
Passatempos
Quadrados mágicos, 
Sopa de Letras, 
Enigma e muito mais!

Poesia
Há poetas na sala! Lê as 
poesias na última página

Horta
As notícias frescas da nossa 
horta

Entrevista

Atividade

Entrevista à 
coordenadora

Ana Maria Silva

Ciência
Viva

Contos

O aniversário especial

A guardiã do sol e da lua

A limpeza do castelo das 
formigas

O dia de Halloween

A doença do não saber

A cascata Lima

O Natal

O meu fim-de-semana

Experiência

Será a água dura ou 
macia?

Relatos
A viagem do Jasmim 
a Itália e a viagem da 
Prayushna ao Nepal

Galeria de artistas
Exposição de desenhos da turma

24
Pequenos
Jornalistas

Mais uma edição do  
jornal do Torel feita pelos 
finalistas do 4ºG

Jornal do Torel
janeiro 2022 | Periodicidade irregular | Ano 3 | Nº3 Diretora Rosário Ribeiro Redação 4ºG Gratuito

No dia 12 de janeiro o Projeto 
Ciência Viva veio à nossa 

sala dinamizar um ateliê chamado 
“Erupção vulcânica”.
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“Água mole em pedra dura”

Eles dinamizaram uma sessão intitulada  
“Água mole em pedra dura” que foi muito divertida  
e muito interessante.

Com eles aprendemos o que é água dura e água 
macia.

Para aprendermos a descobrir a dureza da água 
fizemos uma experiência:

Arranjámos 3 tipos de água:

- água salgada (que fizemos com 200 ml de água 
destilada, 4 gramas de sal e 3 gramas de magnésio); 
água da torneira e água destilada.

Colocámos a mesma quantidade de água dentro de 
três frascos e com a ajuda de uma pipeta deitámos 
uma gota de detergente da loiça em cada frasco e 
agitámos três vezes. Depois esperámos um pouco 
e pusemos os frascos lado a lado para verificar qual 
dos três tipos de água tinha feito mais espuma.

O Nuno ensinou-nos que a água que iria fazer mais 
espuma era a que tivesse menos sais.

Por fim verificámos que a água mais dura (a que 
fazia menos espuma) era a água salgada e a água 
mais macia (a que fazia mais espuma) era a água 
destilada.

Também aprendemos que a água das chuvas não 
tem sais minerais, mas quando entra na terra e se 
mistura com as rochas acumula sais minerais.

Foi uma tarde muito bem passada. Estamos cheios 
de vontade de assistir às próximas sessões. 

No dia 3 de novembro, vieram à nossa sala dois 
monitores do Programa Ciência Viva chamados 
Rita e Nuno.

Entrevista à 
coordenadora
1. Qual é o seu nome completo?
Ana Maria Ferreira Pereira e Silva.

2. Onde nasceu?
Ilha Terceira, Açores.

3. Que curso tirou para ser professora? 
Curso de Professores do 2.º Ciclo, variante 
Educação Física.

4. Porque quis ser professora?
Não foi bem querer, aconteceu.

5. Já teve outra profissão?
Tive alguns part-times enquanto estudava.

6. Já deu aulas noutras escolas?
Sim, já dei aulas em outras escolas de Lisboa e 
também na ilha Terceira.

7. Ficou muito triste quando deixou a sua turma 
para ser coordenadora?
Fiquei surpreendida e um pouco triste, mas estou 
muito presente na turma no âmbito do Apoio 
Educativo. 

8. Gosta de ser coordenadora da escola? Quais são 
as tarefas que tem de fazer no seu trabalho? 
Estou a gostar da experiência. Está a ser uma 
aprendizagem diária. São muitas e exigentes as 
tarefas a realizar atendendo à carga horária atribuída 
(20 horas para Apoio Educativo + 5 horas para 
coordenação). No que respeita à coordenação, 
entre outras tarefas, é necessário: orientar as 
Assistentes Operacionais (tarefas e horários); apoiar 
os Professores no que for necessário; organizar/ 
dinamizar atividades a nível de escola; interagir com 
os parceiros da comunidade educativa (Junta de 
Freguesia, Câmara Municipal, Associação de Pais, 
Encarregados de Educação, entre outros).

