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Catarina Cunha e Clara Gonçalves, 5.ºG
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Conceito

EDITORIAL

Ser Cidadão
A Diretora - Iolanda Sobral Torres

Educar para a cidadania é também uma das
funções da escola, pois valorizar apenas o conhecimento não contribui para formar cidadãos preparados para intervirem e transformarem a sociedade.
Ser detentor de um conhecimento abrangente
constitui uma ferramenta importante e basilar para
responder às exigências do mundo que está em
constante mudança e que exige uma procura sistemática de novas soluções para os problemas com
que cada um se vai deparando. O conhecimento
que se adquire na escola é importante para munir
os alunos de competências que lhe sirvam de suporte na busca constante de novos conhecimentos
para conseguirem resultados válidos.
Porém, o Homem não vive isolado, vive em sociedade e, para que o conhecimento que cada um
possui possa ser um contributo importante para a
sociedade, implica que este saiba relacionar-se e
interagir com os seus pares.
São as competências humanas e sociais que
se adquirem na família e na escola, (que estão para
além das competências académicas), que formam
!"#$%#&'%(!")*+*,"%-"#$.-/&#/0"*1#/"-"/-2-.#/"3!4/-"!"
mundo; capaz de olhar para O Outro e perceber se
carece de ajuda; capaz de ajudar os mais frágeis,
os que ainda não souberam ou não conseguiram
encontrar o seu caminho.
O momento difícil que o nosso país atravessa
exige a mobilização de toda a sociedade para que,
de forma solidária e altruísta, ajude quem precisa.
Cada um de nós deve estar atento ao amigo,
ao vizinho, ao colega… no sentido de poder colmatar as suas necessidades, contribuindo, assim,
+*/*"5#$!/*/"*3"3(*3"%#6)(7%*%-3"-")*/8$)#*39
A escola, mais do que nunca, em parceria com a
família tem de, com criatividade e inovação, formar
alunos para serem cidadãos interventivos, críticos,
solidários, capazes de porem o seu conhecimento
ao serviço do bem comum.

“São as competências humanas e
sociais que se adquirem na família e
na escola, (que estão para além das
competências académicas), que formam o indivíduo capaz de intervir,
!"#$%&%$&'&(#$%)*+$&%*%,-./*0%1!2!3%/&%
olhar para O Outro e perceber se care1&% /&% !4-/!0% 1!2!3% /&% !4-/!$% *)% ,!#)%
frágeis, os que ainda não souberam ou
não conseguiram encontrar o seu caminho.”
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NOTÍCIAS SOLTAS

Agrupamento!Escolas!de!Ribeirão!
Avaliação!Interna!–!Informação!26!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!novembro12!
!
!
!

!

!!AVALIAÇÃO!INTERNA!
Após! avaliação! intercalar! que! reuniu! a! perceção! dos! alunos! quanto! aos! esforços! de! melhoria!
implementados!pelo!Agrupamento!e!a!situação!dos!nossos!alunos!face!às!avaliações!interna!e!externa,!no!
final! do! ano! letivo! anterior,! o! Plano! de! Melhoria! em! vigor! desde! 2010! foi! reformulado! e! apresentado! em!
reunião!do!Conselho!Pedagógico!do!dia!21!de!novembro!pela!coordenadora!da!equipa.!
No! seguimento! das! medidas! implementadas! no! âmbito! da! Avaliação! Interna,! em! parceria! com! o!
Observatório!de!Eficácia!e!de!Melhoria!da!Escola!da!Universidade!Lusíada,!está!em!curso!a!aplicação!de!um!
inquérito!online!(por!amostragem)!aos!alunos!do!3º,4º,5º!e!6º!anos.!Através!da!sua!aplicação!pretende"se!
verificar!qual!o!grau!de!envolvimento!com!a!escola!dos!alunos!da!faixa!etária!inquirida.!!
Aos! alunos! do! 3º! ciclo! estão! igualmente! a! ser! aplicados! dois! inquéritos,! um! que! permitirá! aferir! o!
perfil! de! personalidade! dos! alunos! e! outro! para! parametrizar! as! suas! emoções! em! relação! à! disciplina! de!
Matemática.!!
Está!ainda!prevista!a!aplicação!de!dois!inquéritos!(por!amostragem)!aos!docentes,!que!visam!aferir!a!
sua! perceção! relativamente! ao! estado! atual! do! !"#$%! &'(#%"! no! nosso! Agrupamento! e! aos! esforços! de!
melhoria!desenvolvidos!até!ao!momento.!
A!equipa!reúne!semanalmente!em!grupos!de!trabalho.!!
!

!!AVALIAÇÃO!EXTERNA!
No!próximo!mês!de!janeiro!este!Agrupamento!irá!ser!alvo!de!uma!avaliação!externa!com!a!duração!
de!3!dias!úteis.!
!

!!CONSELHOS!DE!TURMA!
Os!conselhos!de!turma!do!final!do!1º!período!irão!realizar"se!entre!os!dias!17!e!20!de!dezembro!
inclusive.!
!

!!EXAMES!NACIONAIS!E!PROVAS!FINAIS!DE!2012/2013!
De!acordo!com!informação!veiculada!no!GAVE,!a!avaliação!externa!a!realizar!em!2013!terá!como!
referência!central!os!programas!em!vigor,!e!não!as!Metas!Curriculares!homologadas!no!passado!mês!de!
agosto.!Estas!só!serão!vinculativas!a!partir!do!ano!letivo!2013/2014.!
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Quadro de Valor e Quadro de Excelência

Cerimónia de entrega dos diplomas

Os Coordenadores dos
Diretores de Turma
Titulares de Turma
No dia 9 de novembro, decorreu na nossa escola a cerimónia
de entrega dos diplomas aos alunos que integraram, no ano letivo
transato, os Quadros de Valor e de
Excelência de todo o Agrupamento.
Este é o quarto ano que a escola
organiza esta cerimónia; foram
distinguidos no Quadro de Valor,
8 alunos do 1.º ciclo, 3 alunos do
2.º ciclo e 5 alunos do 3.º ciclo; no
Quadro de Excelência foram distinguidos 40 alunos do 2 º ciclo e 27
alunos do 3 ºciclo. Os Quadros de
Excelência reconhecem os alunos
que revelam excelentes resultados
escolares e produzam trabalhos ou
realizem atividades de excelente
qualidade, quer no domínio curricular, quer no domínio das atividades de enriquecimento curricular.
O Quadro de Valor reconhece os
alunos que revelam grandes capacidades ou atitudes exemplares de
3(+-/*:;!"%*3"%#6)(7%*%-3"!("<(-"
desenvolvam iniciativas ou ações,
igualmente exemplares, de benefício claramente social ou comunitário ou de expressão de solidariedade, na escola ou fora dela.
Esta cerimónia, organizada pelos Coordenadores dos Diretores
de Turma e Professores Titulares
de Turma, contou com a presença
da Diretora do Agrupamento, Dra.
Iolanda Torres, do Sr. Presidente do Conselho Geral, Dr. Manuel
Oliveira; do Sr. Vereador da Educação e Desporto, Dr. Leonel Rocha, de Autarcas, Associações de
Pais e Encarregados de Educação,

Diretora dos Recursos Humanos
da Ferespe, Dra. Luísa Azevedo,
em representação do Administrador, Dr. Jorge Casais; pais e encarregados de educação; professores
e alunos.
Os diretores de turma entregaram os diplomas e os Presidentes
da Associação de Pais da Escola
Básica de Ribeirão e da Escola Básica n.º1 de Ribeirão também entregaram uma medalha comemorativa aos alunos.
Também foi atribuído um prémio aos alunos do Quadro de Ex)-78$)#*" %!" =>" *$!" <(-0" $!" 65" %!"
ensino básico, integraram este
Quadro, pelo menos em mais dois
anos.
A Empresa Ferespe na pessoa
do Sr. Dr. Jorge Casais e a empresa Continental Mabor atribuíram
um prémio ao melhor aluno de
cada ciclo, um gesto que pretendeu
chamar a atenção de todos os alunos deste Agrupamento de Escolas
para a importância que tem a Escola na sua vida futura e demonstrar
que o trabalho compensa.
A cerimónia contou com as atuações dos nossos alunos do 3º ciclo do ensino articulado de música
(CCM), orientados pela professora
Melissa Fontoura; do clube de música, orientados pela professora
Helena Silva e do clube de leitores
da Biblioteca. A organização desta
cerimónia contou também com a
colaboração da equipa de apoio da
Biblioteca.
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Curso EFA – Nível Secundário

Mais um ano letivo que começa…

O Professor - Paulo Ribeiro*

J.I. de Valdossos

Depois de dois anos letivos a ter aulas todos os dias,
em horário pós laboral, muitas vezes relegando para segundo plano a sua vida familiar, foi com grande entusiasmo e muita alegria que os formandos do Curso de Educação e Formação de Adultos receberam o diploma de
conclusão do Ensino Secundário.
Foi, de facto, espantosa a evolução de alguns dos
formandos, não só a nível de conhecimentos adquiridos,
mas acima de tudo ao nível do manuseamento das novas tecnologias. No início do curso, o computador para
alguns formandos era visto como uma coisa assustadora
e mal sabiam trabalhar com ele. Procurou-se, acima de
tudo, dotar estes formandos de ferramentas que lhes pudessem ser úteis na procura/atualização de informação e
conhecimentos no futuro, vital neste mundo em constante
mudança. Deste modo, estimulou-se bastante a promoção da autonomia e a procura da informação, para res+!$%-/"*!3"5*#3"&*/#*%!3"+/!+!3.*3D%-3*6!39
Esta entrega teve lugar no dia 9 de novembro de
2012, inserida na Cerimónia de entrega dos Diplomas de
Quadros de Valor e Excelência.
Não podemos deixar de realçar algumas das atividades integradoras realizadas ao longo destes dois anos le.#&!30"-5"+*/.#)(7*/"*"+*/.#)#+*:;!"$!"E-367-"%-"F*/$*&*7"
da Vila de Ribeirão, com fatos feitos a partir de materiais
reciclados, que lhes rendeu o 2.º lugar na categoria de
5-7@!/" )*//!" %!" %-367-0" *" F*5#$@*%*" +-7!" )!/*:;!" -" !"
Peddy-paper sobre Educação Financeira, realizado com
os alunos dos 3.º e 4.º anos.
Nota ainda para a exposição de alguns trabalhos realizados no âmbito deste curso que esteve patente na Biblioteca da Escola Básica de Ribeirão, entre o dia 7 e o
dia 16 de novembro.
Votos de muitas felicidades a todos.

Os meninos do Jardim de Infância de Valdossos ouviram com muita atenção o Sr. Polícia da Escola Segura e aprenderam as regras
básicas de como devem andar no carro e nos
passeios, em segurança. Atenção: colocar
sempre o cinto de segurança!
No dia Mundial da alimentação confecionaram espetadas de fruta, pois os frutos são
alimentos saudáveis que devem fazer parte da
nossa alimentação.
Através da história “Todos de Pijama”, que
gostamos muito, conseguimos ver o pássaro
azul com as suas asas brilhantes quando estamos junto das nossas famílias.
No dia 20 de novembro, vamos todos de pijama para a escola, queremos lembrar a todas
as crianças que devem crescer numa família.
Vai ser um dia divertido, com muitos jogos e
surpresas. Os nossos pijamas têm superpoderes!

*Ex-coordenador do Curso EFA

PortalMath

Matemática online
PortalMath, um blog para melhorares a tua nota
a Matemática e não só... Aqui, podes encontrar pro47-5*30" %-3*6!30" ?!1!30" 6)@*3" %-" ./*4*7@!0" 6)@*3"
A!/5*.#&*30" <(-3.B-3C*(7*0" 5#$#C.-3.-30" 6)@*3" %-"
avaliação, Testes Intermédios e Exames Nacionais,
tudo com as respetivas soluções e/ou sugestões de
resolução.

?@A@BC9D!A+5>2+

/0012331:"0$=>$0/.4:"-1"5;;.):>
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Através da história
“Todos de Pijama”,
que gostamos muito, conseguimos ver o pássaro azul com
as suas asas brilhantes
quando estamos junto das
nossas famílias.

