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A Década Digital 

“Aprender para vencer” 

Dia da Música CJB 

No dia 4 de abril os alunos do 9.º ano 

de escolaridade dinamizaram através de uma 

série de iniciativas, o dia da música no nosso 

colégio.  

Houve momentos de música, dança, 

Karaoke/Playback e terminamos este dia com 

um diversificado lanche partilhado. 

 

Grupo de teatro Phantom 

 

Durante este ano letivo, o grupo de teatro Phantom do Colégio realizou uma peça de 

teatro chamada "Há dias de Azar" que foi apresentada dia 30 de maio no ginásio do colégio e dia 

8 de junho no teatro-cine, no âmbito do festival infanto-juvenil de teatro. Foram meses muito 

trabalhosos que, no fim, valeram a pena, pois as nossas apresentações correram bem, 

principalmente a última, visto que estávamos mais bem preparados do que na primeira.  

A peça é acerca de um casal que faz um jantar de amigos e ocorre um azar a um casal 

de convidados. No meio desse azar a história desenrola-se.  

Juliana Mendes, 10.ºB 
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Acontece no Colégio 
Editorial 

Arraial 2019 

Pelo segundo ano consecutivo, realizou-se no Colégio 
João de Barros, o Arraial 2019. 

Este contou com a participação de toda a população 
que se quis juntar e passar um momento agradável ao som da 
música e da comida tradicional.  

No decorrer da noite, houve atuações de patinagem, 
de dança e de canto, através dos quais o público pode assistir 
e conhecer alguns dos talentos da nossa escola. 

Em suma, pode verificar-se que a comunidade 
educativa ficou satisfeita, tendo o Arraial mobilizado alunos, 
professores e familiares. 

 
Juliana Neto, 10ºA 

 

 

 

 

 

 

 

 
Este é a última edição do jornal digital neste ano letivo.  
É por isso tempo para balanço, reflexão e também de 
renovação (porque queremos fazer melhor e sabemos 
que somos capazes).  
Ao darmos uma vista de olhos nos artigos que 
queremos partilhar, demoramos um pouco mais de 
tempo porque, de repente, aí estão as atividades que 
dinamizámos, mas ao lermos sobre elas parece que 
voltam de novo e é outra vez Páscoa, outra vez …  
O que mais sobressai é o espírito de colaboração, de 
entreajuda entre alunos e professores. Penso que será 
também isso que está na génese de qualquer jornal 
escolar: desenvolver o espírito crítico, a criatividade, a 
consciência social.   
Quantos jornalistas terão começado o seu percurso 
desta maneira?  
Será que entre os nossos “redatores” também teremos 
futuros repórteres que acalentam o sonho 
de informar os cidadãos, mesmo que isso signifique 
não ceder perante algumas pressões, o que muitas 
vezes não deve ser fácil.  
Que estes sejam os primeiros passos para que nos 
tornemos cidadãos dignos, informados e felizes.  
E porque é tempo de despedida, fica um 
agradecimento a toda a equipa que, ao longo destes 
meses, sonhou, trabalhou e levou a toda a comunidade 
escolar o relato daquilo que também acontece nas 
escolas fora das salas de aula.  

O Diretor, 
Valter Branco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Diretor, 

Valter Branco 

 

Sustentabilidade (DAC do 10º ano) 

No âmbito dos Domínios da Autonomia Curricular (DAC), 

os alunos do 10º ano desenvolveram atividades subordinadas ao 

tema da Sustentabilidade.  

Assim, organizaram um Concurso de Fotografia e uma 

exposição de cartazes sobre o referido tema. As fotografias 

vencedoras e os cartazes elaborados foram expostos em duas 

ocasiões: no dia 24 de maio, durante a atividade Feira dos 24, e 

na noite do Arraial do colégio, dia 14 de junho. Estes cartazes 

foram elaborados na disciplina de Física e Química, e tratavam 

temas como a constituição da atmosfera, gases poluentes, 

consequências da poluição atmosférica, efeito de estufa, 

soluções para minorar a poluição atmosférica, importância da 

camada de ozono, proteção solar e cancro da pele, e mobilidade 

elétrica para a proteção da atmosfera. Para além dos cartazes, 

no Arraial estiveram em exposição alguns carros elétricos. O 

envolvimento dos alunos nas atividades foi exemplar, mostrando 

uma consciência cívica de grande maturidade e uma vontade de 

partilhar o seu conhecimento com toda a comunidade e, assim, 

alterar consciências, alertando para a necessidade de utilizar os 

recursos de forma correta e numa perspetiva de proteção da 

natureza e proteção da Humanidade. 

