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A Diretora - Elsa Carneiro

A brincar também se APRENDE

Brincar é tão importante para a criança como 
trabalhar é para o adulto. O ato de brincar torna 
a criança ativa, criativa, ensina-a a relacionar-
-se com os outros. É através das brincadeiras 
que a criança aprende a conhecer, aprende a 
fazer, aprende a conviver e, sobretudo, aprende 
a ser. Estimula a curiosidade, a autoconfiança e 
a autonomia, proporciona o desenvolvimento da 
linguagem, do pensamento, da concentração e 
da atenção. Falar de tudo isto é também falar de 
Educação. 

Educação que se inicia, no seio da família, 
para posteriormente ter continuidade com a en-
trada da criança no Jardim de Infância, ou me-
lhor, com a frequência da criança no Pré-Escolar. 

Nos dias de hoje, falar de Educação no 
pré-escolar, é falar de Educação num sistema 
estruturado e com regras de funcionamento. 
Atendendo às Orientações Curriculares, verifi-
ca-se que é suposto que durante a Educação 
pré-escolar “se criem as condições necessárias 
para que as crianças continuem a aprender, ou 
seja, importa que na educação pré-escolar as 
crianças aprendam a aprender” (ME, 1997: 17). 
Assim, a Educação pré-escolar torna-se a base 
para qualquer Educação, no sentido que con-
tribui para a formação global da criança, onde 
lhe são proporcionadas diferentes experiências 
concretas, partindo do conhecimento do educa-
dor das características e das necessidades da 
criança. 

O Educador, assume um papel crucial na 
educação, no sentido em que orienta a criança 
a encontrar-se e integrar-se na vida cultural e 
social. Cabe ao Educador “promover o desen-
volvimento pessoal e social da criança, fomentar 
a interculturalidade e o respeito pela diversidade 
cultural assim como contribuir para a igualdade 
de oportunidades, (…)” (Lei-Quadro nº 5/97 de 
10 de Fevereiro). 

Daí compararmos o Educador a um Arquite-
to: fornece as indicações, orienta no processo 
de construção, conduz a criança a edificar os 
seus alicerces fornecendo-lhe ferramentas para 
explorar o percurso do conhecimento. Cabe ao 
Educador, intervir através do processo educa-
tivo, caraterizado por diferentes etapas interli-
gadas, que se vão sucedendo e aprofundando, 
nomeadamente observar, planear, agir, avaliar, 
comunicar e articular (ME, 1997: 25-28). 

Recordamos Cury (1998:59) quando refere 
que “um excelente educador não é um ser hu-
mano perfeito, mas alguém que tem serenidade 
para se esvaziar e sensibilidade para aprender” 
adotando sempre uma postura reflexiva e inves-
tigadora. Assim como, Maxine Greene (1989: 
210-214) salienta que o educador pelo seu dis-
tanciamento reflexivo aprende a perceber as 
verdadeiras necessidades de cada educando, 
exigindo que o mesmo seja simultaneamente 
um artista e um cientista. 

“Daí compararmos o Educador a um 
Arquiteto: fornece as indicações, orien-
ta no processo de construção, conduz 
a criança a edificar os seus alicerces 
fornecendo-lhe ferramentas 
para explorar o percurso do conheci-
mento.” 

EDITORIAL
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NOTÍCIAS  SOLTAS

 
Agrupamento Escolas de Ribeirão 
Avaliação Interna – Informação 37                                   novembro 14 

 

 

 

 

 

 

 

 INFORMAÇÕES 

O Conselho Geral deste Agrupamento elegeu como Diretora a professora Elsa Carneiro, no dia 11 

de novembro. 

A Cerimónia de entrega dos prémios aos alunos do Quadro de Valor e Excelência decorreu no dia 14 

de novembro, tendo sido distinguidos 26 alunos no Quadro de Valor e 65 no Quadro de Excelência. 

O Projeto Curricular do Agrupamento está em reformulação. 

O município está a desenvolver a transferência de competências em matéria de educação com os 

Ministérios da Educação e do Desenvolvimento Regional em estreita articulação com a comunidade 

educativa local. Realizou uma conferência de imprensa para esclarecer este processo. 
 

 AVALIAÇÃO INTERNA 

Está em construção o referencial para avaliação das assessorias.  

No dia 19 de novembro, no âmbito da formação PAR, a equipa participou na 2.ª visita de estudo no 

Agrupamento de Escolas de Vilela – Paredes. 
 

 

 BIBLIOTECA 

A biblioteca, em articulação com os professores de Cidadania, desenvolveu uma atividade em 

contexto de sala da aula ligada ao tema do bullying. 
 

 LEGISLAÇÃO 

O GAVE publicou as informações-teste para os Testes Intermédios 2014/2015, destacando--se a 

retificação das datas dos testes do 2.ºano.  
 

A Equipa de Avaliação Interna 

avaliacao.aeribeirao@gmail.com 
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CERIMÓNIA DE ENTREGA DE PRÉMIOS DE MÉRITO E EXCELÊNCIA 

 Numa cerimónia que reuniu mais de 200 pessoas 
da comunidade educativa, no passado dia 14 de novem-
bro, pelas 21 horas, no polivalente da Escola Básica de 
Ribeirão, premiou-se o mérito dos alunos do Agrupamen-
to que se destacaram no campo da Excelência, através 
dos excelentes resultados escolares que obtiveram, e no 
campo do Valor, nas categorias de solidariedade, partici-
pação e iniciativa, mérito desportivo, criatividade artística/
literária e científica. 

 Todos estiveram reunidos para partilhar a alegria 
e o orgulho de premiar publicamente os alunos pertencen-
tes ao Quadro de Valor e de Excelência. 

 Este evento contou com a participação das em-
presas Ferespe e Continental Mabor que entregaram pré-
mios aos alunos que se destacaram nos 4.º, 6.º e 9.º anos 
de escolaridade. 

