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A um Livro
No silêncio de cinzas do meu Ser
Agita-se uma sombra de cipreste,
Sombra roubada ao livro que ando a ler,
A esse livro de mágoas que me deste.
Estranho livro aquele que escreveste,
Artista da saudade e do sofrer!
Estranho livro aquele em que puseste
Tudo o que eu sinto, sem poder dizer!
Leio-o, e folheio, assim, toda a minh’alma!
O livro que me deste é meu, e salma
As orações que choro e rio e canto! ...
Poeta igual a mim, ai quem me dera
Dizer o que tu dizes! ... Quem soubera
Velar a minha Dor desse teu manto! ...
Florbela Espanca, in “Livro de Mágoas”
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Florbela Espanca

A Presidente do Conselho Executivo: Iolanda Torres

O livro:
Fonte de prazer e de conhecimento
O livro abre-nos horizontes e proporciona-nos
uma multiplicidade de leituras que nos conduzem, através do tempo e do espaço, a vivenciar
momentos inolvidáveis.
A nossa imaginação é inesgotável e as imagens e representações que vamos construindo, a
partir do livro que estamos a ler, proporcionamnos a vivência de experiências e situações tão extraordinárias…envolvendo-nos num mundo fantasmagórico cuja fonte de prazer é inesgotável.
O prazer de ler deve ser incutido nas crianças, desde tenra idade e é aos pais que cabe a tarefa de contar as primeiras histórias aos filhos…
oferecer-lhes livros... estando assim a contribuir
para o desenvolvimento da imaginação dos seus
filhos, despertando neles o gosto pela leitura e
pelo conhecimento. Gradualmente, as crianças
começam a descobrir a importância do livro, quer
no domínio lúdico quer no científico.
A Escola desenvolve muitas actividades, nomeadamente a Biblioteca, que visam promover
hábitos de leitura nos alunos, pois o hábito de ler
desenvolve a capacidade de pensar e argumentar.
O poder da palavra é muito grande, daí ser
crucial apropriarmo-nos desta fonte inesgotável
de conhecimento – o livro.
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Editorial

“PES – PROJECTO EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE”
SEXUALIDADE
Relacionamento entre Pais e Filhos
2008/2009
Somos seres humanos sexuados, mulheres e homens que ao longo de toda a nossa vida, da infância
à velhice, vamos manifestando de diversas formas a
nossa sexualidade e as preocupações inerentes à mesma, sendo estas referidas preocupações normalmente
resolvidas através de conversas com pessoas da nossa
confiança.
Sendo esta temática uma vertente do ser humano com elevado grau de complexidade e geradora de
conflitos entre gerações, a equipa de saúde escolar em
parceria com a Câmara Municipal de Vila Nova de
Famalicão, considerou pertinente e oportuno proporcionar aos pais, educadores e educandos um momento
de debate comum sobre a sexualidade dos nossos adolescentes.
Para que este tema seja debatido com toda a seriedade que requer, convidámos a Doutora Zélia Anastácio,
professora auxiliar da Universidade do Minho, doutorada na área da sexualidade, especificamente em relacionamento entre pais e filhos.
O debate terá como base de trabalho, um questionário referente à sexualidade na adolescência elaborado
pela Doutora Zélia Anastácio, que será aplicado aos alunos do 9º ano e analisados pela mesma.
Os resultados da referida análise serão apresentados à comunidade educativa pelos alunos do 9º B, orientados pela directora de turma, professora Helena Pereira, em coordenação com a equipa de Saúde Escolar.
Após a apresentação, será aberto o debate a educadores e adolescentes, que reflectirão sobre as diferentes
perspectivas da sexualidade dos jovens. Terminado este debate, os adolescentes ausentar-se-ão e a Doutora
Zélia Anastácio continuará a sessão com pais e educadores.
Esta actividade realizar-se-á no dia 8 de Maio, pelas 21 horas e a sua presença será indispensável, pois é
sobre a sexualidade do seu educando que iremos falar.
NÃO FALTE,
O SEU EDUCANDO AGRADECERÁ!
A equipa de Saúde escolar
Ilda Fernandes
Cristina Pissarra
Marisol Moreira
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821 de
Maio
horas

“Não valemos pelo que temos mas pelo que somos” Professor: Luís Alberto

“A civilização não é mais do que o resultado de um longo processo de objectivação de ideias, dos sonhos, dos
desejos e dos medos humanos.” ( Alberoni, 1989, p.577)
Será que vivemos na Pós-Modernidade?
Será que coabitamos numa sociedade Pós-Industrial?
Será que caminhamos para o Pós-Capitalismo?
Será? Será? Será?
Com prefixos, ou sem eles, e na incapacidade de um baptismo adequado e definitivo a cada novo “apelido” que
brota, debatemo-nos no limbo das incertezas. Contudo, muito embora as incógnitas sejam as palavras de ordem,
temos duas certezas: vivemos numa “aldeia global” em que os vizinhos estão de costas voltadas e temos ainda
consciência de que nada “ (…) que seja «pós» é permanente ou de longa duração. O nosso “pós” é um período de

transição.” (Drucker, 2003, p.29)

Sabemos de antemão que um novo tipo de sociedade de índole tecnológica pode conduzir a uma subserviência
à técnica e consequente reformulação dos poderes, das ideologias, das utopias e da sociabilidade.
Outro dos problemas que vamos ter de enfrentar, neste início de milénio, é a transmutação cíclica da percepção-adaptação. As gerações de um passado recente tinham em relação ao “tempo”, um compasso para reflexão
e amadurecimento de ideias. Na actualidade, o “tempo” é um luxo a que poucos se podem dar. A informação é
debitada permanentemente e “à velocidade da luz”, impossibilitando o relaxe a quem pretende manter-se na
corrida. Tamanha esquizofrenia aproxima-nos de níveis de saturação de informação nunca antes vivenciados,
podendo conduzir-nos, por falta de “tempo”, à inapelável dificuldade para consolidar o “conhecimento”.
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Para franquear estas fronteiras devemos assumir-nos como “Capital Humano” e embrenhar-nos na “Sociedade do Conhecimento”, “Desmassificando a Cultura” porque não valemos pelo que temos mas pelo que somos.

