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Temos sido confrontados, diariamente, com diversas adversidades, desde a
crise pandémica que tanto nos marcou,
até à recente crise provocada por uma
guerra cruel e absurda que julgávamos
impossível de acontecer, e que além de
causar sofrimento e destruição a tantos
seres humanos, também a sentimos como uma ameaça à nossa cultura, ao nosso modo de vida, aos nossos valores.
Vivemos também uma crise ambiental, os
recursos naturais estão a esgotar-se, a
poluição e o consumismo a aumentar e o
clima a mudar. A acrescentar a este cenário, as dependências online e o impacto
negativo das redes sociais, distorcendo a
realidade e aumentando o isolamento
social.
Sim, o futuro é incerto, tudo pode mudar de forma repentina e inesperada. Um
dos efeitos da crise foi o aumento da desconfiança nas instituições e o pessimismo
em relação ao futuro, principalmente por
parte dos mais jovens.
É a educação que nos pode ajudar a
enfrentar as adversidades a que somos
expostos ao longo da nossa vida, que nos
torna capazes de lidar com a mudança e
a incerteza.

Feeling good
Expanding our learning
experience
World food day
DESTAQUE:
Suplemento: Textos em
Inglês

Para educar, todos somos precisos.
Precisamos de uma Escola aberta e inclusiva, do envolvimento dos encarregados
de educação, professores, psicólogos,
funcionários, de toda a comunidade educativa.
É na escola que adquirimos, além do

conhecimento científico e tecnológico, competências sociais e emocionais, que desenvolvemos a partir da relação com o outro e
com o ambiente à nossa volta e orientadas
por valores de liberdade, cooperação, compreensão mútua e empatia.
Estar bem na escola e na vida não depende do QI, da capacidade de aprender
bem e depressa e do talento, mas sim de
determinação, perseverança e do trabalho
sólido para atingir objetivos a longo prazo.
Temos de saber aceitar o erro e começar
de novo, pois o fracasso não é permanente.
Temos de ser persistentes, resistir aos falhanços, procurar novas soluções e aplicações, ser críticos e criativos.
É esta capacidade que nos permite ultrapassar os desafios da vida, tornando-nos
mais capazes de solucionar problemas e
pensar “fora da caixa”.
Serão a resistência, a perseverança e a
reafirmação contínua dos valores que partilhamos, a ação responsável, que nos permitirão ter sucesso e evoluir.
A 19ª edição da Babel, revista plurilingue do Departamento Curricular de Línguas, apresenta uma mostra dos trabalhos
dos nossos alunos desenvolvidos ao longo
deste ano letivo.
Os nossos agradecimentos à professora Maria João Queiroga pela sua determinação na construção deste projeto desde
a sua primeira edição.
Teresa Neto
Coordenadora do Departamento Curricular de Línguas
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A propósito de uma atividade de escrita proposta no manual de Português adotado na escola.
Um dia de sol
Num dia ensolarado, um pai e a sua filha resolvem ir à praia.
Estava muito calor. A água estava tão limpa que se assemelhava a
um enorme espelho.
Para ficarem à sombra, colocaram as suas toalhas na areia, junto
do chapéu de sol. Quando ambos se sentaram nas toalhas, a filha
perguntou:
- Pai, podemos ir dar um passeio pela areia?
- Claro, filha. – respondeu o pai, também entusiasmado.
Foram ambos caminhar pela areia e, enquanto andavam, foram
encontrando pássaros, flores, rochas e peixes. Mas um vento forte
começou a soprar, e, sem eles saberem, o chapéu de sol e as toa-

chapéu de sol e as toalhas e sentiram-se perdidos. Ao longe, vinha
um vendedor de gelados. Perguntaram-lhe se tinha avistado algum
chapéu de sol branco e vermelho. O vendedor respondeu que tinha
visto um, idêntico àquele, no mar, mais adiante. Pai e filha desataram a correr e, quando chegaram perto da arrebentação onde o
chapéu se encontrava, o pai teve de entrar no mar e enfrentar as
ondas agressivas.
A filha, preocupada, dizia para o pai ter cuidado, e este pensava
consigo mesmo que nada de mal lhe poderia acontecer naquela
“tentativa de salvamento”. Após alguns minutos frustrantes, o pai
regressou para junto da filha com o chapéu de sol, sem saber que
este estava todo partido.
Os dois abraçaram-se e riram muito.

lhas voaram do local onde as tinham deixado. O vento fez também
com que o mar ficasse agitado, e as ondas começaram a elevar-se.

Giovanna Carneiro, 7.º 5.ª
[Docente: Maria João Queiroga]

Quando regressaram para junto dos seus pertences, não viram o
História na praia

- Papá, olha o chapéu! Está a ir na direção daquela família!
O pai começou a gritar, mas ninguém percebeu o que ele queria.

Num dia de sol, o pai e a filha decidiram ir à praia. Agarraram no
chapéu de sol e nas toalhas e lá foram eles.
Estiveram na praia muito tempo e, quando a filha sentiu fome,
decidiram ir buscar comida ao bar de apoio da praia. Passaram-se

Naquele momento, viram um menino pequeno a tentar apanhar o
chapéu. Então, começam a correr outra vez, mas desta vez mais
depressa e a gritar, para chamarem a atenção do menino e da sua
família.

uns minutos, e, quando voltaram, o chapéu de sol já não estava no
local onde o tinham colocado. Voava pela praia fora.
Ao ver isto, o nadador-salvador perguntou:
- Precisam de ajuda?

Ao ouvirem os gritos, todos os elementos da família começaram
a correr também e conseguiram apanhar o chapéu e agarrar o menino.
O nadador-salvador voltou ao seu posto de trabalho. O pai e a

- Sim, por favor! - responderam.

filha conseguiram o chapéu de volta, ficaram o resto da tarde com a

Então, saíram os três a correr atrás do chapéu, que se afastava

família do menino e divertiram-se imenso.

cada vez mais. Já cansados, tiveram de desistir. Não ficaram preocupados, pois não estava quase ninguém na praia. De repente, a
menina gritou:

Mariana Fróis, 7.º 5.ª
[Docente: Maria João Queiroga]

A leitura de excertos do texto dramático de Luísa Costa Gomes Vanessa vai à luta serviu de mote à atividade de escrita intitulada “Diálogos improváveis“, onde poderiam ser abordados alguns estereótipos da sociedade.
DIÁLOGO (IM)PROVÁVEL ENTRE UM SACERDOTE E UMA
ATEIA
A Carolina acompanhou a avó à igreja. Levava um saco LGBTQ+ a
tiracolo, o que chamou a atenção do sacerdote.
Sacerdote — Gostava de lhe passar a palavra de Deus.
(Carolina, estática, fica a olhar para o sacerdote.)
Sacerdote — A menina conhece o Livro de Levítico?
Carolina — Sim, conheço. E...
(O sacerdote aponta para o saco colorido de Carolina.)
Sacerdote— Então, você sabe que isso é errado!
Carolina — Ah! Não acho que assim seja.
Sacerdote — Deus fez a mulher para o homem; não para outra mu-