Professora Cristiana 

Francisco 



 
 

3 Colégio João de Barros Jornal Digital – maio de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Encontro Nacional de Escolas Solidárias 2019 

Conforme te demos a conhecer na edição anterior deste jornal, a nossa escola integra o programa Escolas Solidárias - 

Fundação EDP.  Cada vez mais, e perante as recorrentes notícias avassaladoras sobre os maus tratos a que sujeitamos o nosso 

planeta e todos os seus habitantes, cresce a nossa vontade em contrariar estes comportamentos que comprometem a 

subsistência desta nossa casa, outrora de um azul mais transparente, da fauna, da flora e da nossa própria espécie. Assim, 

aliados à grande premissa deste programa – o desenvolvimento sustentável – desenvolvemos ao longo do ano atividades que 

visaram responder a essa necessidade de mudança comportamental.  

Como sabes, fomos solidários não só com a nossa comunidade local, como também com as populações de outras 

localidades bem mais longínquas (venda solidária de velas, recolha e distribuição de agasalhos, bens alimentares e de higiene 

para lares e para Moçambique, também). Preocupámo-nos em agitar consciências, através de palestras, intervenções em sala 

de aula, lembrando que nem todos usufruem da mesma forma dos direitos de igualdade, liberdade e de expressão. Connosco, 

a defesa dos Direitos Humanos esteve presente e continuará a estar, sempre!  

Assim como nós, também muitas escolas integraram este programa da Fundação EDP, a qual nos endereçou um convite 

para participarmos no Encontro Nacional de Escolas Solidárias 2019, no dia 28 de maio. Este dia serviu para lembrar a 

importância que as escolas têm em desenvolver atividades que promovam o tão desejável desenvolvimento sustentável. Muitos 

somos mais fortes. E éramos, de facto, muitos. Foi ótimo conviver com tantos alunos e professores solidários. Visitámos 

exposições de vários artistas no MAAT, cantámos e dançámos ao som de Jimmy P. Foi um dia intenso e enriquecedor para os 

nossos queridos alunos, generosos, empenhados e solidários. 

O Clube de Cidadania 

Palestra “Crescimento das plantas” 

No passado dia 13 de junho, os alunos do 5º ano 

assistiram a uma palestra subordinada ao tema 

“Crescimento das plantas”. Partindo da leitura de excertos 

da obra “A Vida Mágica da Sementinha” de Alves Redol e 

da palestra dirigida pela Engª Rita Carvalho, os alunos 

aprofundaram os seus conhecimentos sobre as diferentes 

fases do crescimento de uma semente de trigo. Após a 

palestra, os alunos dirigiram-se aos campos, recolheram 

terra e fizeram a sua própria sementeira, aguardando pelo 

seu resultado. 

 

Professora Jocelina Francisco 
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A caminho do conhecimento 

Flexibilidade na Autonomia 

 “Aprender para Vencer” 

Considerando a velha máxima do Colégio João de Barros, que aponta o caminho para o futuro num trabalho de 

aprendizagem sobre o passado e nas dinâmicas do presente, o sétimo ano de escolaridade desenvolveu, ao logo do ano letivo, 

um projeto consciencializador, cooperante e solidário, que obedeceu aos princípios disciplinares das diversas disciplinas, ao 

projeto de educação para a cidadania do Colégio e às naturais mutações do mundo em que vivemos, cada vez mais aberto e 

desafiante.  

No âmbito dos Domínios de Autonomia Curricular (DAC), o projeto foi pensado numa base humanística, que 

desenvolvesse o saber e estimulasse as aprendizagens fundamentais ao exercício de uma vida escolar e pessoal sãs, 

privilegiando sempre a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, numa escola que se quer, cada vez mais, inclusiva. Atentos 

aos inúmeros debates sobre o meio ambiente, a sociedade e as alterações do/no espaço, o tema escolhido acabou por ser 

sobre “As Paisagens”, nas suas vertentes física, cultural e humana. Com o envolvimento necessário de todas as disciplinas, 

professores e alunos, ao longo do ano foram levadas a cabo diversas atividades que permitiram aprofundar os valores e as 