 Como é do conhecimento de todos, o mérito des-
tes alunos não se deve a uma capacidade inata, mas sim 
a um conjunto de valores e de talentos que se desenvol-
veram com muito trabalho, dedicação, entrega, persistên-
cia e esforço. 

 Não podemos deixar de realçar o papel que 
desempenharam os diferentes agentes educativos (as-
sistentes operacionais e assistentes técnicos) ao mobi-
lizarem todos os recursos necessários para que estas 
crianças e jovens se sintam bem integrados na escola; 
os pais e encarregados de educação que proporcionaram 
aos seus filhos e educandos um ambiente acolhedor, que 
sempre valorizaram a escola, influenciando, assim, uma 
relação sadia entre os alunos e o processo de ensino-
-aprendizagem; os parceiros deste Agrupamento de Es-
colas, nomeadamente, autarquia, associações de pais 
e encarregados de educação, associações culturais e 
empresas, com destaque para a Ferespe e a Continental 
Mabor, que continuam a exercer um papel preponderante 
para o sucesso dos alunos pelos recursos humanos e ma-
teriais que disponibilizam, que possibilitam a dinamização 
de atividades, que contribuem para a formação de jovens 
responsáveis, preparados para responderem à complexi-
dade dos problemas que terão de enfrentar, ao longo da 
vida. 

 Devemos destacar o trabalho dos professores 
que, de forma entusiástica e otimista, souberam inspi-
rar estas crianças e jovens, ajudando-os a descobrir e a 
apropriar-se do seu próprio talento e das suas potenciali-
dades. 

 Devemos também salientar a presença de todos, 
destacando os diretores de turma dos alunos premiados 
que, apesar de já não trabalharem neste Agrupamento 
de Escolas, acederam ao convite e associaram-se a esta 
efeméride. 

 Devemos ainda deixar um agradecimento a todos 
os que contribuíram para a realização deste evento, no-
meadamente, o Clube de Música, a Equipa da Biblioteca, 
o Clube de Dança, professores, assistentes operacionais 
e ainda um agradecimento especial aos coordenadores 

de diretores de turma e à coordenadora dos professores 
titulares de turma. 

 Finalmente, devemos felicitar todos os alunos 
que receberam o prémio, pois são motivo de orgulho para 
toda a comunidade educativa. 

 Acreditamos que a escola é um importante contri-
buto para a formação de uma sociedade melhor. 

 Terminamos citando Sebastião da Gama: “O que 
eu quero principalmente é que sejam felizes”.

A Direção

IN LOCO
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Dia Mundial da Música na E.B.1/J.I. de Sapugal - Fradelos
A Educadora - Laurinda Malta

Uma Ode de Alegria e Harmonia to-
cou no passado dia um de outubro, 
Dia Mundial da Música, na  E.B.1/J.I. 
de Sapugal! 

Logo pela matina, foi montado um 
palco no relvado à entrada da esco-
la e, em frente, foram organizadas 
as cadeiras, para os alunos assisti-
rem a este concerto dirigido pelos 
professores de Música do Centro de 
Cultura Musical.

Durante o espetáculo, foram toca-
das várias músicas, muito aprecia-
das por todos, ao som dos mais 
variados instrumentos. Ao cair do 
pano, cantámos todos juntos: alu-
nos, educadores, professores, fun-
cionários e pais, num harmonioso e 
radiante momento. 

No final do espetáculo, a comuni-
dade escolar deu os parabéns aos 
músicos, agradecendo o seu con-
tributo cultural para a formação das 
nossas crianças e a Associação de 
Pais foi felicitada pela brilhante or-
ganização.

O Dia Mundial da Música foi instituído em 1975 pelo 
International Music Council, uma organização não-

-governamental fundada em 1948 sob o patrocínio da 
UNESCO. Pretendia-se, assim, promover os valores 

da paz e da amizade por intermédio da música. 
Hoje, e passadas mais de três décadas, a data conti-

nua a ser assinalada em todo o planeta.
 

Também na nossa escola o dia um de outubro não 
ficou no esquecimento dos alunos. Muitos desenha-
ram, alguns inventaram frases e outros cantaram. Os 
cadernos ganharam mais cor e a escola mais calor. 

A música pairou no ar e a alegria andou no ar. 
UM DIA INESQUECÍVEL!!!!. VIVA A MÚSICA!

Beatriz Carneiro, 5.ºF

A Professora - Maria Helena Silva

DIA MUNDIAL DA MÚSICA
1 de outubro
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Escola Segura na escola de Valdossos

Na manhã de 7 de outubro, os alunos da escola de Valdossos, 

foram visitados pelos senhores agentes da Escola Segura que, a 

pedido da escola, dinamizaram a palestra “Sou o maior, condu-

zo com segurança”, alusiva à Segurança Rodoviária. Graças a 

esta intervenção, os alunos tiveram a oportunidade de consolidar  

alguns dos conhecimentos já transmitidos no decorrer das aulas, 

ficando a perceber melhor as regras de trânsito e quais os proce-

dimentos corretos a adotar enquanto peões e futuros condutores.

Após terem colocado as suas dúvidas, passou-se da teoria à prá-

tica! Todos os alunos puderam participar num circuito mon-

tado, com “rotundas”, sinais de trânsito (alguns elaborados por 

alunos nas aulas de Expressão Plástica) e passadeiras. Uma 

grande parte dos alunos trouxe o seu próprio veículo – bici-

cletas, trotinetes e pequenos carros com bateria – o que pos-

sibilitou a todos encarnar o papel de peões e de condutores na 

“estrada” e aplicar as regras essenciais à segurança rodoviária. 

Esta atividade também contou com a colaboração dos bom-

beiros do Posto Avançado de Fradelos, que auxiliaram na reali-

zação do circuito e culminou com a distribuição de um panfle-

to informativo muito interessante e esclarecedor para pais e 

alunos, que aprenderam a palavra-chave “PARA”, que significa 

“Pensar, Aprender, Refletir, Agir”. Seguindo esta máxima, ire-

mos ter cidadãos mais conscientes e respeitadores das regras de 

segurança rodoviária, diminuindo assim os acidentes rodoviários.

