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São como um cristal,
as palavras.
Algumas, um punhal,
um incêndio.
Outras,
orvalho apenas.

Secretas vêm, cheias de memória.
Inseguras navegam:
barcos ou beijos,
as águas estremecem.

Desamparadas, inocentes,
leves.
Tecidas são de luz
e são a noite.
E mesmo pálidas
verdes paraísos lembram ainda.

Quem as escuta?
Quem as recolhe, assim,
cruéis, desfeitas,
nas suas conchas puras?E
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EDITORIAL

A Diretora - Elsa Carneiro
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A liberdade de expressão é um tema complexo, amplamente discutido, quer no 
âmbito internacional, quer no âmbito nacional. Ultimamente levantaram-se dis-

cussões e reflexões sobre os limites da censura e sobre a ética que devem pautar as nos-
sas comunicações. Todos nós devemos encontrar um parâmetro para a definição e para o 
exercício desse direito. 

Parece ser consensual que o instrumento mais seguro para se atingir essa meta são as 
disposições normativas contidas em legislações vigentes, na Europa e em Portugal, que 
dizem respeito a esta questão.

Sendo todos nós, educadores, temos a grande responsabilidade de garantir os direitos 
humanos e, mais precisamente, as liberdades fundamentais. Salientamos aqui a frase re-
ferida por John Milton: 

Dêem-me acima de todas as liberdades a liberdade de saber, de falar e de discutir 
livremente, de acordo com a minha consciência.

Pensar é o que nos faz humanos e expressar o pensamento é o que diferencia os seres 
humanos. Garantir o direito à liberdade de expressão é, portanto, quesito imprescindível 
para a realização plena do homem e para o alicerce de uma sociedade justa. 

A liberdade de expressão faz parte dos direitos humanos das pessoas e é protegida pela 
Declaração Universal de 1948 e pelas constituições de todos os sistemas democráticos.

“Todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liber-
dade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transferir informações e 
ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras.”

 
Esta liberdade supõe que todos os indivíduos têm o direito de se expressar sem serem 

recriminados por causa das suas opiniões. A liberdade de expressão é a liberdade de inves-
tigar, obter informações e divulgá-las sem limites de fronteiras e através de qualquer meio 
de expressão.

O direito à liberdade de expressão, como tal, não é absoluto. A lei proíbe qualquer pro-
paganda a favor da guerra, assim como a apologia do ódio e a incitação à violência ou ao 
delito. 

A liberdade de expressão também está relacionada com a liberdade de imprensa, que é 
a garantia de divulgar informação através dos meios de comunicação social sem o controlo 
prévio dos poderes do Estado.
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NOTÍCIAS  SOLTAS
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INFORMAÇÕES 

O Clube de Teatro do nosso Agrupamento, “Duques e Cenas”, apresentou duas sessões da peça “A 

Galinha Apaixonada”, aos alunos do 1º ciclo. 

Orientação Vocacional - realizou-se, no dia 22 de maio, uma sessão de esclarecimento com o AE D. 

Sancho I. 

Está a decorrer, no Polivalente, uma exposição de trabalhos da disciplina de Educação Visual. 

Português e Matemática – As aulas de preparação para os exames decorrem entre os dias 12 e 18 

de junho. 
 

 EMPRESA NA ESCOLA 

No âmbito desta parceria, no dia 26 deste mês, a Continental MABOR fez uma divulgação da 

empresa, onde demonstrou o processo de fabrico dos pneus. 
 

 AVALIAÇÃO INTERNA 

No dia 23 de maio, a Coordenadora da equipa fez uma apresentação no AE D. Sancho I subordinada 

ao tema “Autoavaliaçāo das Escolas - a partilha de processos e efeitos”. 
 

 BIBLIOTECA 

Realizou-se, no dia 8 de maio, a final do CONCURSO DE ORTOGRAFIA, dinamizada pelos docentes 

de Português em articulação com a BE. 
 

 EXAMES 

PET - Exame de Inglês, do 9º ano - foram concluídas as sessões de “Speaking”.  
 

 LEGISLAÇÃO 

Foi publicado o Despacho Normativo n.º 7-B/2015, que define os procedimentos relativamente à 

frequência, matrícula e renovação de matrícula. 

Foi publicada a Norma 02 JNE 2015 e foi distribuído a todos os alunos do 9º ano um folheto/resumo 

desta, de acordo com estipulado no ponto 2. 
 

               A Equipa de Avaliação Interna 

avaliacao.aeribeirao@gmail.com 

 

Agrupamento Escolas de Ribeirão 
Avaliação Interna – Informação 41                                             maio 15 
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Lire et découvrir 
 

Departamento de Línguas 
 FLE - Francês Língua Estrangeira II 

8.º ano de escolaridade 

 

Centro de Recursos Educativos  
17 março de 2015 

15:05 – 16:05 
 

 
 

 
 
 

          - Estimular o treino da leitura 
- Enriquecer o vocabulário 

           - Apreender o sentido global de um texto 
            - Desenvolver competências de expressão oral  
 
 

 

Com o objetivo de desenvolver as competências de 

expressão oral, estimular o treino da leitura, enriquecer 

o vocabulário e apreender o sentido global de um texto, 

as professoras de Francês da Escola Básica de Ribeirão 

convidaram os seus alunos a participarem no Concurso de 

Leitura intitulado “Lire et découvrir” destinado aos alunos 

do oitavo ano, nível dois de aprendizagem desta língua. 

Todos mostraram interesse, mas a timidez pregou uma 

partida a alguns deles! Assim, os mais corajosos decidi-

ram aceitar o desafio e mostraram afinco na preparação 

das suas leituras que começou com a leitura autónoma de 

um livro da coleção “Lire et découvrir” ou “Lire en français 

facile”, das edições Longman e Hachette, respetivamente. 

No dia 17 de março, no CRE da nossa Escola, lá esta-

vam eles, um pouco nervosos, mas sempre sorridentes e 

expectantes! Todos eles tiveram uma prestação exemplar 

e por isso estão todos de parabéns! A Mariana Azevedo, 

do 8.º E, a Isa Fernandes, do 8.º G, e a Ana Rita Rodri-

gues, do 8.º H, foram as vencedoras desta primeiríssima 

edição do concurso de leitura em língua francesa! 

A repetir.

1.º LUGAR: Mariana Azevedo - 8.ºE

2.º LUGAR: Isa Fernandes - 8.º G

3.º LUGAR: Ana Rita Rodrigues - 8.º H

 

Lire et découvrir 
 

Departamento de Línguas 
 FLE - Francês Língua Estrangeira II 

8.º ano de escolaridade 

 

Centro de Recursos Educativos  
17 março de 2015 

15:05 – 16:05 
 

 
 

 
 
 

          - Estimular o treino da leitura 
- Enriquecer o vocabulário 

           - Apreender o sentido global de um texto 
            - Desenvolver competências de expressão oral  
 
 

 

A Professora - Isabel Rodrigues

IN LOCO
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RED HAND DAY    
                                                                     A Educadora - Cristina Nogueira

No dia 19 de fevereiro, o 1.ºB 

realizou uma atividade de-

signada Red Hand Day, atra-

vés do Lions Clube de Fa-

malicão, em parceria com 

a Amnistia Internacional.

O Red Hand Day é uma inicia-

tiva realizada há mais de 10 

anos e tem como objetivo 

sensibilizar os países a assi-

nar um protocolo das Nações Unidas para acabar com o uso das crianças soldado.

Esta campanha tem lugar em todo o mundo e participar nesta atividade requer apenas 

que cada pessoa utilize tinta vermelha para fazer a impressão da sua mão numa folha. 

As mãos vermelhas são o símbolo global da campanha contra o uso de crianças soldado.

 Estas crianças têm a idade dos nossos alunos, mas que, ao contrário deles, se en-

contram em cam-

pos de batalha e 

lhes é negado o 

acesso à educação.

O Leonismo é um 

movimento juvenil 

de solidariedade so-

cial, sem filiação re-

ligiosa ou política, 

composto por Jovens dos 12 aos 30 anos. Este movimento nasceu no seio da Asso-

ciação Internacional de Lions Clubes e adotou os seus objetivos e código de ética. 

Os alunos gostaram muito de realizar esta atividade que permitiu conhecer melhor a 

realidade de muitas crianças e desenvolver atitudes de solidariedade para com elas.