áreas de competências previstos no Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória. De entre estas atividades contam-se 

visitas de estudo, como a visita de estudo à Serra do Sicó, comemorações, como o dia da Floresta, o dia dos Direitos Humanos, 

palestras, como o encontro Inter-Religioso, com o Professor Doutor Anselmo Borges, entre outras. Esta dinâmica possibilitou o 

trabalho autónomo dos alunos, aprimorando-lhes a responsabilidade e a liberdade de trabalho, espírito de iniciativas e, 

sobretudo, a criação do espaço necessário à concretização das suas ideias, demonstrando e desenvolvendo a criatividade e a 

originalidade. Com o intuito de os alunos também se verem envolvidos no planeamento do ensino, no desenvolvimento de 

trabalho interdisciplinar e de articulação curricular, permitindo o encontro de estratégias, criação de instrumentos e técnicas que 

privilegiaram o aluno, foi possível fazer emergir e desenvolver domínios cognitivos e motivacionais. 

A conclusão do projeto para o ano letivo 2018/2019 foi o reflexo 

das capacidades que se pretendiam desenvolver, bem como da 

consagração e da junção de princípios e valores que colocassem a escola 

e família em trabalho colaborativo, numa simbiose perfeita entre o saber 

estar, o saber fazer, o saber concretizar e o saber Ser. A Feira dos 24, que 

decorreu no passado dia 24 de maio, pelas 15:00h, no espaço exterior do 

colégio, foi um momento de encontro, de convívio, de fraternidade e 

partilha com o objetivo clara do Ser-se Solidário. A organização da Feira, 

nas suas mais diversas vertentes, contou com uma organização saudável 

dos alunos das turmas A e B do sétimo ano de escolaridade que, mais do 

que as aproximar, num claro espírito de relacionamento interpessoal, 

colocou a nu a capacidade empreendedora dos jovens que cedo sentiram 

a atividade como sua. Autónomos e flexíveis na procura de soluções para 

os problemas naturais que foram surgindo, as turmas organizaram-se em 

torno de duas comissões compostas por três alunos de cada turma que 

faziam a ponte entre os restantes alunos e os diretores de turma e 

professores envolvidos. Este espaço de trabalho livre e autónomo que foi 

criado para os alunos permitiu aprofundar a responsabilidade e a 

preocupação necessárias para o sucesso do projeto e da concretização da 

atividade em causa. Dos produtos agrícolas biológicos, à panificação e ao 

artesanato, os alunos e as respetivas famílias cumpriram com o objetivo 

definido! Tornar a Feira um local dinâmico, divertido e de bem-estar, 

construindo-se, assim, uma paisagem agradável. 
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A caminho do conhecimento 

Olimpíadas Portuguesas de Biologia 

O departamento de Ciências Biológicas e Geológicas, durante o segundo e terceiro períodos, promoveu o concurso 

externo "Olimpíadas Portuguesas de Biologia", tanto na categoria Júnior como Sénior. Este concurso foi direcionado para os 

alunos de 9.º ano e Secundário nas diferentes categorias. O concurso contou com a adesão de um número elevado de alunos, 

tendo estes apresentado um bom desempenho, o que permitiu o apuramento de alguns para a segunda eliminatória. É de 

realçar o melhor desempenho de uma aluna de 10.º ano pelo facto de ter obtido uma pontuação muito próxima da dos alunos 

que passaram à fase final, fase esta que contemplava os dez melhores alunos a nível nacional. 

Professoras Cláudia Ferreira, Isabel Eugénio e Paula Lopes 

A Feira dos 24 contou, ainda, com uma série de 

atividades que enriqueceu a tarde e aprofundou o espírito de 

amizade e de encontro. Momentos de dança, música e jogos 

tradicionais acabaram por coroar uma tarde que se pretendia 

diferente, mas pedagógica e instrutiva. Acabou por ser um 

espaço que buscou integrar e incluir projetos do décimo ano de 

escolaridade, que foram ao encontro do sentido deste projeto 

quanto à mensagem ecológica, ambiental e de sustentabilidade, 

que foi um dos objetivos da atividade. A exposição das 

fotografias do concurso de fotografia “Sustentabilidade” e dos 

trabalhos realizados no âmbito de Física e Química A, cartazes 

sobre a atmosfera e os gases poluentes, dos alunos do décimo 

ano de escolaridade, preencheram e dignificaram um espaço e 

uma paisagem de encontros e de solidariedade, uma vez que os 

fundos económicos gerados, nesta feira, reverterão a favor da 

IPSS Centro de Acolhimento da APEPI, em Pombal. 