De “pequenino é que se torce o pepino” e, para além de ser 

um dia muito divertido e animado, os alunos concretiza-

ram as aprendizagens, aumentaram o seu conhecimento e 

ficaram sensibilizados para a importância do cumprimen-

to das regras de trânsito. Assim se formam bons cidadãos! 

A Educadora - Judite Azevedo

Escola Segura

Escola Segura

Escola Segura

IN LOCO
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O Projeto Educativo deste agrupamento defende, 
como uma das suas principais áreas de atuação, o esta-
belecimento de parcerias estratégicas com o tecido em-
presarial da área em que se insere, no sentido de propor-
cionar aos nossos alunos um contacto com a realidade 
económica do território educativo e a motivação para a 
atividade industrial, técnica e científica do nosso tecido 
empresarial.

Neste sentido, no passado dia 28 de outubro, um gru-
po de 20 alunos desta escola deslocou-se à FERESPE, 
para visitar as instalações desta importante unidade in-
dustrial ligada ao ramo da metalúrgica. Esta deslocação 
serviu para mostrar aos alunos de 9.º ano de escolaridade 
como funciona uma moderna unidade industrial aprovei-
tando para recordar alguns conceitos ligados à proble-
mática da atividade industrial, conteúdos que constam do 
programa.    

Aproveitou-se ainda para agradecer o importante con-
tributo que a biblioteca desta escola tem recebido desta 
empresa. Assim, os alunos do Clube de Leitura declama-
ram o poema Trem de Ferro do poeta brasileiro Manuel 
Bandeira.

Por último, foi feita a entrega, por parte do Dr. Jorge 
Casais, CEO da empresa, de um grande conjunto de ma-
teriais de Ferromodelismo que vão servir para a criação 
do Clube de Ferromodelismo da Escola Básica de Ribei-
rão. Este clube, que vai arrancar a sua atividade num es-
paço próprio, está aberto a todos os alunos deste estabe-
lecimento e tem como objetivos fundamentais promover 
o gosto pelo modelismo, promover o gosto pela ciência e 
pelos diferentes ramos da engenharia, motivar os alunos 
para a descoberta da importância do transporte ferroviário 
no território em que o agrupamento se insere e diversificar 
as estratégias de aprendizagem.

Mais uma vez a escola agradece o enorme contributo 
dado pela FERESPE na promoção da qualidade do pro-
cesso ensino/aprendizagem deste agrupamento em vá-
rios domínios (apoio à Biblioteca Escolar, reconhecimento 
do desempenho dos melhores alunos, apoio ao Clube de 
Ferromodelismo, etc.) e que muito contribui para a pros-
secução da visão constante do nosso Projeto Educativo 
- “Desenvolver um ensino de excelência para todos, di-
minuindo as desigualdades e promovendo o êxito educa-
tivo”.

V i s i t a    à ... 
F E R E S P E 

BOAS  FESTAS
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As estações do ano

Ainda era verão quando os alunos do 2.ºano da 

E.B.1 de Sapugal regressaram à escola. Decidiram 

então assinalar a estação com a elaboração de um 

cartaz alusivo ao tema, mas logo de seguida entrou 

o outono! Puseram mãos à obra e realizaram um 

novo trabalho! Neste aplicaram também folhas 

verdadeiras que se transformaram em ouriços! 

Estão ansiosos pelo inverno! E primavera também, 

pois vai ser uma estação gira de caracterizar! 

Esperem pelos próximos trabalhos!

A turma do 3.º ano da E.B.1 de Sapugal está 

a desenvolver um programa sobre  alimen-

tação saudável. Este programa está a ser imple-

mentado pelas Enfermeiras da Equipa de Saú-

de Escolar e pela Professora titular da turma.

Todas as sextas-feiras, durante o 1.º período, te-

mos uma sessão, onde aprendemos, de uma for-

ma lúdica, regras para uma alimentação saudável.

As nossas sessões  baseiam-se na roda dos ali-

mentos. Ao seguirmos as indicações da roda ali-

mentar, estamos a contribuir para um estilo de vida 

saudável, baseado numa alimentação equilibrada. 

No nosso dia a dia, procurámos incluir alimen-

tos de todos os grupos da roda, respeitando as pro-

porções recomendadas e variando o consumo dos 

alimentos de cada fatia da roda dos alimentos.

O nosso objetivo é ter uma alimentação sau-

dável e sensibilizar todos os colegas para 

adotarem hábitos alimentares saudáveis.

Saber COMER é saber VIVER…

Os Alunos da turma SAP3

IN LOCO
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No âmbito do projeto de escola "Viagens pela 
Minha Terra", no passado dia 11 de novembro, 
a Escola E.B. de Lousado real izou a “Feira das 
Regiões”. 

Dando vida ao mote "Prove a nossa terra", 
este evento juntou o pré-escolar e o 1.º ciclo 
numa feira de venda de produtos das diferentes 
regiões do nosso país. Nesta feira podia-se fa-
zer  uma verdadeira "viagem" às r iquezas e ma-
ravi lhas da cul inária e produtos tradicionais das 
regiões portuguesas. Com a presença de bancas 
representativas das várias regiões, com doces 
tradicionais, compotas, bolos, bolachas, entre 
outros, podia-se conhecer e sentir o sabor de 
cada região.

Foi evidente a colaboração, o interesse e o 
empenho de pais, encarregados de educação e 
comunidade em geral na part icipação deste cer-
tame, provando que a escola é de todos e para 
todos. O sucesso desta ação deveu-se também à 
colaboração dos professores, funcionários e dos 
alunos que foram os protagonistas desta at ivida-
de, demonstrando alegria e trabalho de equipa 
na venda dos diferentes produtos de cada terra. 