IN LOCO
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 Nos dias 19 e 20 de março, os alunos 

do 9.º ano, inscritos na disciplina de EMRC, 

rumaram à capital.

 Tiveram oportunidade de visitar o 

Mosteiro dos Jerónimos, o templo Indu, a 

Mesquita  e  o Oceanário.

 Com esta visita, pretendia-se que os 

alunos conhecessem outras realidades mas 

também que convivessem entre si e com os 

docentes que os acompanharam.

	 Na	 generalidade,	 tiveram	 um	 com-

portamento adequado, tendo tudo decor-

rido dentro da normalidade.

Visita de Estudo de EMRC a Lisboa

IN LOCO
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Pelo segundo ano consequtivo, o grupo de Geografia inscreveu todas as turmas de 9.º ano 
nos campeonatos escolares do concurso Super T Matik de Geografia que se realizam a nível 
nacional.

Esta atividade visou  a consolidação e aplicação de conhecimentos geográficos; o reforço 
da componente lúdica na aprendizagem da Geografia e também a promoção do convívio entre 
alunos e professores.

O campeonato escolar foi efetuado em duas fases: inter-turma e depois a fase intra-turmas. 
Sagrou-se campeão escolar o aluno Rúben Miguel Araújo de Sousa (9.º F) e vice-campeão o alu-
no João Carlos Reis Santos.

No dia 20 de abril, estes alunos disputaram a fase nacional que se realizou online e obtiveram 
resultados muito satisfatórios. Num total de 7150 alunos a nível nacional, o Rúben ficou em 51.º 
lugar e o João Carlos em 68.º.

Campeonato 

Super T 

Matik 

de 

Geografia

IN LOCO
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Semana das profissões conta com 
a visita da Polícia e dos Bombeiros à EB de Lousado

Ser bombeiro é ajudar os que mais precisam,
Ser bombeiro é socorrer, salvar as pessoas.
Esta profissão é verdadeiramente fantástica!
É uma profissão que permite viver uma aventura diária.

Os bombeiros têm que estar alerta e preparados,
Enfrentam grandes perigos com coragem e dedicação.
São capazes de atos heroicos e afastam o medo.
São guerreiros da paz, do amor, da solidariedade...

Os bombeiros têm um coração bondoso e doce,
São homens e mulheres unidos pelo Bem.
Preocupam-se com todos os seres vivos do mundo!
Procuram manter a segurança e proteger acima de tudo.

B o m b e i r o s

Texto coletivo elaborado 
pelos alunos do 4.º ano da EB 1 de 
Valdossos - Fradelos, no âmbito da 
comemoração do 125.º aniversário 
da Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Vila 
Nova de Famalicão.

No âmbito da semana das 
profissões, os Bombeiros e a 
Polícia visitaram a Escola Bá-
sica de Lousado, no dia 23 de 
abril. 

Assim como alguns pais 
voluntários também a Polícia e 
os Bombeiros foram às salas 
conversar com os alunos acer-
ca das suas profissões, nome-
adamente, as suas funções e 
rotinas diárias. Responderam 
às questões dos alunos, que se 
revelaram muito interessados, 
e mostraram os objetos que os 
acompanham assim como os 
fatos de proteção.

No recreio, os alunos partici-
param alegremente em algumas 
atividades: entraram nas viatu-
ras; vestiram o fato de proteção 
de incêndios e tocaram sirenes, 
chamando a atenção de alguns 
vizinhos. 
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Alunos do Agrupamento de Escuteiros 1374 de Ribeirão 
aderem a iniciativa promovida nas redes sociais

No âmbito das come-

morações do dia de S. 

Jorge, patrono mundial 

do Escutismo, os alunos 

do nosso agrupamento 

trouxeram para a esco-

la, no passado dia 23 

de abril, o seu lenço de 

escutismo e tiraram uma 

fotografia que postaram 

nas redes sociais.

Concerto Musical

No dia 28 de abril, atuámos pela 
primeira vez no Auditório da Casa das 
Artes, em Vila Nova de Famalicão.

Depois de muito trabalho, chegou o 
momento de apresentarmos, ao público 
tudo o que aprendemos nas aulas de 
Música.

Presenteámos a plateia com vários 
instrumentais e várias canções, tudo 
sobre a orientação dos professores de 
Música do Centro de Cultura Musical 
(CCM). 

Estávamos todos muito bem afinadi-
nhos!...

O auditório estava cheio com os nos-
sos pais, os nossos familiares e os nos-
sos professores. Todos estavam delicia-
dos a ouvir-nos e aplaudiram com muito 
entusiasmo. 

Foram momentos memoráveis.

A Educadora - Laurinda Malta

Agradecemos a todos os que proporcionaram este maravilhoso 
espetáculo.

Que seria da nossa vida sem música!
Os Amiguinhos do 3.º ano da EB1/JI de Sapugal
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Dia da Mãe 

O Educador - Nuno Fonseca

Maio, mês de todas as MÃES! E qual é a maior recom-
pensa para uma mãe do que o carinho de um filho?

No JI de Valdossos vivemos esta data com muita en-
trega e alegria, preparando com entusiasmo e esperando 
com ansiedade que o dia chegasse.

“É hoje que vem a mãe?, É hoje que vou dar a prenda 
à mãe?”, perguntavam diariamente, tamanha  era a vonta-
de de oferecer à mãe a “prendinha” que tinham realizado 
com tanto amor.

O dia chegou finalmente e o olhar de cada criança, 
ao ver a mãe na sua escolinha, compensou qualquer fal-
ta/atraso ao trabalho, qualquer inconveniente, qualquer 
transtorno…

A festa decorreu com muita música, muita “zumba” e 
muita alegria à mistura.

No final, as mães foram à sala e receberam dos filhos 
a “surpresa” que eles tinham preparado para elas, junta-
mente com o seu agradecimento: 

Mãe, obrigada pelo AMOR
Eu te agradeço neste dia

Todos os mimos que me dás
Com ternura e alegria

O B R I G A D A 

A  T O D A S 

A S  M Ã E S

A Educadora - Carla Ribeiro

“Com três letrinhas apenas, se escreve a palavra Mãe. 
É das palavras pequenas, a maior que o mundo tem”

Foi com enorme gosto que as meninas e os meninos 
da EB1/JI do Sapugal trabalharam arduamente, durante 
a semana, para quando chegasse o dia da Mãe poderem 
assim presentear aquela que tanto adoram com prendi-
nhas e dedicatórias. 

Foram várias as oferendas, feitas com amor e carinho, 
de modo a poder retribuir, com reconhecimento, todo o 
esforço e dedicação.

Entre outros foram elaborados livrinhos de culinária; 
dedicatórias; certificados de melhor mãe do mundo, poe-
mas, colares coloridos e elegantes caixinhas para os po-
der colocar...  

Todas estas prendinhas foram cuidadosamente guar-
dadas nos locais mais secretos para não ser estragada a 
surpresa antes do dia chegar… o Dia da Mãe!

Palavra tão pequenina
Bem sabem os lábios meus
Que és do tamanho do céu
E apenas menor que Deus!

h t t p : / / i 0 . w p . c o m / f l o r i n e v e . p t / w p -
-content/uploads/2015/04/Cartaz-Dia-da-
-M%C3%A3e-2015_3.jpg

Mãe
Conheço a tua força, mãe, e a tua fragilidade.
Uma e outra têm a tua coragem, o teu alento vital.
Estou contigo mãe, no teu sonho permanente na tua esperança incerta
Estou contigo na tua simplicidade e nos teus gestos generosos.
Vejo-te menina e noiva, vejo-te mãe mulher de trabalho
Sempre frágil e forte. Quantos problemas enfrentaste,
Quantas aflições! Sempre uma força te erguia vertical,
sempre o alento da tua fé, o prodigioso alento
a que se chama Deus. Que existe porque tu o amas,
tu o desejas. Deus alimenta-te e inunda a tua fragilidade.
E assim estás no meio do amor como o centro da rosa.
Essa ânsia de amor de toda a tua vida é uma onda incandescente.
Com o teu amor humano e divino
quero fundir o diamante do fogo universal.

António Ramos Rosa
in 'Antologia Poética' 

IN LOCO
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Depois de tantas atividades para 
preparar o Dia da Mãe, finalmente, 
pudemos partilhar miminhos e muitos 
afetos com elas e oferecer-lhes os 
nossos presentes e dedicatória...