Foi um projeto que permitiu inúmeras aprendizagens. Aprendemos e educamo-nos para corresponder aos desafios intra 

e interpessoais que a vida nos vai colocando. Aprendemos para vencer e vencemos conscientes que ainda não aprendemos o 

suficiente. Somos peões numa paisagem que se vai alterando e aprofundando constantemente, onde nada nem ninguém deve se 

individualizado, mas chamado à responsabilidade num todo que se quer humilde, credível e de valor. 

Afinal, “A verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar novas paisagens, mas sim em termos novos olhos” 
(Marcel Proust) 

Os diretores de turma do 7.º ano 

Cláudia Martins 

Leandro Correia  
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Concursos de Matemática 

O Colégio este ano letivo está de parabéns com os excelentes resultados nos concursos matemáticos! 

Nas Olimpíadas Portuguesas de Matemática, cinco alunos passaram à segunda eliminatória… e no Canguru 

Matemático, 63 dos 89 participantes ficaram distinguidos no Quadro de Excelência nacional das diversas categorias. 

Vamos lá ver, então, em números como os resultados foram brilhantes: 

- na Categoria Escolar, foram 15 alunos distinguidos entre os 24 184 participantes; 

- na categoria Benjamim, foram 23 alunos distinguidos entre os 12 860 participantes; 

- na Categoria Cadete, foram 6 alunos distinguidos entre os 4542 participantes; 

- na Categoria Júnior, foram 16 alunos distinguidos entre os 2530 participantes; 

- na Categoria Estudante, foram 3 alunos distinguidos entre os 625 participantes.  

Houve ainda um aluno que alcançou o 42.º lugar entre 2430 participantes no concurso Distrital, Desafios de 2.º Ciclo 

promovido pela Escola Superior de Educação e Ciências Sociais (ESECS) do IPLeiria, com o apoio da Associação de 

Professores de Matemática (APM). 

A todos os nossos Parabéns! 

Departamento de Matemática 

Visita de estudo ao Jardim Zoológico 

de Lisboa 

No dia 3 de junho, os alunos do 5º ano fizeram 

uma visita de estudo ao Jardim Zoológico de Lisboa 

onde assistiram ao espetáculo dos encantadores 

golfinhos, bem como ao das aves. De seguida, depois 

de um almoço bem recheado e na boa companhia dos 

professores, os alunos tiveram a oportunidade de 

usufruir de uma visita guiada onde puderam observar 

vários animais, as suas características, alimentação e 

foram sensibilizados para a preservação dos animais e 

do seu habitat. Os alunos mostraram muito interesse e 

curiosidade acerca dos temas apresentados pelo guia e 

manifestaram o seu gosto pela realização desta 

atividade. 

Professora Jocelina Francisco 
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Viagem… nos DAC do 5º ano 

Ao longo do ano letivo, os alunos do 5º ano desenvolveram várias atividades no âmbito dos DAC (Domínios de 

Autonomia Curricular) com o objetivo de incrementar aprendizagens essenciais do quinto ano. Assim, nas várias disciplinas, os 

alunos começaram por viajar “… ao meu ser” onde elaboraram a sua biografia através de desenhos, o seu autorretrato, a sua 

autobiografia a partir de um acróstico, identificaram características da sua personalidade, psicológicas e físicas, aferiram o seu 

índice de massa corporal e trataram a informação recolhida. De seguida, viajaram “…ao mundo dos sabores” onde 

reconheceram a importância de uma alimentação saudável para o crescimento de um ser saudável. Deste modo, os alunos 

foram inquiridos acerca da sua alimentação preferida e, a partir deste inquérito, trataram a informação convertendo-a em 

gráficos, elaboraram e ilustraram um livro de receitas bilingue e bases dos tabuleiros do refeitório, pesquisaram e  conceberam 

cartazes acerca da alimentação ao longo da história e em diferentes países, responderam à aplicação da bateria de teste 