9.  Gosta das pessoas com quem trabalha na 
escola?
Sim, gosto das pessoas com quem trabalho.

10. Que disciplina 
gosta mais de 
ensinar?
Gosto muito de 
trabalhar poesia, 
expressões e 
estudo do meio.

11. Quando um 
professor falta 
e tem de ficar com a turma o que gosta mais de 
fazer com os alunos? 
Depende da turma, mas gosto de começar com uma 
boa conversa acerca das expectativas dos alunos, 
dos seus gostos e preferências. 

12.  Acha que a nossa escola está bem organizada?
Penso que há aspetos a melhorar, nomeadamente a 
nível da organização dos recreios e da biblioteca.

13.  Acha que a nossa escola precisa de mudar?
Acho que qualquer escola se deve manter atualizada 
e atenta às mudanças da sociedade.

14.  O que gosta mais de fazer nos tempos livres?
Nos meus tempos livres gosto de passear (andar a 
pé) e de fazer trabalhos manuais (pinturas, costura, 
colagens).

15. Quando era pequena qual era o seu brinquedo 
favorito?
As minhas bonecas e uma mini máquina de costura 
que adorava.

16.  Gosta de animais? Qual é o seu animal 
preferido?
Gosto muito de animais, principalmente de gatos.

17.  Gosta de pintar?
Adoro pintar, quer seja com canetas, lápis ou tintas.

18.  O que vai fazer quando se reformar?
Não faço a mínima ideia!!!

  Entrevista feita pelos alunos do 4ºG
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A minha 
viagem a Itália

A minha viagem a Itália foi muito especial.

Antes de mais vou contar-vos que fui com o meu 
pai, com a minha avó Adelina e com uma amiga do 
meu pai, a Isabel.  

Na noite em que eu cheguei ao aeroporto de Roma 
(Roma Fiumicino) fomos logo para o nosso hotel 
(Hotel Canova) deixar as malas. A seguir fomos 
comer a um restaurante tipicamente italiano, 
chamava-se Trattoria, e tinha uma esplanada na rua. 
Comi uma deliciosa Calzone, que é umas espécie 
de piza fechada com legumes, tomate e queijo e 
soube-me muito bem. 

Na segunda-feira de manhã eu e o meu pai fomos 
comer panquecas a um café que tinha vista para 
o Coliseu. Antes do almoço ainda conseguimos 
ir à Piazza de San Pedro na Cidade do Vaticano 
e entrámos na basílica de San Pedro. Eu gostei, e 
estava tudo escrito em Latim, foi muito giro. A seguir 
fomos ao Palatino ver as antigas ruínas incluindo o 
Coliseu de Roma, que já tinha visto por fora, por ser 
tão grande. O Coliseu foi construído entre o ano 20 
e 69 anos depois de Cristo. Estão a ver há quanto 
anos já está lá? 

Na terça-feira fomos ao mesmo sítio das panquecas. 
Os turistas estavam sentados e os romanos 
tomavam café de pé ou bebiam o seu cappuccino 
ou expresso. Os empregados eram rápidos e 
falavam alto. Nesse dia fomos ao museu MAXXI 
ver exposições. Depois fomos ao museu Etrusco 
descobrir uma civilização que vivia perto de Roma 

e que existia antes dos Romanos. Da parte da 
tarde fomos a Trastevere e comemos no melhor 
restaurante de Trastevere chamado Da Enzo,  
depois fomos para o hotel dormir.

Na quarta-feira deixámos as malas no hotel; fomos 
à Fontanna di Trevi e eu atirei uma moeda para lá. 
Mais tarde fomos fazer o chek-out e fomos almoçar 
a um restaurante. Às 16:30 fomos para Pescara e 
chegámos lá às 20:00.

Nos outros dias fomos às compras comprar uns 
ténis para mim, também fomos à praia de Pescara  
e o mais giro é que fomos à exposição do meu pai.