IN LOCO

O novo Plano de Emergência da nossa Escola
O Professor - António Matos*
Foi recentemente aprovado o Plano de Emergência da Escola Básica de
Ribeirão. O novo documento, revisto e
atualizado, já está disponível para consulta na página do Agrupamento.
I3.-" +7*$!" %-6$-" )7*/*5-$.-" *3"
estratégias de atuação em situações
de emergência, procurando agilizar as
tomadas de decisão e contribuir para

que cada um dos intervenientes possa
adotar a postura mais adequada.
I3.-" %!)(5-$.!" %-6$-" *#$%*" (5"
conjunto de ações de formação para a
comunidade educativa procurando as3#5")!$./#4(#/"+*/*"(5*"/-3+!3.*"-6)*,"
neste tipo de situações e para o desenvolvimento de uma postura proativa e
responsável.
*Responsável pela Segurança

Agentes da GNR na Escola
Os Alunos do 3.º ano
da E.B.1 de Valdossos
4G5" 6,-/*5" !(./!3" -H-/cícios divertidos.
Gostamos muito desta
#$#)#*.#&*0" +!#3" 6)*5!3" *"
conhecer melhor os cães
da polícia e tomamos
consciência da importância do nosso comportamento na escola. É aqui
que adquirimos muitos
conhecimentos que nos
enriquecem e nos fazem
crescer como pessoas felizes.

«É OBRIGATÓRIO
RESPEITAR
AS REGRAS
EC+FAG!,CH.

No dia 27 de setembro, os agentes da Escola Segura vieram à nossa
escola. Um dos agentes
da Escola Segura começou por fazer uma palestra sobre regras da escola
e de segurança. Depois,
dois agentes trouxeram
%!#3" );-3" -0" )!5" -7-30" 6zeram algumas atividades
relacionadas com busca
de pessoas, armas, drogas e explosivos. Tam-
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Semana da Alimentação

A escritora Ana Paula Figueiredo visitou a nossa escola!
E.B.J.I. de Lousado
No dia dezoito de outubro, esteve presente, na
nossa escola, a escritora
Ana Paula Figueiredo que
nos deu alguns conselhos
sobre uma alimentação
saudável.
Quando já estávamos
todos reunidos e ansiosos, a autora convidou
dois alunos para recontar
a história do livro “Uma
corrida Marada” e acompanhou o reconto projetando as belas ilustrações
da história.
5&%)&"-#/!%63&,*)%-,%

jogo, exploramos os dez
mandamentos de uma alimentação saudável, questionamos e respondemos,
com entusiasmo, às perguntas que a escritora nos
colocou.
7*% 6.!89% /&)2&/#,*-nos e oferecemos-lhe um
livro com desenhos elaborados por alguns alunos
da escola.
Esta visita foi muito interessante e no futuro esperamos que se realizem
outras atividades semelhantes.

Livro com desenhos
elaborados por
alguns alunos da escola.

Andreia Carvalho, n.º4, Beatriz Martins, n.º5,
João Carvalho, n.º14, Juliana Soares, n.º16,
Márcia Loureiro, n.º21 e Marco Azevedo, n.º22,
6.ºC

Restaurante

das Letras

Comemorando o Dia Mundial da Alimentação (16
de outubro) e das Bibliotecas Escolares (22 de outubro), transformamos a nossa biblioteca e a biblioteca
da Escola Básica n.º 1 num restaurante, onde foram
servidas variadas ementas de livros.
Selecionamos livros adequados aos 4.º e 6.º anos,
das mais diversas temáticas e elaboramos ementas.
Os alunos convidados sentaram-se nas mesas
do restaurante e cada um de nós assumiu o papel de
empregado de mesa. Apresentamos os menus e cada
aluno fez a sua escolha.
Todos consumiram pratos regionais e internacionais confecionados com livros da Literatura InfantoC?(&-$#79"F!5"*"J%-1(3.*:;!K0"A!#"+/--$)@#%*"(5*"6)@*"
de leitura. A conta foi paga com frases sobre a leitura.
Esta foi uma atividade enriquecedora que agradou
a todos. Não se registaram reclamações. Os alunos
6)*/*5"5(#.!"3*.#3A-#.!3"-")!5"&!$.*%-"%-"&!7.*/9"
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Associação de Estudantes

Festa de Halloween

Foi um SUCESSO!

Fábio Cruz, n.º8 e Viktor Zombori, n.º 25
9.ºA
No dia 31 de outubro, realizou-se na Escola Básica
de Ribeirão uma festa relacionada com o Halloween. O
objetivo era angariar fundos para a visita de estudo a Lisboa, no âmbito da disciplina de Educação Moral Religiosa
e Católica.
Tudo começou com uma simples ideia da professora
Susana que a apresentou ao 9.ºA. Os alunos gostaram da
!"#!$% #%&'(#)$*$(%$%+,-.$% #(%+*/0!&$1%2% 3145%6&'7%*#8ponsável pela decoração enquanto outras turmas de 9.º
ano trouxeram bolos, bebidas e pulseiras. A Associação
de Estudantes contribuiu com a compra da decoração.
No dia da festa, o polivalente da nossa escola estava totalmente transformado. Balões pendurados, paredes
cobertas com panos e muitos enfeites. Era tal qual uma
discoteca! Ficaram dois professores na entrada e, à medida que os alunos chegavam, alguns mascarados, outros
9:';%'%+'.!<$.#90#%"#+*#88$%6&'7%&=#!'1%
Muita música e dança mantiveram esta festa animada. A professora Susana convidou quatro DJ’s que apareceram mascarados. Eram os monitores do DiverLanhoso
que os alunos do 8.º ano conheceram na visita de estudo
que decorreu no ano passado.
A festa continuou, sempre com muita diversão e alegria. Terminou por volta das 23:30 e acabou por ser um
enorme sucesso para a escola.

Foi um SUCESSO!

09

IN LOCO

Olá Amiguinhos!
Os Alunos do J.I. da Igreja
de Vilarinho das Cambas
Somos os alunos do Jardim de
Infância da Igreja de Vilarinho das
Cambas.
Este ano resolvemos dar continuidade ao nosso tema, “Educar para
a Arte”; isto porque no ano passado,
5(#.!" 6)!(" +!/" %-3)!4/#/" $!" 5*/*&#lhoso e imenso mundo da arte. Neste
âmbito, criamos e recriamos. Descobrimos que somos capazes de realizar trabalhos excelentes com materiais diversos, basta usarmos a nossa
imaginação.
Fomos às vindimas e à desfolhada com uns cestos giríssimos feitos exclusivamente por nós, e nos
tempos livres não perdemos a oportunidade de fazer o nosso tapete de
retalhos, que já está quase pronto. A

$!33*"3*7*"&*#"6)*/"7#$%*")!5"(5".*pete feito por nós! E tudo isto a favor
da arte.
O “Clube da Culinária”, que fundamos o ano passado está uma delí)#*9" MN" 6,-5!3" *" 5*/5-7*%*" +*/*" !"
nosso lanche e a compota de tomate. Além disso, temos sido presenteados pelos nossos familiares com
5*1$'6)*3" 3!4/-5-3*30" +!#3" (5" %#*"
é gelatina de frutos, outro salame de
chocolate… pode-se dizer que é um
doce de clube. Enquanto isso, lá fora
,na nossa horta, crescem os legumes
para a nossa sopa.
E para que vocês, Amiguinhos,
também se deliciem, vamos deixar-vos a nossa receita do Salame de
Chocolate. Até à próxima revista!!

“Educar para a Arte”

Salame de Chocolate

Ingredientes
- 250 gramas de bolacha Maria
- 200 gramas de chocolate em pó
- 150 gramas de açúcar
- 1 ovo
- 3 colheres de sopa de
margarina líquida

“Educar para a Arte”
Preparação
Mistura-se o açúcar com a margarina líquida, o ovo e o chocolate.
Mistura-se bem até formar uma
pasta forte. Partem-se as bolachas
aos bocadinhos pequenos e junta-se
à pasta.
Com as mãos (bem lavadas),
mistura-se muito bem tudo até o chocolate cobrir todas as bolachas.
Depois de pronta a mistura, coloca-se em papel de alumínio e embrulha-se tudo com cuidado.
L*#" *!" A/#1!/'6)!" %-" (5" %#*" +*/*"
outro até endurecer e está pronto a
servir!
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“Crescer e aprender com a Natureza”
J.I.de Barranhas - Vilarinho das Cambas
No dia 12 de novembro, ocorreram duas atividades muito importantes relacionadas com o nosso
Plano de Turma: “Crescer e apren9
der com a Natureza”. Assim, na
parte da manhã, fomos ao Parque
da Devesa e participamos numa
palestra sobre “Plantas Aromáticas
e Medicinais”. Tivemos a oportunidade de conhecer as vantagens do
cultivo destas plantas que iremos
plantar na nossa horta pedagógica.
À tarde, a Dra. Lia veio até à nossa escola falar sobre “Compos9
tagem e Agricultura Biológica”.
Falou-nos de como a elaborar, da
sua importância na agricultura e
ajudou-nos a preparar os compostores. No nosso Jardim de Infância
estamos empenhados em ajudar o
ambiente e, para isso, também pedimos a colaboração das famílias,
que trouxeram alguns dos resíduos que produzem em casa e que

normalmente deitam para o lixo.
Em relação aos materiais para os
compostores, conseguimos juntar
separadamente: produtos secos
(folhas secas, palha, serrim, aparas
de madeira, plantas mortas, ramos
pequenos, cinzas de madeira) e
produtos húmidos (casca da batata, legumes e hortaliça, restos e
cascas de frutos, borras de café,
restos de pão, arroz e massa, cascas de ovo, folhas e sacos de chá).
Ao fazer a compostagem estamos a reciclar os restos de comida
e resíduos vegetais da nossa casa,
da escola, ou jardim, que teriam
como destino o Aterro Sanitário.
Assim, ao reciclarmos esta matéria
orgânica, estamos a produzir um
fertilizante natural que não polui
o solo com produtos químicos e
servirá também para as plantas da
nossa horta pedagógica e/ou jardim crescerem mais saudáveis.

Palestra no Parque da Devesa sobre

A Dra. Lia explicou como fazer compostagem,
a sua importância na agricultura e ajudou a
preparar os nossos compostores.

Todos participaram com grande entusiasmo…

“Plantas Aromáticas e Medicinais”

Cuidem da Natureza como nós e
umas Boas Férias de Natal para Todos!
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”O melhor de “Os Lusíadas”

Ator surpreende alunos
António Manuel Ferreira da Fon3-)*" G" 7#)-$)#*%!" -5" O#7!3!6*0" .-5"
desenvolvido projetos no domínio das
relações entre o Teatro e a Educação
e como professor em várias instituições.
Tem trabalhado como ator em
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televisão e no cinema. Desenvolveu
também o seu trabalho em Braga,
com ligações à Companhia de Teatro
de Braga. Encontrou-se com alunos
do 9.º ano, a convite dos docentes de
Português.
Foi com surpresa que os alunos
escutaram as primeiras estrofes da
obra de Camões: o ator fez uso do
seu enorme vozeirão e invadiu o auditório onde os alunos se encontravam.
Passada a surpresa inicial, este ator
interagiu com os presentes dizendo-lhes que “Os Lusíadas” contava uma
história simples de forma complicada.
Contou-lhes rapidamente a história
numa linguagem que encantou os
alunos. Arrancou gargalhadas quando se ajoelhou perante alguns alunos
a declamar. Estes, impressionados,
quiseram saber como ele conseguia
decorar todos aqueles versos. Ao que

ele respondeu que “só se consegui
alguma coisa na vida com trabalho e
competência”. Foi contando a forma
como Luís de Camões escreveu esta
obra e do talento e trabalho necessários.
Alertou os alunos para os desa6!3" %*" &#%*" <(-" 3;!" 3-5+/-" %#A')-#3"
e dão muito trabalho. Aconselhou-os
*"%-3)!$6*/"%!"<(-"G"AN)#79"F!5"#3.!0"
A!#" -H-5+7#6)*$%!" *3" %#6)(7%*%-3"
dos nossos antepassados que se
meteram em pequenas caravelas e
descobriram novas terras e novos caminhos. Foi fazendo sempre a comparação entre o tempo antigo e o presente. A interação foi constante e os
*7($!3" 6)*/*5" )*.#&*%!3" )!5" *" 3(*"
facilidade de comunicação.
Os Professores de Português
do 9.º ano

