
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olá amig@s 
 

 Cá estamos de volta mais uma vez 
para contar as novidades da nossa terra e 
da nossa escola. 
 Antes, o nosso jornal deseja um bom 
ano novo, paz e muito amor, a todos os 
nossos leitores desejando para todos um 
bom ano de “2006”. 
 Nesta gazeta vamos contar o que se 
passou na nossa Festa de Natal, nas 
Janeiras, na aula de pintura, nas Visitas de 
Estudo que fizemos, no Carnaval e ainda 
falaremos de muitos outros assuntos. 

Boas leituras! 
Margarida e Vasco (4º ano) 
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Edição Especial! 
Na próxima edição juntaremos os vinte e 

cinco jornais já publicados. 

Serão sete anos da história de uma escola 

pequenina, mas com muito para contar!  



O senhor Bispo na escola 
 

No dia 2 de Março de 2006, o 
Senhor Bispo veio à escola de São 
Facundo.  

Quando o Senhor Bispo entrou na 
sala nós levantámo-nos e depois o senhor 
Bispo disse para nos sentarmos. A seguir o 
professor Américo começou a tocar viola e 
nós cantámos a canção “Põe a mão na mão 
do meu Senhor”. 
 Na nossa escola, o Senhor Bispo viu 
o que nós tínhamos feito nos computadores 
e perguntou ao professor como é que nós 
trabalhávamos nos computadores. 
 E o senhor professor Américo disse 
que trabalhavam dois meninos em cada 
computador. 
 Nos tirámos uma fotografia com o 
Senhor Bispo e ele depois perguntou quem 
é que fez o terço que está pendurado na 
chaminé. O Senhor Bispo disse ao Nélio 
que se ele fizesse outro terço que ele 
comprava-lho. 
 O Senhor Bispo esteve a ler o texto 
que eu estava a fazer e corrigiu um erro. 

Nós vimos o Senhor Bispo outra vez 
no Centro de Dia pois ele também lá foi 
comer. 
 O Senhor Bispo ia acompanhado 
com o senhor padre Manuel Mendonça e o 
senhor padre Martinho. 
Ele também nos perguntou o que tínhamos 
almoçado e nós dissemos que foi sopa de 
caldo verde, batatas fritas, arroz, bife com 
molho e bolo de canela. 
 Eu gostei muito da visita do Senhor 
Bispo. 
Texto escrito por Cátia do (3ºano) e passado no computador 

por Ana Margarida do (4ºano) 
 

  
 

“Romeu e Julieta”  
 

 No dia 7 de Janeiro de 2006, na Casa 
do Povo de São Facundo, os alunos da 
Escola de São Facundo apresentaram uma 
peça de teatro que se chamava “Romeu e 
Julieta no Reino da Zonalheira“.  

A Casa do Povo estava cheia de 
gente, que vieram da Barrada, Ameixeira, 
Vale de Zebrinho, de São Facundo, de 
Rossio ao Sul do Tejo, etc. Até havia gente 
de Lisboa. 

Eu era a Julieta e a Diana era o 
Romeu. A Rainha era a Ana Margarida, o 
Rei era o Diogo. Os outros actores dos dois 
reinos eram o Vasco, a Cátia, a Ana Maria, 
a Rute e o Nélio.  

O Tomás e o Daniel do 1º ano eram 
os maestros e o João Vítor, João Carlos e o 
Zeca, também do 1º ano eram os 
dançarinos e cantores. 

O Eduardo foi o apresentador. 
Eu não me enganei a dizer a minha 

parte e 
gostei muito de fazer Teatro. 
Texto escrito por Raquel e passado no computador por 

Cátia e Raquel (3ºano) 

 

 

 
 

 