Viagens pela Minha Terra 
E.B. de Lousado

No âmbito do projeto Passezinho 
decidimos vestir a pele de cientistas 
e plantámos nozes que já tinham ger-
minado. É uma maneira de desper-
tar a curiosidade natural da criança, 
o desejo de saber e compreender o 
porquê de todo o processo inerente 
ao mundo das plantas. A criança tem 
a oportunidade de descobrir o mundo 
através da observação direta, de se 
interrogar sobre a realidade, de ob-
servar, de desenvolver o desejo de 
experimentar, de compreender os fe-
nómenos naturais e de desenvolver 
uma atitude crítica.

É nosso papel valorizar, reforçar 
e ampliar as experiências e saberes 
das crianças, evitando afirmações de 
que os alimentos vêm de sítios como 
o supermercado ou o talho, consoan-
te seja o assunto abordado.

Projeto Passezinho

Despertar a curiosidade

J.
I. 

 d
e 
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al
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Sendo a escrita um domínio importante e sabendo-se que é encarado 
como um problema por grande parte dos nossos alunos, os docentes de por-
tuguês procuram contrariar esse obstáculo, dinamizando, nas suas aulas, a 
Oficina de Escrita. 

Este espaço é dedicado à escrita e a todo o seu processo, havendo lugar 
para planificar, escrever e rever diferentes tipologias sem abafar o universo 
criativo e autónomo do aluno. 

Seguem alguns exemplos de trabalhos realizados na Oficina de Escrita:

Oficina de Escrita

IN LOCO
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No mês de outubro, a 
Biblioteca da escola-
-sede (BE) desafiou as 

escolas do pré-escolar e 1.ºciclo 
a “vestirem” a BE de outono. To-
dos aderiram entusiasticamen-
te e a BE ficou decorada com os 
trabalhos mais criativos, mais 
bonitos e imaginativos. Foram 
usados os mais diferentes ma-
teriais: bolotas, folhas, paus e 
pedras. Este espaço foi “invadi-
do” por mochos, bibliotecas em 
miniatura, carroceis, bonecos, 
mobiles, cartazes, originais es-
tantes, livros variados que mos-
traram a criatividade destes alu-
nos de palmo e meio.

Alunos e professores da 
escola-sede deliciaram-
-se com a imaginação e 

criatividade demonstrada.

A Equipa da Biblioteca

Concurso “A biblioteca vestida de outono” 

Vencedores: 

Escalão A - pré-escolar 
“O bolotas”- Jardim de Infância de Barranhas

Escalão B - 1.ºciclo
“Outono1”- turma 2B- Escola Básica nº1/J.I.
 de Ribeirão

ESPAÇO BIBLIOTECA
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Na semana de 1 a 5 de dezembro, a bib-
lioteca celebrou o Dia Mundial da Luta 
contra a Sida de forma emblemática: 

organizou uma exposição subordinada ao tema 
“Morrer de amor”, com recolha de testemun-
hos sobre esta problemática, foi passado um 
espetáculo multimédia e foram apontadas algu-
mas medidas de prevenção desta doença.
Todos os participantes se mostraram satisfeitos 
por terem participado nesta iniciativa.

Clube de Leitores alerta alunos do 5.ºano sobre Bullying
A Equipa da Biblioteca

A biblioteca, em articulação com os profes-
sores de Cidadania, durante a primeira sema-
na de novembro, desenvolveu uma atividade 
em contexto de sala da aula ligada ao tema 
do bullying, como forma de motivar os alunos 
para a leitura e, em simultâneo, alertar para 
a temática e assim fazer com que possam li-
dar melhor com este tipo de situações. Ser-
viu para que os alunos possam estar atentos 
aos primeiros sinais, saber a quem podem e 
devem recorrer, caso sejam alvos de algum 
tipo de bullying, seja ele de violência física 
ou psicológica. O tema foi abordado através 
da apresentação de um Powerpoint basea-
do em  imagens do  livro “ Uma Questão de 
Azul-escuro” de Margarida Fonseca Santos, 
acompanhado de uma  leitura expressiva de 
alguns excertos realizada por alunos do Clu-
be de Leitores. Posteriormente os alunos le-
ram o livro e fizeram pesquisas na biblioteca 
sobre o tema em estudo e apresentaram os 
trabalhos na sala de aula.

Biblioteca assinala Dia Mundial da Luta contra a Sida

ESPAÇO BIBLIOTECA
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Para mim, 
um livro tem de ter ação 

e tem de me cativar. 
Há pessoas que pegam 

num livro, observam a capa 
e dizem logo 

que não gostam. 
Outras limitam-se a ler 

livros de um determinado 
escritor ou coleção. 

Há que variar, diversificar 
as leituras!

Mário

Os leitores procuram num livro, 
algo mágico que os leve para outro 
mundo…

Os livros ensinam-nos a viver de 
uma forma distinta e a darmos o de-
vido valor ao que temos, pois muitas 
vezes só o damos quando já o per-
demos. 

Um dos livros que já li e que me 
ensinou muito foi Um rapaz às Direi-
tas de Odete Saint-Maurice. Apren-
di o quando devemos valorizar uma 
amizade, pois podemos sempre con-
tar com os verdadeiros amigos. 

Márcia

A Biblioteca da nossa Escola é um lugar especial, povoa-
do por sonhos e fantasias. Aqui todos podem folhear um livro, 

requisitá-lo para o ler em casa, ver uma revista,
distrair-se com um filme, ouvir uma história, utilizar os 

computadores, estudar, pesquisar…
É sempre bom recordar que a informação e a leitura são 

essenciais para a nossa valorização social, cultural e humana. 
Por isso, sempre que puderem, apareçam na Biblioteca.

A Biblioteca 
da nossa Escola 

é um lugar especial
Alunos do 8ºC

Há pessoas que adoram ler li-
vros de aventura, outras romances, 
outras preferem livros policiais. 