“O livro morreu! Viva o e-livro!”

Professora: Rosa Vale

Nos dias de hoje, o mundo conhece o livro electrónico, que tem por base um suporte informático relativamente recente, o computador, e todas as possibilidades digitais que dele advêm. Agora, basta um “clic” para
acedermos a bibliotecas digitais e conhecermos várias obras literárias.
Será que o livro em papel que nós conhecemos desde Johanes Gensfleisch Guttenberg desaparecerá, tal como
aconteceu aos papiros…?
O registo escrito sobre um suporte físico sempre foi considerado de extrema importância. Os primeiros registos de dados encontram-se feitos sobre pedra e argila.
No filme “Ben Hur”, de William Wyler, vemos as apostas serem registadas naquilo que aparentemente são
tábuas. No fim das anotações, o centurião romano sela a aposta com o seu anel. Trata-se, na realidade, de uma
espécie de caixas, cheias de cera, que serviam para guardar pequenos registos.
Este tipo de objecto exigia espaços grandes para poder ser guardado e era de difícil manuseio, por isso,
tornou-se necessário criar uma outra forma de guardar a informação.
O primeiro material flexível a ser utilizado no ocidente foi o papiro – produzido pelos egípcios a partir de
um vegetal que se crescia apenas nas margens do rio Nilo. Para preparar a folha de papiro, sobrepunham-se as
canas da planta em camadas e esmagavam-se com uma maça grande e pesada. O sumo que saía das tiras agia
como cola. Depois de se produzirem as tiras de papiro – que poderiam ter 6 ou 7 metros -, enrolavam-nas em
hastes de madeira ou metal formando os “volumens”. Os rolos manuscritos mais importantes eram guardados
em cofres – “bibliothéke” – cilindros de madeira, pedra ou metal.
A forma de produção do papiro tinha um custo elevado e a produção era limitada, pois ficava dependente das
cheias ou secas do Nilo. Aproximadamente no século I, na cidade de Pérgamo, surgiu o pergaminho produzido
geralmente a partir de couros de novilhos, ovelhas e cabras que, depois de esticados em armações, eram desidratados, raspados e recortados. Apesar de este ser utilizado como o pergaminho – em volumens – era difícil formar
uma tira longa e contínua, o que levou ao seu emprego em forma de folhas.
Os primeiros livros – códices – são feitos de folhas de pergaminho dobradas a meio, gerando assim conjuntos
de quatro páginas – os quaterni – que eram depois costurados e amarrados entre duas tábuas que serviam para
pressionar as folhas evitando as ondulações. Por este motivo também se guardavam os livros na horizontal e
não na vertical, como agora.
Mais tarde, as capas de madeira foram substituídas pelas capas de couro com vários desenhos gravados.
No início do século XII, os árabes introduzem na Europa o fabrico do papel, apesar de este ter sido inventado
pelos chineses no século II.
No século XV, Johanes Gensfleisch von Guttenberg – que era xilogravador e ourives – inventa a primeira
máquina de impressão, tornando-se o “Pai da Imprensa”.
Este processo de produção popularizou o livro, uma vez que o tornou mais barato.
Cerca do ano de 1760, surgiu a litografia possibilitando a impressão em grande escala e a colocação de páginas ilustradas.
Fisicamente, o livro não se alterou desde o século XV ao XVIII, apenas se acelerou o processo, as capas dos
livros apareciam mais requintadas, mas continuavam a ter revestimentos em couro ou similares.
No século XIX, o processo de encadernação passa a ser industrializado e o livro aparece com o formato actual.
Começam também a ser estabelecidos os direitos de autor sobre o texto e obras publicadas. Surge a possibilidade
de reprodução de todo e qualquer tipo de imagens com melhor qualidade.
Durante o século XX surgem as impressões digitais – originadas directamente de arquivos produzidos por
programas de computadores - agregando qualidade ao aspecto do livro.
Actualmente, com a “revolução informática” fala-se da morte do livro tal como o conhecemos.
Será que estamos dispostos a deixar de virar a página de papel para passar a “virar” a página no ecrã do
computador?
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(Folha de S. Paulo, 9 de Abril de 2000. Caderno Mais)

“Encontro com Ana Saldanha”

A coordenadora da BE: Aurélia Azevedo

Ana Saldanha sensibiliza para a leitura
O dia 13 de Maço foi muito especial para os alunos do oitavo ano: todos participaram num encontro com a
escritora Ana Saldanha. Esta escritora é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas e foi professora de
Língua Portuguesa e Inglês.
É conhecida como uma das melhores escritoras portuguesas para jovens. Tem uma vasta obra de Literatura
Juvenil destacando-se “O Romance de Rita R” e “Uma questão de cor” como os que mais êxitos obtiveram junto
dos nossos alunos.
Ana Saldanha contou aos alunos que começou a escrever quando já tinha 30 anos, pois tinha uma certa
vergonha de revelar a sua escrita. Desde pequena que gostava de apreciar o ar encantado com que os avós costumavam ler, por isso sentia-se ansiosa por descobrir os mistérios da leitura. Questionada sobre a importância
da escrita na sua vida referiu que era fundamental e que perdia a noção do tempo quando escrevia. A escrita dá
um certo trabalho, que se transforma em prazer. A única coisa melhor que escrever é ler.
A primeira vez que viu um livro seu publicado sentiu-se muito emocionada, foi uma sensação fantástica, porque era a realização de um sonho. Aos alunos que queriam saber qual o seu livro preferido ela afirmou que era
sempre o último, mas que gostava especialmente de “Dentro de mim” porque fala dos problemas da gravidez na
adolescência e da dificuldade de comunicação entre jovens e adultos.
Os alunos perguntaram-lhe o que pretendia transmitir com os seus livro, ela disse que apenas procurava
mostrar um mundo melhor. A propósito da obra trabalhada por todos em Língua Portuguesa “Uma Questão de
Cor” a escritora referiu que se inspirou na autobiografia de Nelson Mandela para abordar a problemática do
racismo. Todos se mostraram revoltados com as manifestações de racismo no mundo e ficaram sensibilizados
para esta temática.
Esta escritora falou ainda do seu próximo livro “Para maiores de 16” que se debruça sobre a educação sexual
dos jovens.
Todos os presentes se mostraram fascinados por estarem a partilhar do mundo tão rico desta escritora e, de
certeza jamais esquecerão este dia.
Esta actividade foi organizada pela Biblioteca e está integrada na Semana da Leitura.
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Ler na Biblioteca é tão bom como entrar numa loja de chocolates e comer à vontade.