A Festa 
  

 No dia 7 de Janeiro de 2006, os 
alunos da Escola de São Facundo foram 
fazer teatro na Casa do Povo de São 
Facundo. 
 O Teatro foi às 19h30m e havia 
muita gente. Até os escuteiros do Rossio ao 
Sul do Tejo vieram ao Teatro. 
 O Teatro chamava-se “Romeu e a 
Julieta no Reino da Zonalheira”. 
 O Teatro foi muito giro. 
 A Julieta era a Raquel; o Romeu era 
eu; a Rainha era a Ana Margarida; o Rei 
era o Diogo; a afilhada da Rainha era a 
Rute; o afilhado do Rei era o Vasco; os 
maestros eram o Tomás; o apresentador era 
o Eduardo e os cantores eram o Daniel, o 
Tomás, o João Carlos, o José Carlos e o 
João Vítor. 
 A Rute a Cátia, a Ana Maria, o 
Vasco e o Nélio estavam vestidos 
normalmente. 
 A Associação de Caçadores deu uma 
prenda a cada um de nós, que era o lápis, 
uma caneta e uma borracha.  
Havia muitas coisas para comer. Eu só bebi 
um sumo de “ice tea” e só comi um bolo de 
bolachas 
Porque me doía a barriga. 
 Nós cantámos a “Senhora da 
Agonia, ”Sou Marinheiro”, “as Janeiras”, 
“os sinos da minha aldeia” e o “Natal em 
São Facundo”. 
 Eu adorei a nossa festa de Natal. 
Texto escrito por Diana e passado no computador por Diana 

do (3ºano)  

 

 

 

 

 

 

 

O computador  
 

 No dia 19 de Janeiro de 2006, o 
Diogo foi atender o telefone e era uma 
senhora do Modelo a dizer que tínhamos 
ganho um computador. 
 Nós gritámos de alegria. Eu fiquei 
muito contente pois assim já temos doze 
computadores contando com os portáteis. 

Para ganharmos este computador era 
preciso juntarmos 1600 pontos. 
 No próximo jornal já daremos 
notícias do novo computador. 
 Eu gostei da notícia. 
Texto escrito por Raquel e passado no computador por Cátia 

e Raquel do (3ªano) 

 

A ida a Lisboa 
 

No dia 11 de Janeiro de 2006, eu, a 
minha mãe e o meu pai fomos a Lisboa ao 
Dentista. 

Eu fui para o comboio com o 
Manuel que ia para Santarém ao médico. 
 Nós quando chegamos a Lisboa 
fomos apanhar um táxi para ir para o 
hospital. 

Eu quando cheguei ao hospital fui 
para a Estomatologia. 
 Depois fui à minha médica à 
Doutora Maria João Castro, depois eu disse 
à médica que me doíam os dentes. 
 Ela disse que era uma raiz e 
arrancou-me a raiz. Depois viu outra raiz e 
também a arrancou.  

Depois eu sai do hospital e fui para o 
jardim comer. 
 De seguida vim para a estação de 
Santa Apolónia em Lisboa, para me vir 
embora para Abrantes. 

Depois ainda apanhei boleia com o 
Zé Artur, que é o tio da Diana, da Estação 
de Abrantes até à minha casa. 



Eu gostei muito de ter ido a Lisboa. 
Texto escrito por Vasco e passado no computador por Vasco 

e Ana Margarida (4ºano) 

 

As eleições  
 
 No dia 22 de Janeiro de 2006, 
realizou-se as eleições presidenciais em 
Portugal. Quem se candidatou foi o 
professor Cavaco Silva, o Doutor Manuel 
Alegre, o Doutor Mário Soares, o Doutor 
Jerónimo Sousa, o professor Francisco 
Louça e o Doutor Garcia Pereira. 
  Quem ganhou em São Facundo foi o 
Doutor Manuel Alegre com 109 votos. Em 
segundo lugar ficou o Professor Cavaco  
Silva com 63 votos, em terceiro ficou o 
Doutor Mário Soares com 59 votos em 
quarto lugar ficou o Doutor Jerónimo de 
Sousa com 49 em quinto lugar ficou o 
Professor Francisco Louça com 42 e 
finalmente o Doutor Garcia Pereira com 0 
votos. 
 Quem ganhou as eleições 
presidenciais foi o Professor Cavaco Silva. 

Eu gosto que houve-se eleições. 
Texto escrito e passado no computador por Ana 
Margarida e Vasco (4ºano)  

 

Neve em São facundo!  
 