IN LOCO

Voar com os pés assentes na terra…
Cef 5
Desde o primeiro minuto que a nossa formadora de
Português nos falou que iríamos ter a oportunidade de
assistir à declamação de alguns dos episódios de “Os Lu3'*%*3K0"+-7!"*.!/"P$.Q$#!"O!$3-)*0"<(-"6)N5!3"-$.(3#*3mados, ansiosos e expectantes.
Dias antes da sua vinda, a nossa formadora, retomou
o assunto, fez uma pequena apresentação do ator e do
seu trabalho, insistiu que este seria um momento único e
que o deveríamos aproveitar ao máximo, pois para além
de ser um dos conteúdos mais complicados e complexos
a nível do nono ano, a nossa atenção e empenho na atividade ajudar-nos-ia na compreensão desta obra, quando
a retomássemos, a sério, no segundo período. Por isso,
deveríamos receber esta atividade de braços abertos,
com entusiasmo, mas também ávidos por tentar saber e
captar o máximo possível das palavras, dos gestos, dos
sentimentos e dos ensinamentos que esta declamação
envergava.
O tão desejado dia chegou e, mal o António Fonseca,
tão aguardado por nós, começou a sessão, percebemos
logo a amplitude das palavras da nossa formadora. A sua
dedicação e entrega à declamação energética daqueles
&-/3!3" -/*5" #5+/-33#!$*$.-39" R" 3-(" +/!633#!$*7#35!"

aliado ao à-vontade com que falava connosco na nossa
linguagem prendeu-nos, desde o primeiro ao último instante, e mais nos teria arrebatado, não fosse o toque a
lembrar-nos que a sessão tinha os minutos contados.
Foi, sem dúvida, uma bela manhã, diferente e muito
rica e proveitosa para todos nós.
O António Fonseca não nos deixou sem, antes, nos
7*$:*/"(5"%-3*6!S"5-5!/#,*/5!3"%!#3"&-/3!3"%T"JR3"U(síadas” e declamarmo-los, à hora do jantar, em nossas
casas.
“Para que ao português se lhe tornasse/ Em roxo sangue a água que buscasse.”, eis os versos que alguns tentaram declamar para os pais e irmãos, lá em casa. Nos
dias seguintes, foi divertido partilhar as mais variadas reações dos nossos familiares, perante esta nossa atitude
inesperada e desapropriada (pensaram eles!). Nós, claro,
divertimo-nos!
Um bem haja aos professores de Português que nos
proporcionaram estes momentos fantásticos e um muito,
muito obrigado(a) ao ator António Fonseca, que nos cati&!("%-".!%*3"*3"JA!/5*3"-"A-#.#!3K0"%!"+/#$)'+#!"*!"650"-"
ainda nos deixou um par de asas para voarmos… melhor
e mais longe!!

Concurso

IC"0&;0$;+E&#&0$&;+7JK7L+9+8.M+N"O>&:+1$"$+P&65&"Q:

Cláudio Renato Vieira, n.º7, 6.ºC

A Professora - Ana Paula Dias

A XI edição do
concurso “Artistas Digitais
2012” teve como
tema central “O
desporto e os valores olímpicos”,
uma iniciativa da
Secretaria de Estado do Desporto
e da Juventude,
em parceria com
o Plano Nacional para a Ética
Desportiva, com
a Secretaria de
Estado do Ensino

Básico e Secundário, o Comité
Olímpico e a
Academia Olímpica de Portugal.
Nas diferentes
categorias concorreram cerca
de 1900 desenhos de escolas
de todo o País.
Dos desenhos
selecionados
por um júri composto por várias
personalidades,
um dos premia-

dos foi o aluno
Cláudio Renato,
da Turma E do
6º ano do nosso
Agrupamento. O
Cláudio arrecadou o terceiro
prémio no concurso “Artistas
Digitais 2012”
sobre o tema “A
minha modalidade olímpica
favorita”.

Parabéns,
Cláudio !
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N":<50:+R&)":+IS5"$TQ:L+F):=U#&)$
Os Alunos do 8.º C
Trata-se de um projeto de
natureza prática desenvolvido
na nossa escola e que promove
a articulação curricular entre
as várias disciplinas e ciclos de
ensino. Prende-se com a necessidade de aproveitar a energia
elétrica produzida pelo aerogerador construído no ano letivo
2009/2010 no âmbito do projeto
“Arte ao vento”, inserido no projeto prémio “Ciência na Escola”
da Fundação Ilídio Pinho, bem
como explorar a estação meteorológica adquirida no âmbito do
referido projeto.
Neste projeto, estão envolvidas algumas turmas, entre as
quais a turma C do 8.º ano. Este
trabalho de articulação de saberes é realizado ao longo do ano
letivo.
Os alunos do 8.º C trabalham
em pequenos grupos, no laboratório, distribuídos por cada mês.
Procede-se ao registo dos
seguintes parâmetros: temperatura interior e exterior, humidade relativa interior e exterior e
pressão atmosférica, através de
sensores e de uma estação meteorológica.
Os dados são recolhidos diariamente. Os registos são ana8#)!/*)% .*% 6.!8% /&% 1!/!% ,:)% &9%
.*%6.!8%/*%!.*9%)&$;*%2$*/-3#/*)%
(!+&8!)%&%"$<61*)%$&8!(#=*)%!%&)sas variáveis.
Ainda no âmbito deste projeto, algumas turmas construíram
um miniecossistema, com o objetivo de observar o comportamento e crescimento de certas
plantas e animais.
Este projeto permite a observação e experimentação de conhecimentos e está a ser muito
interessante.
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Corta mato escolar
O Grupo de Educação Física

Teve lugar, na manhã do dia 23 de
novembro, o corta mato escolar organizado pelo grupo de Educação Física e
inserido no Plano Anual de Atividades e
no Projeto do Desporto Escolar.
Esta prova teve como objetivo o desenvolvimento da prática desportiva,
como meio de melhoria da capacidade
física, essencial para uma vida saudável.
Decorreu num ambiente de desportivismo e, acima de tudo, com grande
competitividade.
Ficaram apurados para o Corta Mato
5#)($#(!8%*)%)&#)%2$#,&#$*)%18!))#61!/*)9%
por escalão/sexo.
O grupo de Educação Física congratula-se pelo sucesso desta atividade,
agradecendo, desde já, a todos os colaboradores deste projeto.

Os VENCEDORES

Os VENCEDORES
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Parlamento dos Jovens
Coordenadora do Projeto*
O tema em discussão este ano é “Como ultrapassar a crise”.
Tem sido tarefa difícil, ao longo destes anos, explicar aos
alunos o que é uma crise económica, tema abordado nas aulas
de História.
Habituados a ter tudo, ou quase tudo, de mão beijada, sem
!"#$%&$"'("!)("*+%,#-+,$"'($"(*./0$"(%!1!.*1*)()/,2*"(3,4+/.dades em entender estas matérias, porque não lhes diziam
nada.
Infelizmente, neste momento, é assunto que lhes diz pessoalmente respeito! Muitos com pais desempregados, outros com
recursos escassos, a maior parte dos alunos consegue facil)!02!(!02!03!%($(5/!(6(/)*(+$07/02/%*(3!(+%,"!(!(,3!02,4+*8*(
"!)(3,4+/.3*3!"9
Discutir este assunto e, eventualmente, contorná-lo, é pois
a tarefa do projeto deste ano.
Para já, contamos com a presença, no passado dia 10 do
corrente mês, do deputado do CDS-PP, Dr. Altino Bessa, que
no Auditório da nossa escola, e na presença de muitos alunos,
debateu este tema.
Aguardo Projetos de Recomendação interessantes que durante o mês de janeiro serão alvo de uma eleição.

2013
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura
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Maio 2013 | Palácio de São Bento
Informa-te em:

www.parlamento.pt/webjovem2013/
Nuno Timóteo / Divisão de Edições 2012

*A Professora - Goreti Dias

PROJETO CONCELHIO DE EDUCAÇÃO PARENTAL
A equipa de Plano de Ação Tutorial
O Agrupamento de Escolas de Ribeirão associou-se
ao Projeto Concelhio de Educação Parental promovido
pela Câmara de Vila Nova de Famalicão. O projeto que
já se iniciou em algumas escolas do concelho, com benefícios comprovados no desenvolvimento de uma parentalidade saudável e positiva, é agora adotado pela nossa
escola.
Os Pais enfrentam no seu dia a dia um conjunto de
comportamentos e problemáticas associadas aos seus
67@!3"<(-"#5+7#)*5"(5")!$@-)#5-$.!"*%-<(*%!"%*3"%#nâmicas infantis e juvenis. A rapidez de processamento
%-" #%-#*30" )!5+!/.*5-$.!3" -" #$2(8$)#*3" $-1*.#&*3" !("
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positivas proporcionada por um mundo virtual – Internet
- provocam fragilidades e constrangimentos na relação
Pais/Filhos.
Assim, no Agrupamento de Escolas de Ribeirão, exis.-"(5*"-<(#+*"%-"+/!633#!$*#3"V)!5#33N/#!"-")!$3-7@-#ros) disponível para apoiar os Pais no exercício dos seus
papéis parentais, nomeadamente, através de aconselhamento individual e oferta de participação em programas
de educação parental que foquem formas de disciplina
não violenta e que orientem os Pais no relacionamento
)!5"!3"3-(3"67@!3"/-3+-#.*$%!"!3"3-(3"#$.-/-33-3"-"!+#niões.
Todos os Pais que estiverem interessados em ter
apoio no exercício da parentalidade quer através de uma
mera partilha individual de anseios ou participar num dos
programas de educação parental, deve entrar em contacto com o Diretor de Turma ou contactar diretamente a
equipa de apoio parental através da informação colocada
na página da escola.

PRODUÇÃO ESCRITA

ESCOLA: pontos fracos e pontos fortes
Os Alunos do 8.º B
Neste trabalho, vamos
falar de aspetos positivos e
negativos da nossa escola.
A escola como instituição é sentida por nós,
alunos, em primeiro lugar como um espaço de
aprendizagem muito útil
ao crescimento da nossa
formação, assim como de
convívio com os nossos colegas.
A qualidade das escolas depende de vários
fatores, de entre os quais
salientamos o contexto social e cultural, o papel das
famílias, o empenhamento
dos alunos, professores e
auxiliares educativos, assim como as características
dos espaços.
Todas elas têm os seus
problemas e a nossa não
é exceção: o horário do

nosso bar necessita de ser
mais alargado ou então de
mais um auxiliar educativo
para que o atendimento
aos alunos seja mais rápido. Quanto aos almoços,
há alunos que acham que
deveriam poder repetir a refeição sempre que desejassem. Por vezes, dizem que
a alimentação chega quase
fria e um pouco crua, principalmente o arroz, e também referem que os tem+-/!3" 3;!" #$3(6)#-$.-3" !("
excessivos. Contudo, esta
apreciação é subjetiva, porque depende dos gostos
e hábitos alimentares de
cada pessoa.
Sobre os divertimentos, achamos que estamos
muito limitados: as mesas
de ping-pong deveriam ter
cobertura para nos prote-

ger da chuva e redes para
podermos jogar; seria bom
termos espaço e autorização para podermos jogar
futebol, desporto tão do
nosso agrado. Estes são
alguns problemas que resultam da sobrelotação da
nossa escola.
Por outro lado, convém
também dizer que a nossa
escola tem pontos fortes, de
entre os quais destacamos
a qualidade dos produtos
do bar; o atendimento dos
auxiliares de ação educativa; o bom relacionamento
entre professores e alunos
e o agradável ambiente escolar em geral.
Em relação aos alunos
)!5" 5*#3" %#6)(7%*%-3" %-"
aprendizagem e com problemas de comportamento,
a nossa escola preocupa-

-se em disponibilizar apoios
educativos e outras medidas de acompanhamento,
como a sala de estudo, o
apoio ao estudo, os serviços de psicologia e de tutoria.
Quanto aos espaços,
queremos referir que a biblioteca está bem apetrechada e recheada de fontes
de informação; o auditório é
funcional e bastante utilizado; o polivalente é acolhedor e as salas estão bem
dimensionadas.
Face ao exposto, podemos concluir que existem na nossa escola mais
aspetos positivos do que
negativos. No entanto, deveríamos melhorar os pontos fracos, para que nos
sentíssemos ainda melhor
nesta escola.

Violência na escola

mais adulta. Sempre que nós, alunos, sentimos a escola
como um lugar de aprendizagem e de preparação para o
nosso futuro, aceitamos com satisfação as suas regras de
funcionamento e sentimo-nos bem no ambiente escolar.
Em função do que dissemos, podemos concluir que
a nossa escola tem um ambiente agradável: sentimo-nos
entre amigos, protegidos e apoiados pelos nossos professores.