“Susana Pinto | Ilse Losa”
Visitas da escritora Susana Pinto
No dia 17 de Março a escritora Susana Pinto esteve
na biblioteca de Aldeia Nova e na biblioteca do Souto
a apresentar o seu livro “Nini a ovelha corajosa” aos
alunos do 1º e 2º anos.
Os alunos ouviram a história com atenção e no fim
fizeram-lhe perguntas sobre a história e sobre a sua
actividade como escritora.

Escola Aldeia Nova

Alunos recordam vida e obra de Ilse Losa
Ilse Lieblich Losa, escritora portuguesa de origem
alemã e de ascendência judaica, nasceu a 20 de Março
de 1913, em Bauer, uma cidade perto de Hanover. A
primeira infância foi passada com os avós paternos.
Frequenta o liceu em Osnabrük e Hildesheim e o Instituto Comercial em Hanover.
Em 1930 está em Londres onde toma conta de
crianças durante um ano. De regresso à Alemanha e
devido à sua condição de judia, é perseguida pela Gestapo e tem de abandonar o seu país, refugiando-se em
Portugal onde chega em 1934, radicando-se no Porto.
Casa com o arquitecto Arménio Losa e adquire a nacionalidade portuguesa.
A sua obra inclui romances, contos, crónicas, trabalhos pedagógicos e literatura para crianças.
Paralelamente à sua actividade de escritora desenvolveu outras ocupações quer no domínio da tradução,
quer como colaboradora em jornais e revistas, alemães
e portugueses, de que salientamos o Jornal de Notícias, O Comércio do Porto, o Diário de Notícias, Neue
Deutsche Literatur, entre outros.
Em 1984 recebeu o Grande Prémio Gulbenkian,
pelo conjunto da sua obra para crianças.
Distinguiu-se como autora de literatura infantil, com os livros A Flor Azul (1955), Na Quinta das Cerejeiras
(1984), A Visita do Padrinho (1989) e Faísca Conta a Sua História (1994).

Março 2009

Durante este mês, a Biblioteca promoveu uma exposição de livros da escritora que é uma das mais procuradas pelos alunos da escola quer pela sua história de vida, quer pela qualidade literária.

“Como Nasce um Livro”
O Editor tem a tarefa de acompanhar o Livro, desde a sua redacção até chegar às mãos dos leitores. É
ele que escolhe o formato do livro e também decide,
em conjunto com a equipa, o tipo de apresentação que
ele vai ter.
O Autor, pensa num tema para o Livro, realiza pesquisas em bibliotecas, faz entrevistas visita locais e
tira fotografias. Este trabalho importante chama-se
recolha de dados.
Depois faz o projecto da obra. É neste momento que
o Autor decide os temas, partes e capítulos que a obra
vai ter.
A seguir, vai começar a escrever os rascunhos, ou
seja, os primeiros escritos que depois vai passar a limpo.
O Revisor é muito atento e perspicaz.
Quando o Autor termina de escrever o texto, o Revisor vai lê-lo com cuidado, sugerindo algumas alterações e
procurando encontrar erros e gralhas.
O Ilustrador tem a função de desenhar e pintar as ilustrações do livro.
Primeiro lê muito bem o texto e cria ilustrações adequadas ao tipo de livro que vai ser publicado.
Depois de recebido o texto e as ilustrações, estes são distribuídos pelas páginas do livro, de acordo com o plano. Finalmente grava-se o trabalho em suporte informático, que é enviado para a gráfica, onde é impresso.
A impressão faz-se em folhas grandes, que depois são dobradas em cadernos. Os cadernos são agrafados e
cosidos e finalmente cola-se na capa.

Algumas curiosidades…
2 de Abril – Dia Internacional do Livro.
23 de Abril – Dia Mundial do Livro e dos
Direitos, de Autor.
O primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia
de Gutenberg, demorou cinco anos a ficar pronto no séc. XVI.
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Turma 4 / 4º ano
E.B.1/J.I. de Valdossos – Fradelos

“Leituras e Afins”
“Promover a leitura no Jardim de Infância”

“O Livro“

Com o objectivo de sensibilizar as famílias para
a importância das histórias no desenvolvimento das
suas crianças, este ano lectivo a sala 1 do Jardim de
Infância de Sapugal, iniciou o projecto do livro que
vai e vem. Todos os dias uma criança leva o livro para
casa, a história é lida à criança por um familiar e depois em família é feita a ilustração da mesma num
caderno que acompanha o livro. A mesma história percorre a casa dos 25 meninos.

Livro grande companheiro
Das horas difíceis e das horas boas.
Ajudas-me a passar o tempo
Com maior felicidade e rapidez.

Tem surgido trabalhos muito interessantes e temse revelado muitas aptidões de alguns pais para as actividades artísticas.

Com o livro conheço países distantes,
Culturas diferentes e pessoas de várias cores.
É maravilhoso entrar na magia do livro,
Viajar no Universo desconhecido.

O mais importante não são os trabalhos que surgem mas o envolvimento que se cria em torno desta
actividade que põe pais e filhos a construir o mesmo
projecto proporcionando momentos de envolvimento e
de prazer.
Esta tarefa também permite aos pais perceberem
como a expressão através do desenho é importante e
começarem a olhar para os trabalhos dos seus filhos
como expressões com significado.
Como é de pequenino que se começa, espero que
este trabalho desperte desde cedo o interesse pelos livros e desta forma se promova hábitos de leitura no
futuro.
Este projecto é para continuar ao longo deste ano
pois as crianças estão muito interessadas e até as famílias vão fazendo comentários positivos à tarefa que
lhes foi atribuída .
Jardim de Infância de Sapugal

Quando leio as tuas histórias
Parece que sou uma das personagens.
Vivo a acção na minha imaginação
Sou o herói ou o vilão...