 No dia 29 de Janeiro de 2006, caiu 
neve em todo o lado e, por isso muitas 
pessoas saíram à rua para brincar com ela.   
 Em Vale de Zebrinho caiu pouca 
neve, mas em Santarém ou em Torres 
Novas caiu muita, que já dava para fazer 
bolas e bonecos de neve. 
 Em também gostaria que cai-se muita 
neve em Vale de Zebrinho, eu nunca tinha 
visto cair neve, eu fiquei contente. 

Eu já tinha ido à Serra da Estrela 
com os meus pais e os meus tios ver a neve. 

A minha tia nesse dia foi acordar-me 
as 10h30m para eu ver a neve a cair. 

Eu gostei muito de ver cair neve e 
espero que caia muitas mais vez neve. 

O meu pai disse-me que agora, na 
Serra da Estrela, estava a cair muita neve e 
eu pedi ao meu pai se podíamos ir à Serra 
da Estrela em Fevereiro. 

O meu primo Paulo nunca tinha visto 
neve e também ficou muito contente. 

Os vidros dos carros das pessoas 
ficaram cheios de neve e não conseguiam 
pô-los a trabalhar, por causa do frio.  

De manhã, os carros dos meus pais 
não trabalhavam e as torneiras não corriam 
água. A minha mãe teve de ir buscar água 
ao tanque da minha avó Ermelinda e o 
tanque também tinha a água congelada  

Eu gostei muito de ver cair neve. 
 Texto escrito por Ana Margarida e passado no computador 

por Vasco e Ana Margarida (4ºano) 

 

A neve 
 
 No dia 29 de Janeiro de 2006, de 
manhã, caiu neve em toda a Freguesia de 
São Facundo. 
 A neve caiu em São Facundo, em 
Vale de Zebrinho, na Barrada, na Esteveira 
e na Ameixeira. Nós gostámos muito que 
cai-se neve em São Facundo. 
 Também caiu neve em Santarém, em 
Abrantes e em Torres Novas, mas onde 
nevou mais foi no concelho de Beja. 



 Eu pedi à minha mãe para irmos à 
Serra da Estrela, para eu ir brincar para a 
neve e para fazer bonecos de neve e bolas 
de neve. 
 O meu irmão telefonou-me para casa 
para dizer que em Santarém que estava a 
nevar e eu disse que aqui também estava a 
nevar muito. 
 Eu no ano passado não fui à Serra da 
Estrela com a Escola porque tinha ido a 
Lisboa ao Dentista. 
 Mas o professor disse que nós iremos 
no próximo ano à Serra da Estrela. 

Eu disse à minha prima para irmos 
com a minha tia e o meu tio, mas eles 
disseram que não podiam ir à Serra da 
Estrela porque tinham de ir trabalhar. 

Depois eu vi que o meu carro estava  
cheio de neve e disse ao meu pai. 

Os tanques também estavam cheios 
de neve até ao cimo. 
Texto escrito por Vasco e passado no computador por Vasco 

e Ana Margarida (4º ano) 

 
O Inglês na Escola de Arreciadas 

 
No dia 23 de Março de 2005, eu fui 

ter aula de inglês na Escola de Arreciadas. 
Quando lá cheguei eles estavam no 
intervalo e nós batemos à porta. A 
professora disse que estava a preparar a 
aula e nós entrámos e tirámos o livro, onde 
tínhamos de apontar o que ouvíamos e 
cantar. Depois fomos para o outro livro 
escrever os nomes da boneca, do Robô, do 
carro, da bola, da trotineta, da bicicleta e 
depois fomos ao intervalo. Só ia quem 
tinha pintado e depois fomos fazer um jogo 
que era assim: a professora punha alguns 
cartões tapados e os outros não. Nós todos 
fomos dizer os nomes dos brinquedos e 
depois fomos cantar o adeus e a seguir 
fomos para o táxi novo.  