Ele fez esculturas de umas cadeiras em cima  
de outras cadeiras. De resto ficámos no hotel. 

Mas houve um problema com a minha avó.

Ela comprou um vestido numa loja e saiu de lá sem 
lhe terem tirado a etiqueta do alarme. Então, quando 
ela saiu o alarme começou a tocar e ela teve de 
voltar atrás para tirar a etiqueta. Mais tarde ela foi 
experimentar o vestido ao hotel e não lhe servia, 
mas já não o pôde trocar porque tinha deitado fora 
o talão de compra.

Depois de tudo isso ainda fomos a umas lojas de 
maquilhagem para a minha avó e a amiga dela 
fazerem compras.

Gostei muito da viagem que foi muito gira.  Jasmim 

Barateiro

Erupção vulcânica

Essas senhoras vieram dinamizar um ateliê chamado 
“Erupção vulcânica”.

Na primeira parte nós estivemos a apreender o que 
são placas tectónicas e como nasce um vulcão.

Na segunda parte fizemos uma experiência muito 
divertida que envolvia um cartão com uma tampa 
colada no centro. Para a experiência acontecer 
tínhamos de colocar dentro da tampa meia colher 
de chá de bicarbonato de sódio e depois usámos 
uma pipeta para pôr vinagre misturado com  
corante vermelho. E assim o vinagre reagia com  
o bicarbonato de sódio e fazia uma mini explosão.

Trabalhámos em grupos e cada um de nós fez uma 
explosão e teve de contornar a mancha que ficava 
depois dessa explosão e encher esse espaço com 
plasticina, que servia para fazer de lava.

No final as monitoras mostraram-nos duas pedras 
diferentes, uma muito leve, de erupção explosiva  
e outra muito pesada, de erupção efusiva. 

Gostámos muito da experiência e queremos fazê-la 
outra vez.  Carolina Diogo

No dia 12 de janeiro vieram à nossa escola duas senhoras,  
do Projeto Ciência Viva, muito simpáticas e muito inteligentes  
(mas que não eram cientistas) chamadas Rita e Carla.  
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A minha 
viagem ao 
Nepal

N o mês de novembro de 2021 fui passar umas férias ao Nepal. Fiz a viagem 
com o meu pai. Nós fomos ter com a minha mãe que já estava lá.

Quando chegámos ao aeroporto não estava ninguém da nossa família à nossa 
espera, porque eles pensavam que o avião ia chegar atrasado, então apanhámos 
um táxi e fomos para a nossa casa. Quando lá chegámos eu vi a minha avó e ela 
começou logo a chorar de felicidade. Eu fiquei muito feliz por ver todas as pessoas 
da minha família. Comecei logo a brincar com os meus primos e as minhas primas 
e depois fui jantar e dormir.

Durante a minha estadia no Nepal participei numa festa tradicional “Gunyo Chola”. 
Vesti um fato vermelho, fiz tranças no cabelo e a minha tia maquilhou-me. Depois 
fomos para o templo, almoçámos lá, dançámos muito e também jantámos lá. A 
festa foi muito bonita.

Enquanto estive no Nepal, o meu avô ensinou-me a andar de mota. Achei muito 
fixe e muito divertido.

Ao fim de 12 dias tive de fazer as malas e regressar a Lisboa.

Adorei a minha viagem ao Nepal.  Prayushna Thapa

A guardiã do sol e da lua

Era uma vez uma linda menina chamada Sofia.

Ela vivia numa casa muito pequenina com duas 
janelas, dois quartos, uma cozinha onde só cabiam 
quatro pessoas, uma casa de banho com uma sanita, 
um chuveiro e uma torneira. Também tinham uma 
salinha com uma televisão e um sofá.

Sofia, mesmo tendo uma casa pequena, vivia bem 
com a sua mãe que trabalhava no restaurante que 
tinha as melhores comidas da cidade.

Numa bela manhã de verão, a Sofia foi dar um 
passeio na floresta ao pé do rio Tejo. Quando 
chegou ao pé do rio, começou a ver golfinhos. 