Nos livros há imagens que nos encantam.
As suas cores transmitem-nos alegria.
O livro dá-nos sabedoria
Que saboreamos a cada dia que passa.
Texto colectivo elaborado pelos alunos da turma 2
do 2.º ano da E.B.1/J.I. de Valdossos – Fradelos

“Pedras no Coração”
Este livro conta a história de Vavar. Vavar vivia na
Arménia, pertencia a uma família rica e dizia que na
sua aldeia se vivia em paz, harmonia e alegria, até que
um dia, os turcos invadiram a sua terra.
Os chefes de família foram levados e fuzilados pelos
turcos, as aldeias foram queimadas e as mulheres vendidas para serem escravas. Vavar também foi levada,
mas conseguiu voltar para à sua terra, sem família.
Lá passou fome, por isso, e para melhorar a sua vida,
foi para um asilo (lugar onde estudou) mas os turcos
também invadiram esse asilo e ela foi para a Grécia
e depois para França onde encontrou uma das suas
irmãs.
Passados alguns anos casou-se e teve 3 filhos. Morreu a 16 de Março de 1990.
O que me levou a escolher este livro foi a história
ser verídica. Eu recomendo o livro, porque, depois de
o lerem, os jovens aprendem a gostar e a dar valor à
vida, É um livro interessante e lê-se rápido.
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Ana Maia nº1 do 9ºE

“Leituras e Afins”
“O Livro”

Quando estou amuada
E quero sossegar,
O livro é um amigo
Com quem vou falar.

O livro é nosso amigo,
É ele que nos ensina,
Sabe tudo sobre o mundo.
De todas as maravilhas do nosso país,
De Norte a Sul tudo nos diz.

Ana Isabel
Olha estes meninos
Que estão aqui a ler.
Sabes, é mesmo assim
Que eles vão aprender!

Ana de Jesus
O que são os livros?
São coisas bonitas
De gostar e de encantar.
Com eles podemos
Sonhar e imaginar,
As lindas histórias
Que nos vão contar!...

Inês Guimarães
O livro é um amigo
Que nos faz sonhar.
É tudo tão querido
De ler e encantar!

Sara Santos

Sara Santos

Algumas quadras e poesias elaboradas na semana da leitura,
pelo 3º ano A - E.B.1 Souto - Fradelos

As Estações do Ano
Na Primavera há calor,
Sorriso e muito amor.
Andam no ar a voar
Andorinhas a namorar…

Verão

As férias vão começar
E as aulas lá vão terminar.
À praia vamos nadar,
Sorrir, saltar e brincar.

Outono

Lá vamos nós para a escola,
Sem esquecer a sacola.
Provam-se as castanhas no S. Martinho
E bebe-se bom vinho.

Inverno

No Inverno há tanto frio
Que me causa um arrepio.
E já aí vem o Natal
E logo a seguir o Carnaval.

Poema elaborado por um grupo de alunos do 6º C
(André Batista, Catarina Araújo, Joana Rodrigues,
João Miranda, Pedro Couto e Tânia Santos)

Primavera

A Primavera está a chegar,
O calor vem a caminho.
O frio vai acabar,
Vai embora de mansinho…

Verão

O Verão está quase a chegar.
O calor e o amor andam no ar.
Andorinhas a flutuarem e a bailar.
Corações apaixonados e a suspirar.

Outono

O Outono chegou,
As árvores estão despidinhas.
O S. Martinho está à porta
E com ele belas castanhas assadinhas.

Inverno

O Inverno chegou,
Cai neve de mansinho,
Mais parece um lençol branquinho
E a folia só agora começou.

Poema elaborado por um grupo de alunos do 6º D
(Andreia Azevedo, Bruno Costa, Cátia Silva, Joel
Simão, Nuno Dias, Pedro Silva e Vítor Costa)
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Primavera

“Leituras e Afins”

“Visita à nossa escola
do escritor Franclim Neto”
Foi com grande entusiasmo que recebemos, no dia
12 de Janeiro, o escritor Franclim Neto.
Contou-nos uma história, falou um pouco de si, respondeu às nossas perguntas e autografou os livros que
andámos a ler em Estudo Acompanhado: “Lobo Mau
Xau-Xau” (1º e 2º anos) e “Tesouro perdido… tesouro
recuperado” (3º e 4º anos).
É uma história sobre a amizade e os preconceitos. O
lobo, que todos julgavam mau e devorador de animais,
só queria arranjar amigos para brincar. Nenhum animal acreditava nas suas boas intenções, até ele salvar
a avó do Capuchinho Vermelho. Aí toda a floresta se
uniu e formou uma bela família.
Licínia – 1º ano | Eva Santos – 2º ano

É uma história muito bonita! Trata de um segredo
de um tesouro que um pirata feio, resmungão e antipático tinha perdido.
Mas, com a ajuda de uns meninos, este pirata encontra o seu tesouro… era a sua família! Tinha desaparecido há muitos anos e com esta também tinha
desaparecido a sua alegria.
No final, todos ficam felizes. Pois é bem verdade, a
nossa família é o nosso maior tesouro.
Manuela Vilaça – 3º ano | Fernanda – 4º ano
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EB1 de Lousado

