro à espera que ele andasse uns 90km. Cheguei finalmente ao topo do «Sobral da Lagoa» onde
vivem os meus avós.
Eles vivem numa quinta com ovelhas, galinhas e patos. Eu às vezes vou dar milho às galinhas e aos patos. Um dia
os patos tiveram filhos e eu peguei neles e dei-lhes nomes: Patinhas, Biquinhas, Gordinhas…e depois cresceram
muito rápido. Eles matam essas galinhas e patos para comer.
Também vou à fazenda do meu avô para brincar um bocadinho, ele tem uma pequena cabana ao pé da fazenda.
Os meus avós têm uma gata chamada Nina e eu dou-lhe comer.
A partir daí comecei a ir à praia. No primeiro dia fui à praia com o céu nublado. Fui com a minha mãe porque os
meus avós não puderam ir. O tempo não estava bom e a minha avó tinha dificuldades porque usava muletas e doíalhe as costas. Depois a minha avó começou a ir porque o tempo já estava melhor.
Eu comecei a fazer um castelo de areia só com a minha mãe porque a avó não se podia mexer e o avô teve de a
ajudar. A minha mãe e eu conseguimos fazer o castelo.
Foram muito divertidas, estas férias.
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Receitas de Verão
Daniel (3º ano)

Chocolate Maltado

INGREDIENTES
300 ml de leite
2 colheres de chocolate em pó
150 g de sorvete de chocolate
1 colher de açúcar
5 pedras de gelo

MODO DE PREPARO
Juntar tudo numa liquidificadora.
O chocolate maltado é um tipo de bebida que você tem que fazer logo antes de servir. O tempo de preparação
não passar de dois ou três minutos e a criançada adora.
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Bruna (3º ano)

Arroz Doce de coco com frutas exóticas

INGREDIENTES
1/8 l de leite
100 ml de leite de coco
50g de arroz (com goma para arroz doce)
1/4 de ananás pequeno
1/2 manga
1/2 papaia
1/4 + 1 colher de sopa de sumo de ananás
1 colher de chá de amido de milho
2 colheres de sopa de coco ralado
30 g de açúcar
1-2 pés de erva cidreira
sal q.b
MODO DE PREPARO
Ferva o leite juntamente com o leite de coco e 1 pitada de sal. Adicione o arroz e deixe cozinhar mexendo
ocasionalmente por cerca de 30 min. Descasque o ananás e corte a parte dura. Corte o ananás em cubos
pequenos. Descasque a manga e corte finamente em cubos. Remova as sementes da papaia. Descasque a papaia e
corte finamente em cubos.
Ferva o sumo de ananás, adicione as frutas e deixe ferver brevemente. Misture o amido de milho com 1 colher de
sopa de sumo de ananás até ficar homogéneo e adicione as frutas, mexa até ligar tudo muito bem e deixe
novamente ferver. Deixe arrefecer a fruta. Misture o coco ralado e o açúcar ao arroz, mexa e deixe arrefecer.
Encha copos ou taças de sobremesa com a fruta e despeje o arroz doce por cima da fruta. Lave e seque a ervacidreira. Corte as folhas de erva-cidreira exceto algumas para a decoração em tiras. Decore o arroz doce com as
tiras e as folhas de erva-cidreira.
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Carlos (3º ano)

Pavê de Chocolate

INGREDIENTES
2 chávenas (chá) de manteiga
2 ½ chávenas (chá) de açúcar
4 gemas
2 latas de leite condensado, sem soro
2 pacotes de bolachas com sabor chocolate (140 g)
Raspas de chocolate para decorar

MODO DE PREPARO
Na batedeira, bata a manteiga e o açúcar até obter um creme claro.
Coloque as gemas uma a uma e por último o leite condensado.
Misture bem e reserve.
Espalhe no fundo de uma taça um pouco do creme, sobre ele ponha uma camada de biscoitos e sobre os biscoitos
uma camada do creme.
Proceda assim até acabarem todos os preparados, finalizando com a camada de creme.
Leve ao frigorífico por 6 horas.
Sirva gelado.
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Filipa (3º ano)

Croquetes de Frango assado

INGREDIENTES
100 g de frango assado sem osso, pele nem cartilagem
1/2 l de leite
100 g de farinha de trigo
Margarina
Óleo
Molho do frango assado
1 cebola
Noz moscada
MODO DE PREPARO
Para fazer os croquetes de frango assado pode usar os restos de frango, bem limpinhos. Mas primeiro coloque o
leite a ferver numa panela.
Enquanto isso aproveite para cortar a cebola bem fininha e refogar numa frigideira com um pouco de margarina e
o molho do frango assado. Deixe cozinhar até a cebola ficar molinha.
Quando o leite ferver acrescente uma pitada de noz-moscada e outra de sal e vá juntando a farinha de trigo aos
poucos pra não formar caroços. Acrescente a carne de frango e a cebola refogada e deixe cozinhar em lume
brando durante mais ou menos 10 minutos, com cuidado para não pegar ao fundo da panela.
Deixe a massa dos croquetes de frango assado arrefecer, modele da forma que preferir e passe pelo ovo e pela
farinha para depois fritar em bastante óleo quente.
Nota:
Os croquetes de frango assado fazem parte das receitas feitas com sobras o que ajuda a aproveitar os restos para
não desperdiçar. Isso é poupar dinheiro!
Se tiver mais frango saiba que a proporção é de meio litro de leite pra cada 100 g de frango e 100 g de farinha de
trigo.
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Francisca (3º ano)