De repente, Sofia ouviu uma voz muito bonita a 
cantar. 

-Mas de onde é que vem 
esta belíssima voz? – 
perguntou ela.

- Vem do mar! - 
respondeu-lhe 
um golfinho 
roxo.

- 

Não, não vem, querido golfinho! Sou eu, 
a princesa Emília sereia que está a cantar. - 
respondeu uma linda sereia que tinha acabado 
de saltar do mar. 

– Querida Sofia foste a escolhida para salvar o 
mundo das sereias. Tens de derrotar a malvada dos 
sete tentáculos.

- Mas como queres que eu a derrote? Não consigo 
respirar debaixo do mar! – respondeu Sofia.

- Não te preocupes! Vou dar-te um amuleto que te 
irá transformar numa sereia - disse a Emília.

Entraram no mar e fizeram vários testes como lutar 
ao mesmo tempo contra vinte tubarões carnívoros, 
usar magia de sereia, fazer escudos de algas e etc…

Até que chegou a noite da luta. A lua estava rosa 
choque.

- Que estranho… a lua não costuma estar rosa. 
Emília, o que se passa? -perguntou a Sofia. 

- Ó Sofia, ainda não te disse que és a guardiã do sol 
e da lua - disse a Emília. – Esta lua vai ajudar-te na 
grande luta.

Até que começou a luta. Pa poun pi la… estes eram 
os barulhos que se ouviam debaixo da água.

Sofia ganhou e a sereia tornou-se a sua melhor 
amiga. De vez em quando vai jantar com a Sofia 
e a sua mãe.  Amélia Oliveira (texto),  Adriano Barahona 

(desenho)

CONTORELATO
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O meu 
fim de semana

O Natal

N o sábado eu fui ao supermercado e comprei 
imensas coisas. Quando cheguei a casa fui fazer 

cupcakes com a minha irmã. Os cupcakes ficaram 
bonitos, mas não podíamos comer porque eram 
para a sobremesa do jantar. Então fomos fazer 
brincadeiras: atámos os nossos pés e fomos buscar 
o tablet e fizemos uma espécie de cinema porque 
pusemos tudo escuro e começámos a ver vídeos

Vieram três pessoas a nossa casa mas como eu 
estava muito cansado adormeci.

No domingo quando acordei eu fui jogar um jogo 
novo que é muito fixe e viciante. 

Depois fui almoçar casa da minha avó, e depois fui 
ver um filme que se chama  ”Família Adams 2” e foi 
muito divertido.  Zacaria Costa

O Natal é para as pessoas se juntaram e fazerem as suas árvores de Natal. No dia 
25 de dezembro é o dia de Natal e as famílias juntam-se e trocam presentes. 

Normalmente dizem para as crianças terem imaginação e dizem que quem entrega 
os presentes é o pai Natal, mas os adultos dizem isso só para as crianças terem 
imaginação, porque quem entrega os presentes são os pais.

Na parte religiosa, o Natal é para celebrar o nascimento de Jesus. As igrejas são 
enfeitadas com os presépios a representar como Jesus nasceu.  Á meia noite de 
dia 24 de dezembro as pessoas vão à missa onde é colocado o Menino Jesus na 
sua cama feita de palha. Essa missa é chamada a “missa do galo”.  Sara Ferreira

A cascata Lima

Numa velha aldeia muito pequena chamada Aldeia 
da Cascata, havia um velho alfaiate com fatos 

maravilhosos. Usava linhas mágicas vermelhas e 
brancas que encontrava na tal cascata com sol e água 
cristalina. Montes de criaturas iam lá beber água.

As linhas encontravam-se pelos nenúfares 
reluzentes brancos, rosa claro e verdes, com uma 
pequena luz lá dentro amarela.

Certa manhã o alfaiate foi buscar um dedal para ele 
cozer os belos fatos. Mas quando lá chegou ouviu 
uma voz aguda, mas tão bonita que os pássaros 
dançavam entre a linda voz.