lher!
Carolina — Para ser sincera, eu não sou crente. Só vim, aqui, acompanhar a minha avó.
Sacerdote — Mas, acredite, Deus ainda a pode curar! É só ler a
Bíblia e rapidamente se converterá das
suas más opções e
passará a ser uma crente assídua na minha Igreja.
Carolina — Eu já li a Bíblia e continuo sem acreditar nela. Não acredito em nada do que lá vem escrito. Nem naquilo que é dito na sua
Igreja!
Sacerdote — Mas – creia no que lhe afianço – eu conheço muitos
homossexuais que se curaram, recorrendo à Igreja!
Carolina — Eu nem sou homossexual! ... Sou pansexual.
Sacerdote — Pansexual?! Nunca ouvi falar disso! É criação do demónio?! Quer que eu ore por si?
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Carolina — Não, obrigada. O senhor nem deve saber o que é a
pansexualidade!... Quer que eu lhe explique?
Sacerdote — Não há necessidade. Eu sei que não é isso que Deus
tem guardado para si.
Carolina — Ao menos eu sei o ´pecado’ que sou. Já... o senhor
padre, parece-me algo ignorante!...
Sacerdote — Desculpe! Ignorante! Eu?!
Carolina — Bom, não tenho tempo para este discurso pouco entusiasmante. Vou ter com o meu namorado.
Sacerdote — Namorado?! Porque é que a menina não disse logo?!
Pensei que fosse homossexual!
Carolina (a acusar alguma impaciência) — Eu já lhe disse que não
sou! Eu sou P-A-Nsexual. O senhor padre saberia do que estou a
falar, se não quisesse passar essa imagem de ignorante dos tempos
que correm...
Sacerdote — Mau, mau! Acho que começa a desrespeitar-me! Então, a menina explique-me lá o que é isso de se ser pansexual.

Carolina — Significa que eu sou atraída por pessoas, independentemente do género delas.
Sacerdote (abismado) — Então ... isso não é bissexualidade?
Carolina — Tem as suas diferenças – senhor padre – mas, por mais
que me esforce em fazer a destrinça, não me parece que vá compreender.
Sacerdote — Então você gosta do homem e da mulher!...
Carolina — Não apenas, mas sim.
Sacerdote — Não apenas?! Mas só existem dois géneros!
Carolina — Nem por isso! Eu, por exemplo, sou não-binário.
Sacerdote (incrédulo) — Acho que a sua alma não tem salvação.
Você vai parar ao Inferno.
Carolina — Que pena! ... Tenho que ir andando!... Até nunca, senhor padre!
Sacerdote (benzendo-se) — Até breve!
Beatriz dos Santos e Flávia Santiago, 8.º 5.ª
[Docente: Paula Martins Almeida]

Farsa de Inês Pereira, de Gil Vicente
Tema:

Após o enlace, o Escudeiro revela-se um homem autoritário e

A vida de Inês, da ilusão à frustração, após o casamento

deselegante. Inês conhece, então, a verdadeira personalidade do

com o Escudeiro.

marido, bem diferente daquela que mostrara quando o conhecera.
Encontra-se, agora, perante um homem desagradável e autoritário

A vida amorosa de Inês Pereira passa por diversos momentos,
uns bons, outros maus.

que a maltrata e a mantém cativa, como se de uma prisioneira se
tratasse, privando-a da sua tão desejada liberdade. Inês sente-se

Inês é uma mulher solteira que vive com a mãe. Em busca da
liberdade, Inês deseja casar-se. São-lhe apresentados dois preten-

desiludida, enganada, frustrada por descobrir que afinal se enganara
sobre a pessoa com quem se casara.

dentes: Pêro Marques, que rejeita por ser um homem muito simples,

Em síntese, em relação ao casamento com o Escudeiro, Inês

e o Escudeiro, com quem se casa, por se mostrar solícito, amável e

passa por dois momentos: quando conhece o Escudeiro, há ilusão e

apresentar as qualidades que ela valorava num homem para ser seu

esperança; após o matrimónio, quando o Escudeiro revela o seu

marido. Este pretendente gera em Inês um sentimento de ilusão e

verdadeiro caráter, há desengano e frustração.

felicidade ao ver nele a solução para o seu desejo, por isso, não

Victoria Azevedo, 10.º CT

duvida em aceitar a sua proposta de casamento.

[Docente: Maria João Vaz]

Farsa de Inês Pereira, de Gil Vicente
Apreciação crítica

portas e cortinas foram também muito usadas para os atores entrarem e saírem de cena. Quanto ao guarda-roupa, foi uma cópia do

No dia 25 de janeiro, o grupo “O Sonho” apresentou no seu tea-

que se usava na altura e, quanto ao som, cada ator ou atriz tinha um

tro em Lisboa a peça Farsa de Inês Pereira, escrita por Gil Vicente e

microfone colado à cara para que se ouvisse melhor e com mais

apresentada pela primeira vez em 1525.

clareza.

A peça Farsa de Inês Pereira foi representada num teatro de

Este texto escrito por Gil Vicente faz uma crítica, principalmente

estrutura convencional, com uma entrada central, que serviu de en-

usando o cómico de situação, aos costumes morais e tem como

trada e saída para a maioria dos personagens. O cenário, que nunca

lema “mais quero asno que me leve, que cavalo que me derrube”;

mudou, era todo iluminado e representava uma sala, com uma mesa

neste caso, o “asno” é Pêro Marques e o “cavalo” é Brás da Mata.

e um cesto de roupa em cima, duas cadeiras e uma parede com

A peça começa com Inês Pereira, personagem principal, solteira

portas, janelas, cortinas e objetos decorativos e religiosos. Estas

e cansada de estar fechada em casa a fazer tarefas domésticas, a
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coser e a cantar uma música de amor, com a intenção de nós, ele-

da peça, era muito difícil entender o que estava a ser contado e, com

mentos do público, percebermos que é uma pessoa apaixonada.

o exagero de expressividade em algumas cenas, tornava-se ainda

Inês queria sair, mas, para não ser mal vista e poder sair, precisava

mais difícil concentrarmo-nos no que estava a ser dito, pois parecia

de se casar, portanto ambicionava um homem sensato, inteligente e

que bastava aquela expressividade toda para se entender, mas, na

com qualidades de homem da corte. Ao falar com Leonor Vaz, a

realidade, no meio de tudo aquilo ficávamos a perceber uma peque-

alcoviteira, personagem na qual se percebe o uso de um cómico de

níssima parte do que se queria transmitir. Como exemplo disso,

personagem e de linguagem, esta consegue-lhe um pretendente,

vimos, logo no início, Leonor Vaz a contar aquilo que se tinha passa-

Pêro Marques, mas ele não a satisfaz, pois, além de ser um campo-

do enquanto estava de regresso a casa, de forma exagerada, dando

nês muito rico, era desajeitado e feio (na visão da moça), entre ou-

só para se perceber, realmente, as referências ao sexo.

tros aspetos que não agradavam Inês.

Achei interessante que, nesta peça, as mulheres são mais impor-

Depois disso, dois judeus casamenteiros, muito energéticos e

tantes e as referências ao sexo, além de serem bastante óbvias e

divertidos, Latão e Vidal, que, para conseguirem um efeito cómico,

até mais explícitas do que o necessário, foram feitas maioritariamen-

cantavam músicas relativamente atuais (escolha óbvia do encena-

te por mulheres, visto que naquela altura não era comum nem bem

dor), arranjaram um segundo pretendente, Brás da Mata, escudeiro,

visto e que, em momento algum, Inês Pereira ou outros foram conde-

que, como aparentava ter todas as qualidades que Inês procurava,

nados por terem atitudes moralmente inaceitáveis ou incorretas.

casou com ela.