FITescola para promover uma alimentação saudável e, de modo a valorizar comportamentos individuais e coletivos 

ambientalmente responsáveis, desenvolveu-se um diálogo com os alunos sobre o ambiente e a sustentabilidade, considerando 

a alimentação e o desperdício. Por fim, viajou-se “…ao mundo das formas” onde os alunos, para referir o contributo das 

grandes viagens para o conhecimento de novas terras, povos e culturas, construíram um painel sobre PORTUGAL do século 

XIII ao século XVII. Também identificaram as formas geométricas de animais, criaram uma “Árvore de Sonho” partindo de uma 

forma geométrica e foram desenvolvidas outras atividades com base na leitura de excertos da obra “A vida mágica da 

sementinha” de Alves Redol, tais como assistir a uma palestra e, por fim, visitar o Jardim Zoológico de Lisboa. 

Professora Jocelina Francisco 
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Cidadão do mundo 

Grupo de Teatro Phantom dinamiza Centros Escolares 

O Grupo de Teatro Phantom, constituído por alunos dos 7.º e 8.º 

anos, deslocou-se aos Centros Escolares de Vermoil , Meirinhas e 

Carnide, durante o mês de maio, para representar a peça Aventuras de 

animais e outros tais…, divertindo alunos e professores.  

A peça retrata a história de um grupo de animais, acompanhado 

por várias personagens de contos de fadas conhecidas do imaginário 

comum, que defendem corajosamente a sua floresta contra o progresso 

irresponsável dos homens, sensibilizando os espetadores para a 

proteção do ambiente e das florestas. 

A peça também foi representada no dia 24 de maio, no Ginásio 

do Colégio, e contou com cerca de 200 espetadores que vieram passar 

um serão diferente e divertido e confirmar o talento deste novo grupo de 

jovens atores. 

Professoras Cristiana Francisco e Sónia Ferreira 

Grupo de Teatro Phantom no V Festival de Teatro Infanto-Juvenil de Pombal 

Tal como em anos anteriores, o Grupo de Teatro Phantom, 

constituído por alunos do 9.º ano e do ensino secundário, participou 

no V Festival de Teatro Infanto-Juvenil de Pombal, apresentando, no 

dia 8 de junho, a peça Há dias de azar…. Esta é uma comédia que 

surpreende o espetador graças às reviravoltas da história de Pedro 

e Cristina, que convidaram alguns amigos para jantar. Mas uma das 

convidadas chega sozinha, desfeita, pois acabava de saber que o 

avião onde vinha o seu marido se tinha despenhado no mar. Ao 

mesmo tempo, o casal anfitrião recebe a notícia de que foi o grande 

e único vencedor do jackpot do Euromilhões. Mas têm de esconder 

a sua euforia…  

Esta peça teve a sua estreia no dia 31 de maio, no ginásio 

do colégio. Os nossos atores e atrizes empenharam-se bastante e, 

mais uma vez, mostraram o seu talento em palco. 

Professoras Cristiana Francisco e Sónia Ferreira 
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Cidadão do mundo 

Dia do “Nariz Vermelho”  

O “Dia do Nariz Vermelho” é uma iniciativa da “Operação Nariz Vermelho”.  

Trata-se de uma Instituição Particular de Solidariedade Social, oficialmente constituída no dia 4 de junho de 2002. 

Todos os anos celebra no dia 1 de junho, o “Dia do Nariz Vermelho”. Trata-se de uma iniciativa de sensibilização junto 

da população para a importância da solidariedade social e que assume várias formas de angariação de fundos que revertem 

a favor da “Operação Nariz Vermelho”, com o objetivo de contribuir para a continuidade da sua missão: Levar alegria à criança 

hospitalizada, aos seus familiares e profissionais de saúde, através da arte e imagem do Doutor Palhaço, de forma regular e 

com uma equipa de profissionais com formação específica.  

Nos dias 3 e 4 de junho foram os “Dias do Nariz Vermelho” no colégio. Com a ajuda de alunos, familiares, professores 

e funcionários, que adquiriram os diversos produtos de merchandising desta instituição, contribuímos de forma bastante 

generosa para esta causa e o nosso donativo foi enviado para esta instituição. 

O colégio mostrou, mais uma vez, a sua generosidade e solidariedade com esta causa tão nobre. 