Preparámos ainda um lindo 
placard com corações, onde escre-

vemos palavras ternurentas para as 
nossas mães e elas retribuíram.

Finalmente chegou a hora da 
troca de muitos carinhos e muito 
colinho...! 

 Mães e filhos, juntos com a 
Professora Miranda, dançaram e 

divertiram-se muito.
Foi gratificante ver a troca de bei-

jinhos e abraços entre mães e filhos.

Obrigada Mães por estes mo-
mentos tão docinhos. 

Como todos sabem, o Dia da Mãe deveria 
ser todos os dias. Mas há um que podemos 
tornar ainda mais especial. Então a turma do 
2.º ano da EB1 de Sapugal trabalhou para 
isso.

Como presente do Dia da Mãe, comemo-
rado este ano no dia 4 de maio, ofereceu um 
colar (feito com cápsulas de café) embelezado 
com pérolas. O coração (feito em eva) serviu 
de embrulho/envelope para guardar o colar.

Foi com muito entusiasmo que todos os 
alunos realizaram estes trabalhos, pois tive-
ram sempre no pensamento a alegria que as 
suas mães iriam sentir ao receber os seus “co-
rações”!

O Presente CORAÇÃO

A Educadora - Verónica

SAP2, EB.1 de Sapugal P
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Dia da Mãe - Beijinhos, abraços e muito miminho!!!

A Educadora - Maria José Santos, JI Sapugal, sala 1

IN LOCO
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Ternura e Emoção

Os alunos do 8.º ano, da turma 
C, decidiram dinamizar uma atividade 
de homenagem às suas mães, no dia 
8 de maio, porque este é o mês da 
família. 

Fizeram pesquisas, criaram poe-
mas, recolheram fotografias, realiza-
ram filmes e convidaram as MÃES a 
vir à escola com eles. O auditório da 
escola foi pequeno para tanta emo-
ção: todas as mães presentes se 
deixaram levar pela ternura do gesto 
dos seus filhos que decidiram prestar-
-lhes uma singela homenagem. Entre 
poemas expressamente dedicados a 
cada uma das mães, filmes feitos ex-
clusivamente para as surpreender, to-

dos os alunos mostraram às MÃES o 
quanto é grande o seu amor por elas. 

Foram momentos únicos de união 
e sintonia familiar! Todos os presen-
tes foram unânimes em considerar 
esta iniciativa muito importante, pois 
além de reforçar os laços familiares, 
houve uma grande interação com a 
Comunidade Educativa. 

Os objetivos da atividade foram 
atingidos pois, além de os alunos te-
rem trabalhado as técnicas de pesqui-
sa, o sentido estético e o espírito de 
inter-ajuda, recordarão, para sempre, 
algo que ficará para a sua história de 
vida como símbolo do amor para com 
as suas MÃES.

A Coordenadora da Biblioteca 
Aurélia Azevedo

A minha mãe ficou surpreen-
dida e orgulhosa do trabalho por 
nós apresentado e ficou emociona-
da com o nosso gesto de oferecer 
uma flor.

O que eu gostei mais, além da 
participação das mães, foi ter apre-
sentado a festa, pois com isso per-
di alguma da minha timidez e sinto-
-me mais preparado e com menos 
receio para falar em público. Na 
minha opinião este projecto foi 
muito enriquecedor e apelo a que 
nos proporcionem mais projetos 
destes. 

Ricardo Silva

Homenageámos as nossas 
mães, porque são elas que nos 
ajudam a ultrapassar os piores mo-
mentos da nossa vida. Esta festa 
deu para todas as mães convive-
rem um pouco e se conhecerem 
melhor umas às outras. Todas as 
mães gostaram desta festa, porque 
recordaram alguns momentos da 
nossa vida. 

Foi uma festa emocionante!"

Começámos com um filme de 
abertura, em seguida fizemos a 
declamação de poemas que tan-
to emocionaram as nossas mães. 
Mostrámos às nossas mães que 
o “Dia da Mãe” não se vive só em 
Portugal, mas também noutros pa-
íses. Continuámos com um filme 
com as nossas fotografias e das 
nossas mães que naquela noite se 
sentiram como estrelas. Terminá-
mos com a entrega de rosas e de 
um cartão. 

Pudemos, desta forma, felicitar 
e agradecer às nossas MÃES por 
nos terem trazido ao mundo.

Carina Santos
Ana Andreia Loureiro Padrão, mãe do Rui

Uma MÃE na 1.ª pessoa

No decorrer deste mês, mais 
precisamente no dia 8 de maio, 
houve uma festa dedicada às 
mães dos alunos do 8.ºC, da Es-
cola Básica de Ribeirão. Como 
tenho um filho a frequentar este 
estabelecimento, fui convidada 
a participar na festa.

Este evento, com o seu vas-
to programa de entretenimento,  
teve como finalidade homena-
gear todas as mães. Foi um tra-
balho elaborado pelos alunos e 
realizado com grande afinco e 
amor. 

Na minha opinião, este tra-
balho teve uma grande carga de 
Amor entre os alunos e as suas 
mães, por outro lado foi reali-
zado com grande profissiona-
lismo por parte de todos. Acho 
que todas as mães e alguns pais 
presentes ficaram encantados.  

Por fim, tiveram em atenção 
a hora em causa e ofereceram-
-nos um lanche, muito requinta-
do e saboroso.

A meu ver, não houve  falhas 
e eu fiquei muito feliz pelo ato 
em causa.

De tudo o que mais me deu 
gozo fazer foi o acróstico, porque 
foi muito divertido e entusiasman-
te refletir acerca das qualidades da 
nossa própria Mãe. Quando gosta-
mos muito de alguém nunca temos 
as palavras certas para descrevê-
-la.

Andreia Martins    

Mário

Testemunhos

IN LOCO
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A escola de Valdossos festeja os 125 anos 
dos Bombeiros de Famalicão 

No dia 6 de maio, recebemos na nossa escola os 
Bombeiros Voluntários de Famalicão (Posto Avança-
do de Fradelos) que promoveram várias atividades no 
âmbito das comemorações dos seus 125 anos.

Esta atividade decorreu ao longo do mês de abril, 
período durante o qual os alunos elaboraram vários 
trabalhos (cartazes, desenhos, maquete, acrósticos) 
dedicados aos bombeiros. Encontram-se todos em 
exposição no Quartel dos Bombeiros Voluntários de 
Famalicão.

Inicialmente, os bombeiros narraram algumas his-
tórias/acontecimentos vividos por eles, dando a co-
nhecer aos alunos a importância da segurança e pro-
teção de cada um.

De seguida, aproveitando a presença dos bombei-
ros, realizou-se um simulacro de incêndio, em que os 
bombeiros, com os seus carros, utensílios próprios e 
com a ajuda dos alunos, extinguiram o fictício incên-
dio.  

Em jeito de agradecimento, os alunos entoaram 
um hino dedicado aos Soldados da Paz e recitaram 
frases sobre “O que é ser Bombeiro”, tendo em conta 
o lema “Vida por Vida”.

Esta atividade conseguiu envolver toda a Comu-
nidade Educativa e promoveu momentos de convívio 
entre os bombeiros e os presentes. 

O objetivo desta iniciativa foi conseguido, ficando 
o desejo dos bombeiros presentes: que estes alunos 
sejam os bombeiros do amanhã.

IN LOCO
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Teatro Musical com Marionetas na EB1/JI de Barranhas

A Casa das Artes, com a colaboração da 
Junta de Freguesia de Vilarinho das Cam-
bas, proporcionou aos alunos desta escola 
um espetáculo apresentado pelo grupo Jan-
gada Teatro, intitulado “3 Porquinhos”, no 
passado dia 12 de maio.

Foi um dia especial em que todas as 
crianças demonstraram um enorme entu-
siasmo e apreço ao longo da apresentação. 
A interação dos atores com o público foi 
envolvente e espontânea, tornando esta vi-
vência ainda mais enriquecedora.

Estas iniciativas são de louvar, uma vez 
que nem sempre é possível realizá-las, por 
falta de transporte. 

O nosso muito obrigado a todos os inter-
venientes que nos proporcionaram esta ex-
periência mágica.

Palestra de sensibilização sobre alimentação saudável

No dia 08 de maio, recebe-
mos a visita da nutricionista e da 
engenheira da empresa Gertal, 
responsável pelo fornecimento 
dos almoços, no âmbito do projeto 
“Receitas saudáveis”.