Acrescento, e creio também que, como no texto que Gil Vicente

Bastou muito pouco tempo para Brás da Mata se revelar mal-

escreveu, há um reduzido uso de indicações cénicas e didascálias,

educado, violento (facto que podia ter logo sido visto na forma como

e, assim, os encenadores têm uma maior liberdade para decidir o

tratava o seu moço) e, por conseguinte, mau marido. Brás da Mata,

que querem fazer, dando uma maior liberdade de interpretação tanto

não deixava Inês sair de casa nem ir à janela. Inês mandava na ca-

a quem representa como a quem assiste, o que é positivo. Por

sa, mas Brás da Mata mandava nela. Para felicidade de Inês, isto

exemplo, na cena em que o ermitão mostra a perna toda, o encena-

pouco durou, pois Brás da Mata foi para uma batalha em Marrocos e

dor quer é um efeito de plateia, ele é que decidiu o que iria fazer, não

morreu a fugir da mesma, morto por um camponês.

foi Gil Vicente que escreveu aquelas indicações.

Inês, viúva, aceita casar-se com Pêro Marques, um homem com

Por tudo isto, julgo que a apresentação foi bem conseguida num

um bom coração, mas demasiado ingénuo. Tão ingénuo que Inês o

todo, visto que foi fluida e movimentada, ou seja, tinha ritmo, o que

trai com um ermitão que, certo dia, vai a sua casa. Por fim, Inês obri-

impediu a peça de se tornar aborrecida, mas, por outro lado, não foi

ga o marido a levá-la ao encontro do ermitão sem o próprio marido

tão clara em alguns aspetos, por causa da linguagem e do exagero

saber o real motivo.

dado a algumas cenas.

Devido à escrita de Gil Vicente não ser de fácil compreensão e
Sara Romão, 10.º LH

de não a termos estudado previamente, em determinados momentos

[Docente: Nuno Soares]

PORTUGUÊS LÍNGUA DE ACOLHIMENTO (PLA), NÍVEL A1/A2
Lançado o desafio aos formandos do Curso de Português Língua de Acolhimento, Nível de Proficiência A1/A2 - Turma 1 (2.º curso de
2021/2022) para fazerem apresentações pessoais, onde poderiam fazer remissões a experiências e vivências específicas, aplicando
vocabulário e modelos de escrita amplamente treinados em aula, apresentam-se alguns dos trabalhos finais.
Eu sou a Chloe, sou inglesa e sou artista. Eu trabalho com a

Em dezembro de 2020, vim

fotografia. Neste momento, uso a câmara do meu telemóvel e faço

para Portugal para fazer uma

pinturas com os aspiradores robô. Os robôs usam as câmaras para

residência de artistas no Barreiro

viajar à volta dos objetos:

e decidi ficar. Morei no Barreiro

Natureza morta com a cadeira (preto e branco) 2021, Chloe Ostmo

durante cinco meses, regressei a
Londres e, em agosto passado,
vim morar para Lisboa.
Eu também trabalho para
uma empresa de arquitetura em
Londres, mas posso trabalhar a
partir da minha casa em Lisboa.
Chloe Ostmo, PLA, Turma 1 (Curso
de fevereiro-junho/2022)
[Docente: Paula Martins Almeida]
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PORTUGUÊS LÍNGUA DE ACOLHIMENTO (PLA), NÍVEL A1/A2
Olá,

chamo-me

No Canadá, há

Malika Nunes e sou

muitos

canadiana. Tenho 48

água doce que inte-

anos e estou casada

gram o circuito dos

há 25 anos. Sou pro-

Grandes Lagos e eu

fessora de Biologia,

tenho

mas,

Portugal,

junto ao Lago Saint-

trabalho como agente

Clair. Este fica entre

imobiliária.

Estou

o Lago Huron e o

por

Lago Erie. O Lago

em

muito

contente

viver

em

porque

é

lagos

uma

Portugal,

Saint-Clair

um

de

casa

tem

a

país

forma de um cora-

muito lindo e muito

ção e é muito espe-

antigo.

cial para mim, porque todos os dias posso ver o pôr do sol da minha

O meu país também é muito bonito, mas não é tão antigo como

Lago St. Clair, fotografias de Malika Nunes

casa. Vou lá todos os verões.

Portugal.
O meu país é enorme! No Canadá, seria possível colocar 108

Malika Nunes, PLA, Turma 1 (Curso de fevereiro-junho/2022)
[Docente: Paula Martins Almeida]

“Portugais”.
Eu chamo-me Carlos Nunes. A minha data de nascimento é 12

Há

um

de setembro de 1971 e tenho cinquenta anos. Sou do Canadá, mas

pormenor

de

tenho também a nacionalidade portuguesa. Eu sou informático.

que não gosto:

Cheguei a Portugal em agosto de 2021 para viver, trabalhar e

é

que

não

aprender português. Sou de uma família portuguesa, mas não apren-

tenho um carro

di português quando era criança ou mais jovem. Vivia longe da mi-

em

nha família de origem portuguesa. Quero aprender a língua para

para

falar em português com o meu pai, com os meus tios e com os meus

todos os sítios

primos.

turísticos longe

Gosto do clima em Lisboa no inverno, porque os dias são mais

Portugal
visitar

de Lisboa.

Lagos, Algarve - Foto de Carlos Nunes

quentes do que no Canadá. Também gosto de comer os pratos tradicionais e de beber os bons vinhos portugueses.

Carlos Nunes, PLA, Turma 1 (Curso de fevereiro-junho/2022)

Nepal

O país dos Himalaias

[Docente: Paula Martins Almeida]

Nós somos nepaleses e estamos a estudar português na Escola Gil
Vicente. Decidimos apresentar um pouco do nosso país - o Nepal.
O Nepal fica na Ásia e tem como países vizinhos a Índia e a China. No
Nepal não temos praias, mas temos muitos lagos
e grandes montanhas, incluindo o Monte Everest, o pico mais alto
da Terra. Somos muito religiosos e muito espirituais.
Curiosidade:
O fundador do budismo, Gautam Buddha, nasceu na cidade nepalesa de
Lumbini. A maioria dos países asiáticos é influenciada pela luz da sua
filosofia esclarecida, conhecida como ‘a luz da Ásia’.
Neste momento, o mundo precisa de paz e os ensinamentos de Buddha,
conhecidos como dharma - a sabedoria, a bondade , a paciência, a
generosidade e a compaixão - deviam ser lembrados como virtudes
importantes para o entedimento entre os povos.