- Olá, vejo-te sempre que vens aqui buscar linhas, 
mas agora o que queres?

- Quero um dedal, mas quem és tu? –perguntou o 
alfaiate com uma sensação estranha.

-Eu digo-te, sou a cascata e chamo-me Lima. Hoje 
vou precisar da tua ajuda. Necessito que me digas se 
sou um segredo para os aldeões?

-A! Não te preocupes, ninguém lá da aldeia vem à 
floresta, mas se tu quiseres eu posso sempre pôr 
uma ou várias placas a dizer “perigo!” 

- Muito obrigada. 

As árvores estenderam os seus longos ramos e 
deram madeira para o placard, tinta vermelha para 
escrever “perigo” e o tal dedal.

De repente montes de pessoas invadiram a floresta 
que se transformou em pó.

A Lima, os animais, as árvores e toda a floresta 
sofreram. Os aldeões arrependeram-se do que tinha 
feito e começaram a ajudar o alfaiate a recompor a 
floresta com a madeira mágica que as árvores lhe 
tinham dado.

E a aldeia passou a ajudar mais a floresta.  Júlia 

Francisco (texto), Pilar Noivo (desenho) 

Desenho de Madalena Gascão
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O dia de Halloween

Na sexta-feira, 29 de outubro a minha turma veio 
para a escola mascarada, porque era Halloween.

De manhã tirámos uma foto todos juntos e depois 
uma individual.

Na nossa turma houve muitas pessoas que se 
mascararam de vampiros mas outros também foram 
de bruxas, de Harley Queen, etc.

Depois de tirar as fotos corrigimos uma ficha do livro 
de português de quinta-feira.

Quando acabamos de corrigir a professora Marta 
imprimiu desenhos pop-up para nós colorirmos.

A seguir fomos lanchar e quando acabamos de 
lanchar fomos para o recreio.

Passado 2 horas de recreio fomos para a sala.

Quando chegamos à sala fizemos desenhos livres no 
caderno de desenhos.

Depois tivemos outro recreio e de seguida fomos 
almoçar.

Quando acabamos de almoçar estava a chover 
então fizemos o recreio na sala.

Passado 1 hora acabou o recreio, a professora Ruca 
chegou e começámos a assembleia de turma e 
falamos sobre os trabalhos que fizemos durante a 
semana.

Passado mais ou menos 40 minutos a professora de 
inglês chegou e começámos a aula de inglês.

Na aula de inglês pintamos à nossa maneira um 
esqueleto que estava no livro de inglês. Quando 
acabámos de pintar fomos lanchar.

Quando acabamos de lanchar, como estava a 
chover fizemos outra vez o recreio na sala.

Depois tivemos a aula de A.E.C. na sala, porque 
estava a chover e havia um produtos para ratos na 
horta.

Quando a A.E.C. acabou fomos para casa. 
  Rita Marques

A limpeza do 
Castelo das 
Formigas

Há muito muito tempo atrás, 
havia um rei chamado Rei 

Formiga que vivia num castelo – o 
Castelo das Formigas.

Certo dia houve um grande 
banquete e a sala de banquetes 
ficou toda suja. Havia esparguete, 
Ketchup, almondegas, arroz e 
pedaços de cebola espalhados 
pelo chão de todo o castelo.

No final do banquete o rei 
chamou o Joaquim  
e falou com ele:

- Joaquim, o castelo está muito 
sujo e não sei o que fazer para o 
limpar. Tens alguma ideia?

O Joaquim pensou durante 
alguns segundos e respondeu:

- Sim, sua Majestade. Acho que 
tenho uma ideia. Ontem brinquei 
com uma formiga que andava nas 
torres do castelo e agora lembrei-
me que ela nos pode ajudar. 

- Isso parece-me uma excelente 
ideia. Podes ir chamá-la?

- Sim. Vou já chamá-la, sua 
Majestade.

O Joaquim correu pelo castelo, 
saltou para cima de uma torre 
e encontrou a formiga com 
quem tinha brincado na véspera. 
Perguntou-lhe se ela o podia 
ajudar naquela tarefa e ela 
respondeu que sim.