Quando eu cheguei a São Facundo 
eu levei os outros até à loja da Filomena e 
depois, como ela é nossa vizinha fomos 
com ela para casa. 
Texto escrito e passado no computador por Vasco e Ana 

Margarida 

Um dia Triste 
  

No dia 16 de Dezembro de 2005, 
pelas 20h houve uma tragédia em São 
Facundo. O Sr. Emídio Coxinho teve um 
acidente mortal. 

O Senhor Emídio tinha 50 anos era 
empresário, tinha 2 filhos um deles era a 
Marília que é colega da minha mãe e eu 
fiquei muito triste pela família toda. 

O Senhor Emídio dizia-me adeus 
quando passava por mim. 

Como todos em S. Facundo 
estávamos tristes, no primeiro Sábado das 
férias não houve Festa de Natal, mas não 
faz mal porque nós todos estamos tristes. A 
festa faz-se noutro dia qualquer. 
Eu não gostei do acidente e espero que não 
morra mais ninguém de acidente na estrada 
de São Facundo.  
Texto escrito por Raquel e passado no computador por 

Raquel e Cátia (3ºano)  

 

 
 

A Ginástica  
 

 No dia 23 de Janeiro de 2006, os alunos da 
Escola de São Facundo fizeram ginástica com um 



professor da Câmara Municipal de Abrantes, 
chamado João. 
 Nós corremos, saltávamos e andávamos 
em cima duma corda. Os alunos do 1º e 2º anos 
andavam com os pés juntos e os do 3º e 4º anos 
andavam ao pé-coxinho e depois fomos jogar à 
caça ao tesouro. Nós tínhamos que encontrar 
chapéus que o professor João escondia. Também 
tirámos uma fotografia com o professor. Ele virá 
no próximo mês e nós também iremos com ele e 
com o professor Américo à piscina. 
 Eu gostei muito da aula de Educação Física 
e do Professor João ter cá vindo.   
Texto escrito e passado no computador por Raquel e Cátia 

(3º ano) 

 
 

A Véspera de Natal   
 
 No dia 24 de Dezembro de 2005, eu 
fui para a casa da minha avó Maria José. 

Eu estive a fazer filhoses com ela. 
Depois a minha mãe chegou às 19h30m e 
jantámos. A seguir fomos a casa da minha 
avó Luísa entregar os presentes.  

A minha avó deu-me dinheiro, um 
par de meias e chocolates. A minha tia 
Luísa deu-me uma boneca e o meu 
padrinho deu-me umas calças. Depois fui 
para a casa da minha avó Maria José.  

Quando cheguei, já lá estava a minha 
madrinha. Ela deu-me uma camisola e um 
estojo de maquilhagem e a minha tia deu-
me um cesto para pôr no meu quarto em 
forma de lagarto e chocolates. A minha avó 
deu-me uma boneca que treme e os meus 
pais deram-me um computador.  

Foi uma noite muito feliz para mim.  
Texto escrito por Raquel e passado no computador por 

Raquel e Cátia (3ºano) 
 

 A ida à piscina 
 

Na Terça-feira, dia 14 Fevereiro de 
2006, os alunos das Escolas de São 
Facundo e de Vale das Mós foram à 
piscina de Abrantes. 

Nós fomos no autocarro da Câmara 
Municipal de Abrantes. Quando chegámos 
fomos ver os nossos amigos do Vale das 
Mós a fazer ginástica na piscina. A piscina 
era de água quente. 

 Depois fomos nós fazer ginástica 
para a piscina.  

Nós fizemos muitas coisas na 
piscina. Lá eu encontrei alguns amigos que 
andaram comigo no Infantário do Vale das 
Mós: o Rodrigo, o Bernardo, o Miguel 
Ângelo e outros amigos. 

Eu brinquei com alguns deles. 
 Quando saí da piscina fomos tomar 

banho no chuveiro, para tirarmos o cloro 
que a água da piscina tinha. Depois fomos 
lanchar e viemos para casa fazer os 
trabalhos de casa.        
Texto escrito por Diogo e passado por Diogo e Eduardo do 

(2ºano). 

