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Amigos; 
 
Vemos a aproximar-se o início da requalificação da “nossa” escola. 
Temos seis meses para nos despedirmos da “velha” e começarmos a 
ver a revolução acontecer. 
Vai ser uma nova escola, com uma nova dimensão e melhores 
condições. Assim sendo, também a expectativa de termos melhor 
ensino, melhores alunos e melhor aproveitamento tem sentido. 
Passamos aos alunos a responsabilidade de trabalhar para que a 
NOVA escola seja o continuar do que já é bom, e de melhorar o que 
ainda não é. A Associação de Pais evidentemente está ao lado de 
quem quer trabalhar para o sucesso desta Escola, dos alunos e de 
toda esta Comunidade Educativa. 
 
No jeito de despedida desejamos a todos  um óptimo Natal e um 
Ano Novo cheio de Prosperidade. 
 
Pedro Ferraz 

TOMADA DE POSSE 
 
No passado  dia 16.10.2009 realizou-se 
nesta escola a tomada de posse da nova 
associação pais com a presença dos ilustres 
convidados , Dra. Isabel Morgado, directora 
da escola , Dr. Antonio Leite , director 
adjunto da DREN, Sr. Fernando Mack , 
presidente do nucleo das associações de 
pais de Matosinhos e todos os pais que nos 
quiseram honrar com sua presença. 
 
Ficou assim a composição dos orgãos : 
 
Assembleia Geral 
Pressidente —Dra. Maria Jose Rebelo 
Vice-Presidente—Eng. Antonio Costa 
Secretario —Dra. Manuela Barros 
 
Direcção 
Presidente —João Pedro Ferraz 
Vice-Presidente—Augusto Queirós Teixeira 
Secretario —Rui Telo 
Tesoureiro — Fernando Viriato 
Teixeira 
Vogal  - Paulo Biscaia 
 
Conselho Fiscal 
Presidente - Jão Paulo Ferreira 
1º Vogal  - Antonio Batista 
2º Vogal - Antonio Alvaro 
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A NOSSA NOVA 
 ESCOLA SECUNDÁRIA DO PADRÃO DA LEGUA 

 
Futura e nova escola, o novo futuro de todos nós  



    À Porta  
 
Estou à porta da nossa escola na conversa com um amigo de infância, de 
repente estou com os olhos a visualizar o funcionário da entrada. 
Parecia com todo o respeito executando as suas funções, um vendedor 
de gelados na praia com um slogan diferente. 
- Oh menina, Oh menino, marque o cartão ! 
 
Para meu espanto estava constantemente a ouvir : 
- Oh esqueci-me do cartão ! 
- Sou maior de idade o cartão é uma seca. 
- Perdi o cartão ! 
Pedagógico o funcionário disse:  
- Tens que o trazer, é regra da escola e segurança para os teus pais. 
Diz a Joana: Querem lá saber os meus do que ando a fazer, o meu pai nunca aqui veio. 
 
Fiquei triste, não pela agradável conversa com o meu amigo, mas com o lado da irresponsabilidade de uma grande 
maioria de estudantes já bem crescidos.  
E que posso eu pensar da liberdade de linguagem da menina Joana ? 
 
A QUESTÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO  
 
O cartão escolar é uma norma regulamentada, os alunos têm o dever de a cumprir assim como os encarregados de 
educação têm a obrigação de alertar os seus educandos, que na escola ou na vida, existem deveres e direitos. 
Vamos cumprir, porque a escola é de todos nós. 
 

Augusto Queirós 
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Actividades a realizar pela associação de Pais da ESPL, em 2009/2010  
 
Gincanas de bicicleta, (Todas as quartas-feiras);  
Actividades de vela;  
Actividade de mergulho;  
Actividades de BTT (Saídas de bicicleta e formação de técnica);  
Colaboração  com  a  Escola  na  dinamização  de  “Um  dia  de  Bicicleta  na  Escola”  integrado no Dia Mundial do 
Ambiente;  
Orientação;  
Três Jornais “Informação Padrão”  
Eventos Culturais.  
 



Mostremos os dentes! 
 

  O ser humano, na sua maioria, é detentor de um pequeno tesouro constituído, na infância, por 20 
pequenas pérolas e, na idade adulta, 32. Pequenas estruturas vivas que se empenham afincadamente em nos 
auxiliar a saborear desde um estaladiço pão quente a um suculento bife na brasa, e que falam por nós, 
exibindo orgulhosamente o nosso mais belo sorriso. Se “os olhos são o espelho da alma”, os dentes são por 
certo, o espelho dos cuidados que dispensamos ao nosso corpo. 

 
  Porque teimamos então em não lhes prestar a devida atenção? Longe vai o tempo em que uma ida ao 

dentista fazia desfilar perante os nossos olhos cenas de torturas dignas de filmes de terror, com “alicates” 
endiabrados que nos perseguiam e brocas gigantescas que se aproximavam perigosamente dos nossos 
pobres dentes esburacados. Hoje em dia não tem cabimento a frase “tenho tantos que um a menos não me 
faz falta!”. Por isso, e para evitar isso, há que começar pelos cuidados mais elementares. 

  
  Se passamos tanto tempo em frente ao espelho na execução de mirabolantes cristas, brilhantes de gel e 

na combinação de casacos às riscas com calças aos buraquinhos, despendamos também seis a oito minutos 
por dia do nosso precioso e escasso tempo na higiene da nossa tão necessária boca. Dois minutos são o 
mínimo tempo necessário para uma volta completa da escova pelos nossos dentes e língua.  