O Joaquim foi à sala do banquete 
e mostrou-lhe a sujidade. Com 
todas as suas forças ela começou 
a comer todos os restos de 

comida que via pelo chão. Limpou 
tudo muito bem em meia hora e a 
sala ficou a brilhar. 

A seguir ela foi chamar o Joaquim 
para lhe mostrar o trabalho que 
tinha feito.

Ele deu-lhe os parabéns e 
convidou-a para um banquete.

Para celebrar a limpeza o Joaquim 
chamou todas as formigas do 
castelo e jogou com elas uma 
“Caça à bandeira do castelo”.

No final chamaram o rei e 
mostraram-lhe a sala toda limpa.

O rei agradeceu ao Joaquim e 
à formiga e, a partir desse dia, a 
formiga foi nomeada “aspirador 
do castelo”.  História inventada pelos 

alunos do 4ºG

O aniversário especial

Era uma vez uma menina 
chamada Rosa que fazia anos e 

a mãe acordou-a e disse-lhe:

- Bom dia filha, fiz o teu pequeno 
almoço favorito.

Quando a mãe disse aquilo, a Rosa 
foi a correr para a cozinha.

Depois quando chegou à cozinha 
havia várias coisas na mesa como por exemplo: 
tostas mistas, torradas, salada de frutas, etc.

Quando acabaram de tomar o pequeno almoço a 
mãe exclamou:

- Tenho uma surpresa enorme para ti!  

- Qual é? – perguntou a Rosa.

- Vamos ao mundo das bolas de Berlim!

- Siiiiiiiiiiiiiiiiiiimmmmm! – exclamou a 
Rosa.

-  Mas primeiro vou buscar um saco 
gigante para pôr as bolas de Berlim! – 

disse a Rosa.

Mas a Rosa começou a ouvir o choro da sua irmã 
Ritinha e descobriu que tudo não passava de um 
sonho.  Rita Costa
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O ar, uma coisa tão misteriosa, não se consegue ver 
nem sentir. A forma como ele entra no nosso corpo 
e como nos ajuda a viver é muito estranha. Mesmo 
quando estamos a dormir não nos esquecemos de 
respirar. Quando estamos  a saltar, brincar ou dançar 
ficamos com falta de ar. Debaixo de água não 
conseguimos respirar.

Toda a gente precisa de ar, incluindo os animais e 
as plantas. São as plantas e as árvores que nos dão 
oxigénio para o ar. Por isso, quando estamos a cortar 
uma árvore, devemos lembrar-nos disso.  Alice Costa

O ar

Há muito tempo atrás, vivia num reino muito 
conhecido, o rei Sabe Tudo.

Um dia, a sua empregada Elisabete foi ter com ele e 
disse:

- Majestade um dos cozinheiros perguntou-me se eu 
sabia o que era aquela bola brilhante no céu.

-E? - Perguntou o rei Sabe Tudo.

Ela respirou fundo e disse:

- Eu também não sei e como o senhor sabe tudo 
podia-nos explicar o que é aquilo.

O rei ficou em silêncio a pensar na sua resposta. 
Depois de algum tempo respondeu:

- Olhem só, eu não sei, é como se fosse uma… doença! 

De repente o rei chamou todos os médicos e 
farmacêuticos para ver se eles conheciam aquela 
doença, mas todos disseram que não. Eles disseram 
que se ele quisesse saber que tipo de doença era 
aquela tinham de chamar o rei Dicionário, e foi isso 
mesmo que ele fez. Quando o rei Dicionário chegou 
perguntou o que é que o rei queria. O rei Sabe Tudo 
explicou tudo o que tinha acontecido. O rei Dicionário 
explicou que às vezes as pessoas não sabem todas as 
coisas e que aquilo é bem normal. O rei Sabe Tudo 
por fim disse:

- Ok, eu já compreendo. Obrigado pela explicação 
que me deste.  E depois daquele dia ele ficou a ser 
conhecido pelo rei Sabe Quase Tudo.  Luisa Pinto (texto) 

e Madalena Gascão (desenho)
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Hoje, dia 29 de novembro, fomos fazer 
plantações.