Começaram por fazer uma pa-
lestra de sensibilização sobre a 
roda dos alimentos e sobre a im-
portância de ter uma alimentação 
variada. Mostraram, através de 
um Powerpoint, os alimentos que 
devem constituir as principais re-
feições ao longo do dia. Também 
alertaram para as quantidades a 
consumir e que devem estar de 
acordo com a faixa etária.

Foi sugerido à empresa a utilização dos produtos da horta biológica da Escola EB de Valdossos (projeto 
iniciado no ano anterior), na confeção da ementa escolar. 

Terminaram a palestra respondendo a questões levantadas por alguns encarregados de educação.

Escola EB de Valdossos 

IN LOCO
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Brincar com a Matemática

História do NABO GIGANTE

Depois de contar a histó-
ria do “Nabo Gigante”, resol-
vemos fazer um cartaz para 
a sala. Ficou muito bonito o 
cartaz das sementeiras da 
história.

Com esta atividade, apren-
demos muitas coisas sobre 
as sementeiras e como deve-
mos cuidar da natureza. 

Foi mais um momento de 
aprendizagens com diverti-
mento à mistura.

Errata: Vimos por este meio retificar o artigo ”Xarope de cenoura”, publicado na última edi-
ção da revista. Na página 12, onde se lê “A Educadora - Maria José Santos, Sapugal”, deverá 
ler-se “A Educadora - Maria Lucília Salazar, JI de Valdossos”. Pedimos desculpa pelo lapso.

Maria José Santos, JI Sapugal, Sala 1

Este período dedicámos, mais 
uma vez, alguns dias para brincar 
com a matemática. Anteriormen-
te já tínhamos aprendido a fazer 
soma e subtração de conjuntos. 
Os mais pequeninos também 
aprenderam a formar conjuntos... 

Desta vez, foi muito interes-
sante, fizemos pesagens com 
uma balança nova. O entusiasmo 
foi tanto que, no fim da ativida-
de, todos queriam brincar com a 
balança. Foi preciso estabelecer 
regras para utilizar a balança e 
brincarmos às pesagens... 

Maria José Santos 
JI Sapugal, Sala 1

IN LOCO
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No âmbito do projeto “Empresa na Escola” a empre-

sa Continental/Mabor esteve, uma vez mais, no dia 26 de 

maio, na escola sede do Agrupamento de Escolas de Ri-

beirão onde efetuou uma exposição relacionada com uma 

das etapas da produção do pneu, a introdução da compo-

nente têxtil.

Na exposição, foram dadas informações aos alunos 

acerca de uma das fases do processo de fabrico do pneu, 

a incorporação dos têxteis, e da sua vital importância na 

consistência e no arrefecimento do pneu. 

Para além da preciosa colaboração dos técnicos da 

Continental, que orientaram a visita de estudo às turmas 

que por ali passaram durante todo o dia, também estive-

ram presentes alguns dos alunos do nono ano de escola-

ridade que participaram na visita de estudo aos laborató-

rios da ITA/Continental no dia 27 de abril, onde receberam 

toda a informação relacionada com os materiais, desde o 

tipo de fios, passando pelas cordas e pelas telas elabo-

radas nos teares. Deste modo, os alunos forneceram as 

informações adquiridas às turmas dos  8.º e 9.º anos que 

visitaram a exposição. 

A exposição esteve, como habitualmente, muito bem 

organizada, o que proporcionou aos alunos assimilarem 

mais alguns conhecimentos/curiosidades acerca dos 

pneus.

O Agrupamento de Escolas de Ribeirão agradece à 

Continental, no âmbito da parceria “A Empresa na Esco-

la”, a estreita colaboração/dedicação com que tem vindo 

a trabalhar connosco e os momentos que tem proporcio-

nado aos nossos alunos.

EXPOSIÇÃO

“O Têxtil reforça a escola”

O Coordenador - Manuel Carvalho

IN LOCO
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Dia da Criança - Atividades

Alunos do 8.º ano par-
ticipam no Bibliopaper

Integrado nas co-
memorações do Dia da 
Criança, os professores 
de Português, em arti-
culação com a Bibliote-
ca Escolar, promoveram 
um Bibliopaper que teve 
como principais objeti-
vos incentivar a frequên-
cia da Biblioteca Escolar  
e divulgar o seu acervo.

Os alunos do 8.º ano, 
acompanhados pelos 
docentes de Português, 

foram convidados a par-
ticipar neste jogo que 
constava de algumas 
questões relacionadas 
com as Metas Curricula-
res e os levava a desen-
volver algumas técnicas 
de pesquisa.

Todos participaram 
de forma entusiástica e,  
no final, sentiram que co-
nheceram uma variedade 
de obras/escritores e que 
alargaram a sua cultura 
literária.

Bibliopaper

A Professora - Aurélia Azevedo

IN LOCO

As professoras que lecionam a dis-
ciplina de Francês Língua Estrangeira 
II não quiseram deixar de comemorar 
o Dia da Criança, incentivando os seus 
alunos ao estudo desta língua estrangei-
ra sob uma perspetiva mais lúdica, mas 
não menos pedagógica nem cultural.

Cumprir regras de convivência e 
respeito mútuo que contribuam para a 
formação de cidadãos tolerantes e res-
ponsáveis; mobilizar conhecimentos 
prévios e desenvolver competências 
de expressão oral e escrita foram os 
objetivos subjacentes a esta atividade 
que decorreu em duas fases. A primeira 
realizada na sala de aula e envolvendo 
todos os alunos; a segunda decorreu 
no Centro de Recursos Educativos da 
Escola Sede e contou com a presença 
dos grupos que foram apurados na fase 
inicial – um grupo por turma. Os participantes mostraram-se entusiasmados e, em algumas turmas, houve 
necessidade de mais do que uma fase de questões, para apurar o grupo que iria representar a turma, uma vez 
que surgiram empates.

O CONCOURS FLE consistiu num quizz com questões sobre o património cultural, arte e cultura, literatura 
e língua francesa, homens e mulheres excecionais, festas e festivais, gastronomia, regiões e metrópoles.

O CONCOURS FLE foi um sucesso! Os alunos mostraram entusiamo e interesse e todos os participantes 
tiveram direito a um diploma de participação.
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A liberdade de expressão

As diferentes áreas na nossa sala 

de atividades são locais de incentivo 

à criatividade, mas também a uma 

aprendizagem ampla e íntegra, onde 

a liberdade de expressão e a experi-

mentação de várias técnicas e mate-

riais expõem as crianças a novos de-

safios desde muito cedo. 

Defendemos o respeito pela indi-

vidualidade de cada um e pela liber-

dade de expressão; promovemos a 

autonomia, a cooperação e o sentido 

crítico da criança como centro de toda 

a aprendizagem e dinâmica educati-

va. 

O jogo do faz de conta permite à 

criança aprender a ter autonomia e 

ajuda a formar o seu caráter. No jogo 

dramático, experimenta-se, vive-se na 

imaginação, nos sonhos e fantasias. 

Ao jogar, a criança está a ser ativa 

e passiva, exprime-se e observa os 

outros, sente-se capaz de atuar em 

conjunto e não teme a integração no 

grupo. Libertando as suas fantasias, 

o jogo proporciona-lhe a liberdade de 

expressão, criação e comunicação.

A Educadora - Maria Deolinda Sá
JI Barranhas

TEMA AgLUTINADOR
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A educação no Jardim de Infância 
é um processo que se inicia na famí-
lia. A criança chega a este novo am-
biente com as suas vivências e grau 
de maturidade próprios. 

O papel do Educador é importante 
na criação de ambientes que favo-
reçam o desenvolvimento pleno de 
cada criança. É através do estímulo 
e do encorajamento do Educador que 
a criança vai adquirindo confiança e 
autoestima nas atividades que reali-
za; torna-se mais independente e au-
tónoma. Esta autonomia faz com que 
cada criança comece a ser capaz de 
assumir responsabilidades nas tare-
fas que executa e nas relações que 
tem com os outros colegas de grupo.  

Saber conviver pressupõe a acei-
tação de regras, o respeito pela opi-
nião dos outros e o saber partilhar 
ideias. Interagir leva cada criança a 
tomar consciência de si e do outro e 
dos valores da convivência com os 
que a rodeiam. A criança, ao interagir, 
vai construindo a sua própria identi-
dade; adquire respeito pelas diversas 
formas de pensar, de ser e de estar 
de cada colega. 