“O Príncipe Feliz“
Pequeno conto de Oscar Wilde, que nos fala de valores imprescindíveis à dignidade Humana, tais como
a liberdade, a justiça e a lealdade, pelos quais as suas
personagens lutam até dar a vida por eles. Uma verdadeira lição de humanidade e de Amor.
Se querem saber o que são sentimentos, o que é
transformar-se no Amor e deixar o manto do “eu”,
leiam este conto.
E… Porquê Ler ???...
A leitura torna-nos mais calmos, ajuda-nos a ganhar auto-confiança e poder de decisão;
Ter o hábito de ler é uma forma de nos conhecermos melhor, a nós próprios e compreender os outros;
As imagens, informações e ideias dos livros alargam-nos o conhecimento do mundo;
Ouvir, ler em voz alta, ler em conjunto e conversar
sobre livros desenvolve-nos a inteligência e a
imaginação;
Os livros são uma forma de enriquecermos o nosso
vocabulário e a linguagem;
Ler em conjunto é divertido e reforça-nos o prazer
de convívio;

“Adoro as coisas simples. Elas são o último refúgio
de um espírito complexo.”
Oscar Wilde

LEIAM… é simples.
Auxiliar de Acção Educativa: Sandra Escudeiro

“Leituras e Afins”
Articulação com 1ºciclo continua

Histórias com bruxas
levam alunos à Biblioteca
Durante os meses de Janeiro e Fevereiro, os alunos
das escolas de Santa Ana e Valdossos, tiveram oportunidade de assistir a diversas actividades dinamizadas
pela Biblioteca da escola sede: teatro de fantoches “A
Bruxa e a Fifi”, espectáculo multimédia sobre provérbios e ainda uma apresentação sobre a vida e a obra
de Sophia de Mello Breyner promovidas no âmbito do
Plano Nacional de Leitura.
Estas iniciativas têm como principais objectivos:
Criar hábitos de leitura, promover acesso sistemático
às bibliotecas, aplicar o plano Nacional de Leitura e
promover a literacia.
Um grupo de alunos do oitavo e do 9ºano ano, preparou entusiasticamente esta dramatização para os seus
futuros colegas procurando mostrar-lhes a componente cultural da Biblioteca. Os jovens alunos deixaramse encantar pela beleza das histórias contadas.
Curiosos, os pequenos leitores assistiram à dramatização e todos sentiram vontade de rapidamente
entrar no segundo ciclo e descobrir o novo mundo que
os espera. Para que tal aconteça todos concordaram
que precisavam de estudar mais e de serem melhores
leitores.
A coordenadora da BE: Aurélia Azevedo

“A Bruxa e a Fifi”
No dia 3 de Fevereiro, a nossa turma foi visitar a Biblioteca da escola E.B.2,3. Estava a chover, mas gostamos
muito de lá ir.
Quando chegamos, a professora Aurélia recebeu-nos com muita alegria. Estava tudo bem organizado e já estava na hora do espectáculo. Sentamo-nos e assistimos a um teatro de fantoches. Quatro alunos de uma turma
do 8º ano contaram-nos a história “A Bruxa e a Fifi”.
A professora Aurélia convidou-nos a explorar a Biblioteca, que estava cheia de livros, e CD’S, uma televisão,
vários computadores e a casa dos fantoches. Também escolhemos o próximo livro que iremos ler na escola «Uma aventura na escola». À saída ofereceram-nos um marcador de livros.
Gostamos muito desta visita e aprendemos com a história que nunca devemos rejeitar as outras pessoas sem
as conhecermos melhor.
O que mais nos agradou foi o convite para voltarmos a ir à Biblioteca.
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Texto colectivo - 4.º C - E.B.1 de Santa Ana

“Leituras e Afins”

Marionetas cativam para estudo de Camilo
No dia 19 de Março, os alunos viveram uma experiência única: assistiram a um teatro de marionetas
baseado na obra de Camilo Castelo Branco “Amor de
Perdição”, apresentado por uma equipa do Centro de
Estudos Camilianos.
O estudo sobre este autor foi iniciado em Língua
Portuguesa onde todos pesquisaram a sua vida e obra.
Acharam fascinante a vida de Camilo.

Com o objectivo de promover o sucesso educativo
dos alunos, os professores da escola decidiram implementar o projecto “conhecer Camilo” através de um
trabalho desenvolvido no âmbito do Projecto Curricular de várias Turmas. Os alunos não só ficaram a
conhecer algumas das obras deste escritor (“A Queda
de um Anjo”, “O Amor de Perdição” e “A Brasileira de
Prazins”), adaptadas para os mais novos, na colecção
de Clássicos da Literatura Portuguesa contadas às
crianças, como puderam também ficar um pouco mais
esclarecidos sobre a sua vida, cumprindo assim um dos
principais objectivos do Plano Nacional da Leitura.
Os alunos ficaram encantados com a expressividade das marionetas que, habilmente manipuladas, recriaram a época e o ambiente camiliano. Todos se sentiram a viver no séc.XIX e partilharam das angústias
de Simão e Teresa.
É duma forma lúdica todos ficaram a conhecer um
dos maiores autores da nossa literatura.
A coordenadora da BE
Aurélia Azevedo

Teatro de marionetas - Amor de Perdição
No dia 19 de Março, fui ao auditório da nossa escola assistir a um teatro de marionetas sobre a obra “Amor de
Perdição” de Camilo Castelo Branco. Eu gostei muito, estava tudo muito engraçado e as vozes estavam mesmo
bem atribuídas. Para mim, Camilo era a personagem que estava mais engraçada.
Alexandre Ramos, nº1 – 6º C
Eu gostei muito de ter assistido ao teatro de marionetas sobre uma obra de Camilo Castelo Branco aqui na
nossa escola. Estava tudo muito giro, e sempre foi diferente, pois em vez de ser um teatro com pessoas, fomos
ver marionetas.
Eu já conhecia a obra, pois tinha-nos sido lida pela nossa professora numa aula. Adorei esta adaptação.
Diana Coutinho, nº 9 – 6º C
Gostei muito desta história porque fala sobre um amor que nunca acabou. É uma história um tanto triste,
mas é contada de tal forma que me encantou. Fiquei ainda a conhecer um pouco mais sobre a vida no tempo de
Camilo.
Rosa Maria, nº 21 – 6º C
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Assistimos a uma peça de teatro de marionetas sobre uma linda história de amor que acabou muito mal, de
forma muito trágica. Nós já conhecíamos este livro de Camilo.
Uma coisa aprendi: que podemos morrer por amor e que por amor tudo pode acontecer.
Apaixonei-me por esta história e aconselho a que todos os meninos e meninas a leiam, para ficarem a saber
sobre um AMOR que aconteceu mas, na realidade, estes dois apaixonados nunca conseguiram ficar juntos.
Maria José Murta, nº 16 – 6º C