Plantámos 24 pés de alface, 12 pés de alho francês e 
150 pés de cebolo que a Ruca comprou na Feira do 
Relógio.

A terra estava muito húmida por ter chovido e, como 
é argilosa, parecia barro.

Enquanto estávamos a revolver a terra, a Pilar 
encontrou duas minhocas que trouxemos para a sala 
de aula para todos poderem ver.

No dia 30 de novembro, plantámos 100 pés de 
cebola. Tivemos muito trabalho, mas o professor 
José Carlos ajudou-nos.

No dia 14 de janeiro fomos à horta com a Ruca. 
Começámos por ver pimentos, morangos e um 
tomateiro. Havia algumas abóboras, à volta de um 
canteiro.

Depois a Ruca explicou-nos para que serve uma 
planta chamada “malva” e, a seguir, vimos que as 
favas que o professor Zé Carlos tinham plantado 
estavam a crescer muito.

A Ruca também nos mostrou a diferença entre o 
alho francês e a cebola e pediu à Luísa para contar 
as alfaces. Eram 23 ou 24. 

Pouco depois vimos espinafres e alfazema.

A Ruca pediu-nos para apontar para as ervilhas, 
porque estavam um bocado escondidas.

Havia uma linda e pequena palmeira.

Também vimos coentros, salsa e rabanetes.

E, por fim, vimos três árvores: um limoeiro, um 
abacateiro e uma nespereira.

Adorámos esta visita guiada pela Ruca, porque 
aprendemos a identificar muitas plantas.  Texto da 

Amélia Oliveira melhorado pela turma

PROJETO

Noticías da 
horta

A visita à horta guiada  
pela Ruca

PROJETO

Alfaces

Espinafres
Maracujá Favas

Cebolas

29 de novembro 14 de dezembro

3 de janeiro
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Tenho capa, mas não sou estudante.

Tenho lombada, mas não sou boi.

Tenho folhas, mas não sou árvore.

Quem sou eu, afinal???

R: Sou um livro
Sandro

Desenho à vista pelo Hemanta

Pintura da Alice Costa

Animais pelo Hemanta Regmi

Animais pela Sunera Khan

GALERIA DE ARTISTAS ADIVINHAS

Qual é coisa, qual é ela,Que passa diante do sol e não faz sombra?
R: É o vento

Qual é coisa, qual é ela,Cheia de furinhos,Mas consegue chupar a água?
R: É a esponja

Qual é coisa, qual é ela,Que quanto mais eu tiroMais eu tenho?
R: São as fotografias

Qual é o queijo que sente dor?R: É o queijo ralado

JoanaQual é coisa
, qual é ela

,

Que quanto m
ais seca est

á,

mais molhada
 fica?

R: É a toalh
a

Qual é coisa
, qual é ela

,

Que tem cida
des, lojas, 

ruas e 

nenhuma pess
oa?

R: É o mapa

Qual é coisa
, qual é ela

,

que tem asa 
mas não voa,

que tem bico
 mas não bic

a?

R: É o bule

O que é que 
de dia fica n

o céu

E de noite fi
ca na água?

R: É a denta
dura. 

Joana

O que é, o que é,Que toda a gente usa,Mas que embora tenha álcool,Não deixa as pessoas tontas?R: É o álcool gel

O que é, o que é,Que dá luz,
Mas não é o sol nem são lâmpadas?R: É o fogo

O que é, o que é,Que não é chão Mas nós pomos-lhe os pés em cima?R: São os sapatos

Rosa

???? ??
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QUADRADOS MÁGICOS

SOPA DE LETRAS

PASSA-
TEM-
POS

PIADASSerá que consegues resolver os quadrados mágicos do Tomás e do Salvador?

Vê se descobres todos os ossos escondidos na sopa 
de letras do Vasco.

