
 
                         O nosso camale@o reinventou-se mais uma vez e passou para um formato
                                diferente. Vestindo-se no tradicional papel, mantém também o seu lado 
                              digital,  mas agora mais curto e com envio regular à comunidade escolar. 
As publicações são exclusivamente feitas por alunos e, nas suas edições, os leitores descobrem
notícias, crónicas, inquéritos, reportagens... sobre a temática escolhida pelo grupo de trabalho
para cada cada edição. Este mês falaremos dos nossos:
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Camaleão: O que te levou a querer entrar para o clube de jornalismo? 

Gustavo Lopes: Eu achei interessante fazer parte de um clube de jornalismo, porque sempre quis
entrevistar pessoas e trabalhar em grupo. 
Filipa Campaniço: Desde pequenina que sempre gostei muito de jornalismo e  é o que quero
seguir futuramente na universidade e, assim que vi esta oportunidade na escola, decidi entrar. 

Camaleão: Qual é a dinâmica do jornal e o que já aprenderam?
 
Beatriz Leal: Até agora, aprendi a escrever textos, a ter menos vergonha e a comunicar melhor.
Madalena Pereira: Estamos a preparar publicações sobre diversos assuntos, numa dinâmica de
grupo. Os trabalhos são sempre feitos em conjunto num brainstorming muito ativo e interessante.
Até ao momento aprendemos a fazer uma introdução e um guião de uma entrevista. Também
aprendemos a escrever frases com correção, pois os professores não nos deixam errar. 

Camaleão: Na tua opinião, está a valer a pena teres entrado para o clube? Se sim, porquê?

Natália Frade: Sim, valeu a pena entrar no clube, porque achei uma ideia muito divertida e
entusiasmante, trabalhamos em grupo e sentimo-nos bem com aquilo que fazemos.
Maria Rebolo: Sim, valeu a pena, porque nos ajuda a melhorar a produção escrita em Português e  
a aumentar o nosso vocabulário.
Nicole Rebolo: Sim, valeu a pena, porque é uma maneira de desenvolvermos vários métodos de
comunicação, de sabermos como falar com mais pessoas, de ser menos introvertidos e de
conhecer novas pessoas.

 

                      

Camaleão: O que vos levou a entrar no clube de matemática? 

José : Eu gosto muito de matemática e, durante a tarde, tenho algum tempo livre, então
o clube de matemática acaba por ser perfeito! 
Pedro: Eu não sou muito bom a matemática, mas, como gosto de jogos, achei uma boa
ideia participar. 

Camaleão: Que atividades estão a desenvolver? 

Pavlo: Estamos a jogar jogos de tabuleiro, como xadrez, semáforo e outras atividades. 
Inês: A  jogar xadrez, a participar em desafios, a responder a charadas, entre outros... 

Camaleão: O que estás a achar das atividades propostas pelos professores? 

José: Apesar de haver muita participação e, por isso, ser um ambiente um pouco
agitado, as atividades são divertidas. 
Inês:  Estou a gostar bastante, eu gosto muito de matemática, então vou sempre gostar
das atividades. 

Camaleão: Se tivesses que motivar amigos e colegas a entrar para o clube de
Matemática, o que lhes dirias? 

Inês: A matemática está sempre presente na nossa vida, então este clube ajuda a 
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 Camaleão: Porque te interessantes e te inscreveste no clube?

Francisca: Porque é interessante e podemos aprender uma modalidade nova.
Inês: Porque é divertido e gosto de aprender coisas novas.
Sofia: Porque eu queria experimentar uma nova modalidade. 

 Camaleão: O que fazem no clube? 

Sofia: Treinamos e jogamos Padel.
Francisca: Aprendemos a jogar padel,  como se faz o serviço, a receber a bola e isso tudo.
Inês: A jogar Padel e a saber fazer jogo.

Camaleão: O que mais gostam no clube?

Sofia: Estar com as minhas amigas e jogar Padel.
Francisco: Aprender a jogar a bola e estar com as amigas.
Inês: Gosto de competir.

Camaleão: Está a valer a pena estar no clube? Porquê?

Sofia: Sim, porque podemos distrair-nos um bocado da escola.
Francisca: Sim, porque posso praticar atividade física e, para além disso, ainda nos
divertimos.
Inês: Sim, porque gosto de jogar Padel, é muito fixe.

Inês (continuação): desenvolver mais os nossos conhecimentos. 
Pedro: Este clube incentiva as pessoas a gostar mais de matemática e também pode
ajudar a esclarecer dúvidas em relação às matérias trabalhadas. 
Paulo: Diria para eles entrarem porque é muito bom, podemos aprender novas matérias e
também a jogar jogos de tabuleiro com os nossos colegas! 
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