Os Alunos do 8.º C

De entre os tipos de violência que podemos constatar
na escola, salientamos os que assumem dimensão física,
verbal e psicológica. Estas diversas formas de violência
não acontecem por acaso: são provocadas por causas
5(#.!" %#&-/3*3" <(-" 5-/-)-5" 3-/" #%-$.#6)*%*3" +*/*" (5*"
melhor compreensão dos sujeitos que as praticam sem,
)!$.(%!0" +!%-/-5" 3-/" *)-#.-3" )!5!" ?(3.#6)*:;!" &N7#%*"
para situações problemáticas.
""P3"&N/#*3")*(3*3"#%-$.#6)*%*3"+!%-5"3-/"*3"3-1(#$tes: falta de afeto, de carinho e de amor; maus tratos e
frequência de ambientes sociais degradantes; situações
A*5#7#*/-3" <(-" #$2(-$)#*5" +/!47-5*3" +-33!*#3W" $-)-33#%*%-"%-"*6/5*:;!W"/-)(/3!"*"%-.-/5#$*%!3"&')#!3")!5!0"
por exemplo, tabaco, álcool e droga. Todas estas situações criam no indivíduo o conceito de vítima e a necessidade de recorrer à violência.
Na nossa escola não há violência grave, apesar de,
por vezes, haver alguns distúrbios provocados por alunos
menos responsáveis. A nossa liberdade deve respeitar
sempre a liberdade dos outros. A rebeldia dos jovens na
adolescência faz parte do seu crescimento e da descoberta de novas sensações e do mundo, na sua dimensão
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TODOS =
= IGUAIS
Os Alunos do 6.º E

Era uma vez uma menina chamada Inês que andava na escola. Cláudia, outra menina dessa escola,
dizia que as pessoas de outra raça eram más, que não
eram como nós e não tinham coração.
Certo dia, um rapaz de raça negra, chamado Didier,
chegou à escola da Inês. Inês pensava que a sua vida
a partir de agora era a vida mais negra do mundo.
Inês viu que Didier corria e também se cansava.
Também tinha de ir à casa de banho. Também tinha de
dormir, tinha sentimentos, também chorava…
Inês percebeu que, no seu interior, Didier era igual
aos seus amigos, e a si própria… Didier tinha muitas
qualidades: era inteligente, bom aluno, bem comportado, grande jogador de futebol, era amável e simpático.
I$.;!0"E#%#-/"-"X$83"6)*/*5"*5#1!3"+*/*"3-5+/-9
Moral da história: Todos somos iguais interiormente, o que nos distingue são as nossas ações.

Dia das Bruxas
Leonor Carneiro, da turma SAP4, E.B.1 Sapugal
O Dia das Bruxas é amanhã. Uuuu!... Muitos fantasmas a voar! Ssgssgss! Muitos vampiros a passear por aí.
Ah…ah… ah…! Bruxas à fartura a trabalhar nas suas poções e a voar nas suas vassouras. Uuu…ssgss… ah…
ah…ah... Há um ruído assim constantemente.
R"E#*"%*3"Y/(H*3"G"5(#.!"*33(3.*%!/Z"I("6,"(5*"*4Qbora-lanterna. Ficou fantástica. À noite desliga-se a luz,
põe-se no rádio uma música assustadora e pregam-se
3(3.!3" 3-5" 659" [***/ZZZ" \(#.!3" %#3A*/)-3" *" (3*/9" \!$3tros, múmias, zombies, bruxas, vampiros, fantasmas e
muito mais.
Doçura ou travessura! Lá vêm todos disfarçados. Se
nós não lhes dermos doces, eles pregam-nos partidas. No
Dia das Bruxas, veem-se almas a voar por todo o lado,e
zás!!! Elas agarram-nos. Uuu! Ups! Vem aí um fantasma!
Adeus! Àààà…

Vida de lápis
Isa Fernandes, n.º16, 6.º E
Ando todo o dia com dores de cabeça,
não paro um segundo e quando preciso de ir à farmácia fecham-me no escuro.
Tenho muitos amigos no Mundo inteiro,
mas não conheço nenhum, mas sei onde está a maior parte,
no supermercado à espera de ser comprado.
A minha irmã foi para o Brasil para secretária de um canil,
!"5-("#/5;!"A!#"+*/*"(5*"-5+/-3*"-"6)!("-3+-.*%!"$(5*"5-3*0
E aqui estou eu, na mão de um menino que carrega tanto na minha pobre cabeça
que preciso de ir à cabeleireira pôr extensões e uma pulseira.
É esta a vida de um lápis.
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!"#$%&'%()"*)"+,-."
!.$!/)01!2$#!%#!3+'*(#!$!%#+!4(4,()2$0+5!/)01!

!"#$%&'!
Um dia sem te ver,
É como o último amanhecer,
Fazes-me falta…
Não sei o que fazer.
Só tenho necessidade…
De te ter, do teu sorriso,
Da tua face…
Para mim, é como um renascer.
Não sei se sentes o mesmo,
Mas tens de me dizer,
Sinto que me falta…
Algo que não sei explicar.
O teu sorriso muda o meu dia…
Fico com muita alegria
És como um sol na minha vida,
Que só brilha depois de te ver,
É uma necessidade tão grande,
És o meu viver,
Cada dia…
É mais difícil de o dizer.
Diana Antunes, n.º5

2$#!2%*)!6%$!&'$0(-+"7

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Marcus

!"#$%&#&'()&')"*)+,*)-.,/'((,.)
Neste texto vou falar sobre algumas qualidades que um
bom professor deve possuir.
Um bom professor deve ser pontual, assíduo, não deve ser
exageradamente exigente, nem muito sério; deve ainda ser bem
educado e ter uma parte da aula em que brinque com os alunos.
Na minha opinião, acho que deve ser pontual para dar um
bom exemplo aos alunos; deve ser assíduo para as aulas
renderem mais; não deve ser demasiado exigente para os alunos
não estarem sempre preocupados; não deve ser muito sério;
deve brincar numa parte da aula para que estas não se tornarem
aborrecidas e tensas e, deve igualmente ser bem educado para
não ofender ninguém.
Eu acho que um bom professor deve ter estas qualidades

!!"#$%&'#$#()*)+,-.'#/",('#)0"%$(,+$1#
2'0$#+)3#4")#$*5"6/#$#*,5$7#)"#+'"#8$9$#
$#'"(9$#-$*$#)#*),'#"/#*,+9'1"!

para que todos os alunos aprendam e gostem das aulas.
!!!Alexandra Machado, n.º1

Groucho Marx!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!#$%!&'(#$(')!*(+!*$!+%,+-

!

!

Vou contar o que se passou no meu primeiro dia de aulas.
De manhã levantei-me e vesti-me. Tomei o pequeno-almoço, depois fui de carro
para a escola com uma colega e encontrei colegas novos e amigos que já conhecia. Os
meus colegas estavam à minha espera no recreio.
Quando tocou fui para as aulas e conheci novos professores; por isso, as aulas
começavam a tornar-se muito interessantes.
Ao almoço fui comer fora da escola, um cachorro quente que estava muito bom;
enquanto comia falava com os meus colegas sobre as novidades deste ano letivo que
iniciava.
À tarde conheci novamente outros professores, que me pareceram simpáticos,
mas exigentes. Explicaram como seria o ano letivo e que deveríamos estar preparados
porque seria um ano muito difícil.
No fim, fui para casa e pensei o quanto divertido tinha sido este primeiro dia de
aula de sétimo ano.
Rúben Silva, n.º18
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O Outono

PONTOS FRACOS

Turma ASP1, .B. 1 do Souto - Fradelos

PONTOS FORTES
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Os matraquilhos foram arranjados,
e foi algo muito bem feito.
Nós, os alunos,
tínhamos esse direito.
A biblioteca
tem de livros até computadores.
É um bom espaço
para alunos e professores.
O polivalente,
?(#,*%&)2!B*%2!$!%*)%!8-.*)0
tem papelaria e bar,
e está sempre cheio de gente.

Ana Moreira, n.º3 e Raquel Fangueiro,n.º4, 8.º B

A comida da cantina
é de fraca qualidade.
Às vezes é fria e sem temperos…
Até apetece chamar a autoridade!
>&%!%!-(*$#/!/&%.;*%63&$%.!/!9
nós vamos levar a mal.
Não comemos desta comida,
com medo de irmos parar ao hospital!
Lançamos uma sugestão
Que vai direitinha para o cozinheiro:
faça uma comida boa,
que nós pagamos-lhe a tempo inteiro!
Quanto ao papel higiénico,
está sempre a faltar.
Visto isso,
a que é que a gente se vai limpar?
Já dos balneários,
é melhor nem falar!
Na época de inverno,
é um frio de rachar…
A nossa escola
deve estar com sobrelotação.
Se assim for,
Qual será a solução?
7?)%63&,*)%-,%#.@-A$#(*
a alguns alunos desta escola
e concluímos
que o bar fecha a má hora.
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CLUBE DE MÚSICA

BREVE APONTAMENTO SOBRE MÚSICA E SOLIDARIEDADE
A Professora - Helena Silva
A Música é uma
manifestação humana
que pode servir o bem
comum. Quem já não
experienciou um sentimento de júbilo ao ouvir uma alegre melodia
e de repente aquela
%!/"!("./#3.-,*"6)!("/-duzida, esquecida ou
mesmo desaparecida.
Sim, a Música é
poderosa e torna possível produzir milhões
de sorrisos.

Assim, o nosso
CLUBE de MÚSICA é
um instrumento valioso
no âmbito da solidariedade, pois com o seu
caráter alegre e bem-disposto semeia alegria e fomenta a amizade entre todos.
Aprender um instrumento, relacionar-se com os outros, partilhar experiências…
tudo isto é Música e
Solidariedade.

Por isso apelamos: junta-te a nós, sê solidário!
O Horário do Clube é o seguinte: Quarta-feira das 9h00 às 9h45, Quinta-feira das 10h50 às
13h15 e sexta-feira das 10h50 às 11h35.
Comparece…aguardamos por ti…informa-te junto das professoras de Educação Musical

Escribomanias 2012
A Professora - Ana Paula Pinto
Responsável do Clube

No passado mês de outubro, o Escribomanias reiniciou as suas atividades de escrita, com as turmas
do 4º ano do agrupamento, trabalhando o texto narrativo, com a temática “Regresso à escola”. O mês de
novembro foi dedicado ao “convite” e esteve a ser dinamizado pelas turmas de 5º ano. Dezembro foi o mês
dedicado ao 6º ano e teve como objetivo trabalhar o
texto utilitário “carta”.
Com estas atividades, o clube pretende divulgar,
no domínio da escrita, um pouco do trabalho que se
tem levado a cabo nas aulas de Português. O grupo
disciplinar tem mostrado interesse em participar nas
atividades e os alunos têm revelado bastante empenho e entusiasmo na execução dos trabalhos.
Resta referir que o Escribomanias articula ativamente com os três ciclos do Ensino Básico e com a
Biblioteca da escola. Os trabalhos podem ser vistos
no placard do clube, na página da escola e no Blogue
da Biblioteca.
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Notícias do Clube do Ambiente!
A Professora - Teresa Ruiz

E lá começou mais um ano, em busca de
$!&!3"%-3*6!3"-)!7Q1#)!3Z"
I3.-"*$!0"!"$!&!"%-3*6!"%-$!5#$*C3-"J[5*"
Aventura no Rio Veirão” e integra o Projeto
Rios. Este visa a participação da comunidade
escolar e da população local na conservação e
5-7@!/#*"%!3"-3+*:!3"2(&#*#39"
O Clube pretende que a curiosidade cien.'6)*" %!3" 3-(3" 3Q)#!3" )!$./#4(*" )!5" #%-#*3" -"
ações para a melhoria do espaço que vai ser
estudado, com vista à aplicação das exigências
da Diretiva Quadro da Água e da Lei da Água.
O estudo da qualidade da água, da vegetação
envolvente bem como da fauna, que habita o
troço do rio Veirão que adotamos, serão o alvo
da nossa atenção nos próximos tempos. É um
rio bonito, mas está um pouco sujo e descuidado...