COSTELA

RÁDIO

FALANGE

FÉMUR

VÉRTEBRA

ÚMERO

MAXILAR

ENIGMA DA OLÍVIA

Olivia Lee

8 + 4 - 3 = 9

Tomás Pereira

30

30

34 34

30

3
0

3
0

13

13

30

30

3434

30

3
0

3
0

13

17

17

17

13

40

40

34 30

3
6

4
4

22

18

40

40

3430

3
6

4
4

22

22

12

18

18

António Salvador

10

16

3

7

14

4

15

6

13

10

5

16

3

7

12

1

14

4

15

6

4

13

2

11

8

F E M U R C I E

K A A N T P C E

M E L X M O J V

A S I A S I E M

X L V T N R A U

I C E F T G L U

L L B E D I E M

A S B M L H C E

R R X U W B A R

A U E R A D I O

FEMURCIE

KAANTPCE

MELXMOJV

ASIASIEM

XLVTNRAU

ICEFTGLU

LLBEDIEM

ASBMLHCE

RRXUWBAR

AUERADIO

SOLUÇÕES

O que diz o 0, 
quando encontra o 8?

- Olá, amigo! 
Hoje usaste um cinto?

Qual é o nome do 
órgão mal-educado?

Intestino grosso.Qual é o 
melhor chá 
para quem é 
careca.
 
É o chápeu.

Qual é o 
nome do peixe 
que deu um 
estrondo? 

Aaaaatum.
O que é que diz a 
zebra à mosca?

Tu estás na minha 
lista negra?

Qual é o nome 
da namorada 
do Pedro?

Pedra.

Joana Martins

Sebastião Barata

Sebastião Barata

Sebastião Barata

Sandro Dantas

Uma banana queria 
matar-se. O que é 
que ela disse?

Macacos me mordam.
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Olá a todos,

Cá estamos nós com mais um número do nosso 
jornal, depois de um longo período em que, por 
motivos vários, não conseguimos fazer sair nenhum 
exemplar.

E como “mais vais vale tarde que nunca” voltámos 
e cá estamos nós com muitas novidades para os 
nossos leitores.

Neste número podem ler uma entrevista à 
coordenadora da escola, relatos de atividades que 
temos vindo a realizar, relatos de viagens de alguns 
de nós, várias histórias que inventámos e ilustrámos, 
alguns passatempos, desenhos, fotografias da nossa 
horta, etc.

Esperamos que se divirtam e que passem um bom 
bocado a ler e a ver o que fomos registando para 
vocês. E não se esqueçam, divulguem a todos os 
vossos familiares e amigos o nosso Jornal do Torel, 
por favor.

Por último, queremos agradecer à Rita, mãe do 
Vasco, que com uma permanente disponibilidade 
nos paginou este jornal e à Junta de Freguesia 
de Santo António que nos vai imprimir mais este 
número.

Os alunos do 4ºG  

Este é o metro quadrado construido por 100 
decímetros quadrados pintados por nós.

Direção Rosário Ribeiro Sede: Redação, Administração e Publicidade 
Rua do Telhal, nº 10, 1150 346 Lisboa Redatores Adriano Barahona; Alice 
Costa; Amélia Oliveira; António Salvador; Carolina Diogo; Hemanta 
Regmi; Jasmim Barateiro; Joana Martins; Júlia Raposo; Luísa Pinto; 
Madalena Gascão; Miguel Gomes; Olívia Lee; Pilar Noivo; Prayushna 
Thapa; Rita Marques; Rosa Cruz; Sandro d’Antas; Sara Ferreira; Sebastião 
Barata; Sunera Khan; Tomás Pereira; Vasco São Vicente; Zacaria Costa

editorial

Rosário Ribeiro
Professora 4ºG

Jornal do Torel

EDITORIALPOESIA

M2

Se não há tristeza, não há alegria,
Isto é comédia
E também poesia.

Quem foi ao ar perdeu o lugar.
Chega o dono toca a largar.
Se está confortável deixa-o estar.

 Miguel Gomes

Eu gosto de passear,
Lindas coisas ver,

É tão bom admirar,
Novas coisas conhecer.

 Rosa Cruz


