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Pico em movimento...  

www.casa7c.blogpot.com

Criamos um blogue
De todos os assuntos
E colocamos lá artigos
Com todo o carinho.

Sabemos que temos
De ter cuidado.
Lá só colocamos artigos
Muito bem analisados.

Já temos visitantes
De várias partes do mundo.
Seguidores do País e
de outros Países.

Ficaremos contentes
Se nos visitares.
Basta ires à internet
E pesquisares
(casa do 7c).

Carla Sousa, 7ºC

As pessoas 
Já sabem
O que têm de fazer.
Ter cuidado
Com o facebook
E com os dados 
Que lá podem ter.

Desde cedo as crianças
Vão para a internet.
Pesquisam coisas desnecessárias,
Mas não sabem os perigos que estão a correr.
São avisadas
Várias vezes
E não ligam ao que lhe estão a dizer.

Começam desde cedo 
A combinar encontros
E são enganadas
Pelos outros.
Tenham cuidado
Com a internet,
Porque dia após dia                                                                                        
Casos estranhos acontecem.                                                     

        Carla Sousa e Inês Vilaverde, 7ºC

Alunos do 7ºD

ReDeS SociAiS
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_REALISMO
_eNVOLVIMENTOS 
_DIVERSãO
_eSPERTEzA 
_SAIR NãO qUERO NãO

_SEMPRE ONLINE
_oPINIãO
_cOMUNICAçõES 
_iNTERESSE 
_AMIzADES
_iNTIMIDADE 
_SATISfAçãO 

Fábio Sousa e Pedro Macedo, 7ºC

@@@@@@@@@@@@@

Nas redes sociais
Podemos navegar,
Mas cuidado devemos 
Ter a dobrar.

Com pessoas amigas
Podemos conviver,
Mas com pessoas estranhas
Alerta devemos ter.

As redes sociais têm
Perigos e virtudes.
Com elas podemos aprender,
Mas também aborrecer.

Nas redes sociais
Amigos podemos conhecer.
Na internet podemos 
Pesquisar e aprender.

“the Social network”

O filme “Redes Sociais” é o primeiro filme que aborda o fenómeno do facebook. O filme foi realizado por David fincher e con-
tou com a participação de Jesse Eisenberg, Brenda Song e Justin Timberlake.
Uma rede social é uma estrutura social composta por pessoas ou organizações, ligadas por um ou vários tipos de relações, 
que partilham valores e objectivos comuns. Uma das características fundamentais na definição das redes é a sua abertura e 
porosidade, possibilitando relacionamentos horizontais e não hierárquicos entre os participantes.
As redes sociais podem operar em diferentes níveis, como, por exemplo, redes de relacionamentos (facebook, orkut, myspace, 
twitter, tymr), redes profissionais (LinkedIn), redes comunitárias (redes sociais em bairros ou cidades), redes políticas, entre 
outras. Um ponto em comum entre os diversos tipos de rede social é a partilha de informações, conhecimentos, interesses e 
esforços em busca de objectivos comuns.

Fábio Alves, 7ºE

A voz dos alunos do centro escolar

O Centro Escolar reúne crianças de várias freguesias do nosso 
agrupamento. Desde logo, notou-se a euforia e a ansiedade 
de conhecer e aproveitar este novo e dinâmico espaço. Mas 
a contextualização num espaço tão diferente da sua escola 
“maternal” não foi tarefa fácil.
Depois dos resultados de uma sondagem sobre a opinião dos 
alunos em relação ao Centro Escolar, verificou-se que todas 
as crianças demontram estar felizes por estar neste espaço. 
Adoram o espaço que promete grandes aprendizagens e 
maiores brincadeiras. Embora todas as áreas da escola este-
jam no mesmo nível de predilecção, a Biblioteca e a Sala de 
aula são consideradas as mais “populares”.

A voz dos alunos

“Na biblioteca podemos explorar e requisitar os livros.”
“Adoro aprender Estudo do Meio na sala de aula.”
“Gosto de fazer Educação Física no pavilhão.”
“Gostamos de dançar nos corredores.”
“A biblioteca é tranquila.”
“A nossa escola é... XPTO, vivemos como uma família.”

Professora Sandra Charrua

ReDeS SociAiS

Eliana, José, Patrícia e Vanessa, 7ºE