Rio Veirão
(na passagem por um dos seus moínhos)

Continuaremos a fazer recolha de papel, plástico,
0$>1&%/$;*+ ":=/$;*+ U=5:;+ 5+ 1&=/$;.+ N:"+ &;;:+ ):%VO>+
recordar que:
W+ %:+5):1:%0:+CXY,*+;U+-5V5;+):=:)$"+1$15=+5+
cartão;
W+ %:+CRCPF,!*+-5V5;+):=:)$"+:;+1=';0&):;*+1$9
cotes de leite ou sumo e latas de metal;
W+ %:+?FPRF,Z!*+-5V5;+):=:)$"+$;+1&=/$;[+
W+ %:+P!,Z\!*+-5V5;+):=:)$"+$;+":=/$;+-5+):"0&9
ça;
W+ %:+ BCRN@DZCA*+ -5V5;+ ):=:)$"+ $;+ 0$>1$;+ -5+
plástico de embalagens dos líquidos tais como: água,
sumos, iogurtes líquidos, refrigerantes, garrafas de
óleos, champôs e frascos; podes também pôr as al9
ças dos garrafões de água;
W+ %:+ 5):1:%0:+ %5#":+ :]+ G!RN!AB!P*+ -5V5;+
colocar as cascas das frutas, que deves comer no in9
05"V$=:+-$;+$]=$;.
W+ D:+!,F\!*+;5"Q:+):=:)$-:;+:;+U=5:;+$=&>5%9
0$"5;+];$-:;.+N:-5"';+5%0"5#$"+:;+U=5:;*+%]>$+#$""$9
fa ou garrafão de plástico, no Clube ou na portaria da
5;):=$.+C+-5;)$"#$+-5;05;+"5;^-]:;+%$+"5-5+-5+;$%5$9
mento pública é proibida!

Para participar no Clube, ou fazer sugestões, contacta-nos através do email:
c.ambienteribeirao@gmail.com
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Combater a indisciplina
eleva os padrões académicos?

A Equipa da Avaliação Interna

TEMA AGLUTINADOR

A aplicação do Plano de Melhoria em vigor permitiu o aperfeiçoamento do Clima Social vivido na nossa
escola. Ao trabalhar esta dimensão pretendeu-se contribuir para a transformação da escola num local mais
estimulante para a aprendizagem, promover a diminuição da indisciplina e da violência no meio escolar.
^!"6$*7"%!"*$!"7-.#&!"*$.-/#!/0"/-*7#,*/*5C3-"#$<(G/#.!3"<(-"*&*7#*/*5"*"+-/)-:;!"%!3"*7($!3"<(*$.!"*!3"
esforços de melhoria promovidos até então e sentiu-se a necessidade de articular esta dimensão com a dos
Elevados Padrões Académicos, dimensões que estão intrinsecamente associadas.
A criação de um bom clima cultural e social poderá contribuir para um melhor desempenho académico
por parte dos alunos e estimular docentes e outros agentes educativos na implementação de novas estraté1#*3"<(-"3-"*61(/-5"5*#3"-6)*,-3"+*/*"*"/-*7#%*%-"%-3.*")!5($#%*%-"-3)!7*/9
Neste sentido, e para que os alunos mais jovens se sentissem protegidos e acarinhados, aquando da
sua entrada no 5.º ano de escolaridade, deu-se continuidade à atividade de “Apadrinhamento”; alunos de
9.ºano receberam os do 5.º e irão apoiá-los durante o ano. Esta iniciativa está a ser desenvolvida por alunos
da Associação de Estudantes (9.ºA) que pretendem, desta forma, fazer um acompanhamento personalizado
aos alunos mais novos.
Seguem-se então alguns testemunhos desta experiência vividos na primeira pessoa.

Testemunhos

Ser padrinho…
Diogo Matos, n.º 7 e Luís Costa, n.º 13
9.º A

Este ano, recebemos nesta escola os alunos que transitaram para o 5.º
ano de escolaridade. Nós, alunos do
9.ºA, fomos selecionados para apadrinhar esses novos alunos. Fomos
selecionados, porque pertencemos à
Associação de Estudantes e uma das
nossas funções é ajudar a combater
a indisciplina.
São 7 turmas com cerca de 25
alunos cada. Os padrinhos começaram por apresentar a escola aos alunos. Pavilhão a pavilhão, os novos
alunos foram conhecendo a nossa
escola e, agora com algumas semanas de experiência, já estão bem integrados.

No entanto, têm sempre as suas
dúvidas, como é natural. Dúvidas, tais
como: carregar o cartão, tirar senhas,
trabalhar nos computadores e, até
mesmo para alguns, passar o cartão
pode ser uma tarefa complicada.
Por agora, cabe-nos, ajudar, pro.-1-/" -" )!$&-/3*/0" )!5" *" 6$*7#%*%-"
de eles se sentirem integrados. Eles
sentem-se muito bem ao conversarem connosco, desabafam os seus
problemas e as suas dúvidas e conversando acabamos por ajudá-los. Os
alunos são muito simpáticos, porém
alguns têm um fraco comportamento.
Esse mau comportamento, por vezes,
leva a insultos e a faltas de respeito.

Por esses motivos é que foi formado
este grupo de alunos competentes
que têm funções muito importantes.
No entanto, ainda não tivemos
grandes ações a fazer, pois os alunos
mostram-se bem aplicados e com
coragem. Há também muitos alunos
brincalhões e bem-educados, o que
nos dá boa disposição a todos e cria
um bom ambiente na escola.
Estamos a gostar muito desta experiência e esperamos que estes novos alunos consigam ter muito sucesso e um bom aproveitamento, como
nós temos e estamos a transmiti-lo a
estes novos alunos que serão o nosso futuro.
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Rui Sousa, n.º22, 9.ºA

A Equipa da Avaliação Interna

TEMA AGLUTINADOR

A função dos padrinhos é basicamente encaminhar os novos
alunos com vista à adaptação/
integração e sucesso na nossa
escola. A minha experiência enquanto padrinho é boa: ajudo-os
quando precisam. Este ano, nunca se meteram em confusões.
No início, a questão da cantina foi um pouco complicada para

A minha experiência
enquanto padrinho

eles mas, à medida que o tempo
foi passando, eles foram-se habituando; aprenderam também
a tirar senhas nos quiosques, a
carregar o cartão na secretaria, a
consultar a biblioteca, etc. Com o
passar do tempo tudo se resolve,
e daqui a nada já começam a tratar a escola como a sua casa; as
várias cores dos pavilhões tam-

bém os ajudou bastante na adaptação. Além disso, sobre o que
ainda não conhecem da escola,
podem sempre contar connosco;
eles têm bastante tempo para conhecer todo o tipo de pormenores.
Penso que se estão a integrar
bem na nossa escola e espero
que tenham bastante sucesso.

Entrevista

C+R$"0$+N&"5;*+-:+b.MC*+O+>$-"&%/$+-5+$=#]%;+
$=]%:;+-:+c.M+ $%:+5+d:&+;$65"+ $+:1&%&Q:+-:+e:Q:+
N5-":+5+-$+e:$%$*+-:+c.M+f.

Marta - O que achas de ter uma madrinha?
Joana - Acho bem, porque aqueles alunos que andam
mais sozinhos ou aqueles que têm poucos amigos precisam de alguém que os acompanhe. Por vezes, quando se
tem dúvidas sobre o funcionamento da escola, como tirar
senhas ou como requisitar um cacifo, aí a madrinha ou o
padrinho podem ser uma grande ajuda.
Marta - O que esperas que ela faça por ti?
João Pedro - Ajudar sempre que seja preciso. Se tiver
problemas com alunos mais velhos, ela poderá falar com
eles e também me poderá dar bons conselhos para eu sa-
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Apadrinhamento

ber agir e me poder defender perante alguns problemas.
Marta - A5%05;905+ >$&;+ ;5#]"$+ %$+ 5;):=$+ 1:"+ 05"+
uma madrinha?
Joana - Sim. É mais uma pessoa que temos para nos
apoiar sempre que precisarmos.
Marta - Alguma vez te sentiste ameaçado(a) ou
assustado(a) na escola?
João Pedro - De início senti-me assustado, pois
tinham-me dito que havia aqui um grupo de alunos que
gostava de fazer algumas maldades aos mais pequeninos
e que roubava. Com a ajuda da minha madrinha, percebi
que nem tudo o que dizem é verdade; também aprendi a
tomar conta dos meus materiais e a ser mais cuidadoso.
Marta - Quando na escola te sentes em perigo, ou
com medo, a quem recorres?
João Pedro – Normalmente, recorro aos auxiliares ou
a algum adulto que esteja por perto.
Joana - Eu recorro ao diretor de turma, aos auxiliares
ou à minha madrinha.
Marta - C+0]$+>$-"&%/$+<'+$=#]>$+V5_+05V5+`]5+05+
$<]-$"a
João Pedro - Não, ainda não precisei, apesar de achar
que existem alguns problemas na escola, pois já presen)#-#"*71(5*3")!$A(3B-3"$*"67*"%*")*$.#$*9
Joana - A mim também não, porque também não necessitei. Acho que a escola é segura, pois ainda não presenciei nenhum problema grave.
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A:=&-$"&5-$-5gN"5)&;$9;5h

A solidariedade é o sentimento que melhor expressa
o respeito pela dignidade humana.
Franz Kafka

o desenvolvimento das capacidades
dos alunos para a “participação social, política, cultural e económica,
com a promoção do desenvolvimento
das organizações, de modo a oferecer as oportunidades de que os alunos carecem”.
No sentido de se intervir face às
necessidades destes alunos “especiais”, podemos encontrar no Município de Famalicão diversas instituições
pertencentes a uma Rede Social, que
são uma mais-valia no âmbito de as3-1(/*/" !3" *+!#!3" -3+-)'6)!3" *!" $'vel das terapias, da psicologia e, da
orientação e mobilidade aos alunos
que deles possam necessitar, bem
como organizar o processo de transição para a vida pós-escolar. Entre
inúmeras instituições, destacam-se
aquelas que trabalham em parceria
com o Agrupamento de Escolas de
Ribeirão. São elas: ACIP – Ave Cooperativa de Intervenção Psicossocial,
CRL, Fundação Mundos de Vida, e a
Associação Famalicense de Preven:;!" -" P+!#!" `" E-6)#8$)#*" VPOaPEb9"

A intervenção destas instituições vai
desde a primeira infância, a chamada
“Intervenção Precoce”, ao acompanhamento dos alunos nas valências
%-" 63#!.-/*+#*0" .-/*+#*" !)(+*)#!$*70"
terapia da fala, psicologia, até ao
CAO – Centro de Atividades Ocupa)#!$*7"V+*/*"?!&-$3D*%(7.!3")!5"%-6ciência).
Também existem parcerias com
algumas empresas da comunidade,
onde os alunos têm a oportunidade
de dar cumprimento ao seu Plano
Individual de Transição (PIT). Todas
estas parcerias promovem o desenvolvimento de atividades úteis para a
vida presente e futura (pós-escolar)
dos alunos, tendo sempre em conta
os seus diferentes contextos de vida.
Perante o exposto, conclui-se,
então, que a proposta e resolução de
atividades pedagógicas que levam
em conta a formação de um ambiente
favorável ao desenvolvimento do autoconhecimento e da autoestima nas
crianças irá torná-las mais solidárias
e, consequentemente, mais felizes.