   
  É preciso não esquecer que temos dentes também ao lado da língua e não apenas na “montra” que 

apresentamos ao sorrir e falar. E que os dentes têm várias superfícies: superior ou inferior, laterais, 
anteriores e posteriores e que, para aceder a estas duas últimas, temos que usar o fio ou fita dental.  

   
  E uma boa escovadela nas gengivas, com uma escova macia ou média, manterá a sua cor rosada em vez 

do vermelho doentio (sem conotações futebolísticas!) que tantas vezes apresentam. Terminamos com umas 
“raspadelas” na língua (para as quais até existem utensílios adequados), uma vez que este pequeno musculo 
tanto se cansa ao longo do dia, exprimindo as nossa opiniões, empurrando os nossos alimentos e, por vezes, 
correndo à “palavrada” os nossos interlocutores. 

        
  E vão ver que um sorriso branco é muito mais convincente do que um “sorrisinho amarelo”!  

 

Manuela Barros 
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PASSATEMPOS 
 
1-Os nomes de três cientistas escreveram-se sem vogais. Por favor encontre as vogais que faltam e descubra de 
que três grandes cientistas se trata. 

SCNWTN         LBRTNSTN        LSPSTR 
 
2-Quantos animais tenho em casa, sabendo que todos são cães menos dois, todos são gatos menos dois e que 
todos são papagaios menos dois? 
 
3-Qual é a palavra cujo número de letras é seis e tirando-lhe três se obtém dez? 

 
           Soluções na próxima edição 



Curiosidades da Língua Portuguesa 
 
Pedro Paulo Pereira Pinto Pires, pequeno pintor, português, pintava portas, paredes, portais. Porém, pediu para parar porque 
preferiu pintar panfletos. Partindo para Piracicaba, pintou prateleiras para poder progredir. 
Posteriormente, partiu para Pirapora. Pernoitando, prosseguiu para Paranavaí, pois pretendia praticar pinturas para pessoas 
pobres.  
Porém, pouco praticou, porque Padre Paulo pediu para pintar panelas, porém posteriormente pintou pratos para poder pagar 
promessas.  
Pálido, porém personalizado, preferiu partir para Portugal para pedir permissão para papai para permanecer praticando 
pinturas, preferindo, portanto, Paris.  
Partindo para Paris, passou pelos Pirenéus, pois pretendia pintá-los. Pareciam plácidos, porém, pesaroso, percebeu penhascos 
pedregosos, preferindo pintá-los parcialmente, pois perigosas pedras pareciam precipitar-se principalmente pelo Pico, porque 
pastores passavam pelas picadas para pedirem pousada, provocando provavelmente pequenas perfurações, pois, pelo passo 
percorriam, permanentemente, possantes potrancas. 
Pisando Paris, pediu permissão para pintar palácios pomposos, procurando pontos pitorescos, pois, para pintar pobreza, 
precisaria percorrer pontos perigosos, pestilentos, perniciosos, preferindo Pedro Paulo precaver-se.  
Profundas privações passaram Pedro Paulo. Pensava poder prosseguir pintando, porém, pretas previsões passavam pelo 
pensamento, provocando profundos pesares, principalmente por pretender partir prontamente para Portugal. Povo 
previdente! Pensava Pedro Paulo... Preciso partir para Portugal porque pedem para prestigiar patrícios, pintando principais 
portos portugueses. - Paris! Paris! - Proferiu Pedro Paulo. Parto, porém penso pintá-la permanentemente, pois pretendo 
progredir.  
Pisando Portugal, Pedro Paulo procurou pelos pais, porém, Papai Procópio partira para a província. Pedindo provisões, partiu 
prontamente, pois precisava pedir permissão para Papai Procópio para prosseguir praticando pinturas. Profundamente pálido, 
perfez percurso percorrido pelo pai. Pedindo permissão, penetrou pelo portão principal. Porém, Papai Procópio puxando-o 
pelo pescoço proferiu: - Pediste permissão para praticar pintura, porém, praticando, pintas pior.  
Primo Pinduca pintou perfeitamente prima Petúnia. Porque pintas porcarias?  
Papai, proferiu Pedro Paulo, pinto porque permitiste, porém, preferindo,  poderei procurar profissão própria para poder provar 
perseverança, pois pretendo permanecer por Portugal.  
Pegando Pedro Paulo pelo pulso, penetrou pelo patamar, procurando pelos pertences, partiu prontamente, pois pretendia pôr 
Pedro Paulo para praticar profissão perfeita: pedreiro!  
Passando pela ponte precisaram pescar para poderem prosseguir peregrinando. Primeiro, pegaram peixes pequenos, porém, 
passando pouco prazo, pegaram pacus, piaparas, pirarucus. Partindo pela picada próxima, pois pretendiam pernoitar pertinho, 
para procurar primo Péricles primeiro.  
Pisando por pedras pontudas, Papai Procópio procurou Péricles, primo próximo, pedreiro profissional perfeito.  Poucas 
palavras proferiram, porém prometeu pagar pequena parcela para Péricles profissionalizar Pedro Paulo. 
Primeiramente Pedro Paulo pegava pedras, porém, Péricles pediu-lhe para pintar prédios, pois precisava pagar pintores 
práticos. 
Particularmente Pedro Paulo preferia pintar prédios. Pereceu pintando prédios para Péricles, pois precipitou-se pelas paredes 
pintadas.  
Pobre Pedro Paulo, pereceu pintando... Permita-me, pois, pedir perdão pela paciência, pois pretendo parar para pensar...  
Para parar preciso pensar. Pensei. Portanto, pronto, pararei. 
           Autor desconhecido  
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 Como aluna desta escola queremos dar-lhe os parabens pela excelente 
participação . 