Pessoalmente, adoro ler livros 
que são diários de adolescentes, 
porque posso relacionar a minha 
história com a do livro.

Para mim, os livros são uns ami-
gos. Claro que nem todas as pesso-

as veem os livros como uns amigos, 
ou como uma forma de se refugiar.

Acredito que as pessoas que 
estão presas (solitárias) sintam ne-
cessidade de ler e encaram o livro 
como uma forma de liberdade.

 Na minha opinião, devemos ler 
vários livros, não devemos apostar 
sempre no mesmo género literário.

Como por magia, o livro leva-nos 
a um mundo diferente. O livro é um 
amigo que nos ajuda em tudo, com 
ele podemos chegar além da nossa 
imaginação…

A história que eu achei mais boni-
ta até hoje foi O Diário de Anne Frank. 
Parecia que estava a sentir tudo o 
que ela passou… No último capítulo 
chorei muito, não esperava que ela 
morresse no campo de concentra-

ção… foi uma grande guerreira.
Eu acho que as pessoas que não 

leem vivem mais tristes, solitárias...   
Se pegassem num livro e começas-
sem a ler, certamente não consegui-
riam parar, pois um livro limpa a alma 
e proporciona a melhor sensação do 
mundo.

Todas as pessoas deviam experi-
mentar ler um livro.

Lurdes
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Atividades realizadas com os alunos do Ensino Especial

EDUCAÇÃO ESPECIAL

1. Comemoração do outono

Para festejar a chegada do outono, foi realizado, no dia 
22  de setembro, um cartaz alusivo a esta estação do ano.

2. Comemoração do dia do animal

No dia 3 de outubro, os alunos e as assistentes opera-
cionais construíram uma quinta denominada “a quin-
ta da UAEM”, para celebrar o dia mundial do animal. 
Para este propósito, foram elaborados convites des-
tinados aos professores do 1.º ciclo e às educadoras 
do J.I., para verem o trabalho realizado pela UAEM.

3. Comemoração do dia de São Martinho

No dia de São Martinho, decorreu na UAEM - unidade 
de apoio especializado à multideficiência - uma ativida-
de realizada pelos alunos, com a ajuda das assistentes 
operacionais Minda e Sofia, que consistiu na criação de 
uma caixa com colagem de folhas e castanhas. Esta ati-
vidade permitiu uma confraternização com os restantes 
alunos da escola, promovendo-se assim  a socializa-
ção  para a  verdadeira inclusão dos alunos da UAEM.

4. Comemoração do dia de Halloween

O dia de Halloween foi comemorado pela UAEM através 
da  realização de  chapéus de bruxas, para as meninas, 
e capas de vampiros, para os meninos. As assistentes 
operacionais e as professoras deslocaram-se às salas 
dos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos e às duas turmas do Jardim 
de Infância, para oferecer chocolates alusivos a este dia.
A equipa desta unidade, professoras Arnaldina e Célia e 
assistentes operacionais Minda e Sofia mascararam-se 
no dia de Halloween, caracterizando assim o bom am-
biente que se tem vivido na UAEM.

A Equipa da UAEM
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Dia Mundial da Alimentação
4.º ano - turma BA3 

No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Ali-
mentação, os alunos da Escola Básica de Barranhas ti-
veram oportunidade de aprender a fazer marmelada de 
forma tradicional.

Cada aluno contribuiu com um ou mais marmelos e a 
Junta de Freguesia comparticipou com o açúcar.

As cascas dos marmelos foram aproveitadas para fa-
zer a tão apetecida e deliciosa geleia.

Durante a tarde, os alunos viram um Powerpoint sobre 
a importância de uma alimentação saudável, entoaram al-
gumas canções e construíram a roda dos alimentos.

Todos participaram com muita alegria e entusiasmo 
nestas atividades que tornaram o dia diferente e muito di-
vertido para todas as crianças.

Brinquedos que gosto e recomendo:

- O Inventão, Manuel António Pina

- Cartas da Beatriz, Maria Teresa Maia Gonzalez

- O fantasma de Canterville, Oscar Wilde

- A sombra do vento, Carlos Ruiz Zafón

Com este brinquedo… tu conheces o Mundo!

“Um livro é um brinquedo feito com letras. Ler é brincar.”  
Rubem Alves 
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TEMA AGLUTINADOR

A brincadeira é uma atividade necessária e sau-

dável na infância. Através da brincadeira, a criança 

constrói o seu próprio mundo. No jardim de Infância 

de Barranhas - Vilarinho das Cambas,  estabelece-

mos boas relações afetivas, pois a criança brinca 

e é feliz. É um verdadeiro espaço de crescimento. 

O grupo cresce brincando. Brincar é tão importan-

te para a criança como trabalhar é para o adulto. 

Brincar estimula a criança a ser mais ativa, criativa, 

e dá-lhe a  oportunidade de se relacionar com os 

outros. Através das brincadeiras, a criança apren-

de a conhecer, aprende a fazer, aprende a conviver 

e, sobretudo, aprende a ser. Para além de estimu-

lar a curiosidade, a autoconfiança e a autonomia, 

proporciona o desenvolvimento da linguagem, do 

pensamento, da concentração e da atenção. As-

sim, o jogar e o brincar são usados como ferramen-

tas para ensinar e aprender. Na nossa instituição 

alinhamos o lúdico aos conteúdos que desejamos 

ensinar, e assim despertamos na criança o gosto 

em aprender coisas novas e significativas para a 

sua formação. Também oferecemos brincadeiras 

ao ar livre, pois consideramos uma outra necessi-

dade da criança para brincar, proporcionando-lhe 

novas experiências. É um contacto com a vida, são 

brincadeiras que ganham nova cor quando realiza-

das neste contexto. 

“A criança não brinca para aprender, aprende  

«porque brinca» ”.