David Singh, Indra Thapa, Madhav Pudasaini, Praveen Malla, PLA, Turma 1 (Curso de fevereiro-junho/2022)

[Docente: Paula Martins Almeida]
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PORTUGUÊS LÍNGUA DE ACOLHIMENTO (PLA), NÍVEL A1/A2
O meu nome é Shima, sou do Irão e cheguei a Portugal há, aproximadamente, dez meses. Eu estou a fazer um Ph.D. em Engenharia
Informática e falo um pouco de português.
Eu já visitei algumas cidades portuguesas, como por exemplo,
Lagos, no Algarve. Lagos e´ uma cidade muito, muito bonita. Eu
quero visitar o Porto, porque a minha professora de Português Língua de Acolhimento mostrou imagens muito bonitas e coloridas.
Portugal e´ diferente do Irão, mas eu gosto muito de Portugal.
Em Agosto, eu quero ir visitar a minha família que mora na cidade de Sanandaj. Vou ficar lá um mês e vou levar lembranças especiais de Portugal para a minha família e para as minhas amigas.
A primeira foto é de Avroman que é uma região montanhosa
localizada em Sanandaj. Avroman, na minha língua, significa territó-

parte do património mundial da Unesco. A segunda foto sou eu com
a minha irmã e a minha sobrinha em trajes tradicionais curdos.

rio do sol. Há 40.000 anos que este lugar é habitado e, agora, faz

Shima Mohammadi, PLA, Turma 1 (Curso de fevereiro-junho/2022)
[Docente: Paula Martins Almeida]

Olá! Eu chamo-me Diana, sou ucraniana, tenho 22 anos e estou

Sporting, ao Estádio de Alvalade.

em Portugal há quase 3 anos.

Adorámos! E, mais tarde, comprei-

Quero escrever sobre as melhores férias da minha vida, que

lhe os famosos pastéis de Belém.

aconteceram comigo recentemente.

Mostrei à minha mãe uma

Há 6 anos que eu e a minha mãe moramos em países diferentes

pequena parte de Lisboa. Mas a

e falamos só pelo telemóvel.

minha mãe mostrou-me algo me-

Mas, há uns dias, aconteceu uma coisa maravilhosa – alguém

lhor – boas emoções. Emoções da

tocou à minha campainha. Quando abri a porta, era a minha mãe, a

mãe mais feliz do mundo! Não há

melhor pessoa do mundo. Ela fez-me uma grande surpresa!

mais nenhuma coisa igual a isso!

Passámos 7 dias maravilhosos e inesquecíveis juntas. Mostrei-

Os filhos, frequentemente, não

lhe uma pequena parte da minha vida em Lisboa: como vou diaria-

percebem os seus pais, entram

mente para o trabalho, o meu local de trabalho, as paragens e as

em conflito com eles, mas durante

estações de comboio, os pontos históricos de Lisboa, como a Praça

6 anos eu cresci e percebi como é

do Comércio, o Arco da Rua Augusta, a Sé de Lisboa, o Palácio

valioso estar perto da minha mãe.

Nacional de Belém, o Elevador da Bica e o Padrão dos Descobri-

Eu queria que cada criança tivesse a mãe próximo dela, porque a

mentos. Também visitámos os meus locais preferidos: Torre de Be-

mãe é uma pessoa muito importante e valiosa na vida de cada pes-

lém, Miradouro de Graça, Miradouro da Ponte Vasco da Gama e

soa.

Parque Marechal Carmona de Cascais.
Ainda tivemos tempo para ir o Cabo da Roca e à praia do Guincho.

Abrace e beije a sua mãe, mesmo sem motivo, porque há gente
no mundo que não consegue fazer isso!
Diana Metlushan, PLA, Turma1 (Curso de fevereiro-junho/2022)

E ... o mais incrível! - Fomos assistir a um jogo de futebol do

[Docente: Paula Martins Almeida]

Olá! Eu chamo-me Kulwant Rai, tenho 25 anos, sou solteiro, sou
barbeiro e estou em Portugal há dois anos.
Olá! Eu chamo-me Semo Semo, tenho 28 anos, sou casada, sou
esteticista e estou em Portugal há cinco anos.
Nós somos indianos, do estado de Punjab.
Neste momento, nós estudamos Português Língua de Acolhimento na Escola Gil Vicente, porque queremos falar melhor com os
nossos colegas de trabalho portugueses.
Gostamos muito do clima e da simpatia das pessoas que moram
em Lisboa. Conhecemos alguns locais turísticos da cidade.
Ainda não provámos a comida típica portuguesa, porque fazemos as refeições em casa e, habitualmente, comemos comida típica
indiana.
A Índia é um país muito grande, com 28 estados, cada um com
língua, comida típica e tradições diferentes.

O estado de Punjab tem mais de 27 milhões de habitantes e fica
perto do Paquistão. Na cidade de Amritsar, existe um local de meditação, conhecido como Templo Dourado. Todos os dias, o templo é
visitado por milhares de pessoas e são distribuídos, gratuitamente,
200 mil pães achatados indianos e 15 toneladas de sopa de lentilhas.
Quando vamos ao nosso país, nós costumamos visitar este templo. É um local especial, de muita paz espiritual.
Kulwant Rai e Semo Semo, PLA, Turma1 (Curso de fevereiro-junho/2022)

[Docente: Paula Martins Almeida]

Templo Dourado, Amritsar, Índia
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Eu chamo-me Andrii, tenho 24 anos e sou ucraniano. A minha
naturalidade é a pequena cidade da Ucrânia - Chernivci.
Neste momento, moro em Lisboa há quase três anos. Antes de
chegar a Portugal, visitei vários países como turista.
Eu fui:
à Polónia

E parei em Portugal. Porque é um país maravilhoso, muito tranquilo, limpo, onde há disciplina. Trezentos dias de sol ao longo do
ano, é bom para a minha vida.
Eu sou tatuador e trabalho com pessoas interessantes. Em Portugal encontrei dois passatempos fantásticos: a capoeira e o muay
thai.
Capoeira

a Itália

à Alemanha

Pessoas do meu trabalho

ao Egito
Na minha vida há pessoas maravilhosas. Cada fim de semana eu
quero visitar novos locais porque, aqui em Portugal, há sempre lugares interessantes onde posso passear. Prefiro praias, museus e jardins.
Quando cheguei, pensei viver aqui pouco tempo mas, agora,
acho que vou cá viver o resto minha vida.
A Vida em Portugal é maravilhosa!
Eu gosto de Portugal.

a Espanha

à Holanda

à Bélgica

Andrii Metlushan, PLA, Turma 1 (Curso de fevereiro-junho/2022)
[Docente: Paula Martins Almeida]

Sou uma cubana em Portugal. Chamo-me Dallgys, tenho 58
anos e sou casada. Moro na Rua de Macau, nos Anjos. O meu marido está em Cuba com os meus seis filhos.

Chamo-me Rabia Amir. Eu sou do Paquistão. Sou casada e mãe
de dois filhos. Sou dona de casa. Moro na Amadora.
Cheguei a Portugal há dois anos, em 2020. Eu gosto muito das

Estou em Portugal para estudar. É a terceira vez que cá estou

pessoas, são muito simpáticas, e dos pastéis de nata.

Também

porque fiquei impressionada com os moradores e a beleza do país

gosto muito do Rossio porque tem muito comércio, da Torre de Be-

quando o visitei pela primeira vez.

lém, do elevador de Santa Justa, do elétrico n.º 28 e do Palácio da

Eu gostaria de ficar aqui para sempre porque me sinto muito bem
neste país.

Pena, em Sintra.
A língua portuguesa é muito interessante e fácil.
Adoro Portugal e adoro o Cristiano Ronaldo.