Brigadeiros de Chocolate tradicional

INGREDIENTES
Chocolate em Pó - 3 Colheres de Sopa (32% Cacau)
Leite Condensado - 1 Lata (+/- 400gr)
Manteiga - 1 Colher de Sopa
Chocolate em Flocos - Para Cobertura (Alternativas no Fim da Receita)
Óleo - Para Untar
MODO DE PREPARO
Numa panela larga e funda, deita o leite condensado, seguido do chocolate e a manteiga, leva tudo para um lume
médio/baixo, e com uma colher de pau mistura, esta é uma receita que tens de tomar conta.
Continua a mexer a colher para a mistura não colar no fundo, vai mexendo até a mistura começar a engrossar e
virar uma pasta, continua a cozinhar até começar a ferver (deve demorar uns 10 minutos), vais ver que a massa vai
começar a criar bolhas, continua a mexer e a raspar o fundo para não pegar.
Quando a massa ficar mais rija e caramelizada (mais uns 10 a 20 minutos no lume), vais ver que por exemplo
passando a colher de pau pelo fundo vais ver que o fundo vai ficar limpo e a massa vai ficar mais rija é o sinal que
a massa está no ponto, especialmente se esta começar a descolar da panela.
Agora unta uma embalagem de plástico larga com um pouco de óleo num papel de cozinha, isto vai ajudar á
massa não ficar presa á embalagem, despeja a massa para essa embalagem de plástico e deixa arrefecer, depois de
ficar á temperatura ambiente leva ao frigorífico (que vai ajudar depois a moldar as bolas).
Quando estiver na altura de fazer as bolinhas, prepara um prato fundo com as lascas de chocolate, depois unta as
mão com um pouco de óleo ou manteiga, retira bolas com ajuda de uma colher de sopa, põe na mão, enrola até
criar uma bola, depois passa pelo prato com as lascas e põe cada bolinha numa forma pequena de papel.
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Laura (4º ano)

Licor de chocolate com morangos (para adultos)

INGREDIENTES
Licor de chocolate
4 Morangos (fatiados)
1/2 dose de vodka
3 Colheres de leite condensado
Gelo a gosto
3 Colheres de açúcar

MODO DE PREPARO
Numa liquidificadora triture os morangos.
Acrescente o restante dos ingredientes, misture bem, coloque numa taça.
Enfeite com um pedaço de morango, fica uma delícia.
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Rafael (4º ano)

Gelado de leite condensado

INGREDIENTES
1 1/2 litro de leite
1 chávena (chá) de açúcar
1 colher (sopa) de gelatina neutra
1 colher (sopa) de essência em pó para sorvete (sabor à seu gosto)
1 lata de leite condensado
1 colher (sobremesa) de emulsificante

MODO DE PREPARO
No liquidificador, bata o leite, o açúcar, a gelatina neutra e a essência em pó para sorvete por 2 minutos.
Despeje num recipiente e leve ao congelador até começar a endurecer (cerca de duas horas).
Retire do congelador e leve à batedeira.
Acrescente o leite condensado e o emulsificante.
Bata por 15 minutos, em velocidade média, até ficar bem cremoso.
Leve novamente ao congelador por no mínimo quatro horas.
Sirva decorado com frutas.
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Vera (4º ano)

Sobremesa fresca de gelatina e iogurte

INGREDIENTES
1 pacote de gelatina de laranja (ou outro sabor à escolha)
250ml de água quente
250ml de água fria
3 iogurtes naturais
3 colheres de sopa de açúcar ou adoçante em pó
limão
3 folhas de gelatina

MODO DE PREPARO
Comece por preparar a gelatina de acordo com as instruções da embalagem - dissolvendo o pacote em 250ml de
água quente e depois acrescentando os 250ml de água fria. Coloque depois a gelatina preparada num forma
ligeiramente untada com um pouco de óleo vegetal e leve ao frigorífico até prender.
Depois da gelatina já firme, prepare a mistura de iogurte. Coloque as folhas de gelatina de molho em água fria
durante 1 minuto. Entretanto misture os iogurtes com o açúcar ou adoçante e a raspa da casca de meio limão.
Escorra agora as folhas de gelatina e leve-a a derreter no microondas durante 10 segundos. Junte depois a mistura
dos iogurtes, com uma vara de arames, à gelatina derretida misturando bem, de modo a que fique bem
incorporada e dissolvida.
Verta o preparado de iogurte sobre a gelatina que preparou anteriormente e leve novamente ao frigorífico para
prender.
Desenforme cuidadosamente e sirva com fruta fresca.
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Passatempos de Verão por João Pedro (3º ano)
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Passatempo de Verão por Filipa (3º ano)
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Passatempo de Verão por Carlos (3º ano)
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Jornal Escola Criativa

Passatempo de Verão por Vera (4º ano)

Cantinho do Lazer
Jornal Escola Criativa

Cantinho do Lazer
Jornal Escola Criativa

E para finalizar, a veia humorística de um dos nossos
jornalistas, o Rui Francisco.
Anedota
Quem é a neta do Mário?
R: É a marioneta!

O Jornal volta para o próximo ano letivo, com a edição do
Natal! Até lá!