“Duques e Cenas”

Professora: Lurdes Oliveira

O Clube de Teatro “Duques e Cenas” no Festival de Teatro Amador de Seide
Manifestando, já há algum tempo, uma vontade enorme em levar o seu trabalho a outras terras, o Clube de
teatro da nossa escola inscreveu-se no Festival de Teatro Amador de Seide, que teve início no dia 7 de Fevereiro
e encerrará no 17 de Maio.
Assim, no dia 28 de Fevereiro, o Clube “Duques e Cenas” fez a sua apresentação, levando à cena as seguintes peças: “Os Cegos” de Michel Ghelderode e “ Na terra dos Procópios”, de Maria Alberta Menéres.
Na primeira, o autor pretende que o espectador se interpele e analise se o caminho que trilha, diariamente,
é o mais conveniente e proveitoso para si próprio.
Na segunda, a autora, de uma maneira completamente divertida e despretensiosa, põe-nos a reflectir sobre
o que é uma verdadeira prova de capacidade e sobre o que é a vida.
Participaram 18 alunos, do 6º ao 9º anos de escolaridade.
O seu transporte foi assegurado pela maior parte dos respectivos encarregados de educação, que se têm mostrado sempre muito cooperantes com este clube, o que muito nos apraz e muito agradecemos.
Para o transporte de todos os adereços, bem como de todo o guarda-roupa, recorreu-se ao Clube Cultural e
Desportivo de Ribeirão que, rápida e gentilmente acedeu à nossa solicitação. O Clube de Teatro está imensamente grato pela preciosa colaboração daquela associação.
Antes da actuação, todos os alunos se mostraram muito responsáveis e cooperantes no transporte de todos os
materiais, quer para o palco, quer para os respectivos camarins e na preparação do cenário.
No palco, foi notório o seu envolvimento na personagem que desempenhavam. Levados pela magia do espaço
em que se encontravam (o melhor que até agora pisaram) deram o seu máximo, entusiasmaram-se, vibraram e
divertiram-se, fazendo com que o público os aplaudisse vivamente.
Alguns membros da organização do evento, também eles elementos de um grupo de teatro amador, elogiaram
o desempenho dos nossos alunos, sobretudo no que diz respeito à dicção, projecção de voz e confiança, evidenciando o seu espanto por tal se verificar com “actores” tão novos. Os alunos ficaram deslumbrados com tal elogio
e altamente motivados para continuar a trabalhar em teatro.
No final, o clube foi brindado com um lanche, proporcionado pelos organizadores do festival.
As coordenadoras congratulam-se com o trabalho realizado pois constataram que alguns alunos, que inicialmente evidenciavam muitas dificuldades em comunicar e apresentar-se em público, conseguiram de tal forma
ultrapassá-las que se envolveram entusiasticamente na personagem e enfrentaram, sem receios, a plateia.
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Estão todos de parabéns e com uma vontade enorme de partir para outra peça.

“Clube de Numismática”
As moedas e notas que se utilizavam
quando a nossa escola foi inaugurada!!
… há 25 anos atrás.
1$00(moeda de um escudo)
Latão-níquel, 18mm de diâmetro - 3g
2$50 (moeda de 2 escudos e 50 cêntimos)
Cupro-níquel, 20mm de diâmetro - 3,5g
5$00 (moeda de cinco escudos)
Cupro-níquel, 24,5 mm de diâmetro - 7g
25$00 (moeda de vinte e cinco escudos)
Cupro-níquel, 28,5 mm de diâmetro - 11g
20$00 (nota de vinte escudos) – chapa 9
Almirante Gago Coutinho - 135 x 66 mm
50$00 (nota de cinquenta escudos) – Chapa 9
Infanta D. Maria - 142 x 70 mm
100$00 (nota de cem escudos) – Chapa 8
Barbosa du Bocage - 149 x 74 mm
500$00 (nota de quinhentos escudos) – Chapa 11
Francisco Sanches - 156 x 78 mm
1000$00 (nota de mil escudos) – Chapa 11
D. Pedro V - 163 x 82 mm
5000$00 (nota de cinco mil escudos) – Chapa 1
António Sérgio - 170 x 75 mm
Trabalho elaborado por:
Ana Catarina; Ana Isabel;
Ana Sofia; Andreia Daniela - 5º C

“A Sinfonia da Neve”
Pela primeira vez, os alunos desta escola viram
cair neve nesta região.
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Por volta das 9:40 horas do dia 9 de Janeiro de
2009, começaram a cair pequenos flocos de neve. Estava a decorrer a aula de Inglês da turma 8ºD quando
alguns alunos se aperceberam do que se estava a passar. Nem queriam acreditar!

Tudo isto provocou admiração, distracção e ansiedade em todos os alunos, porque nunca tal tinham visto e queriam ir lá para fora para sentir a neve.
Por azar, quando chegamos cá fora já não nevava.
Passado um bocado, a neve regressou, o que provocou imensa alegria nos alunos, pois assim já podiam

“Comemorar 10 anos de União Económica e Monetária”
Como parte das celebrações de uma década da
UEM, os cidadãos e residentes da União Europeia foram convidados a escolher um desenho para uma moeda comemorativa de 2 euros, através de uma votação
em linha. A votação terminou em 22 de Fevereiro de
2008.

Resultados da votação (%)
Os cidadãos e os residentes dos Estados-Membros
da União Europeia registaram um total de 141675 votos.
A moeda vencedora obteve 41.48% desses votos.