É neste “mundo em miniatura” que 
cada criança aprende o verdadeiro 
sentido de se exprimir em liberdade. 
Como seres em formação constante, 
dialogam, comunicam e começam a 
conhecer-se mutuamente. 

A liberdade de expressão é algo 
em permanente construção. Tal como 
diz Nelson Mandela: “A liberdade nun-
ca pode ser tomada por garantida. 
Cada geração tem de salvaguardá-la 
e ampliá-la”(1) 

A educação tem o poder e a res-
ponsabilidade de fomentar mudanças 
na sociedade e no mundo.

A Educadora - Isabel Adão 

JI Valdossos

(1)http://www.citador.pt/frases/citacoes/

a/nelson-mandela/30

Liberdade 
de 

Expressão

TEMA AgLUTINADOR
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A liberdade é linda, cheia de inspiração, 
cheia de cheiros bons e maus.
Em liberdade, podemos correr, brincar, saltar 
e rebolar todo o dia. 
Podemos também cheirar as flores, as árvores, 
a floresta, o mar…
Em liberdade, sentimo-nos felizes e seguros.
É preciosa a LIBERDADE!

A Liberdade
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“A Liberdade de Expressão é 

descrever o que nós sentimos sobre alguma coisa, algum objeto, alguma pessoa….”

José Henriques – 3.º ano da EB1/JI de Sapugal

Livre como um passarinho
Infeliz não posso estar
Berrando a todo o tempo
Esperança vou tendo
Reagindo energicamente
Dou asas ao meu pensamento
Alcanço a liberdade
Desta alegria sem fim
Esperançado, vou voando!

Acróstico Liberdade
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TEMA AgLUTINADOR

Os alunos dos 8.º e 9.º 

anos participaram na ativi-

dade “Um livro/um filme”: le-

ram O Diário de Anne Frank 

e viram o filme. Perante o 

interesse demonstrado por 

esta obra, foi convidado um 

representante da Associação 

para Memória e Ensino do 

Holocausto, “Memoshoá”, 

que levou os alunos a pensar e a questionar a atualidade do tema.

António Martins é vice-presidente da “Memoshoá”, formador na área dos direitos huma-

nos/holocausto, e começou por falar da diáspora do povo judeu e esclareceu os presentes 

sobre os horrores cometidos durante a 2ª Guerra Mundial. Falou das vítimas, dos perpetu-

adores, dos colaboracionistas, dos guetos, da raça ariana,  do extermínio e dos campos de 

concentração, conceitos que os participantes ainda mal conheciam. Os alunos mostraram-

-se chocados com os milhões de vítimas, pois não tinham noção da dimensão nem da cruel-

dade desta guerra.

Aristides de Sousa Mendes foi um nome referido como um justo português que defendeu 

os direitos humanos durante este período negro da História mundial.

Foram ainda referidos al-

gumas obras e filmes que 

abordam esta temática e que 

os alunos mostraram todo o 

interesse em consultar.

Neste encontro, todos fo-

ram sensibilizados para não 

permitir que este horror se 

repita.

Um livro/um filme - O Diário de Anne FranK

A Professora - Aurélia Azevedo

À conversa sobre o HOLOCAUSTO
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A liberdade de expressão é um direito que pertence a 
cada pessoa, independentemente do seu nível de instru-
ção, idade, cor, raça, sexo, língua, religião, estatuto social 
ou opiniões que expresse. É o direito de comunicar, de di-
zer a outros o que pensamos, sentimos e sabemos. Cen-
tra-se no indivíduo, emissor, enquanto ser comunicante.

O direito à informação, ao conhecimento e à livre ex-
pressão de ideias é o aspeto mais óbvio da liberdade de 
expressão. Permite que qualquer pessoa tenha acesso à 
informação em geral e a diferentes pontos de vista. Cen-
tra-se no indivíduo, enquanto recetor. 

Nos países que respeitam e cultivam a liberdade de 
expressão, as pessoas podem ler jornais, participar em 
debates públicos, ver televisão, navegar na internet e ace-
der à informação esclarecida e objetiva sobre o que se 
passa de mais importante ou significativo. O direito à infor-
mação é inseparável do direito à liberdade de expressão. 

Os debates livres e abertos sobre questões funda-
mentais mobilizam as populações e proporcionam ideias 
positivas sobre as melhores estratégias a serem adotadas 
para a resolução de problemas. Para isso, é fundamental 
a existência de um regime político aberto, plural, demo-
crático e de uma sociedade civil educada e bem informa-
da, cujo acesso à informação permita que os cidadãos 
participem na vida pública, fortalecendo as instituições 
públicas com a sua colaboração. É neste contexto que 
entra a liberdade de expressão, pois proporciona à coleti-
vidade uma vasta gama de ideias, dados e opiniões livres 
de censura, que podem ser avaliados e aplicados para o 
bem de todos. 

A escola como instituição tem uma enorme respon-
sabilidade na formação das crianças e jovens e na evo-
lução das sociedades. Uma das suas principais funções 
consiste em proporcionar o acesso à informação que se 
transforma em conhecimento e que, mobilizado nos con-
textos necessários e com as ferramentas certas, contribui 
para a formação de cidadãos que se pretende que sejam 
solidários, ativos, responsáveis e informados. 

Sabemos que nenhum ensinamento é imparcial nem 
iníquo. Por isso, nós, professores, temos um dever pro-

fissional e imperativo ético que ultrapassa largamente o 
papel de meros transmissores dos saberes. O professor 
tem de ser um interveniente ativo, consciencioso e aten-
to nas aprendizagens dos seus alunos, simultaneamente 
um moderador e modelador dos conteúdos cognitivos, 
mas também do que lhes é exigido em termos de com-
portamentos e atitudes. E aqui assumem particular relevo 
o direito à informação e a liberdade de expressão que, 
presentemente, é muito estimulada, quer através do do-
mínio da oralidade, quer ainda da produção de textos de 
opinião, tipologia transversal a qualquer ano de escolari-
dade. 

Quando se fala de liberdade de expressão, refere-se 
um direito que cada pessoa tem. Mas, não há direitos sem 
deveres e um dos deveres a que estamos civicamente 
obrigados é o respeito às outras pessoas. Ora, aqui há 
imensas falhas que são provocadas por causas muito di-
versas e que merecem reflexão. 

A liberdade de cada um de nós não pode ofender, ma-
goar ou colidir com a liberdade das outras pessoas. Ilustro 
esta afirmação com a referência ao ataque ao semanário 
francês satírico, Charlie Hebdo, no dia 7 de janeiro, que 
trouxe à discussão o tema da liberdade de expressão: 
nesse dia, dois homens invadiram a sede da redação da 
publicação, em Paris, e mataram 12 pessoas com tiros 
de espingarda. Os atiradores gritaram palavras de honra 
a Maomé - figura líder do Islão, frequentemente caricatu-
rada na revista Charlie Hebdo. Este crime foi considerado 
um ataque terrorista fundamentalista. Um pouco por todo 
o mundo, publicações e pessoas comuns defenderam a 
liberdade de expressão por meio do jargão "je suis Char-
lie", que significa "Eu sou Charlie", demonstrando também 
solidariedade. Por outro lado, muita gente questionou o 
conteúdo ofensivo das críticas do Charlie Hebdo, que fo-
ram o motivo do ataque. Este foi apenas um exemplo do 
conflito que justifica uma reflexão sobre o tema: 

"Deve haver limites 
para a liberdade de expressão?".

“A escola como instituição tem uma 
enorme responsabilidade na formação 
das crianças e jovens e na evolução das 
sociedades. Uma das suas principais fun-
ções consiste em proporcionar o acesso à 
informação que se transforma em conhe-
cimento e que, mobilizado nos contextos 
necessários e com as ferramentas certas, 
contribui para a formação de cidadãos 
que se pretende que sejam solidários, ati-
vos, responsáveis e informados.” 

A importância da LIBERDADE DE EXPRESSÃO

O Professor - José Campos 

(Coordenador do Departamento de Línguas)

TEMA AgLUTINADOR
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PROJETOS

Sessões de apresentação 

O Museu da Indústria Têxtil da 
Bacia do Ave foi fundado em 1987 
como um projeto de investigação 
em arqueologia industrial, com o 
objetivo de estudar o processo 
de industrialização desta região e 
contribuir para a preservação do 
seu património industrial. 