Dallgys Eglesias, PLA, Turma 2
[Docente: Maria João Vaz]

Rabia Amir, PLA, Turma 2
[Docente: Maria João Vaz]

Chamo-me Sohail Amir. Moro na Amadora. Sou casado. A mi-

Eu sou o Pratik Rana. Sou nepalês. Tenho 33 anos. Moro em

nha esposa é a Rabia Amir. Ela é bonita. Eu gosto muito da minha

Lisboa, no Areeiro. Sou casada e o nome da minha esposa é Alisha

mulher. Eu sou técnico de computadores e de telemóveis.

Rana. Tenho uma filha de 6 anos que se chama Prisha Rana. A

Cheguei a Portugal em novembro de 2019. Tenho residência
temporária.

minha família está no Nepal.
Estou em Portugal há quatro anos. Trabalho num restaurante

Já visitei vários lugares, mas o Palácio da Pena, em Sintra, é
muito lindo. Fui de comboio. Apanhei-o na estação da Amadora, em

português, em Almada. Trabalho 40 horas por semana.
Em dezembro estou a planear ir ao Nepal visitar a minha família.

frente à minha casa.
Pratik Rana, PLA, Turma 2
Sohail Amir, PLA, Turma 2
[Docente: Maria João Vaz]

[Docente: Maria João Vaz]
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Eu sou o MD Eidul Islam. Sou do Bangladesh. Tenho 26 anos e
sou solteiro. Nasci no dia 5 de junho de 1994. Moro em Lisboa. A
minha casa é muito bonita e fica perto da Escola Gil Vicente.
Estou em Portugal há quatro anos. Trabalho num restaurante
português. Sou cozinheiro e empregado de mesa. Sei fazer todas as
comidas típicas portuguesas. Eu gosto muito da comida portuguesa,

Eu chamo-me Abayomi Baruwa. Sou nigeriano e tenho 34 anos.
Sou médico dentista e trabalho na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. A minha mulher também é médica dentista, mas
não trabalha na faculdade. Vivemos em Lisboa desde 2017.
Em Portugal, conhecemos cinco cidades e comemos muita comida típica portuguesa. A nossa cidade favorita é o Porto. É uma cida-

especialmente do bacalhau com natas.
Em Portugal eu não gosto do preço da renda das casas e dos

de linda, com muitos prédios antigos. Não gosto muito da Francesinha porque o molho é doce.

salários baixos.
Quando estou de férias eu passeio muito pela cidade para visitar

No verão passado, nas férias, viajamos até ao Algarve e passamos férias com uns amigos nossos.

os monumentos.

Eu adoro Portugal porque é um país calmo, tem muitas praias, as
MD Eidul Islam, PLA, Turma 2

pessoas são respeitadoras e a vida é simples.

[Docente: Maria João Vaz]

Abayomi Baruwa, PLA, Turma 2

[Docente: Maria João Vaz]

Eu chamo-me Adebowale Dawodu. Sou nigeriano. Sou casado e

Eu chamo-me Olga Wiemann. Sou russa e tenho 40 anos. Sou

pai de dois filhos. Vivo em Portugal, em Lisboa, há mais de três

casada e tenho duas filhas. O meu marido é alemão, é professor de

anos.

História. Vivemos em Portugal há 4 anos.

No meu país, na Nigéria, existem várias línguas, culturas e grupos étnicos. Os três grupos étnicos mais importantes são: Hausa,
Iorubá e Igbo.

Gosto de Portugal porque as pessoas são muito simpáticas e
hospitaleiras. A natureza é incrível.
Nós amamos antiguidades, monumentos, castelos, palácios.

Na Nigéria também há muitas comidas tradicionais como em

Adoramos viajar por Portugal e conhecer novos lugares com história.

Portugal. Outra semelhança que o meu país partilha com Portugal é

Em país existe muita história. Em Sintra, o Palácio da Pena é lindís-

o bom tempo.

simo.

A minha família está a gostar muito de vier em Portugal. Divertem-se a aprender a língua e a cultura portuguesas.

Olga Wiemann, PLA, Turma 2
[Docente: Maria João Vaz]

Adoramos estar aqui em Portugal.
Adebowale Dawodu, PLA, Turma 2
[Docente: Maria João Vaz]

Sou a Amélie Simon. Tenho 32 anos e sou francesa.
Cheguei a Lisboa no verão passado para trabalhar em física
climática na Universidade de Lisboa.

Chamo-me Rezime Mohammed, tenho 35 anos e sou argelino.
Estou em Portugal há um ano. Sou técnico de frio. Eu quero ficar
em Portugal durante um longo período porque o clima é bom e eu

Adoro Portugal porque tem boas ondas para surfar, locais maravilhosos, as pessoas são simpáticas e a comida é ótima.
Eu agradeço ter tido a possibilidade de fazer o Curso PLA na
Escola Gil Vicente porque aprendo muitas coisas novas sobre a

vivo bem.
Eu gosto muito de morar em Portugal, por isso tenho de aprender
a falar português. A língua portuguesa é muito difícil, mas eu faço o
meu melhor.

língua portuguesa. Eu uso todos os dias o que aprendo lá com os
meus colegas, os meus amigos, no supermercado, etc. Isso facilita
muito a minha integração.
Amélie Simon, PLA, Turma 2

Rezime Mohammed, PLA, Turma 2

[Docente: Maria João Vaz]

[Docente: Maria João Vaz]

Eu chamo-me Aashish Maharjan. Tenho 33 anos e sou nepalês. Eu sou casado. Moro no Barreiro. Eu sou cozinheiro. Eu gosto de culinária,
fazer comida portuguesa e nepalesa. Eu gosto de fazer pratos novos para a minha esposa. Também gosto muito de visitar lugares diferentes
com ela.
Eu tenho uma filha muito bonita. Tem dois anos. Gosto muito de brincar com ela. E ela gosta muito de brincar comigo.
No Nepal, tenho os meus pais e os meus dois irmãos. Daqui a dois anos, quero regressar ao Nepal porque gosto muito da minha família e
do meu país de origem.
Aashish Maharjan, PLA, Turma 2
[Docente: Maria João Vaz]
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O meu dia a dia em Lisboa
Habitualmente, levanto-me cedo, cerca das sete horas da manhã.
Tomo duche, visto-me e depois tomo o pequeno almoço em casa. Às
oito e meia, abro o computador portátil e começo a trabalhar na
minha mesa da cozinha.
Ao meio dia, costumo almoçar num café típico português, que fica

tarde, regresso a casa e continuo a trabalhar até às cinco e meia.
Aos dias de semana, ao fim da tarde, vou para a aula de
português. À noite, ou fico em casa a ver televisão ou leio um livro.
Aos fins de semana, costumo ir a uma galeria de arte ou, então,
se estiver bom tempo, vou à praia. À noite, eu costumo jantar fora
com os meus amigos.

próximo da minha casa. Normalmente, como uma tosta ou uma sopa

Chloe Ostmo, PLA, Turma 1 (Curso de fevereiro-junho/2022)

de legumes e, no final da refeição, bebo um café. À uma hora da
O meu nome é Rashmita Subedi e sou nepalesa.

[Docente: Paula Martins Almeida]

muito simpáticos e pratico a língua portuguesa.