Desenho: 10.º aniversário da União Económica e
Monetária
Descrição: A moeda apresenta uma figura humana
estilizada que se funde com o símbolo €. O objectivo é
transmitir a ideia de que a moeda única e, por extensão, a União Económica e Monetária (UEM) representam o corolário da longa história europeia de integração comercial e económica.
Emitida por todos os países da área do euro, a moeda exibe o nome do país, bem como a legenda “UEM
1999-2009” na(s) respectiva(s) língua(s).
O desenho foi escolhido, de entre uma selecção de
cinco, por cidadãos e residentes da União Europeia,
mediante uma votação através da Internet, e é da autoria de George Stamatopoulos, escultor do departamento de cunhagem de moeda do banco central nacional da Grécia.
Poderás encontrar uma moeda destas ( de Portugal
ou outro país da área do euro) nos trocos que te derem
nas várias compras pois estas moedas já estão a circular na Europa!

Moeda eleita

O trabalho foi realizado por:
Manuela Carneiro,
Eduardo Santos,
Marta Pires
5º C
Clube de Numismática

Na aula de Estudo Acompanhado, a professora
deixou-nos vir cá para fora, porque viu que estávamos
exaltados. Disse-nos então que via um brilho nos nossos olhos, pois estávamos muito espantados com este
acontecimento raro na nossa terra.

Tal era a nossa excitação que a professora até nos
tirou fotografias.
Muitos de nós nunca tinham visto nevar.
Foi uma manhã inédita que para sempre iremos
recordar, por ser algo que não acontecia há imensos
anos.
Carolina Rodrigues Oliveira nº7 8ºD
Março 2009

senti-la e vê-la melhor.

“...Livros a Jogo”

Semana da Leitura leva livros “a jogo”

Histórias de amor, declamações, marcadores de livros e quiz

Durante a semana de 9 a 11 de Março os livros estiveram em jogo na BE/CRE: foi convidada uma turma por
ano para participar em diferentes actividades. Desta vez a Equipa optou por chamar à BE os alunos que menos
livros têm lido. Trimestralmente é feito o tratamento estatístico do empréstimo domiciliário e implementam-se
estratégias que consigam atrair os alunos à BE.E todos os pretextos são bons, desta vez foi a Semana da leitura.
A equipa da Biblioteca preparou alguns jogos que despertassem nos alunos o prazer de ler. Divididas as turmas por equipas, constituído o júri, foi com entusiasmo que todos se envolveram nas diferentes tarefas.
Foram cinco os desafios lançados: no primeiro jogo as equipas receberam um texto inacabado e, em 10 minutos tinham que acabá-lo com a frase “casaram e viveram felizes para sempre”.Muitas e diferentes foram as
histórias apresentadas -todos puderam dar asas à sua imaginação; o segundo jogo consistia em declamar um
poema de forma expressiva e foi bem visível o empenho de cada equipa para dar o seu cunho pessoal aos poemas
que tinham que apresentar; no terceiro jogo tinham que criar um marcador de livros com frases alusivas à leitura -foi curioso notar que todos sabiam a importância dos livros no seu enriquecimento pessoal e prometeram
que as frases criadas seriam alvo de reflexão e trariam uma mudança na sua relação com os livros; depois todos
apresentaram um livro já lido e responderam a um teste de cultura geral.
O objectivo desta actividade foi divulgar a BE e combater a iliteracia.
A coordenadora da BE: Aurélia Azevedo

Endereços WEB
Para saber mais:
http://www.historiadolivro.com.br/
http://www.editora.ufjf.br/
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http://www.fastlane.com.br/oficiosdolivro

“Querida Matemática”

A Peça de Teatro – “Maldita Matemática”
No dia 22 de Janeiro de 2009 vimos uma peça de
teatro, na Casa das Artes em Famalicão. A peça chamava-se “Maldita Matemática”.
Na peça participavam duas personagens: o Sete e
a Maria.
Esta peça falava de uma menina chamada Maria
que não percebia a Matemática. A Maria criou um
amigo imaginário chamado Sete. O Sete falava com a
Maria na sua imaginação. Certo dia, a Maria foi fazer
uma ficha de avaliação de Matemática onde aparecia
um problema. No seu pensamento ela chamou o seu
amigo imaginário para ajudá-la a resolver o problema. Este sugeriu que ela inventasse uma história com
o problema. Assim sendo, a Maria e o Sete transformaram-se em duas personagens de uma aventura. No
final dessa aventura, a Maria já conseguia resolver o
problema.

Torneios dinamizados pelo
Laboratório de Matemática
ao abrigo do PAM
Ao longo do segundo período, tal como previsto na
planificação das actividades ao abrigo do Plano da Matemática, realizaram-se os torneios de “Jogo do 24”,
“Supertmatik”e “Sudoku” nos dias 17 de Fevereiro, 3
de Março e 10 de Março, respectivamente.
Verificou-se uma adesão bastante significativa por
parte dos alunos da nossa escola, que participaram activamente nestas iniciativas.

No final da peça de teatro, os meninos das escolas
que estiveram presentes fizeram perguntas aos actores.
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Alunos do 3º Ano da EB 1 de Portela

SO ltas

“Olá amiguinhos”
Estamos cá uma vez mais, mas desta vez para falarmos de duas actividades diferentes e de muito interesse para todos. Daí a vontade em as divulgarmos,
pois dizem respeito à importância atribuída por todos
nós aos livros.
É tarefa das crianças desta escolinha trazerem de
casa livros de histórias, poesias, trava-línguas, anedotas familiares, piadas, adivinhas ou qualquer outra
coisa.
Para o transporte e para o menino responsável não
se esquecer fizemos, como podem ver, um saco muito giro. A par desta actividade temos diariamente um
concurso de adivinhas, “meninos contra meninas”.
Para tristeza das meninas os meninos estão a ganhar,
muito embora tenhamos em conta que o grupo de rapazes é dos mais velhos. E como estas são as novidades que dizem respeito à leitura acabamos por aqui,
deixando algumas outras notícias também de grande
interesse para o próximo jornal.
Muitos livros, muitas histórias…. é o que desejamos para todos os que nos lêem.
Beijinhos para todos os leitores.
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Escola Vilarinho das Cambas

“Dia Mundial da Árvore”
Neste lindo dia
uma árvore vou plantar
para poder ouvir
os passarinhos a cantar
Tenho uma árvore
No meu quintalinho
Dá-me sombra no Verão
E abrigo ao passarinho
As árvores têm folhas
Folhas muito muito verdinhas
Cantam os passarinhos
Nascem as florinhas
Hoje é o Dia Mundial da Árvore
Da árvore nasce o papel
já começou a primavera
e as abelhas fazem o mel
As árvores são bonitas
Dão-me frutos, sombra e madeira
Para podermos construir
Mesas, portas e cadeiras.
Sónia Alves | Bruno Costa

SO ltas

Alunos do 1º ano dramatizaram a história “João e

o pé de feijão”.