O Museu desenvolve diversas 
atividades, tais como visitas guiadas, 
edição regular de publicações (ca-
tálogos de exposições, um boletim 
informativo, a revista “Arqueologia 
Industrial”, publicada desde 1987, e 
atualmente a única revista científica 
que se publica em Portugal), expo-
sições, conservação e restauro de 
equipamentos e maquinaria de inte-
resse arqueológico-industrial, reco-
lha e conservação de documentação 
histórica, conferências e cursos sobre 
património industrial, dispondo ainda 

de um serviço educativo, de um cen-
tro de documentação e biblioteca es-
pecializada.

O Museu da Indústria Têxtil da 
Bacia do Ave é um museu arqueo-
lógico-industrial que, para além de 
apresentar uma síntese da evolução 
histórica da industrialização desta re-
gião, expõe uma fascinante coleção 
de máquinas têxteis históricas em 
funcionamento. Elementos da equipa 
do museu efetuam demonstrações do 
trabalho com estas máquinas, mos-
trando a evolução das técnicas de 
fiação e tecelagem, entre outras, ao 
longo dos tempos. 

Em função do interesse desta vi-
sita para os conteúdos que estamos 
as estudar em sala de aula, a revolu-
ção industrial inglesa, efetuámos uma 
visita a este museu que em muito nos 
ajudou na compreensão do conceito 
de indústria.

Joana Borges, n.º11
Sofia Mendes, n.º18

8.ºH

Projeto Empreendedorismo, Educação e Património

No âmbito do Projeto Empreendedoris-
mo, Educação e Património e da disciplina 
de História, dinamizaram-se na EB de Ribei-
rão um conjunto de sessões de apresenta-
ção do contexto de história local sobre a 
indústria na região, que antecederam uma 
semana de aulas abertas no “MIT” - Museu 
da Indústria Têxtil, de V.N. de Famalicão, 
e que decorreram no passado mês de mar-
ço.      

A atividade, que envolveu o coordenador 
dos espaços referidos, os serviços educati-
vos da CMVNF e a rede de empreendedoris-
mo escolar da nossa escola, visou promover 
uma aprendizagem mais significativa sobre 
os conceitos em estudo e foi muito do agra-
do dos alunos e promotores participantes.  

A Comissária do Empreendedorismo
 Regina Parente

Visita de estudo ao Museu da Indústria Têxtil

FONTE: www.museudaindustriatextil.org 
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A Educação Especial na MOsTRA DE TEATRO EsCOLAR 

No dia 15 de abril, pelas 10 horas, no pequeno audi-

tório da Casa das Artes de Famalicão, o grupo de teatro 

da Educação Especial, deste agrupamento, apresentou a 

peça “A galinha romântica”, no âmbito da Mostra de Teatro 

Escolar de Famalicão.

Esta pequena peça falava-nos de um galo que anda-

va à procura da felicidade, mas que antes de a encontrar 

viveu uma série de peripécias divertidas.

Este dramatização, que durou cerca de 15 minutos, 

envolveu cinco alunos da Educação Especial (Ana Sofia 

Carvalho do 8.º I, Diana Mendes do 8.º A, Mariana Pereira 

do 7.º B, Nelson Santos do 6.º D e Francisco Silva do 6.º 

C) e seis do Clube Duques e Cenas (Ariana Teixeira, An-

dré Sá, Ana Sofia Paiva, Darya Syritskaia, Gonçalo Carva-

lho  e Luísa Fangueiro do 5.º F).

Foi apresentada aos alunos do ensino pré-escolar e 

do 1.º ciclo, que encheram, por completo, o pequeno audi-

tório e que, no final, aplaudiram entusiasticamente.

Salienta-se o magnífico guarda-roupa, confecionado 

por Sandra Escudeiro, da equipa do Clube de Teatro, que 

muito contribuiu para o sucesso desta apresentação, na 

medida em que ajudou os alunos envolvidos a desempe-

nharem, com vivacidade, alegria e duma forma mais rea-

lista possível, a respetiva personagem do mundo animal. 

Mais uma vez, os nossos alunos da Educação Es-

pecial mostraram que também eles são capazes de nos 

“transportarem para o reino da fantasia” e de proporcio-

narem momentos divertidos e descontraídos com a arte 

do teatro.

A Professora - Lurdes Oliveira

PROJETOS
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Clube Duques e Cenas na VII  Mostra de Teatro Escolar de Vila Nova de Famalicão
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No passado dia 16 de abril, pelas 21.30, no grande 
auditório da Casa das Artes de Famalicão, o Clube de Te-
atro Duques e Cenas deste agrupamento, participou, pela 
sétima vez, na Mostra de Teatro Escolar, apresentando a 
peça “A asa e a casa”, da autoria de Teresa Rita Lopes.

Nesta apresentação, contava-se a história do encon-
tro de um bonecreiro saltimbanco, que andando de praia 
em praia dava espetáculos com os seus fantoches, e de 
uma vendedeira de bolos. Ele, aventureiro, recusava-se a 
permanecer muito tempo no mesmo local. Ela, habituada 
à rotina das tarefas do campo, não queria abandonar a 
terra onde vivia, nem a sua cabrinha. No entanto, depois 
de se conhecerem melhor, acabaram por partir à conquis-
ta do mundo, levando com eles também aquele animal.

Neste trabalho, que durou cerca de 45 minutos, es-
tiveram envolvidos vinte e dois alunos (treze dos quais 
pisavam o palco pela primeira vez): Bárbara Araújo, Maria 
João Azevedo, Maria Vale e Mariana Araújo do 7.º H; Li-
liana Furtado, Cláudia Araújo e João Carvalho do 7.º G; 
Mariana Carvalho, Margarida Pereira e Ana Beatriz Cor-
reia do 6.º E; Ângelo Marques e Ricardo Marques do 6.º 
D; Ana Carolina Oliveira e Nuno Lopes do 6.º C; Ariana 
Teixeira, André Sá, Ana Sofia Paiva, Darya Syritskaia, 
Gonçalo Carvalho, Lara Santos e Luísa Fangueiro do 5.º 
F e Beatriz Rocha do 5.ºA.

Destaca-se o excelente desempenho das protagonis-
tas - Bárbara Araújo (bonecreiro) e Liliana Furtado (ven-
dedeira) - que asseguraram a maior parte da apresenta-
ção com ritmo e alegria.

Destaca-se também o desempenho das alunas que, 
nos bastidores, se esmeraram na manipulação dos bone-
cos e deram “vida” aos fantoches: Maria João Azevedo, 
Mariana Araújo, Maria Vale e Cláudia Araújo.

No fim, todos os participantes exibiam um intenso bri-
lho nos olhos, resultante dos momentos de fantasia que 
tiveram oportunidade de vivenciar e dos aplausos efusi-
vos do público, concluindo que vale a pena todo o esforço 
despendido ao longo de vários meses, para usufruir da 
magia que o teatro proporciona.

PROJETOS
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Encontro com ESCRITORA

No dia 29 de abril, quatro 

turmas do 5.º ano estiveram à 

conversa com a escritora Be-

atriz Lamas Oliveira, autora 

do livro “O Mocho Sábio”.

O livro foi trabalhado pre-

viamente com o apoio dos 

Professores de Ciências da 

Natureza e de Português para 

que noções de biodiversida-

de, habitat, cadeia alimentar 

e outros conceitos importan-

tes para a defesa da Natureza 

e do Ambiente fossem cla-

ramente aproveitados pelos 

alunos. 

Todos se mostraram entu-

siasmados com este encon-

tro e aproveitaram satisfazer 

a curiosidade sobre este mo-

cho que encantou miúdos e 

graúdos.
A Coordenadora da Biblioteca - Aurélia Azevedo

PROJETOS
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Fase distrital do Concurso Nacional de Leitura

Três alunas 
do 9.ºano par-
ticiparam na 
Final Distrital 
do Concurso 
Nacional de 
Leitura, pro-
movido pelo 
Plano Nacio-
nal de Leitura, 
que decorreu 
no dia 23 
de abril, no 
Parque de 
Exposições de 
Braga, com a 
organização 
da Bibliote-

ca Municipal 
Lúcio Craveiro 
da Silva. 