Se temos de esperar,
Que seja para colher a semente boa
Que lançamos hoje no solo da vida.
Se for para semear,
Então que seja para produzir
Milhões de sorrisos,
De solidariedade e amizade.
Cora Coralina

As Professoras de Educação Especial
G$*.$%H#9"'9)$%#%B'6$%H$&=$"'

O verdadeiro espírito de solidariedade prende-se com o ato de ajudar
alguém sem receber nada em troca,
por isso, uma pessoa solidária é toda
aquela que se brande pela convicção
do sentido de justiça e igualdade.
Nos dias de hoje, perante tantas
%#6)(7%*%-30" .!/$*C3-" +/-5-$.-" )(7tivar a virtude da solidariedade, nos
diversos contextos sociais. Esta é
uma necessidade que deve ser assumida por todas as instituições responsáveis pela educação, e pode muito
bem começar nas nossas escolas.
Assim, torna-se fundamental a
/-2-H;!"3!4/-"*"#5+!/._$)#*"%*")!$3trução das virtudes, em especial, da
solidariedade no quotidiano escolar.
No caso das crianças e jovens
com Necessidades Educativas Espe)#*#30"&-/#6)*C3-"!"*(5-$.!"%*3"3(*3"
carências, nomeadamente, na integração na sociedade bem como na
harmonia das suas relações sociais.
Atualmente, a Educação Especial
rege-se pelo princípio inclusivo, isto
é, trabalha no sentido de se conjugar

>!?.!'@*$6$ABC0!'D
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, Dgidc, Manual de Apoio à Prática – Educação Especial, 2008;
TOGNETTA, Luciene, A Construção da solidariedade e a educação do sentimento na escola”
=00+DAAEEE1&(-<9F$($.!&$'1+0A
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D$+5;):=$*+A!,@ECP@FECEF+O...
Aceitar as diferenças dos alunos.
Grupo de Alunos do Ensino Especial

Ajudar os colegas.
Ricardo

Partilhar o lanche e os materiais escolares.
I!'@'%#%B'6$

Participar nas atividades dadas pelos professores e nos trabalhos de grupo.
Laranjinha e Ricardo

Proteger os mais novos.
Renato

Proporcionar momentos de alegria aos velhinhos do Lar.
c!6*"

A verdadeira solidariedade começa quando
não se espera nada em troca. A música é o remédio
para a alma triste.
Grupo de Alunos do Ensino Especial

Os Alunos da Educação Especial
Escola Básica de Ribeirão

Ser solidário
Os Alunos do 6.º F
“ A solidariedade é uma união entre todos os seres humanos, pode ser também conhecida por amizade que
nos faz brincar, contar os nossos segredos, rir e chorar.”
Francisca Costa, n.º 8
“ Dar comida, dar bebida, cobertores e roupinhas.”
“Oferecemos esta vida às pessoas pobrezinhas.”
César Couto, n.º3; Hugo Carneiro, n.º9 ; Ruben Silva, n.º24 e Tiago Moreira, n.º27
“Dar de comer a quem precisa é um bem essencial.”
“Ajudar as pessoas a sobreviver para não passarem mal.”
Andreia Martins, n.º1; Diogo Santos, n.º11; Renata Marques, n.º21 e Renata Azevedo, n.º22
“ Devemos ajudar os idosos.”
Maria Osório, n.º18 e Mariana Nova, n.º19
“ A solidariedade é termos união entre todos.”
Flávia Oliveira, n.º 6 e Maria Moreira, n.º17
“ Solidariedade é ter interesse pelo próximo.”
“ Solidariedade é informar, é dividir o que a gente sabe.”
Tiago Martins, n.º25 e Tiago Carneiro, n.º26
“ Solidariedade é rir e conhecer outros corações.”
Flávia Oliveira, n.º6 e Rita Torres, n.º23
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Os Alunos do 5.º G

Solidariedade é um sentimento que está dentro de
cada um de nós, revela-se quando ajudamos alguém. É
um gesto de partilha, ajuda e apoio a quem, independentemente de ser conhecido ou não, precisa.
É sinónimo de generosidade, porque todo aquele que
é solidário, só o é, porque é bondoso. É uma palavra es+-)#*70"+!#3"3#1$#6)*"*5#,*%-"-$./-"*3"+-33!*39
Há pessoas que necessitam da nossa ajuda e sentimo-nos mais contentes quando contribuímos para a felicidade de alguém. A solidariedade deve ser praticada sem
discriminação de sexo, raça ou religião.
Para ajudar, basta querer. É preciso tomar a iniciativa de ajudar de forma desinteressada, sem querer nada
em troca. Ser solidário é ajudar o próximo por sua própria
vontade, sem se sentir obrigado a fazê-lo!
Pode-se ajudar através de donativos, vestuário, alimentação… ou apenas com o apoio moral, com palavras
amigas!
Cada vez há mais pessoas a precisarem de ajuda, estamos quase a chegar ao Natal e é tempo de ajudarmos
os que necessitam de apoio, de sermos solidários!
Sê amigo e ajuda, de alguma forma, os que te rodeiam.
Sê solidário!

Socorro
Oferecimento
Liberdade
Informação
D elicadeza
Amor
R espeito
Informação
Educação
Dignidade
A mizade
Dedicação
E sperança

Mariana Azevedo, n.º21, 6.º A
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Solidariedade
Ana Costa, n.º1
Diogo Ribeiro, n.º6
Lara Azevedo, n.º10
Maria Vale, n.º17
Mário Antunes, n.º20
Miguel Rocha, n.º23
Tiago Cunha, n.º26

é
ajudar toda a gente
que precisa de cuidados.
Raquel Ferreira, n.º23 e Vanessa Moreira, n.º28, 6.ºA

Solidariedade é ajudar quem mais precisa.
É informar, é dividir o que temos, conversar, sorrir, dar
atenção, compreender o outro, estar presente nos momentos difíceis.
Ser solidário é interessar-se pelo próximo.
Uma pessoa solidária é uma pessoa que conduz o seu
semelhante no caminho certo.
No nosso dia a dia, devemos ser solidários com os
nossos amigos, a nossa família e com todas as pessoas
que estão à nossa volta.
Devemos partilhar o que temos a mais, com os que
não têm nada.

A5"+;:=&-'"&:+O+$<]-$"+$;+15;;:$;
C<]-$"+`]5>+>$&;+1"5)&;$+1$"$+V:=0$"+$+;:""&"h
Ser solidário é partilhar os nossos bens,
!+%:;;:+05>1:*+:;+;:%/:;+5+:+):"$TQ:.

Ser solidário é ouvir os sentimentos dos outros,
G:>1"55%-5"+$;+;]$;+$%#i;0&$;+5+0"&;05_$;.
Vamos todos fazer um esforço e apoiar os outros
N$"$+`]5+$;+;]$;+V&-$;+;5<$>+>5=/:"5;+5+d5=&_5;h

Gonçalo Santos, n,º7
João Fernandes, n.º9
Luís Santos, n.º12

28%5.79'8%"$%07*($%JAJ14%$9'%
da E.B.1 de Valdossos-Fradelos
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S O L I D A R I E D A D E, o que é?
Os Alunos do 5.ºG
Na verdade, todas as pessoas sabem o que é a solidariedade. É uma palavra simples, muito comum, mas
com um sentido forte.
Solidariedade é o ato de ajudar quem mais precisa, é
um gesto nobre. Basta apenas querer.
Temos de pensar que a solidariedade não é só ajudar
com bens materiais, é também compreender os outros,
ouvi-los, apagar fogos, socorrer pessoas, dar um sorriso,
conversar, cuidar de idosos...
Ao grupo de pessoas que, periodicamente, disponibilizam parte do seu tempo, sem receber nada em troca e
ajudando os que precisam, dá-se o nome de VOLUNTARIADO. Há instituições criadas para dar resposta a todos

os que estejam a necessitar de ajuda: Regaço, Mundos
de Vida, Cáritas, Cruz Vermelha, ASAS, Banco Alimentar,
AMI, UNICEF, entre outras.
Mas não precisamos de fazer parte de uma instituição
para praticar boas ações! Podemos praticar atos de solidariedade em casa, na escola, na sala de aula, no local
de trabalho, na rua e até noutras situações que nem nos
apercebemos.
Devemos pensar que não somos únicos no mundo!
a*/*"5(#.*3"+-33!*30"-3.-"*+!#!"+!%-"3#1$#6)*/"&#%*9
?&V5"*+$1"5%-5"*+$>$"*+$<]-$"g+
É tão fácil dar as mãos e sermos amigos
uns dos outros!

É importante sermos solidários, um ato muito bonito,
uma atitude de entreajuda. Devemo-nos ajudar uns aos
outros, termos uma posição ativa em sociedade, na escola, em casa...
Falar de solidariedade é falar de partilha. É um ato de
dar e receber um sorriso, uma palavra amiga, um conselho. É a vontade expressa de ajudar quem precisa.
Ajudar os outros faz-nos sentir bem.
A solidariedade pode ser a base de uma grande ami,*%-0"!"3#1$#6)*%!"%*"A-7#)#%*%-Z

Ser solidário é
ser amigo de toda a gente,
é compreender as pessoas,
é dizer sim e não.
É aprender com o próximo,
saber que somos todos iguais.
Não rejeitar os outros
só por serem de outra raça,
de outra condição social,

Maria Beatriz Carvalho, n.º13
Maria João Ferreira, n.º14
Maria João Monteiro, n.º16

de outra cor.
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Ser solidário é
compartilhar com as pessoas que,
de uma forma ou outra,
precisam de nós,
porque são mais frágeis.
Somos todos iguais.

59$%K'+#8;%914JL%M$0/.!$%H$&!#.;%914JN%#%B'6$%G'80$;%914%JO

Bárbara Araújo, n.º3; Inês Lopes, n.º8; Lara Cruz, n.º11; Maria Ferreira, n.º14
Mariana Borges, n.º19; Marta Moretto, n.º21 e Marta Azevedo, n.º22

TEMA AGLUTINADOR

Ser amigo
Oferecer
Liberdade
Ir oferecer amizade

Dar
Amor
Repartir
Igualdade de cor
Equilíbrio
Dividir
Apoio
Doar
Emprestar

Uma semente de bondade
Os Alunos do 6.º E
“c!7#%*/#-%*%-K0"(5*"+*7*&/*".;!"+-<(-$*0"5*3")!5"(5"3#1$#6)*%!""
tão GRANDE!

Ser solidário é:
<(
<(
<(
<(
<(
<(
<(

=7/3*%(+%,*0&*"(+$)()*,"(3,4+/.3*3!"($/(+$)(3!4+,>0+,*"9
Ajudar os mais velhos no seu dia a dia.
Ser amigo(a) das crianças de outras raças e não discriminá-las.
Um simples beijo, um simples abraço ou apenas um simples olhar.
Tornar o Mundo um melhor local.
Não fazer aos outros o que não queremos que nos façam a nós.
Respeitar as diferenças, ser amigo(a).

A solidariedade é como uma semente de bondade, amor e alegria.
Semeamos uma, hoje, e temos um sorriso, amanhã, uma carícia
%-+!#30")/-3)-5"!3"/*5!30")/-3)-5"*3"A!7@*30")/-3)-5"*3"2!/-3d
Até um dia a planta ser adulta e a vida de alguém … ter mudado.

Diana Santos, n.º7, 6ºA

Tão simples ser SOLIDÁRIO!
Ser solidário

:""*(;!""$*(4+*("!)(0*3*(
E pode até, sofrer.

Solidariedade
Palavra bonita
Da amizade
Que não necessita
De idade.

Pedro Amorim, 4.º B

Se ninguém lhe der um lar

Margarida Silva, n.º 22
6.º E

A alguém que necessite,

Ana Fernandes, n.º2,
6.º E

É dar a mão

Certo dia, um menino chamado
Vítor Hugo foi para a minha turma.
Como ele não conhecia ninguém,
no intervalo, apresentei-lhe os meus
amigos. E fomos todos jogar à bola
com ele. Encarregou-se logo de marcar dois golos na nossa equipa. A partir desse dia, tornou-se nosso amigo.
R" L'.!/" e(1!" .#$@*" %#6)(7%*%-3"
de aprendizagem e como seu amigo,
sempre que termino qualquer trabalho, peço à professora para ajudá-lo

a responder às questões pedidas, em
todas as disciplinas.
Passado algum tempo, ele melhorou muito e tornou-se um aluno
melhor.
No intervalo, se ele se esquecer
do lanche, eu reparto o meu com ele.
Pouco tempo depois, o Vítor passou a gostar mais da nossa escola e
tornámo-nos grandes amigos.
Para mim, isso é que é ser solidário.

29

30

Diana Sousa

José Pedro Silva

Rúben Seara

Marta Ferreira

Eis alguns desenhos que retratam situações de solidariedade
elaborados pelos alunos da turma 2/2.º ano
da E.B.1 de Valdossos-Fradelos.