Durante a semana, acordo às 07h. Levanto-me, arranjo-me, tomo

No regresso a casa, vou buscar os meus bebés à escola, faço

o pequeno almoço, bebo um café e preparo os meus bebés para a

comida nepalesa para o jantar porque eu gosto muito e janto na

escola. De seguida, saio de casa e vou a pé para o meu trabalho.

cozinha com toda a família. Depois de arrumar a cozinha, brinco um

Sou empregada de mesa num restaurante de comida portuguesa. Eu

bocadinho com os meus bebés e deito-me por volta das 22h.

inicio às 09h e termino às 17h.
Rashmita Subedi, PLA, Turma 2

No trabalho, gosto muito de falar com os clientes porque são
Chamo-me Ekaterina Gusevskaia. Sou russa.
Eu levanto-me cedo, às 06h30m para cozinhar. Faço o almoço
para a minha família, antes de sair para o trabalho. O meu filho levanta-se às 07h para ir para a escola. Às 8h vou tomar um duche e

[Docente: Maria João Vaz]

Normalmente saio do trabalho às 18h00m e vou para a Escola
Gil Vicente assistir ao Curso de Português.
Chego a casa por volta das 22h30m. Janto, descanso um pouco
e vou para a cama à meia noite.

depois de me arranjar saio para o meu trabalho. Eu trabalho num

Ekaterina Gusevskaia, PLA, Turma 2

salão de beleza que fica perto do centro da cidade.
Chamo-me Fusun Sariso. Sou da Turquia.

[Docente: Maria João Vaz]

então eu como uma sandes e bebo um sumo.

Normalmente, levanto-me às 07h30m, mas eu acordo às

Quando saio do trabalho, vou para a escola e chego a casa às

06h30m. Por volta das 07h45 tomo um duche e visto-me de seguida.

22h. Quando não tenho curso, vou às compras. Chego a casa às

Tomo o pequeno almoço e às 10h saio de casa para ir trabalhar.

20h00m, preparo o jantar, janto, vejo televisão e deito-me às

Às 10h30m apanho o autocarro. Começo a trabalhar às 11h.

24h00m.
Fusun Sariso, PLA, Turma 2

Saio às 18h. Não tenho hora de almoço porque entro às 11h00m,

[Docente: Maria João Vaz]
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Bem-vindo ao Egito
Caros Amigos,
Quero convidar-vos a visitar o Egito no verão.
No primeiro dia, vamos visitar as pirâmides.
E, no fim de semana, eu gostava de vos apresentar a minha família.

Na semana seguinte, podemos ir a Hurghada para fazer praia e mergulho.
Beijinhos

Amr

Egito - uma das civilizações mais antigas do mundo
O Egito Antigo é uma das
civilizações mais interessantes e
antigas do mundo. As Grandes
Pirâmides de Gizé, a única maravilha
antiga sobrevivente, juntamente
com antigas estátuas e tumbas
egípcias, continuam a atrair a
atenção dos principais arqueólogos
e do mundo em geral. Atualmente,
restos da antiga civilização egípcia
continuam a ser descobertos.

P.S. Podem confirmar a vossa presença até ao dia 15 de Maio

Amr Talaat, PLA, Turma 1 (Curso de fevereiro-junho/2022)
[Docente: Paula Martins Almeida]
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Bonjour ! Je m’appelle Dinis et j’ai 12 ans. Je suis né le 9 décembre 2009. Je suis très sportif et bavard. J’aime Benfica.
Ma famille est petite. Mon père, ma mère, ma sœur et moi, nous
sommes tous différents.

rances. Mon père est grand et mince, il est un peu enrobé. Il a les
cheveux courts et noirs et il a les yeux marron. Psychologiquement,
mon père est impatient et il est fan de Benfica, il adore le football.
J’aime ma famille.

Mon père s’appelle Alexandre et il a 48 ans. Il est agent d’assu-

Dinis Froes, 7.º 1.ª
[Docente: Inácia Pereira]

Salut ! Je m’appelle Inês et j’ai douze ans. Je suis née le dix-sept

Ma sœur s’appelle Daniela, elle est petite et belle. Elle est active

mai 2009. J’habite à Lisbonne avec ma mère, mon beau-père, ma

et amusante, mais très impatiente. Elle aime la musique et sa famille.

grand-mère et ma sœur.

J’aime aussi ma famille !

Ma mère est surveillante et mon beau-père est informaticien. Ma
Inês Fandango, 7.º 1.ª

grand-mère a soixante-dix ans et ma sœur a deux ans.

[Docente: Inácia Pereira]

Salut ! Je m’appelle Laura et j’ai 14 ans.
Je vous présente ma famille. J’habite avec mon père, ma mère et
Dandelion Tea, Pixabay

ma sœur.
Ma mère est petite et brune. Elle a 42 ans. Elle est serveuse.
Mon père est grand et mince. Il a 38 ans. Il est mécanicien. Ma sœur
a 9 ans. Elle est petite, mince et blonde, elle a les yeux bleus. Elle
est extrovertie, un peu nerveuse, mais elle est gentille.
J’ai aussi un chien. Il s’appelle Black. Il est noir. Il est petit.
J’adore ma famille, parce qu’elle est très amusante et gentille.
Laura Calvário, 7.º 1.ª
[Docente: Inácia Pereira]

Salut ! Je m’appelle Rafael et j’ai 12 ans. Ma date de naissance
est le 29 aout 2009 et j’habite à Mafra, au Portugal.
Je vous présente ma famille. Ma famille est petite : il y a mon
père, ma mère et ma sœur.
Mon père s’appelle Ricardo et ma mère s’appelle Vanda. Mon
père a 43 ans et ma mère a 42 ans. Mon père est grand et mince,

dans un hôtel et ma mère travaille dans une école.
Ma sœur s’appelle Catarina, elle a 4 ans. Elle est petite et mince,
elle a les cheveux longs et bruns et elle a les yeux marron, comme
moi. Elle est très gentille, mais elle n’est pas patiente. Elle aime jouer
avec moi.
J’adore ma famille !

mais ma mère est petite et mince. Ils sont très sympathiques. Mon

Rafael Casaca, 7.º 1.ª

père adore cuisiner et ma mère aime les enfants. Mon père travaille

[Docente: Inácia Pereira]

Salut à tous ! Je vais vous parler de ma routine au collège.

Dans mon sac à dos, j'ai des cahiers, des livres, ma calculatrice

Je suis en classe de 5ème 1, au collège Gil Vicente, à Lisbonne.

et ma trousse. Dans ma trousse, j'ai des stylos, des crayons, ma

Tous les jours, je me lève à 7h00 et je me prépare. Après, je

gomme et ma règle.

prends mon petit déjeuner. Mes cours commencent à 8h00. J'ai deux

Après les cours, je vais étudier à l'ATL, à 14h00. Je finis l'ATL à

récrés : de 9h40 à 10h00 et de 11h40 à 11h50. Je déjeune à 13h30 à

18h00 tous les jours. Après l'ATL, je vais à l'entrainement de basket

la cantine, avec mes amis.

à 19h00, à Benfica, mais le jeudi je n'ai pas d'entrainement.

J'ai beaucoup de matières, mais je préfère l'Éducation Physique

Le collège est grand et moderne et c'est aussi cool.

et les Sciences, parce que c'est très cool.