A Mariana 
Veloso, a Jo-
ana Faria e a 
Isabel Oliveira 
representa-
ram a escola 
com a leitura 
do livro de Te-
olinda Gersão, 
“A Árvore das 
Palavras” e 
“A História do  
Senhor Som-
mer”, de Patri-
ck Suskind.

PROJETOS
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Uma criança que fala aquilo que pensa e que, por isso mesmo, coloca os 
adultos em situações embaraçosas. Uma menina de opinião, com uma visão 
bastante crítica da realidade, sonhadora e contestadora.

Esta é a pequena grande e notável Mafalda, uma figura marcada pelo humor e 
pela ironia que Quino usou como uma forma de liberdade de expressão.

 Ela é a porta-voz de todas aquelas questões que gostaríamos de ter coragem 
de colocar, mas que nem sempre o conseguimos.

Uma heroína zangada que recusa o mundo tal como ele é.
Há coisas que não envelhecem ao nosso ritmo, pelo contrário, vão ficando cada 

vez mais atuais...

Vem à tua biblioteca e 
                          diverte-te com a Mafaldinha!

Assistente Operacional
Sandra Escudeiro

Não estou descabelada. 
Os meus cabelos é que têm    

LIBERDADE DE EXPRESSÃO

Durante a Semana da leitu-
ra realizaram-se várias ativida-

des: debates, palestras, hora 
do conto, exposições, concur-

sos e encontros com escritores. 
O livro de Maria Teresa 

Maia Gonzalez, “Cartas da 
Beatriz”, foi o pretexto para de-
sencadear várias sessões com 

a psicóloga do Agrupamento, 
Dr.ª Gabriela Pelicano, onde 
foram abordadas situações 

de alerta sobre esta temática. 
Foram convidadas turmas dos 

6.º e 7.º anos. 
Durante as sessões foram 
lidos excertos do livro que 

referiam vários momentos de 
violência escolar. A partir daí, 
a psicóloga traçou o perfil do 
agressor e das vítimas. Ficou 

bem claro para todos que o primeiro grande passo é denunciar 
os agressores. 

Atualmente, uma das dificuldades para identificar casos de 
violência moral ou bullying é que a vítima costuma sofrer em 

silêncio, com medo de represálias dos colegas caso conte o que 
acontece a algum adulto.

Todos os presentes se sentiram mais confiantes para ex-
por dúvidas e esclarecer o que é realmente uma situação de 

violência ou uma simples brincadeira de mau gosto.

Semana da Leitura

Debate sobre Bullying 
Falemos para não ficarmos sós

PROJETOS
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O Clube de Leitores da biblio-
teca da nossa escola é um clube 
muito divertido!

Aprendemos a ler muito me-
lhor, a fazer a pontuação correta 
com a divida entoação. Estamos a 
gostar  muito desta experiência or-
ganizada pela nossa querida moni-
tora, Dona Sandra. 

A D. Sandra faz connosco di-
versas atividades de leitura, faze-
mos gravações de voz, participa-
mos em datas comemorativas com 
apresentação das nossas leituras 
aos nossos colegas da escola e, 
por vezes, aos meninos do 1.º ci-
clo.

Estes trabalhos ajudam-nos a 
perceber o quanto é importante ter uma leitura e pontuação corretas, para entendermos e interpretarmos me-
lhor o que nos propõem. Este interagir faz-nos crescer enquanto leitoras e pessoalmente.

Gostamos mesmo muito desta fabulosa atividade, principalmente porque fizemos novas amigas e diverti-
mo-nos muito!    

Clube de Leitores

No âmbito do Concurso 

“Uma Aventura… Literária 

2015” promovido pela Editorial 

Caminho na Modalidade de Tex-

to Criativo, e num total de 10 

278 trabalhos apresentados, o 

aluno Guilherme Sá Guerra, do 

5.ºB, foi presenteado com uma 

Menção Honrosa. 

Aluno do Agrupamento de Escolas de Ribeirão recebe Menção Honrosa

PROJETOS
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O Escribomanias cum-
priu, mais uma vez, o seu 
objetivo: promover e traba-
lhar o domínio da escrita. 

O projeto articulou com 
as turmas do 4.º ano e com as 
turmas da escola sede (turmas 
dos 2.º e 3.º ciclos) do Agrupa-
mento.

Ao longo do ano, as turmas 
criaram as suas produções es-
critas, em contexto de sala de 
aula, na Oficina de Escrita, e de 
acordo com as tipologias tex-
tuais adequadas a cada ano de 
escolaridade. Os trabalhos fo-
ram, mensalmente, divulgados 
no placard do clube, na página 

da escola e no blogue da Bi-
blioteca. 

Seguem-se alguns dos tra-
balhos, por ano, que mais se 
destacaram durante este ano 
letivo.

Até outubro e continuação 
de boa escrita!

Os livros são nossos amigos
e gostamos muito deles.
Às vezes nem reparamos,
mas ao lermos aprendemos.

Os livros têm muitas letras,
que separadas nada significam,
quando juntas formam palavras
que em conjunto tudo explicam.

Vamos lá começar a aprender
os parágrafos, períodos e
muito mais, se leres com atenção
reparas que eles lá estão.

Os livros não são só para aprender,
também servem para nos divertir…
Com um livro de anedotas 
não paramos de rir.

2BA

As Tartarugas Ninja
com todos vão lutar
que às vezes até se esquecem 
que um dia vão amar.

Com o Tarzan a voar
a todos irá espantar
com a força de imaginar
Será que algo vai mudar?

Thor, o deus do trovão,
filho e rei muito mandão,
gosta do seu martelo,
gosta de comer caramelo.

Todas as manhãs
ele acorda diferente.
É o Martim de manhã
que salva muita gente.

A capuchinho vermelho
anda e logo vai a correr
sem saber muito bem
o que lhe irá acontecer!

5º ano

Ai! Ai! Ai!
Está quase a chegar!
Festa, sorrisos, fantasia,
Tenho que me arranjar.

Estou pronto para a diversão!

Há serpentinas a voar,
Tudo é colorido,
Tudo é divertido.

Há música e dança
Tudo é contagiante.

Mexe, mexe, mexe,
Há alegria no ar.
O carnaval está a bombar!

6ª ano

Na minha opinião, os  
pais são a grande força 
que existe na nossa vida, 
pois são eles que nos aju-
dam a seguir em frente e 
nos apoiam.

Considero que os pais 
são professores que temos 
em nossa casa, já que es-
tão sempre dispostos a 
ensinar-nos. Eles explicam 
que o mundo é mais para 
além daquilo que nós ima-
ginamos, que tudo nem 
sempre corre às mil ma-
ravilhas e ensinam-nos a 
sermos pessoas muito me-

lhores.
Considero que os con-

selhos dos pais são os 
melhores. Muitas vezes al-
gumas pessoas não ligam 
aos conselhos dos pais, o 
que eu acho mal, mas de-
pois percebem que agiram 
mal.

Para concluir, e segun-
do o meu ponto de vista, os 
pais podem partilhar a sua 
experiência de vida para 
que o nosso futuro seja me-
lhor ou para não fazermos 
coisas que nos possam 
prejudicar.

A amizade…
é algo que se sente;
é cuidar e proteger;
é reconhecer as qualidades;
é despertar para o amor e para a alegria de ter um amigo;
é duplicar alegrias e dividir tristezas;
é interpretar os olhares, entender o silêncio, perdoar os erros e 

guardar os segredos;
é alguém que entra por acaso, na nossa vida, mas não é por 

acaso que ela permanece;
é partilhar o amor e dividir a dor;
não é a perfeição, mas sim sinceridade;
é um sentimento honesto e que não tem preço;
é algo que vale mais que um tesouro;
é um fruto que amadurece lentamente;
é colorida … com amigos de todas as cores e parecendo flores.
A amizade não pode ser trocada por bens materiais, mas sim 

guardada e conservada no nosso coração!

Relação entre pais e filhos
7.º ano

Os livros É carnaval

A Professora - Ana Paula Pinto

PROJETOS

8º ano
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PRODUçãO ESCRITA

Após o inverno frio. 
Primavera anuncia a sua chegada. 
Rosas floridas nos jardins, 
Infinitas borboletas rodeiam-nos. 
Maravilhosos passarinhos chilreiam, 
Ambiente florido e cheio de vida. 
Vamos encontrar a paisagem, 
Encantada com o perfume das flores. 
Regressa o calor e o sol, 
Aquecendo-nos o coração e dando-nos alegria! 
 
