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Nº1 
EDITAL 

E mais uma 

semana passou… 

Estamos a 

chegar ao fim 

das férias de 

verão da sala de 

estudo “Depois 

do Toque”. Dia 

30 de junho é a 

despedida no 

Parque Eduardo 

VII. O jornal 

desta semana 

está recheado de 

aventuras, 

aprendizagens e 

diversão. 

Quedas, risos… 

Metro, Carris… 

Muito andaram 

e muito se 

divertiram. 

Esta capa, bem 

como a da 

semana passada 

foi elaborada por 

Ana Rita Oliveira, 

Diana Gonçalves 

e João Pedro Gil. 

 

Esperamos 

voltar a passar 

bons momentos 

juntos  

Boas férias e até 

Setembro  

 

Verão a Sorrir 

4ª feira artística  

Pinturas, teatro, escultura, música a e muito 

mais!  A feira interescolas de artes na EB1 dos 

Coruchéus foi, sem dúvidas, um momento de 

diversão e aprendizagem. 
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2ª feira em estreia 

Depois de uma manhã relaxante e brincalhona, agarramos o balde de pipocas e 

entramos num mundo de fantasia. 
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reia 

O mergulho de estreia de verão será sempre inesquecível! A sala de estudo 

acompanha-nos debaixo de água durante uma hora.     
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3ª feira sem fronteiras 

Sem nada a impedir, três equipas  a competir… 

Mãos à obra! 
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6ª feira em águas livres 

Em cima de um palco onde o 

público é Lisboa. 

                                            Pág. 5 

mailto:depoisdotoque.alorna@gmail.com


O verão e a electricidade 

Inês Pestana 

Mafalda Camilo 

Verónica Ingham 

 

Sexta-feira, 20 de junho de 2014 

De manhã, os alunos do ATL da Escola Marquesa de Alorna 

estiveram a conversar, a jogar cartas e outras diversas 

atividades. A seguir lancharam. Entre as 10h45 e as 12h00 

elaboraram um painel acerca do verão, em que os alunos 

formaram grupos para desenhar em folhas A3 o que faziam 

ou algo relacionado com o verão. Ao meio dia o ATL 

almoçou.  

Das 13h00 às 17h00 foram a uma visita ao Museu da 

Eletricidade, em Belém, de autocarro. A actividade decorreu 

no atelier que consistia na construção e corrida de carros, 

através da luz solar. De seguida, numa visita guiada, os 

alunos, em primeiro lugar foram à sala das máquinas e ainda 

foram à sala das diversões, tendo ficado lá 5 a 10 minutos. 

Depois foram à sala das cinzas onde preparavam e tratavam 

o carvão e viram uma maquete da distribuição do mesmo e 

bonecos de plásticos, representando os antigos 

trabalhadores. Ao subirem as escadas depararam-se com 

um boneco de plásticos vestido com um casaco e calças de 

serapilheira e socas de madeira, já que naquela altura a sala 

onde aqueciam o carvão estava muito quente, por isso 

tinham ao seu lado um balde de água fria, que despejavam 

sobre a sua cabeça, escorrendo pelo seu corpo. Em seguida 

entraram numa sala onde estavam tubos ligados ao carvão, 

cheios de vapor de água. Na sala das caldeiras o ATL viu duas 

estações de comando e quando o guia tocou num dos 

botões accionou um boneco que começou a falar, dizendo 

para trazerem mais carvão. No final o guia mostrou aos 

alunos um painel sobre a trajectória do carvão, desde que 

entrava na máquina até que saía.  

Ao chegarem à escola os alunos conversaram acerca da 

visita e sobre o que aprenderam.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terça-feira sem fronteiras 

 

 

Adivinha 

Como é que sabemos que um maluco andou a escrever no 

computador? 

R: Existem vestígios de borracha no ecrã  

Resposta adivinha semana anterior: dados (sol)dados 

 
-1- 



A jogar e a moldar! 

Afonso Dias 

Hugo Pedro 

João Matoso 

 

Na manhã de terça-feira, dia 24 de junho, 

começámos o dia com os jogos sem 

fronteiras e existiram três equipas e três 

jogos: “a chegada à escola”,” vamos dar 

uma volta” e “material escolar a saltar”. 

Foi divertido! Andámos com livros na 

cabeça a fazer um percurso já definido, 

depois demos duas voltas ao campo e 

saltamos por cima da mesa de ping pong e 

por fim fizemos o jogo da batata quente, 

mas com uma borracha. Na tarde de terça-

feira construímos um modelo do ciclo da 

água. Todos participaram e foi muito 

divertido construir o modelo. Utilizamos 

os seguintes materiais: Algodão, fio de 

pesca, folhas, paus, tintas, papel, massa de 

moldar, fita cola, areia, lápis, tesoura e 

uma caixa de cartão. 

 

Segunda-feira em grande 

Inês Almeida 

Vitória Caxias 

 

Na segunda-feira de manhã, dia 23 de junho, às 

9:30h fomos  à Fundação Calouste Gulbenkian. 

Quando chegámos sentámo-nos ao pé de um palco, 

depois estivemos a brincar, e lembrámo-nos de dar 

comida aos patos. Ao chegar ao lago começámos a 

atirar pão ao lago onde eles estavam, depois a 

Vitória desequilibrou-se e caiu dentro do lago… 

deu-se um grande splash, quase levou a Inês com 

ela… Só molhou as pernas! 