A+!++,+@+E+C+P+@+F+E+C+E+F+++++D+C+++++N+!+D+B+C++++++E+!+++++++,+j+N+@+A+.+.+.+
TEMA AGLUTINADOR

TEMA AGLUTINADOR

É urgente MUDAR…
Miguel Ribeiro, n.º16, 9.º D

O país em que vivemos é injusto, pois por um lado existem aqueles que trabalham arduamente
só para terem condições básicas
de vida e, por outro lado, existem
aqueles que através da corrupção
e outros “esquemas” conseguem
aquilo que querem.
Na sociedade de outrora, havia
uma sociedade muito desequilibrada, mas agora ainda está pior, pois
as condições de vida dos pobres
ou, mais concretamente, dos remediados, subiram muito nos últimos
anos. Mas, com a atual conjuntura,
já não podem mantê-las, o que vai
provocar uma descida na qualidade de vida e as pessoas não estão
preparadas para isso.
Antigamente, as pessoas não

tinham sítios próprios para fazer
a sua higiene pessoal, não tinham
uma alimentação variada nem
abundante, nem os ricos tinham
eletrodomésticos! E não tinham,
porquê? Porque não sabiam o que
isso era. Hoje em dia, sabe-se que
abdicar de algumas dessas comodidades custa e muitos não vão
conseguir aguentar, quanto mais
superar!
Atualmente, tendo em conta
todas as medidas e alterações diárias a nível dos salários, dos empregos, dos impostos e dos preços
dos bens essenciais, temos que
tentar baixar o nosso nível de vida
para que, quando acabar esta crise em que vivemos, possamos ter
uma qualidade de vida igual ou su-

perior à anterior a esta crise.
?!( 0*5/!.*( *.2/%*'( !( %!4%$8)!(
à sociedade de outrora, sempre se
teceram graves críticas à alta sociedade, agora ainda mais graves
têm que ser, pois os que recebem
mais do que precisam deviam de
abdicar de um pouco para ajudar
aqueles que precisam e não têm.
Só podemos viver num mundo
justo, saudável e solidário, se todos tiverem o essencial para viver
de forma digna. A dignidade das
pessoas deveria ser um bem inviolável.
Infelizmente, estamos muito
longe disso!
Continuemos a sonhar para
não perdermos a esperança num
mundo melhor!

C<]-$"+-5+-&d5"5%05;+d:">$;
Os Alunos do 9.ºF

A solidariedade consiste num sentimento que se manifesta em atos
de ajuda que assumem diferentes formas, sem se esperar nada em troca.
Podemos exercer a solidariedade em múltiplos contextos como, por
exemplo, no meio escolar, no trabalho, na família, no meio social e entre
amigos.
Há muitas associações onde se pode praticar o voluntariado, de entre as quais destacamos: UNICEF, AMI, Banco Alimentar, APAV, ASAS,
Alcoólicos Anónimos, Misericórdias, Bombeiros Voluntários, Cruz Vermelha, SOS Sida, APPACDM…
A adoção é um ato de solidariedade que revela grande generosidade por parte de quem se disponibiliza a acolher quem precisa. E, neste
contexto, valorizamos especialmente quem acolhe pessoas portadoras
%-"%-6)#8$)#*9
Não há outra via para a solidariedade senão procurar e respeitar a
dignidade individual.
E nós, o que podemos fazer para ajudar quem necessita? Há gestos
simples que estão ao alcance de cada um de nós e que podemos praticar: como alunos, podemos doar roupas e materiais escolares; ajudar
)!7-1*3")!5"5*#3"%#6)(7%*%-3"%-"#$.-1/*:;!"-"%*/")!$3-7@!3"*!3"<(-"5*#3"+/-)#3*59
Para além disso, podemos visitar pessoas internadas em instituições, disponibilizando-lhes um pouco do nosso
tempo. Podemos também oferecer o que possa contribuir para o bem-estar dos outros.
Face ao exposto, não devemos ser egoístas e, tal como está escrito, “não devemos dar o que nos sobra, mas o que
nos faz falta”: esta disponibilidade interior mostra a verdadeira medida da nossa generosidade.
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Sandra Escudeiro

Livros que recomendo, histórias sobre solidariedade:
O Salvador +9+R$"&$+B5"5;$+R$&$+S:%_$=5_
O príncipe feliz 9+!;)$"+k&=-5
Dom Quixote de La Plancha- Laura Bergallo
Mano descobre a solidariedade+9+S&=65"0:+E&>5%;05&%+5+Z5=:&;$+N"&50:
Livro Solidariedade - uma grande palavra grande 9+R'")&$+-5+G$;0":+,:15;+

Assistente operacional

Márcia de Castro Lopes

LER

“Se cada um se preocupar com quem está próximo,
certamente já teremos um mundo melhor e menos violento.
O problema é que muitas vezes
é mais fácil ser solidário com quem está longe,
porque não afeta nossa vida.”

SOLIDARIEDADE

TEMA AGLUTINADOR

Solidariedade de outros tempos
Os Alunos do 6.ºD

S. Francisco Xavier

Padre António Vieira
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A solidariedade não é uma característica apenas dos nossos tempos.
Ao longo da história, várias pessoas
foram-se destacando pelo seu modo
de vida em prol dos outros.
Padre António Vieira e S. Francisco Xavier foram dois exemplos de
solidariedade nos séculos XVI e XVII.
S. Francisco Xavier nasceu no dia
7 de abril, de 1506, no reino de Navarra. A sua família pertencia à nobreza, e por isso a sua mãe fez questão
de o mandar estudar para uma das
melhores universidades da época. S.
Francisco Xavier foi estudar para Paris, aí conheceu um grupo de amigos,
tendo feito parte daquela que mais
tarde viria a chamar-se a “Companhia
de Jesus”. Esta era uma congregação
religiosa destinada ao ensino, à conversão e à caridade. No ano de 1537,
S. Francisco Xavier foi ordenado padre e chegou a Portugal em 1540, de
onde partiu para a Índia. Na Índia dedicou-se à conversão, primeiramente
às crianças e só depois aos adultos.
Viveu toda a sua vida de forma
simples e humilde, acabando por falecer, em dezembro de 1552, na Índia.
O Padre António Vieira nasceu
em Lisboa em 1608. Foi para o Brasil
com a sua família, uma vez que o seu
pai foi nomeado escrivão em Salvador da Bahia.

Defendeu infatigavelmente os
direitos humanos dos povos indígenas, combatendo a sua exploração,
escravização e espalhou a fé cristã.
Em 1626, fez votos de pobreza, castidade, obediência e propôs-se missionar entre os ameríndios e escravos
negros. Em 1634, foi ordenado padre
e ganhou fama como orador. Depressa cativou D. João IV com os seus
discursos, tendo sido posteriormente mal visto pela própria Companhia
de Jesus. Entretanto, foi escolhido
em 1653 para assumir um papel mui.!" *.#&!" $!3" )!$2#.!3" -$./-" ?-3('.*3"
e colonos, no Maranhão, na defesa
dos direitos humanos dos indígenas.
Em 1654, pregou o Sermão de Santo António aos Peixes. Em 1661, foi
expulso pelos colonos, regressando a
Portugal. No ano de 1642, a Inquirição prendeu-o tendo sido acusado de
defender os Judeus. Foi mais tarde libertado e partiu para Roma onde obteve grande sucesso como pregador
e combateu o Tribunal do Santo Ofício. Regressou a Portugal em 1675 e
6)!(" 5(#.!" %-3#7(%#%!" +-7*3" 1/*$%-3"
perseguições aos cristãos-novos. Em
1681, voltou para o Brasil e entregou-se aos seus sermões.
Padre António Vieira morreu em
18 de julho de 1697, com 89 anos.
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ESPAÇO LES

Temps de préparation : 30 minutes
Temps de cuisson : 25 minutes
Ingrédients (pour 4 personnes):
- 4 oeufs
- 140 g de sucre en poudre
- 100 g de farine
- 11 g de levure alsacienne
- 250 g de chocolat
- 200 g de beurre

=00+DAAEEE1($*(!0'91'*@A*#&#00#8A*#&#00#P?7&=#-"#-9'#.-F$&!.#PQRJQ31$8+S

Bûche de Noël facile
Préparation:
Y*../-"7-3"g"?*($-3"%T!-(A"*&-)"($"&-//-"%-"3()/-"-$"
+!(%/-"-."h")(#77i/-3"`"3!(+-"%T-*(".#i%-0"+!(/"A*#/-"5!(3ser.
Ajouter, peu à peu, un verre de farine et un sachet de
levure alsacienne.
j(*$%")T-3."4#-$"5G7*$1G0"#$)!/+!/-/"%G7#)*.-5-$."7-3"
g"47*$)3"%T!-(A"5!$.G3"-$"$-#1-"A-/5-9
Dans un moule long et plat (genre plaque à pizza),
G.-$%/-"7*"+_.-"3(/"k")5"%TG+*#33-(/"-."A*#/-")(#/-"`"A!(/"
chaud.
Détacher et poser le gâteau sur une serviette humide.
Rouler et laisser refroidir un peu.
Briser le chocolat et le faire fondre au bain-marie.
Ajouter le beurre mou.
Etendre le mélange sur toute la surface et rouler le
gâteau sur lui-même.
Mettre le reste du mélange beurre-chocolat sur le dessus.
Faire des dessins dessus avec une fourchette et mettre au frigo pour refroidir.

À la recherche des mots

Cette année, en cours de FLE, nous avons étudié
7T($#.G"JPUX\I^fPfXR^K9
Trouve les mots liés à cette unité, dans la grille ci-dessous.
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ESASOUPADHYBANANEPOISENOVIANDEKWENPEITZ
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LHRDHFBGVFIIEGABFSSAYGFGFIGYRIZBIAGETAIOIBI
LORIZSGGDDEGAMORFSONIAANAFARIAIDFARIAOIE
ESTHONMIGUELSIMONCORPSORANGEGIEYICTAMO
SOUPEGCUTEBBHBAGUETTEBGGSGGEAUMIOUTAEJ
OUIENTREGATEGVFDSFFDPECHEGYTABUEIILYIIREIXJ
DINDEAMTRABAYDGNKIGINATALILUELHUJSWIQYYY
VBEUDBHFHYSALADEXZYRNDDFDGTHFYTFEVINGTAI
THEBSFEEFADDSBEURREGATOROFOTICOCHOCOLAT
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Trouve les 9 différences
entre les deux dessins.

João Faria, n.º 11
Sandra Dias, n.º18
Sónia Lopes, n.º 20
8.ºG
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Il faut éduquer à la SOLIDARITÉ!
S’informer
POlO)/&"
Comprendre
Participer
Expliquer
Animer
Agir

Des sites utiles
Voici quelques sites sympas à découvrir,
quand on se sent concerné(e) par la Solidarité
et la découverte du monde:
http://www.lesclesjunior.com/
http://lavoixdesjeunes.org/
http://www.copaindumonde.org/5117.0.html
http://www.unicef.fr/
http://www.mae-prevention.org/jeux.html

Mots de la SOLIDARITÉ

La solidarité, c’est…
Regina Ferreira, n.º24, 8.ºH

Découvre-les dans la grille.
Solidarité

La solidarité, c’est ce qu’on sent:
* quand on partage la douleur des autres;
* quand on accueille chez soi;
* quand on tend la main;
* quand on aide;
* quand on caresse;
* quand on écoute;
* quand on embrasse;
* quand on réconforte;
* quand on sourit;
* quand on aime...
La solidarité, c’est un acte de bonté et de générosité pour montrer à quelqu’un qu’on se soucie.
Nous pouvons être solidaire n’importe où,
n’importe quand: à l’école, à la maison, dans la rue,
dans notre local de travail ...
Comme au Portugal, en France, il y a beaucoup
d’institutions de solidarité pour aider les personnes et
les familles qui ont besoin d’aide.
Mais tout le monde peut aider d’une façon ou d’une
autre. Il faut être attentif, tout simplement!

U*"3!7#%*/#.G0")T-3."($"3-$.#5-$.9
U*"3!7#%*/#.G0")T-3."3-"3-$.#/"(.#7-9
U*"3!7#%*/#.G0")T-3."*#%-/"<(#"*"4-3!#$"
%T*#%-9
U*" 3!7#%*/#.G0" )T-3." %!$$-/" 3*$3" /#-$"
recevoir en retour.
U*"3!7#%*/#.G0")T-3."8./-"1G$G/-(H"3*$3"
attendre de remerciement.
U*" 3!7#%*/#.G0" )T-3." 8./-" 6i/-" %-" 3!#-même quand on aide.
Joana Azevedo, n.º18, 8.ºH

Accueil

Assister

Bénévole

Générosité

Hébergement Fonds Pauvreté Réconfort
Soins Volontaire Aider
Sans abri

Exclu Chômeur

Insertion Misère Association

Donation Action Humanitaire Subvention
Donation Mendiant Sociale Mouvements
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Things you can do during your Christmas holidays:

!
A SONG: Do they know it’s Christmas?
It's Christmas time, there's no need to be afraid
At Christmas time, we let in light and we banish shade
And in our world of plenty, we can spread a smile of joy!
Throw your arms around the world at Christmas time
But say a prayer - pray for the other ones
At Christmas time
It's hard, but when you're having fun
There's a world outside your window
And it's a world of dreaded fear
Where the only water flowing is a bitter sting of tears
And the Christmas bells that ring there are the clanging
chimes of doom
Well tonight thank God it's them instead of you
And there won't be snow in Africa this Christmas time
The greatest gift they'll get this year is life
Where nothing ever grows
No rain or rivers flow
Do they know it's Christmas time at all?
Here's to you
Raise your glass for everyone
Here's to them
Underneath that burning sun
Do they know it's Christmas time at all?
Feed the world
Let them know it's Christmas time and
Feed the world
Let them know it's Christmas time and
Feed the world
Band Aid929th November 1984
8.Mf

!
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Find the following words in

!

alphabet soup.
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Christmas tree
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"#$%&#'!($)*%+!),-.!/!!0'&1/!2345%+!)6,-7+!76,8!
!