Maria Dias, 7.º 1.ª
[Docente: Inácia Pereira]

Gerd Altmann, Pixabay
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Salut à tous ! Je vais vous parler de ma routine au collège.

Je déjeune chez moi, mais le jeudi, et parfois le vendredi, je dé-

Je suis en classe de 5e au groupe d’écoles Gil Vicente, à Lisbonne.

jeune à la cantine de 13h20 à 14h30, parce que j’ai des cours l’après
-midi.

Tous les jours, je me lève à 7h00. Après, je me prépare et je
prends mon petit déjeuner. Mes cours commencent à 8h00. J’ai une

Après les cours, je rentre chez moi, je fais mes devoirs et j’étudie
pour les contrôles.

récré de 9h40 à 10h00 et une autre récré de 11h40 à 11h50. Mes

Le collège, c’est fatigant, parce que c’est dur !

cours terminent à 13h20.
Mes matières préférées sont l’éducation physique, le français et

Rafael Casaca, 7.º 1.ª

l’histoire, parce que c’est intéressant !

[Docente: Inácia Pereira]

To celebrate Earth Day and its unquestionable importance for the survival of all species, students learnt
about the Earth Day history, celebrated on the 22 nd April every year since 1970. Here are some of the posters
that they made in order to raise awareness to the fact.

There is no planet B!

Plant a tree!

Rethink your attitudes!

Marta Canha, 6th 1st

Nuno Gaspar, 6th 1st

Constança Bento, 6th 1st

[Docente: Noémia Taboada]

[Docente: Noémia Taboada]

[Docente: Noémia Taboada]

Reduce, reuse, recycle!

We want a better world!
Elma Supico, 6th 1st

[Docente: Noémia Taboada]

Clara Santos, 6th 1st
[Docente: Noémia Taboada]
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Don’t lose time! Save the Earth!
Violeta Lamberti, 6th 1st

Leonor Sousa, 6th 1st

[Docente: Noémia Taboada]

[Docente: Noémia Taboada]

After finishing “Treasures of London“, the extensive reading story from the 7th grade book, 7th grade students were invited to write about the city they would like to visit next. Here are some travels they would like
to experience.
I have already visited many countries and cities. But I still would
like to visit Crete, the largest and most populated island in Greece.
As far as I know, there are lots of beautiful places to visit there.

an incredible place to visit, with its beautiful houses painted in blue
and white.
There, we can also find Naxos, a very beautiful beach.

After watching some places in the capital city, Heraclion, like the

André Mendes, 7th 3rd

principal port of this Greek island, I would like to go to Krista Village,

[Docente: Noémia Taboada]

I would like to visit Paris, in France. There are several places I

-Elysés, at the centre of Place Charles de Gaule. The Arc de Tri-

would like to see in this city. To start with, I would like to visit the most

omphe honours those who fought and died for France in the French

iconic site, the Eiffel Tower, which I think must be very interesting

Revolutionary and Napoleonic Wars. Finally, I would go to the fa-

because everyone visits this monument when in Paris. Next, I would

mous Louvre Museum.
Beatriz Venâncio, 7th 3rd

like to go to The Arc de Triomphe, at the western end of The Champs

[Docente: Noémia Taboada]

I would like to visit Sicily, in Italy, the biggest island in the Mediter-

Hera, Temple of Concordia, Temple of Heracles, Temple of Olympian
Zeus, Temple of Castor and Polux, Temple of Hefahestos, Temple of

ranean Sea.
Of course, I would start by the capital city, Palermo. There, I
would visit the Valley of the Temples, just outside Agrigento, wich

Demeter, Temple of Asclepius) and other important historical remains.
Lara Condeço, 7th 3rd

consists of a splendid archeological park with 8 temples (Temple of

[Docente: Noémia Taboada]

Hi! My name is Lara and I’m twelve.

the Roosevelt cable car because people say it is a lot of fun. After

The city I would like to visit next is New York. There is a lot of

riding the roller coaster, I would finally visit the Natural History Museum.

places that I would like to see in this city.
To start with, I would like to experience the feeling of being in

Lara Teixeira, 7th 3rd

Times Square. Next, I would go to Brooklyn Bridge. Then, I would try

[Docente: Noémia Taboada]

Hi! My name is Rosa.
I really want to go to Thailand. Thailand is a Southeast Asian
country known for its tropical beaches, sumptuous royal palaces,
ancient ruins and temples decorated with Buddha statues. Bangkok,
the capital city, has got an ultra-modern cityscape that contrasts with
the quiet waterfront communities and the iconic temples of Wat Arum
and Wat Pho, as well as the Temple of the Emerald Buddha. The
temples must be so beautiful in loco! I really hope to go there one
day!
Rosa Duarte, 7th 4th
[Docente: Noémia Taboada]
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When studying the topic Healthy Habits and Physical Activity, 9 th 4th students were invited to illustrate some
ideas about it. Here are the best drawings...

CHOOSE
ONLY
HEALTHY
HABITS!

Maria Santana, 9th 4th
[Docente: Noémia Taboada]

Say “yes” to fitness and sports!

Say “no” to alchool, smoke and drugs!

Sandro Lopes, 9th 4th

Vicente Cabral, 9th 4th

[Docente: Noémia Taboada]

[Docente: Noémia Taboada]

M.C. Escher
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After reading the poem “I’m practically perfect“, de Kenn Nesbit, 9th grade students were invited to describe
themselves. Here are two of the best texts…
Hello, everyone! I don't consider myself a

Hi, there! I’m a 14 years old teen. I’m not a perfect person be-

perfect person. Sometimes I think that I am

cause nobody in the world is. I have a somewhat complicated per-

too fat, I think that my teeth are not straight, I

sonality: I get stressed or frustrated very easily and I cry about things

think that my eyes are boring. But I always try

that only a little kid would. I have many fears and I’m also a bit shy

to focus on the good parts of me: I'm pretty

when talking to other teenagers that I don’t know. I’m short and my

smart, I like the style of my clothes and my

teeth are not exactly beautiful. I’m not athletic either. But, on the other

friends like me the way I am. Besides, in my

side, I’m smart and I get good marks at school. I’m also good at writ-

opinion, I'm a great artist and I'm happy!

ing and drawing, and I respect everyone that deserves to be respect-

Sometimes I feel that I'm a glass wall, where

ed. This is all I have to say about me.

all my faults are little cracks. When someone curses me, I feel closer
Vicente Cabral, 9th 4th

and closer to break. But, be positive, because I always try to be posi-

[Docente: Noémia Taboada]

tive too!
Maria Santana, 9th 4th
[Docente: Noémia Taboada]

When studying the conditional sentences type 2, improbable situations, 9th 4th students listened to the song “If the world was ending”,
by JP Sax, and were invited to imagine what they would do if the world was ending in fact. Here are some of the ideas they came up to.

If the world was ending,

If the world was ending,

… my friends and I would build a bunker.

… I would eat everything I could.

… I would drink some shots with my friends.

… I would go to the beach one last time.

… I would confess my love to my crush.

… I would spend the rest of my time with my grandmother.
Afonso Adrião

Irina Barbosa

… I would spend my time with my family and pet.

… I would eat all the chocolates in the world.

… I would spend my money on food I really like.

… I would say goodbye to my siblings.

… I would go to the beach to watch the sunset.

