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CLUBE DE FERROMODELISMO 
Agrupamento de Escolas de Ribeirão 

 

Visita à FERESPE! 

O Projeto Educativo deste agrupamento defende, como uma das suas principais áreas de 

atuação, o estabelecimento de parcerias estratégicas com o tecido empresarial da área em 

que se insere no sentido proporcionar ao nossos alunos um contacto com a realidade 

económica do território educativo e a motivação para a atividade industrial, técnica e científica 

do nosso tecido empresarial. 

Neste sentido, no passado dia 28 de outubro, um grupo de 20 alunos desta escola, deslocou-se 

à FERESPE para visitar as instalações desta importante unidade industrial ligada ao ramo da 

metalúrgica. Esta deslocação serviu para mostrar aos alunos de 9.º ano de escolaridade como 

funciona uma moderna unidade industrial aproveitando para recordar alguns conceitos ligados 

à problemática da atividade industrial, conteúdos que constam do programa da disciplina.     

Aproveitou-se ainda para agradecer o importante contributo que a biblioteca desta escola tem 

recebido desta empresa. Assim, os alunos do Clube de Leitura, declamaram o poema “Trem de 

Ferro” do poeta brasileiro Manuel Bandeira. 

Por último, foi feita a entrega, por parte do Dr. Jorge Casais, CEO da empresa, de um grande 

conjunto de materiais de Ferromodelismo que vão servir para a criação do Clube de 

Ferromodelismo da Escola Básica de Ribeirão. Este clube, que vai arrancar a sua atividade num 

espaço próprio, está aberto a todos os alunos deste estabelecimento e tem como objetivos 

fundamentais promover o gosto pelo modelismo; promover o gosto pela ciência e pelos 

diferentes ramos da engenharia, motivar os alunos para a descoberta da importância do 

transporte ferroviário no território em que o agrupamento se insere e diversificar as 

estratégias de aprendizagem. 
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Mais uma vez a escola agradece o enorme contributo dado pela FERESPE na promoção da 

qualidade do processo ensino/aprendizagem deste Agrupamento em vários domínios (apoio à 

Biblioteca Escolar, reconhecimento ao desempenho dos melhores alunos, apoio ao Clube de 

Ferromodelismo, etc.) que muito contribui para a prossecução da visão constante do nosso 

Projeto Educativo - “Desenvolver um ensino de excelência para todos, diminuindo as 

desigualdades e promovendo o êxito educativo”. 

 

 

 

 

Ribeirão, outubro de 2014 