Alunos do 2º ano dramatizaram a história “O sonho de Mariana”.

Alunos do 3º ano declamaram poemas.

Alunos do 4º ano seleccionaram Fábulas para lerem.

Alunos do 2º ano leram partes da história do “Flau-

tista de Hamelin”.

Alunos do 3º ano leram provérbios.

Alunos do 1º ano dramatizaram a história do “Soldadinho de chumbo” enquanto uma menina do 4º ano
lia o resumo que tinha feito da história.

E assim foi encerrada a Semana da Leitura.

Escola de Aldeia Nova
Semana da Leitura – Março/2009
Março 2009

Notícias

Resultados do Corta-Mato Regional | 12 de Fevereiro de 2009
Class. Infantis A - Femininos
13ª
Liliana Cruz
5ºE - nº17
30ª
Juliana Campos
5ºG - nº18
174ª Joana Silva
5ºH - nº12
241ª Diana Silva
5ºE - nº5
248ª Catarina Silva
5ºD - nº10
308 atletas classificadas
23ª equipa entre 54 equipas classificadas

Class. Infantis A - masculinos
10º
Gonçalo Gomes
5ºF - nº13
15º
Luís Silva
5ºB - nº12
22º
Rui Gomes
5ºF - nº25
80º
João Costa
5ºD - nº17
137º João Oliveira
5ºF - nº15
325 atletas classificados
1ª equipa entre 58 equipas classificadas

Class. Infantis B - Femininos
17ª
Elsa Cruz
6ºA - nº14
163ª Márcia Marques
7ºH - nº19
251ª Ana Silva
7ºH - nº3
293ª Maria Murta
6ºC - nº16
323ª Ângela Costa
5ºF - nº3
332 atletas classificadas
41ª equipa entre 57 equipas classificadas

Class. Infantis B - Masculinos
38º
Luís Costa
7ºF - nº15
120º Carlos Barreiras
7ºA - nº6
175º Celso Costa
7ºD - nº7
195º João Costa
7ºG - nº14
219º Rúben Mendes
6ºF - nº20
346 atletas classificados
26ª equipa entre 60 equipas classificadas

Class. Iniciados - Femininos
17ª
Ana Miranda
9ºC - nº3
26ª
Catarina Moita
9ºD - nº5
142ª Tânia Costa
7ºD - nº25
155ª Andreia Costa
9ºB - nº4
158ª Daniela Azevedo
9ºD - nº7
317 atletas classificadas
12ª equipa entre 53 equipas classificadas

Class. Iniciados - Femininos
17ª
Ana Miranda
9ºC - nº3
26ª
Catarina Moita
9ºD - nº5
142ª Tânia Costa
7ºD - nº25
155ª Andreia Costa
9ºB - nº4
158ª Daniela Azevedo
9ºD - nº7
317 atletas classificadas
12ª equipa entre 53 equipas classificadas

No total, concluiram a prova de Corta-mato realizada em Guimarães, 79
Equipas (Escolas) e 2545 atletas (alunos), sendo 1156 do sexo Feminino e
1389 do sexo Masculino. A EB 2,3 de
Ribeirão fez-se representar por 37
alunos (15 Femininos e 22 Masculinos) tendo alcançado como melhor
resultado o 1º Lugar por Equipas no
escalão Infantis A Masculino.
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SOMOS CAMPEÕES!

Class. Iniciados - Masculinos
22º
Diogo Cruz
9ºA - nº10
55º
Nuno Silva
9ºD - nº23
159º Tiago Monteiro
8ºE - nº25
170º João Couto
9ºA - nº13
216º João Costa
8ºG - nº15
219º Diogo Mendes
9º D - nº10
353 atletas classificados
18ª equipa entre 62 equipas classificadas
Class. Juvenis - Masculinos
36º
Hélder Ferreira
9ºD - nº12
227º Álvaro Campos
9ºC - nº1
228º Pedro Costa
8ºC - nº15
258º Tiago Gavina
9ºA - nº27
259º Joel Ferreira
9ºD - nº16
261º Adriano Lima
8º D - nº1
274 atletas classificados
39ª equipa entre 42 equipas classificadas

“Prevenção Rodoviária”

Estrada com vida
No passado dia 10 de Março, as turmas do 5ºA e 5ºB foram numa visita de estudo, a uma escola rodoviária,
em Braga, com as directoras de turma.
Logo no início, vimos um filme sobre um homem que teve um acidente na IP4, chamada “a ponte da morte”,
e ficou tetraplégico.
Cá fora, a professora do centro ensinou-nos as regras da estrada, como nós deveríamos proceder e o que
significavam os sinais.
No final das explicações passamos à prática, mas antes equipamo-nos devidamente com capacetes e coletes,
escolhemos um carro ou uma bicicleta e fomos andar para a pista. Conduzíamos como se estivéssemos numa
estrada normal pois tinha rotundas, semáforos, sinais de trânsito e linhas contínuas e descontínuas, se cometêssemos infracções levávamos uma multa. Depois da nossa vez, fomos para dentro da escola, preencher uma
ficha com os nossos dados e ofereceram-nos um lanche.
No final de tudo, quando já estava na hora de irmos embora ofereceram-nos um colete e voltamos para a
nossa escola. A viagem foi agradável.
Na minha opinião acho que foi muitíssimo interessantes porque brincamos e aprendemos.
Foi super divertido!
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Rui Sousa nº24 5ºA