G/"&;0>$;+<:m5;
What never eats at Christmas time?

The turkey, it’s usually stuffed.

What is the mum’s favourite Christmas carol?

Find and circle these words:

“Silent Night”
H B B

What is the best Christmas present in the world?
A broken drum. You can’t beat it.

BELLS
CANDLE
STAR
HOLLY
BALLS
STOCK

What did Adam say on the day before Christmas?
It is Christmas, Eve.
What did one snowman say to the other snowman?
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Can you smell carrot?
Os Alunos do 5.ºC

I

E O S T O C

V

!"#$%&#%'&(%)*+#,"+&-.$"/01")2&"34&$.1.0)5&
!
!

!

(%)*+#,"+&6"0/1'+!!!!!!!("341'&!!!!!!7"3#"!"#$%&!!!!!!!!!!(%)*+#,"+&6..#+!
!
(%)*+#,"+&8044*39&!!!!!!!"#$"%&'"()!!!!!!!!"#$%""&!!!!!!"#$%&'$$!!!!!!!Angel
!

:%'&)'*34'')&*+&9)'2;&<.=&>"*3#&#%'&.#%')+&=*#%&#%'&?.11.=*39&$.1.0)+5&&
7"3#"&(1"0+&=*#%&)'4@&#%'&'1?&=*#%&9)''3@&#%'&#)''&=*#%&/).=3&"34&9)''3@&#%'&>044*39&
=*#%&>*3AB&9)''3&"34&)'4@&#%'&"39'1&=*#%&/10'@&#%'&$"341'&=*#%&!"#$@&#%'&/..#+&=*#%&
=%*#'&"34&)'4@&#%'&/"0/1'+&=*#%&2'11.=B&.)"39'&"34&1*9%#&/10';&
Mariana Azevedo, nº21, 6.A

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Marco Azevedo, n.º22 e Rúben Costa, n.º25, 6.ºC
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7.ºG

"#$$%&'(!)*!+,-..$!
A recent study conducted by the
European Crime Prevention
!
Network on bullying in schools
!
showed that school
bullying was, and still is, a
!
significant problem in Europe,
involving between one in seven
!
and one in three students
within any given school term.

!

Bullying is a word of English (=
!!!!! "bully") which refers to all
bully
forms of aggressive attitudes,
verbal or physical, intentional,
repetitive, that no evident
reason and are carried out by
one or more individuals, causing
pain and distress, in order to
intimidate or harm another
person without having the
ability or capacity to defend
themselves, being conducted
within an unequal relationship
of power or strength.

!

Find these words in the word search.
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José Sá, 7.MZ
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Cooking with feelings…
Christmas recipe:
Recipe for fa
family
il
10 cups of Joy;
3 cups of love;
2 cups of time;
2 cups of patience;
ce;;
ce
1 cup of fun;
2 cups of abundance and a hint of
sweetness

!
!
!
!

Three cups of friendship and two tablespoons
of love ;
Two cups of understanding and two ears to
hear ;
A cup of patience and a tablespoon of
complicity and two cups of fun ;
C+1&%)/+:d+%55-.

Now in a bowl mix time and patience. Add
up a cup of fun, two hearts and three cups
of love. Blend ten cups of joy as needed
and two cups of abundance. Sprinkle a
pinch of sweetness to the mix. Put
everything in a heart cake form and bake
gently for 30 years at 250 ° C.
This recipe makes enough magic for a
Merry Christmas that will last a long time.

Join the three cups of friendship with the two tablespoons
of love and fun in a large bowl. Then add two cups of
understanding and a tablespoon of complicity. Mix in a
cup of patience, along with the two ears to hear and finally
adds a pinch of need.

José Miguel ; Marta Pires; Rafael Cruz; Susana
Moreira e Vitor Hugo, 9.MC

Ana Oliveira, Andreia Silva e Tiago Oliveira, 9.MC

To finish, pour into a willing heart and bake
carefully for 15 years at a temperature of 250 °C. And this
way we get a pleasant family to last a lifetime. "

Recipe for Peace

!"#$%"&'()&'*+

&

Ingredients:
!
!
!
!

1 cup of time
A pinch of adrenalin
3 cups of friendship
Half cup of courage

Mix courage and time on a large blowl until it´s
blended evenly. Add 3 cups of friendship to that
mixture. Pour into 10 different willing forms
and put them on the oven for about 30
minutes. Then, take them out of the oven and,
while they are warm, sprinkle a pinch of
adrenalin. This is the recipe to guarantee fun for
10 years.
Pedro Pinheiro; Rui Sousa e Viktor Zombori, 9.ºA

Ingredients:
! 0.5 spoons of yeast
! 1 cup of friendship
! ½ cups of hope
! 2 cups of love
! 2 ½ cups of respect
! ½ cup of kindness
! 1 cup of joy
! 3 teaspoons of understanding
! 2 cups of honesty
! 2 cups of patience
! 1 ½ cups of listening

Mix friendship, love, kindness and patience in a large bowl. Add
understanding a few drops at a time and add the yeast too.
Then stir in honesty and joy for good firm dough. Sprinkle half
of respect over it and mix it well. Then add 1 ½ cups of listening
to finish the dough.
Pour into a cake pan and bake at 350°. When it is ready pour
the hope and the rest of respect on top and share with
everyone you know.
Luís Costa, 9.MC

RECIPE FOR SOLIDARITY
1 cup of friendship
A bar of dedication
½ glass of understanding
250 grams of help
100 grams of fidelity
A lot of care and attention

Grease the cake form and then mix everything together with the friendship.
The understanding and the attention are very special to make the solidarity
grow up. Take it to the oven and bake carefully for 10 years at 250ºC. When
it’s done, the solidarity will last forever…
Fábio Cruz, Eduardo Santos e Pedro Sá, 9.MC
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#

#

!"#$"%&"'"%'()$(*+),-,.'

!
!

#
#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"#$%&'()
#
#

Fábio – 9.ºA'

#

!

!
!

/%,("). El juego es "alegría de vivir, es disfrutar del momento".
0)"(*-*"123. Construye una felicidad de sólidos cimientos.

!

!

4*5")2,6. Las personas eligen si juegan o no.

!

7*&")#*6,6. El juego es irrepetible porque nunca se desarrolla igual.
812"+),(*91. Favorece la integración de los participantes "desde el conocimiento, la escucha, el
entendimiento y aceptación de las reglas y dinámica del juego".
0)",2*&*6,6. Posibilita el aporte constante de nuevas soluciones, ideas y diferentes maneras de jugar.
/,)2*(*:,(*91. Es un instrumento de comunicación, escucha, socialización e interacción social.
;),1#<3)-,63)' 6"' (31<%*(23#. En él se toman decisiones, ayuda a solucionar situaciones
problemáticas mediante estrategias de acción.
033:"),(*91. La meta se alcanza a través del esfuerzo de todos los participantes.
812")($%2$),%*6,6. El juego ayuda a "descubrir, conocer y respectar diversas maneras de ser, vivir,
pensar, sentir y actuar".
Alumnos del curso 9.º grupo D

!
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!"##"$%&#'(&)*"+'(&,&"$+*"$-.%&#%(&/%#%0.%(&"$&"#&."+*%1.'2&

c h n g r h b a
g b p o d e u o
l e m r i g y t
e l o e j h u e
k é t s r b v s
k n o a l s a t
s a i c r r t r
r e g a l o s e
h r f d l i h l
y t g o t o u l
o u h u r g h a
y e s y b v t p

r e t b b p
c y

i o r o

g o r d o l
a i

u r m v

1- Canciones que las personas cantan
en la Navidad:
v________o_
2- Lo que está en el topo del árbol de
Navidad:
_s_____a

s c o i a o

3- Dulce típico navideño:
__l__r___s

s m b u s r

4- El 28 de diciembre es el día oficial
de gastar b _ _ _ _ _

x c a b u o
e d n g t n
a t

r u o e

i u

i o v s

g f o b e o
e n m s o i

q a n k n o c h e v i e j a
v i l l a n c i c o s n u r

5- Nombre del primer premio de la
lotería de 22 de diciembre:
___d_
6- La noche del 31 de diciembre:
_o____i___
7- Es la fiesta de los ninõs:
__y_s _a___
8- Casi todos los niños los reciben:
r_ _ a _ _ _
9- Se encuentra debajo del árbol de
Navidad:
b__é_
10- El Año Nuevo casi todos tienen
__s_c_
Rui Sousa e Viktor Zombori – 9.º A

Noche buena
Árbol de navidad
Vanidad
Iglesia
Decoración
Alegría
Diós
Susana – 9.º A
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Cláudia, 9.ºA

!

!"#$%&'()'!)*)#'

!

!"#"$%&"'(%)*+%&,"+&!*'#-.&,"&!"/"'&01"&'"&$*2%&+%&.*#3"&%.$"'&
,"&!"/"'&/&"+&,4%&,"&!"/"'&(%5%&,"'%/1.%56
&

&
&

!"#$%&'%"(%)* 400 g de harina;

100 g de mantequilla; 100 g de azúcar; 1
cucharada de levedura; 1/4 litro de leche; 3 huevos; 1 cucharada de agua de
azahar; corteza de limón rallada; fruta confitada; sal; 1 haba; muñequitos de
sorpresa y una corona de Rey de papel o cartón.+
+

+
+

!
!

,-).)*+
1. Disolver la levedura en 4 cucharadas de leche templada. Añadir 100 gr. de
harina y mezclar bien hasta conseguir una bola de masa blanda. Tapar con un
trapo de cocina y dejar en un sitio templado para que la masa crezca. +
2. En outro cuenco, poner el resto de la harina. Hacer un hueco en el centro y
añadir 3 huevos, el azúcar, el resto de la leche, el agua de azahar y el limón
rallado. Amasar hasta conseguir una masa fina. Añadir la mantequilla y seguir
amasando. Añadir la mezcla de levedura y seguir amasando.
3. Después de 2 horas, volver a amasar y poner sobre papel de cocina encima
de la bandeja del horno. Dar forma de rosca. Introducir el haba, así como las
sorpresitas.
4. Adornar com tiras de las frutas confitadas.
5. Meter en el horno durante 15-20 minutos.

+
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!
Dos rubias se van al bosque a buscar un pino para

!

Navidad. Después de dos horas de búsqueda, una le dice a la
otra:
- Bueno, ¡ya es suficiente! ¡El próximo pino que veamos lo

!
!
!

cogemos, tenga o no tenga bolas de Navidad!

!

!

!!!!!!Un niño les escribe a los Reyes Magos una carta, y

- A ver, Alicia, dime un ejemplo de
injusticia.

les pide 30 euros para comprarse unos zapatos en
invierno. En la oficina de correos no saben qué hacer

- Pues, cuando mi padre me hace los
deberes, se equivoca y el cero me lo
ponen a mí.

con la carta, así que la abren, la leen, y se quedan tan
enternecidos que hacen una colecta y le mandan al niño
otra carta con 10 euros.

!

Al cabo de unos días, reciben otra carta para los reyes
magos, que dice: “Queridos Reyes Magos, muchas
gracias por el dinero. Pero la próxima vez no lo mandéis
por correo, porque algún cartero se ha quedado con 20
euros”.

!
- Juanito, si en una mano tengo quince peras y
en otra diez, ¿qué tengo?
- Unas manos enormes.

- Profe, ¿cómo se escribe
“bala”?
- Como suena, Manolito.
Y el niño escribe ¡PUM!

¡A Pasarlo Bien!
Alumnos del 9.ºB
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