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EDITORIAL 

                    
     O J5 vem a lume, neste ano letivo, pela segunda vez. O calor que se 

faz sentir convida-nos às bem merecidas férias. O agrupamento, como já 

vem sendo habitual, desdobrou-se em atividades pedagógicas e eventos 

festivos que muito nos ensinaram e deleitaram. Tantas foram as ativida-

des no Dia do Agrupamento, que mereceram a página central do nosso J5.     

 No decorrer dos segundo e terceiro períodos realizaram-se visitas de es-

tudo, palestras, exposições e atividades que envolveram o convite a alu-

nos de outras escolas, porque a escola é, e deve ser, aberta a toda a comu-

nidade. 

     Os textos dos alunos têm também lugar de destaque no nosso jornal. 

Desde os mais pequeninos aos mais crescidos, a paixão pela escrita tem 

vindo a ser fomentada. A comemoração do centenário do nascimento da 

escritora Sophia de Mello Breyner Andresen é feita neste ano de 2019. 

Por esse motivo a semana da leitura e o dia da poesia deram lugar de des-

taque a Sophia, com declamações e canções de poemas desta escritora e 

poetisa. 

    Resta-nos desejar a toda a comunidade umas boas férias e aguardar as 

surpresas que nos reserva o próximo ano letivo. 

                                                             A equipa do J5 
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OPINIÃO /  SUGESTÕES DE LEITURA   

Descobrimentos e Conquista Espacial, qual a maior aventura 

Texto de opinião para disciplina de Português do aluno do 9º1, Miguel Kiacuba  
Professora Isabel Antunes 
    

   

 Na minha opinião, a maior aventura da humanidade foi a chegada ao espa-

ço. 

   Com o advento das descobertas marítimas descobrimos um mundo limita-

do, ao sairmos desse descobrimos outro ainda mais vasto e sem limites. 

   Durante os Descobrimentos, os bravos marinheiros guiavam-se pelos pon-

tinhos brilhantes que viam no céu. Com início da aventura espacial, várias 

perguntas sobre o universo foram respondidas. 

   Os Descobrimentos foram importantes para aumentar, ainda mais, a nossa 

sede de conhecimento e a nossa necessidade de evoluir. Foram um pequeno 

passo para a maior caminhada que parte do colo da nossa mãe, Terra, para o 

resto da cidade, o Universo. 

   Estamos rodeados de mistérios, mas o maior de todos está sobre as nossas 

cabeças, acima dos céus. Lá descobrimos o nosso planeta, está na hora de 

expandirmos os nossos horizontes para o infinito. 

Ass: MK 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

        Sugestão de leitura: Intertextualidade  
 

      História Breve da Lua, de António Gedeão 

 

      Vou contar-vos uma história 

      que espero que vos agrade. 

 

             Diz essa história que outrora 

             a superfície da Lua 

             não era como é agora… 

 

    Descobre a história (breve) da Lua,  

nesta divertida peça escrita em verso,  

com um toque sublime de imaginação. 