Começámos todos a rir muito!!!!! 

Depois da Vitória mudar de calças a professora 

Vera chamou-nos para ir jogar ao jogo da barra ao 

lenço, depois jogámos às escondidas e depois disso 

fomos embora para a escola. 

Lá almoçamos, depois de almoçarmos fomos ao 

cinema do El Corte Inglês ver “Maleficent”, 

Maléfica. 

Nós gostamos muito do filme porque nos mostra a 

verdadeira história da “Bela adormecida”. 

Quando o filme acabou voltámos para a escola. 
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Um dia artístico… 

Ana Rita Oliveira 

Diana Gonçalves 

João Pedro Gil 

 

Na 4.ª feira, dia 25 de junho, o grupo da Sala de Estudo 

“Depois do Toque” – Férias de verão foi a uma visita à 

Feira Interescolar – Artes na EB1 dos Coruchéus, em 

Alvalade.  Chegaram cerca das 10h45 e começaram a 

participar nas atividades. Haviam 9 estações sobre 

diferentes tipos de artes, das quais apenas fizeram 

8: “pinturas faciais”, “barro livre”, “dança criativa”, 

“oficina musical”, “teatro em movimento”, “pintar 

em grande”, “vamos pintar com as mãos”, “vamos 

pintar”, “pequenos pintores”. De manhã os alunos 

fizeram 4 estações e outras 4 de tarde. Divertiram-

se muito, sobretudo na pintura com as mãos… 

Houve quem andasse a pintar a cara aos colegas…  

Os alunos almoçaram na Feira, cada um trouxe o 

seu almoço de casa, como já vem sendo hábito. Por 

volta das 17h terminaram as actividades e os alunos 

dirigiram-se à escola Marquesa de Alorna de metro. 

Foi um dia animado onde puderam conviver com 

bastantes colegas de escolas diferentes e aprender mais 

sobre o que é a Arte. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debaixo de água e na terra… 

Madline Noronha 

Mariana Carvalho 

Sara Ventura 

 

Quinta-feira, dia 26 de junho, a sala de estudo “Depois do toque” foi à piscina do Rego às 10 horas e voltou às 

12h. Foi a segunda vez que foram lá. 

O transporte de ida e volta foi o autocarro 731, ao chegar encontraram uma turma da EB1/JI Mestre Arnaldo 

Louro De Almeida. 

Logo depois foram separados por rapazes e raparigas, depois começaram a equipar-se para ir nadar. 

Quando foram nadar, primeiro tinham de tirar os chinelos, logo a seguir foram para dentro da piscina e 

começaram a brincar à apanhada, às escondidas… 

Uma hora passou rápido, foram para o balneário e vestiram-se, quando acabaram apanharam o autocarro 731 

para ir embora, algumas pessoas tiveram que ir comprar os almoços para comerem, mas a maior parte já 

tinham os almoços. 

Durante o almoço estivemos a ver um filme “Motoqueiro Fantasma”. 

Depois do almoço fizeram uma atividade “Pequenos Exploradores da Natureza: Plantar, Regar, Cuidar e Colher”, 

em que semeámos alfaces, tomates e nêsperas. 

Este dia foi maravilhoso!             

 

Curiosidade 

Sabias que… 

…Podemos diminuir o crescimento dos 

microrganismos nos alimentos adicionando-

lhes sal ou açúcar. 

Estes ligam-se às moléculas da água, 

deixando-as indisponíveis para o 

desenvolvimento de microrganismos 

 

 

Não se esqueça de renovar a sua inscrição 

de associado do ano letivo 2014/2015 

Para mais informações: 

http://www.apeema.com/ -4- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informática e água à mistura 

Inês Pestana 

Mafalda Camilo 

Verónica Ingham 

 

Sexta-feira,27 de junho de 2014 

Os alunos do ATL da Marquesa de Alorna, de manhã saíram da 

escola às 09:00h para visitarem o Aqueduto das Águas Livres. Os 

alunos juntamente com o ATL de São Sebastião foram de 

autocarro ao Aqueduto. Depois de lancharem encontraram-se 

com o ATL da Escola nº111, que se situa em Alvalade, no 

Aqueduto em Campolide. Pelo facto do grupo do ATL ser pequeno 

foi dividido em dois outros grupos, um ficou no ATL de São 

Sebastião e outro no ATL da Escola nº111. Os alunos tiveram 

ambos visitas guiadas, em que o guia dava informações sobre o 

Aqueduto e a sua importância e a função da água na cidade de 

Lisboa. Os alunos andaram de uma ponta à outra do Aqueduto, 

mas pararam ao centro onde se situava a Placa do Arco Grande, 

que fornecia mais informações acerca do Aqueduto. No final de 

atravessarem o Aqueduto a guia falou-lhes das mortes e dos 

roubos ocorridos antigamente. O Monumento tem cerca de 300 

anos, foi criado pelo rei D. João V e sobreviveu ao terramoto de 

1755. No fim da visita deram-lhes um panfleto sob o título “Água 

para Todos”.  

Ao voltarem à escola os alunos, durante o almoço viram um filme 

de aventura.  

Às 13:30 o grupo do ATL escreveu os artigos para o seu Jornal 

Semanal e passaram-nos para o computador.      
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Autor: Tiago Campos (também desenhou a BD da semana passada) 

 