“A brincar também se aprende” 
J.I. de Barranhas - Vilarinho das Cambas
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DESFOLHADA
A Educadora - Maria José Santos

Para continuar a cumprir a tradição do nosso Jardim 
de Infância, fizemos a NOSSA DESFOLHADA.

Foi uma manhã muito divertida.
O intercâmbio com os nossos AMIGOS do 1.º ciclo 

e com os do Jardim de Infância de Valdossos foi muito 
animado. Brincámos, cantámos e dançámos, ao som de 
músicas tradicionais que o presidente da Associação de 
Pais nos pôs a tocar. Ainda tivemos a ajuda de algumas 
avós que, muito animadas, também cantavam enquanto 
iam desfolhando o milho.

Tivemos assim a oportunidade de viver as tradições 
locais! 

TEMA AGLUTINADOR
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Brincar ao faz de conta ...

A Educadora - Isabel Adão

“A expressão e comunicação através do corpo a que 

chamamos  jogo simbólico é uma atividade espontânea no 

Jardim de Infância, em interação com os outros e apoiada 

com os recursos existentes.” (O. C. 1997:60)

O “faz de conta” é uma atividade onde a criança inter-

preta um papel, imitando ações do seu quotidiano. Neste 

jogo, qualquer objeto pode transformar-se simbolicamen-

te num outro que sirva no momento para a ajudar nesse 

jogo, cheio de imaginação e criatividade. 

Nestes jogos, as crianças interagem umas com as 

outras, dialogando, expressando os seus medos, dese-

jos e necessidades. Nas brincadeiras de “faz de conta”, 

a criança recria um mundo onde vai interpretar o papel 

daquilo que ela gostaria de ser. O jogo simbólico, ou “faz 

de conta”, é uma fase essencial para o desenvolvimento 

saudável de todas as crianças.

No Jardim de Infância, o cantinho propício ao desenro-

lar desse jogo é a casinha das bonecas, mas qualquer lo-

cal e objeto pode fazer despoletar essa brincadeira. Estes 

jogos não seguem um texto/história pré-definida e para a 

criança não lhe interessa quem está a assistir. Ela está ab-

sorvida numa vivência que ela vai criando e improvisando.

O papel do adulto ou do professor deve ser o de obser-

vador, mediador de possíveis conflitos entre as crianças,  

procurando intervir o menos possível. Deve ter a sensibi-

lidade suficiente para dar liberdade e favorecer espaços 

adequados para as brincadeiras de “faz de conta”.

O jogo simbólico, ou “faz de conta”, é uma 
fase essencial para o desenvolvimento sau-

dável de todas as crianças.
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Os Amiguinhos da E.B.1/J.I. de Sapugal

Doçuras ou travessuras? 

No dia das bruxas, a nossa escola foi tomada 

por uma terrível assombração. Dezenas de 

fantasmas, bruxinhas e pequenos vampiros 

tomaram todos os cantos da escola, deixando 

a comunidade escolar arrepiada de medo…

Estas pequeninas criaturas decoraram a 

escola com abóboras maléficas, múmias e 

criaturas noturnas e transformaram-na num 

autêntico cemitério vivo!

Ainda construíram um abrigo-museu onde 

podemos encontrar várias peças alusivas ao 

Halloween como abóboras gigantes, velas encantadas, esqueletos e morcegos esfomeados…

Este dia foi encerrado com a animação assombrosa do Scooby Doo, com direito a um rebuçado bem docinho para 

todos os assistentes. Foi um dia diferente proporcionado pela Associação de Pais.

Foi uma manhã assustadora… 
Quando os alunos da E.B.1 do Sa-

pugal do 2.ºano chegaram à sala, a 
porta era uma múmia! Foi a primeira 
travessura de muitas que acontece-
ram naquele dia! Os morcegos invadi-
ram a janela juntamente com os fan-
tasmas e as abóboras! Mas eram tão 
giros que foram todos adotados e no 
final do dia levados para casa. 

Claro que não faltaram os doces 
para terminar o Halloween em gran-
de! 

Doçura ou travessura… 

Manhã assustadora...

A Educadora -  Verónica Teixeira

TEMA AGLUTINADOR
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Halloween

Halloween é susto, terror
É tudo tremendamente assustador.

Esqueletos a dançar?
Com seus ossos a abanar?!!

Pessoas com fantasias de arrepiar
Drama e horror, até nos fazem gritar!

As abóboras a iluminar
Espalham o seu mau olhar.

Bruxas, vampiros ou zombies
Pelas ruas andam a vaguear.

Doçura ou travessura
Às portas irá tocar.
Se a doçura não escolher,
Logo algo lhe irá acontecer.

E com toda a gente a pasmar,
Esta lenda vamos terminar.

                                                                        5.ºD

HALLOWEEN

DECORAÇÃO  DO  HALLOWEEN 

DA  TURMA  DO  2.º ANO  DO  SAPUGAL

Os alunos da E.B.1/J.I. de Sapugal 

cumpriram a tradição e, mais uma vez, 

comemoraram o S. Martinho na escola.

No recreio assaram-se castanhas numa fogueira 

feita pelos Professores e Assistentes Operacionais.

Todos saltámos à fogueira e comemos castanhas  

que fomos guardando num cartucho, 

feito por nós, alusivo ao Magusto.

No início da tarde, visitámos a Biblioteca Escolar e 

assistimos a uma apresentação animada 

da lenda de S. Martinho, em formato Powerpoint. 

Ficámos muito entusiasmados com a história e 

entendemos o significado da festa 

de S. Martinho e das suas tradições.

Magusto e
 Lenda de S. Martinho 

Os Alunos da turma SAP1 da E.B.1 de Sapugal 

TEMA AGLUTINADOR
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 Costumas frequentar a biblioteca da nossa escola? Com que frequência?
Joana: Sim, costumo frequentar a biblioteca da escola duas vezes por semana.

O que fazes quando vais à biblioteca?
Joana: Quando vou à biblioteca, costumo estudar, fazer pesquisas na Internet, imprimir trabalhos e com      
menos frequência vejo filmes.