A psicóloga Paula Jerónimo 

“Job Shadowing – Acompanha um Profissional”  

O Gabinete de Psicologia do colégio criou uma iniciativa que denominou de “Job Shadowing - Acompanha um 

profissional”, que teve como finalidade dar aos alunos do ensino secundário regular, a oportunidade de viverem uma experiência 

em contexto laboral, sendo a "sombra" de um profissional num ambiente real de trabalho.   

Desta forma, os alunos puderam ter uma experiência de contacto com a realidade profissional, numa empresa ou 

instituição, observando a atividade laboral. Pretendeu-se também, que os alunos percebessem como a teoria aprendida em 

sala de aula pode ser aplicada na prática profissional. 

Nos dias 27 e 28 de junho 2019, os alunos que quiseram participar nesta atividade, estiveram em ação em seis 

empresas parceiras, nos distritos de Pombal e Leiria.  

Esta atividade só foi possível devido à atenção e disponibilidade das instituições/empresas.  

O nosso agradecimento pela colaboração e sobretudo, por permitirem aos nossos alunos uma efetiva experiência de 

contacto com a realidade profissional.  

Empresas parceiras do Colégio no âmbito da atividade: 

CARLOS 

GAMEIRO LOPES 

ADVOGADO 

Pedro Aguiar 

Médico Dentista 
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Ciência Viva 

No dia 03 de maio, os alunos dos cursos Científicos-humanísticos do 11.º ano deslocaram-se à localidade do Lousal 

com o intuito de visitar o centro de Ciência Viva, o Museu Mineiro e as minas de exploração de pirite. A visita tinha como 

finalidade o desenvolvimento de diversas competências, tais como a aplicabilidade de conhecimentos no quotidiano e  o 

impacto da exploração e transformação de recursos minerais na sustentabilidade, tomando conhecimento do património 

natural de Portugal. 

Os alunos demonstraram interesse e empenho em todas as atividades que foram propostas pelos diferentes guias 

e ficaram sensibilizados para os problemas relacionados com a exploração mineira. Para tal, foi importante a observação 

in-locu. 

Professoras Isabel Eugénio, Mª Antónia Magalhães e Paula Lopes 

 

Mente sã em corpo são 
 

Atividades de encerramento do ano letivo 2018/19 

O Colégio João de Barros celebrou o final do ano letivo no dia 14 de junho, com diversas atividades.  

Foi com muito entusiasmo e alegria que os nossos alunos participaram no “2.º Rally CJB – Carros de Rolamentos” e foram 

centenas as pessoas que acorreram, participando no “Arraial CJB”, dinamizado pelos alunos do 9.º ano de escolaridade, comendo 

as sardinhas assadas, o caldo verde, as bifanas, a comida vegan, os doces, (…) e, sobretudo, assistindo ao “prato principal”: a 

atuação dos nossos alunos com danças e muita cantoria. 

Uma bela forma de assinalar o final de mais um ano letivo! 

A psicóloga Paula Jerónimo 

A psicóloga Paula Jerónimo 

Sexto ano visita o World of Discoveries e o Jardim 

Botânico do Porto 

No âmbito dos Domínios de Autonomia Curriculares, as turmas do 6.º 

elaboraram, ao longo do ano letivo, vários projetos sobre os Descobrimentos 

e, de forma a consolidar os conhecimentos adquiridos, visitaram o World of 

Discoveries e o Jardim Botânico do Porto no dia 3 de junho. 

No World of Discoveries, museu interativo que reconstrói as aventuras 

dos navegadores portugueses que cruzaram oceanos à descoberta de um 

mundo desconhecido, os alunos começaram por conhecer a evolução das 

caravelas e das naus, visitá-las e ter noção das péssimas condições a que 

estavam sujeitos os marinheiros. De seguida, embarcaram rumo ao Oriente e 

ultrapassaram os vários obstáculos com que se depararam os portugueses, 

tais como o Adamastor. 

No Jardim Botânico do Porto, conheceram algumas espécies de árvores 

trazidas pelos nossos navegadores e ficaram a saber que Sophia de Mello 

Breyner Andresen viveu lá e que foi aquele espaço que a inspirou a escrever 

O Rapaz de Bronze. Assim, puderam conhecer a personagem principal da 

história, assim como o jardim das roseiras e das glicínias. 

Foi uma visita de estudo bastante produtiva e, segundo Simão Pataco do 

6.ºB, “Foi a melhor visita de estudo de sempre. Aprendi muita coisa.” 

Professora Sónia Ferreira  