… I would hug all my loved ones.
Jéssica Fernandes

Ariana Lourenço

… I would play my last game.

… I would eat French fries for the last time.

… I would say goodbye to my friends.

… I would listen to Taylor Swift for the last time.

… I would kiss my parents.

… I would try to read my favorite book for the last time.
Daniel Costa

Jéssica Pereira

… I would say goodbye to my loved ones.

… I would play videogames.

… I would skydive.

… I would disregard the law.

… I could cry.

… I would jump off a plane.
Diogo Costa

… I would slap in the face everyone I hate before we die.
… I would try and do everything I could before dying.
… I would go to the highest place I could find to watch the end of the

Jorge Que

… I would call everybody I like to tell them that.
… I would stay with my family for a last really frugal meal.
… I would watch my favorite show for the last time.
Miguel Maiato

world from there.
Ethan Gonzalez

… I would go for a swim in the Atlantic Ocean.

… I could rob a bank.

… I would try to swim with sharks and survive.

… I would go to a Nike store and I would buy all the sneakers I like.

…I would hug my family with all my strength.
Sandro Lopes

… I would go to Hawaii.
Gabriela da Silva

[Docente: Noémia Taboada]
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When studying the conditional sentences type 2, improbable situations, 9th 4th students listened to the song “If the world was ending”,
by JP Sax, and were invited to imagine what they would do if the world was ending in fact. Here are some of the ideas they came up to.

If the world was ending,
… I would say goodbye to my home: my room, my living room, my dining room, my kitchen...
… I would say goodbye to my family, my pets, my friends and my neighbors.
… I would steal a boat and I would go on a trip around the world.
Sandro Santos

… I would be very sad for sure.
… I would take a selfie with Portugal’s president, Marcelo Rebelo de Sousa.
… I would try to ride a rollercoaster and shout out all that my lungs allowed.
Victor Lucas

… (Whyyyyy???!!! I’m falling into pure madness!!!) I would metaphorically explode. I wouldn’t be mentally able to process it and my brain would
crash.
… I would try to stop thinking about that because that would be stressing me.
… in the best case scenario, I would wake up because that would be just the worst nightmarish of all nightmares.
Vicente Cabral
[Docente: Noémia Taboada]

Write a personal letter to a friend or relative. Tell them about your plans to improve your mood, feel happier
and overcome stress and anxiety.
14 February 2022
Dear Susan,
How are you?
I was feeling too stressed and sad but ever since I have been taking breaks and going on morning jogs to freshen up my mind, I am feeling
much better about myself. I bet it’s hard for you as there isn’t much sunlight there in England. Sunlight is pretty important for you if you wish to be
happy. So, if you are feeling down, I suggest you to go out whenever there is sunlight, hang out with your friends there or just take a walk in a
nearby park. For me, it really helps me brighten up as we used to walk together before you moved to England.
I’m sure you realize how happy you get when you talk with someone about your problems.
I will patiently wait for your next letter.
Take care.
Your friend,
Ryan Sherpa, 11.º CT
[Docente: Teresa Neto]

February 15, 2022

gymnastics is on my list

Hey Isabel,

because I want to be flexible
and do some sport.

How are you?

What about you? Please

I’ve been missing you so much these past few days and I

tell me everything about

wanted you to know that I’m sorry for being so distant and not

your routine and about your

writing to you.

family. I really miss them,

I’ve been studying so hard for my exams this year because I

too. I hope this year we can

am taking Biology and Chemistry. My study plan is so full and I

see each other and spend

barely have free time to relax. But I am thinking about changing

some time together.

my plans and do other things that will help me focus and have fun
at the same time. What do you think about meditation? I am really
excited to start clearing my mind and control my thoughts. Also

I love you! Stay safe!

Crystal Paludo, 11.º CT
[Docente: Teresa Neto]
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16 February 2022

I’m an energetic person, but my secret is to get tired! I go running in

Hello my friend,

the park that is in front of my house. At 6.30pm I run about 3km and
after that I have a shower, eat, and sleep. So far, it has been working.

How are you doing? I’m fine…Maybe not! I’m so worried

So far, I’m getting good grades and treating myself.
The last question, when are you coming here? We need to hang

about my exams. I don’t usually feel this kind of anxiety. As you
know, I am a calm guy when it comes to pressure, but this year I

out.

feel different. In a positive way, I’m full determined to get the
highest grades, I’m sleeping well, and I’m studying almost every

Your friend,
Khushan Maugi, 11.º CT

day. You could be wondering how I’m well since you know that

[Docente: Teresa Neto]

do better next time.

February 18, 2022

In games, when we love the match, it puts a smile on our face.

Hi Jennifer,

Even when we lose, we show sportsmanship in spite of feeling blue
I have good news! I started playing volleyball in my school

inside but at the same time satisfied by playing with good opponents.

gym. At first I thought it was an easy sport but the more I played,

I just started playing for pure curiosity and I ended up learning a lot of

the more I realized I was wrong. I have so much stamina when I

things.

play and it’s nice to collaborate with my teammates who quickly
became my friends. Soon we developed team spirit because
when someone does something wrong, we don’t get angry. In
fact, we laugh, but not in the bad way, and we help each other to

Kind regards,
Raquel Teixeira, 11.º LH
[Docente: Teresa Neto]

EXPANDING OUR LEARNING EXPERIENCE
A field trip
On 20th April our class11ºCT went on a field trip to Lourinhã.
We traveled by bus. It took us about one hour to arrive.
The aim of our visit, which was organized by our Biology and
Geology teacher, was to learn more about fossils, the fantastic
dinosaurs that went extinct millions of years ago, the history of life
on Earth and its evolution.
In the morning we visited two really pretty beaches Porto da
Barca and Caniçal. Although the weather was windy and unpleasant, it was a nice experience. There we saw different types
of fossils and how most of the cliffs were formed.
After that, it was lunch time so we headed to a beautiful park
with an amazing view. We had a lot of time to rest and at the end
some of us even ate ice cream while others played volleyball.
Sometime later we all met up and walked to the museum to digest the food we ate. It was a 10 minute walk and it was fun to
see the busy streets of Lourinhã.
In the afternoon we visited Museu da Lourinhã where we saw
a lot of exhibits related to archaeology, ethnography and palaeontology. Our guides were very nice and they even gave us the
chance to see their lab, where we saw how they worked.
It was an amazing experience and we all had a lot of fun.
We are looking forward to having more experiences like this. We
really recommend this field trip to everybody who wants to learn
more about the Earth’s history.
Alunos da turma11.º CT (Texto coletivo)
[Docente: Teresa Neto]
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Every year on 16 October, more than 150 countries come
together to celebrate FAO’s birthday for an event known as World
Food Day.

Poster Contest to spread the World Food Day message.
Although our students were not amongst the finalists, we would
like to recognise their efforts and creativity. Congratulations!

FAO was founded in 1945 when nations from across the
globe united with one common goal in mind: to eliminate world
hunger and poverty.

The theme of this year's World Food Day, calls on everyone to be
a food hero contributing to the transformation of agri-food systems for
Better Production, Better Nutrition, a Better Environment and a Better

Schools in over 114 countries around the world, including
Escola Gil Vicente, participated in this year’s World Food Day

Life, leaving no one behind.
[Docente: Teresa Neto]

[Docente: Teresa Neto]
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