Que tipo de livros procuras mais na biblioteca?
Joana: Os livros que mais procuro têm como assunto histórias verídicas e histórias que envolvam o quoti-
diano das pessoas. O último livro que requisitei e li foi “A ilha da rua dos pássaros” cujo tema retratado se 
refere à 2.ª Guerra Mundial.

Já participaste em alguma atividade promovida pela biblioteca escolar? 
Joana: Nunca participei em nenhuma atividade da biblioteca.

Gostas da biblioteca da nossa escola? Porquê?
Joana: Gosto, porque tem exposições interessantes, as funcionárias são simpáticas e atenciosas e gosto 
da ideia de lá existir uma televisão, para ver diversos filmes.

Deixa um apelo aos nossos colegas sobre a importância da biblioteca.
Joana: Eu acho que os alunos devem frequentar a biblioteca escolar, porque tem um ambiente calmo e 
propício ao estudo. É útil para fazer pesquisas de matérias escolares na Internet e nos livros lá existentes. 
Além disso, podemos ser aconselhados pelas funcionárias a procurar livros e materiais úteis e interessantes 
para as aulas.

A equipa de reportagem do 6.ºA 

(Afonso Braz, Ana Clara Moreira, Lara Ba-

tista, Pedro Amorim, Pedro Costa e Rafael 

Pinheiro) decidiu conhecer o trabalho da 

biblioteca da nossa Escola e recolher opi-

niões sobre a importância das bibliotecas 

escolares e a promoção de hábitos de lei-

tura.

Aqui ficam as entrevistas realizadas à 

professora Olga Almeida, coordenadora 

do Plano Nacional de Leitura; à aluna Jo-

ana Costa, do 9.º ano de escolaridade e 

à D. Manuela Madeira, coordenadora dos 

assistentes operacionais da escola-sede.
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Gosta de ler? Que tipos de livros?
D. Manuela: Sim, gosto muito. Desde aventura, romance… de tudo um pouco.

Que diferença nota em relação às bibliotecas de antigamente e às de agora?
D. Manuela: Uma diferença enorme! A nível informático, televisão, tecnologias...

Conhece a biblioteca da nossa escola? Qual a sua opinião sobre o seu funcionamento? 
D. Manuela: Conheço muito bem. Está a funcionar muito bem. Acho que tem excelentes funcionárias que 
vos ajudam em tudo. Tem a D. Sandra que é excelente. Tem a D. Alexandrina, idem aspas. Está tudo à 
mão de semear, é só vocês quererem cultivar.

Que conselho deixaria aos jovens sobre a importância da biblioteca e da leitura?
D. Manuela: Leiam e leiam e leiam, mas muito!

Qual o objetivo do PNL?
Prof. Olga: O Plano Nacional da Leitura tem como principal objetivo fomentar os hábitos de leitura e pro-
mover o desenvolvimento de competências da literacia da informação, principalmente dos jovens. Com a 
sua implementação pretende-se, portanto, promover o prazer de ler e formar cidadãos capazes de utilizar 
eficazmente a informação disposta nos mais variados suportes. 

Como funciona concretamente o PNL a nível do nosso Agrupamento?
Prof. Olga: As três bibliotecas do nosso Agrupamento estão equipadas com as obras de leitura orientada 
sugeridas pelo PNL para todos os níveis de ensino. São selecionadas algumas dessas obras para cada 
ano de escolaridade e, sobre orientação do professor, na sala de aula, são realizadas diversas atividades: 
leitura das obras selecionadas; atividades de desenvolvimento da oralidade, da leitura, da escrita e da 
expressão plástica, entre outras, decorrente das obras lidas.
A par da leitura na sala de aula, os professores também promovem, em colaboração com a biblioteca 
escolar, o gosto pela leitura recreativa. Os alunos podem requisitar livros para empréstimo domiciliário. 
Na sala de aula fazem a apresentação dos livros que leram e trocam opiniões com os colegas sobre as 
leituras realizadas.

Que tipo de atividades são realizadas para a promoção da leitura? 
Prof. Olga: Criação de um “Clube de Leitores; exposições sobre os mais diversos temas; vários tipos de 
concursos, lançados para fomentar o interesse pelos livros; dramatizações; encontros com escritores; fó-
runs de leitura; celebração anual do Mês internacional das Bibliotecas Escolares e da Semana da Leitura; 
encontros mensais com pais leitores, etc. 

Como é que os professores promovem o uso da biblioteca por parte dos seus alunos? 
Prof. Olga: Os professores são parte fundamental para a promoção do uso da biblioteca. Cabe aos profes-
sores incentivarem o aluno na sala de aula para que ele vá à biblioteca ler, pesquisar, navegar na Internet 
da forma correta. No âmbito do PNL, os professores das nossas escolas incentivam os alunos a ler todas 
as semanas conduzindo-os ao domínio da leitura e da interpretação.
 
Em sua opinião os alunos da nossa escola estão a ler mais do que antigamente?
Prof. Olga: Apesar de terem mais solicitações, que requerem menos esforço do que ler, considero que 
os nossos alunos têm vindo a desenvolver o gosto pela leitura. A nossa biblioteca regista anualmente um 
aumento de empréstimo domiciliário de 5%. 