 

 

A minha vista 
 
 No dia 18 de Fevereiro de 2006, fui 
com os meus pais à consulta da vista a 
Abrantes.  
 A consulta foi às 9h e 30m. Eu fui 
com uma senhora para uma sala onde havia 
duas máquinas. 
 A primeira máquina era para fixar 
uma estrada com um balão. 
 A segunda máquina era para ver as 
letras e para dizer se o círculo estava fora 
ou dentro das letras. 
 A senhora disse-me que eu não tinha 
nada na vista, que eu via bem. 
 Eu gostei muito de ter ir à consulta 
da vista. 
Texto escrito por Eduardo e passado no computador por 

Eduardo e Diogo do (2ºano) 

O Carnaval da Escola 
 



No dia 24 de Fevereiro de 2006, os 
alunos da Escola de São Facundo foram 
fazer um desfile de Carnaval. 

Eu levei um cabeçudo. Nós 
corremos as ruas todas da aldeia. O 
professor levou um megafone com música. 

O professor gravou a música e nós 
levámos sacos para quem quisesse dar 
dinheiro. 

Nós fomos à rua do Moinho de 
Vento, ao Arneiro e depois fomos para 
outras ruas. 

Quem levava os bonecos eram o 
Nélio, eu e a Ana Margarida. 

As bailarinas eram a Raquel a Rute a 
Diana a Cátia e a Ana Maria, o jardineiro 
era o Diogo e quem levava os braços dos 
bonecos era o Eduardo, o João Victor, o 
João Carlos, o José Carlos e muitos mais.   

Depois fomos para a escola. 
Eu gostei muito de fazer o desfile de 

Carnaval em São Facundo. 
 Texto escrito por Vasco e Ana Margarida do (4ºano) 

 

    As Férias de Carnaval 
 

Eu passei as férias de Carnaval na 
casa da minha avó Conceição. 
 Eu às vezes, ia ao parque de 
Bemposta jogar à bola com o Miguel e 
com o Diogo e às vezes, ficava toda a 
manhã a ver desenhos animados e à tarde 
fazia os trabalhos da escola. 
 Eu fui à horta com o meu avô 
arrancar as ervas. Quando joguei à bola 
fiquei empatado 1-1. 
 Hoje Quarta-Feira vou com a minha 
tia a São Lourenço. 
 O meu avô comprou-me um 
chocolate para comer ao lanche. 
 Quando vier do passeio a São 
Lourenço vou fazer o texto sobre o passeio. 

 Eu estou a gostar das férias de 
Carnaval. 
Texto escrito por Diogo e passado no computador 
por Eduardo e Diogo do (2ºano) 

 

O meu pé deslocado  
 

 No dia 22 de Janeiro de 2006, eu 
estava a jogar às escondidas, desloquei o 
pé e caí em cima da Ana Margarida e do 
Nélio. 
 Eu desloquei o pé foi no tornozelo e 
tive  uma noite horrível. 

No dia seguinte o meu tornozelo 
estava muito inchado e fui ao endireita à 
Ponte de Sôr. 

O endireita disse que tinha o 
tornozelo torto e que tinha de andar pouco. 
Ele disse para por gelo durante 15 minutos 
e meter o pé um alguidar de água quente 
com álcool. 
 Eu não gostei de estar com o pé 
deslocado. 
  Texto escrito e passado no computador por Diana (3ºano) 

 

O tamagotchi  
 

 No dia 7 de Fevereiro de 2006, a 
minha mãe comprou-me um tamagotchi 
nos chineses. 
 O tamagotchi é de cor-de-rosa tem 3 
pilhas e uma que traz já dentro e as outras 
estão no plástico. A Raquel e o Eduardo 
também tem um tamagotchi. 
 Nós temos de acertar as horas para 
os pormos ao dormir, temos de dar de 
comer, temos de tirar cocó, temos de fazer 
ginástica, temos de o pôr a falar com os 
colegas, temos de pôr toques e também se 
tiver doente temos de dar uma vacina até 
não querer. 
 Eu gosto muito do tamagotchi. 
 Texto escrito por Diana e passado no computador por Diana 
do (3ºano) 