Como vê a relação entre leitura e novas tecnologias neste espaço educativo? 
Prof. Olga: Complementam-se. As práticas de promoção da leitura já não se associam somente ao livro, 
ao texto escrito. Partindo do pressuposto de que “A leitura é uma janela para o mundo”, das várias ações 
que visam a promoção da leitura, as bibliotecas escolares estão a implementar cada vez mais práticas que 
aproximem os leitores de diferentes suportes digitais (blogues, filmes, e-books…) de divulgação do livro. 
A nossa biblioteca tem vindo a acompanhar a evolução dos tempos e já está a caminhar para se transfor-
mar numa biblioteca digital. Posso adiantar que brevemente serão adquiridos tablets para serem utilizados 
quer na BE quer na sala de aula.
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 ENGLISH 4 You  

A Christmas Carol 
You better watch out 
You better not cry 
Better not pout 
I'm telling you why 
Santa Claus is coming to town 
 
He's making a list 
And checking it twice; 
He's gonna find out 
Who's naughty and nice 
Santa Claus is coming to town 
 
He sees you when you're sleeping 
He knows when you're awake 
He knows if you've been bad or 
good 
So be good for goodness sake! 
Ohh! You better watch out! 
You better not cry 
Better not pout 
I'm telling you why 
Santa Claus is coming to town 
Santa Claus is coming to town 

7ºG 
 

I t ’ s  C r h i s t m a s  d a y !  

Find the differences 

A letter to … Santa Claus 
Dear Santa Claus 
 

I wish someday I could watch the empty sky and be a 
single star 
I wish I could look myself in the eye and find out what 
I've become and ever will be 
I wish someday I could travel around the world  wanting 
to know more about the world around me 
I wish I could fly and reach the heavens 
I wish someday I could say all that I feel and all that 
comes into my head without hurting anyone 
I wish I could scream so loud that everyone could hear 
me 
I wish I could contribute to world peace 
If you can not fulfill my wishes take that happiness to 
another child 
 
Mariana Araujo | Marta Rodrigues | Maria Vale      7º H 
 

“It’s hard to be jolly when you have to 
work on Christmas!”                             8ºB 

ESPAÇO LES
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En France, on prépare les fêtes de fin d’année dès le début du mois de décembre : 

Noël, le 25 décembre, et la Saint Sylvestre, le 31 décembre. 

On décore la maison, on achète les cadeaux, on pense au menu. 

 

C o m p l è t e    l e s    l ég e n d e s    à    l' a i d e    d u    v o c a b u l a i r e. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeu élaboré par: Flávia Oliveira, n.º6 et Joana Araújo, n.º9,  8.ºI 

 

Le sapin 

La crèche 

La dinde 

Les boules 

Les huîtres 

Les cadeaux 

La bûche 

Le Père Noël  

Les truffes 

Les bougies 

Le saumon 

La lettre au Père Noël 

            

    

    

a) Des cadeaux                               

b) L’arbre de Noël 

c) Le Père Noël 
d) Un bonhomme de neige 
e) Un ange 

f) Une étoile 

g) Une cloche  

h) Une bougie  

i) La crèche 
 

 

 

 

JEU de NOËL 

Associe correctement.
 

 

 

 

Joana Sousa, n.º 7 et Joana Silva, n.º 8, 8.ºI 

 

 

  
 

   

 

  

 

 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

Chansons de Noël

http://www.vivenoel.com/chansons/default.htm

Recettes de cuisine 

http://www.vivenoel.com/recettes/default.htm

Contes

http://www.vivenoel.com/contes/default.htm

Cartes de voeux virtuelles

http://www.vivenoel.com/cartes/default.htm

Fonds d’écran pour ton ordinateur

http://www.vivenoel.com/goodies/default.htm

Découvre les différences

http://www.jeux2filles.fr/jeux/habillage/les-7-erreurs-de-noel.html
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To
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N
O

Ë
L

!
JOYEUX  NOËL  

À  

TOUS!
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ESPAÇO MATEMÁTICA

A Sofia colou, em cada face 
de um cubo com 5 cm de 
lado, um cubo de lado 3 
cm.  
Em cada face livre dos 
cubos de lado 3 cm colou 
um cubo com 1 cm de lado. 
Depois pintou o sólido 
resultante como se indica 
na figura.  
Qual é a área total 
pintada? 

D e s a f i o  
……   

+ 

Traduzido por: Portalmath – Matemática Online 
http://portalmath.pt 

………………   

 
 

  
 
 

 
 
 
 

   
 
 

  

 
 
 
 
 
  

  
 
   
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Num tabuleiro com 100 linhas e 100 colunas numeradas de 1 a 
100, a Maria pintou as linhas múltiplas de 2 e as colunas 
múltiplas de 3. Quantas quadrículas ficaram por pintar? 

Assim, começam os espetáculos do Circo Matemático. 
Este é um circo diferente dos habituais: não há acrobatas nem leões, nem tão pouco equilibristas ou 
palhaços. Há alunos e professores que apresentam ao público a matemática recreativa, num espetáculo 
repleto de magia. 
Magia, maravilha, entretenimento… e tudo isto usando a Matemática. É assim este circo tão especial. 
Com cordas, cartas ou dados, um conjunto de artistas mostram como é possível fazer magia recorrendo à 
Matemática, a Matemagia.  
 
  
 
 

 
A equipa é formada por alunos e professores de diferentes 
instituições de ensino que uniram competências complementares 
para obter uma capacidade de intervenção de grande magnitude 
a nível da promoção da Matemática, a todos os níveis. 
A iniciativa já conta com mais de 100 espetáculos em escolas, 
eventos, feiras de ciência, congressos, centros de ciência, entre 
outros. 
Poderás obter mais informação sobre este projeto em 
http://ludicum.org/cm . 
 
 

“ Senhoras e senhores, meninas e meninos, sejam bem-vindos ao Circo Matemático…” 
 

A Matemática é de 

Para evitar que o seu irmão descubra o que escreve no seu diário, o Francisco 
inventou um código secreto em que cada letra corresponde a um número com 
um ou dois algarismos. Infelizmente o seu irmão descobriu que a frase  

O DIA ESTAVA DE SOL 
tinha sido codificada para 

52 85567 534437467 855 34526 

Qual é o código que corresponde à letra T? 

À descoberta de um  

código 

Maravilhar, divertir e atrair para a 
matemática mediante a realização de 
atividades lúdicas variadas. A Matemática 
Recreativa levada à cena: um espaço de 
degustação intelectual baseada na magia 
matemática! 
       linhas e colunas 
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