Jéssica, 5.ºA 
 

Chegou a primavera 
As plantas a abrir  
Os pássaros a chilrear 
E as crianças a sorrir 
 
Que saudades tinha eu,  
Desta linda estação 
Estava ansiosa para ver 
O mundo a renascer. 
 
Chegando esta estação 
De todas a mais charmosa 
Traz consigo  
Esta vida maravilhosa  
 
Consigo traz o perfume das flores,  
Traz a beleza da rosa 
Desde a Terra ao Infinito 
Torna a vida gloriosa. 
 
Os dias cresceram  
E as andorinhas voltaram 
O Sol brilha 
E forma uma nova ilha  

      De alegria! 
 
  
       Renata, 5.ºA 
 

Há pássaros a chilrear 
Borboletas a esvoaçar  
E tudo isto porque  
A primavera está a chegar!  

 
Com esta chegada, 
A magia paira no ar 
Há flores de todas as cores 
Para a natureza encantar! 
 
Com esta esplêndida estação 
Também vem a Páscoa espreitar 
Com ela vêm as amêndoas 
E outros doces não podem faltar.  
 
Beatriz, 5.ºA 

 
Nesta primavera 
Vou dançar e cantar  
Mas não esquecer 
Que tenho que estudar! 
 
Sempre que estudar  
Um pássaro vai cantar 
É sinal de alegria 
Sinal que um excelente posso tirar! 
 
Depois de vir da escola 
Vou descansar, 
E quando for dormir 
Com a primavera vou sonhar! 
 
Rita, 5.ºA 
 
 

Os pássaros cantam, 
A primavera chegou. 
Queremos que sintam, 
Que o inverno acabou. 
 
Ana, 5.ºA 
 

A Primavera 
com as suas cores 
Pincela a mata 
De muitas cores. 
 
Enfeita o campo, 
Toda a floresta 
Como se cada dia 
Fosse uma festa. 
 
Nos ramos verdes 
Abriga ninhos 
E põe perfume 
Pelos caminhos. 
 
Os insetos voam 
de flor em flor 
Os passarinhos chilreiam 
Cheios de amor. 
 
As borboletas 
parecem flores 
Com duas asas 
E muitas cores. 
 
Raios de sol 
douram a terra 
dando vivas 
à PRIMAVERA! 

 
Maria João, 5.ºA   
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Banda Desenhada baseada na história de António Amago

        "BEMOL SALTITANTE, 

                           UM RATINHO 

AO PIANO"

PRODUçãO ESCRITA
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Querido livro, porque me deixaste?
Sinto falta da tua capa, para me abrigar
Sinto falta da tua lombada que, 
Apesar de grossa é o nosso suporte.

Querido livro, porque me deixaste?
Sinto falta de passear as mãos 
Nas tuas páginas e sentir o cheiro 
De uma nova aventura.

Querido livro, porque me deixaste?
Sinto falta do teu longo título.
Sinto falta das tuas imagens 
Extravagantes, grande e coloridas.

Querido livro, porque me deixaste?
Eras alegre e bem disposto ;
As palavras que lia em ti
Eram as que sentia!

Querido livro, porque me deixaste? 
Sinto falta da tua contracapa 
que me deixava com fúria 
por estar sempre ao contrário 
e em qualquer sítio.

Querido livro, porque me deixaste?
Só tu me sabias compreender
Através do teu escrever!

Querido livro, porque me deixaste?
Enquanto te requisitei, não pensava 
Na data da devolução nem no tempo 
que passava a ler-te.

Beatriz Rocha, 5ºA

A um Livro Esquecido na Biblioteca!

O amor é como uma ave,
Mas temos o coração trancado à chave.
Pois quando sentimos algo de anormal,
Descobrimos que não é nada de mal.

O amor tem de ser verdadeiro,
Tem de ser liberdade.
Todos os problemas acabam quando estamos apaixonados,
Estamos os dois tão calados.

Pois o amor é assim: voltas e mais voltas!

Todas as cartas de amor são
Ridículas.
Não seriam cartas de amor se não fossem
Ridículas.

Também escrevi em meu tempo cartas de amor,
Como as outras,
Ridículas.

As cartas de amor, se há amor,
Têm de ser
Ridículas.

Mas, afinal,
Só as criaturas que nunca escreveram
Cartas de amor
É que são
Ridículas.

Quem me dera no tempo em que escrevia
Sem dar por isso
Cartas de amor
Ridículas.

A verdade é que hoje
As minhas memórias
Dessas cartas de amor
É que são
Ridículas.

(Todas as palavras esdrúxulas,
Como os sentimentos esdrúxulos,
São naturalmente
Ridículas.)
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PRODUçãO ESCRITA

Recebeste-me nos teus braços
No dia em que cheguei
Deste-me amor e carinho
E de ti logo gostei.

Uma flor eu te dou
Cheia de amor
Para te agradecer
Que és mãe sem favor.

Gosto de ti porque sim
Não há resposta para tal
Cuidas de mim
Como tu não há igual

Iluminas o meu dia
E o caminho a seguir
Contigo venço os obstáculos
E os que poderão vir.

Rui Araújo

Mãe, és a minha felicidade,
A que nunca tem fim.
És a minha beldade,
És tudo para mim!  

 Bruno Oliveira

Minha querida Mãe
O nosso amor nunca acaba,
Para sempre quero ficar 
Nos teus braços abraçada.

Sem ti não sou ninguém,
És a melhor mãe do mundo 
És o sol que ilumina os meus dias
És quem me acarinha nas noites frias.

Carina Santos  

És mais do que mãe
És avó, pai, mãe, irmã
Mulher amiga... 
E muito mais
Igual a ti não há.

Bárbara Araújo

Mãe , este dia é único 
não há nenhum igual
muito obrigado
és muito especial.

David Couto

Mãe, és especial
Como tu não há igual
És tu que me fazes sentir
A felicidade para poder sorrir.

Cláudia Araújo
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Liberté d'expression 
Citations  

 
"Parler de liberté n’a 
de sens qu’à condition 
que ce soit la liberté 
de dire aux gens ce 
qu’ils n’ont pas envie 
d’entendre.” 

"La liberté de tout dire n’a d’ennemis 
que ceux qui veulent se réserver la 
liberté de tout faire. Quand il est 
permis de tout dire, la vérité parle 
d’elle-même et son triomphe est 
assuré.” 

"Je ne suis pas d’accord 
avec ce que vous dites, 
mais je me battrai pour 
que vous ayez le droit de 
le dire. " 

“Que les gens sont absurdes ! 
Ils ne se servent jamais des 
libertés qu'ils possèdent, 

mais réclament celles qu'ils 
ne possèdent pas, ils ont la 

liberté de pensée, ils exigent 
la liberté de parole.” 

”Personne ne peut transférer 
à autrui son droit naturel, 
c’est-à-dire sa faculté de 
raisonner librement et de 
juger librement de toutes 

choses, et personne ne peut y 
être contraint. ” 

Carlos Loureiro, n.º 6; Fábio Loureiro, n.º 11; Ricardo Ribeiro, n.º20;
Tiago Sá, n.º 24 e Vítor Silva, n.º26, 8.ºG 

ESPAçO LES
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ESPAçO LES

 

 ENGLISH 4 You  

“FREEDOM IS NEVER GIVEN; IT IS WON.” 
A. PHILIP RANDOLPH 

F R E E D O M  i s  …  

“Freedom is the right to be wrong not 
the right to do WRONG.” 

Jonh G. Riefenbaker 

“Freedom is not 

the worth 

having if it does 

not include the 

FREEDOM to 

make 

MISTAKES.” 

Gandhi 

Freedom is nothing 
but a chance to do 
better. 

Unscramble the letters to find the words 
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ESPAçO LES
 

La libertad de expresión 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Encuentra  el camino del soldado hasta el clavel con las 10 palabras acerca de la libertad de 
expresión pueden estar →↙↑↓↗. 

C L A V E L E S R E S P E T O A V U G O 

R A D E R E C H O S G I P D I R E T H F 

V I O L T R D U W R O J A V E Ç W A S Y 

O P P S M E A R Y B L D I O R H U D F S 

X N I L Q F D E F A I Q H L J S I O I H 

E F N S D K I T H C A O C A C Z F G H D 

C U I E I L T O I G B D F E L I C O L A 

I J O P R Ç S L J I R S I O P A U T D I 

L W N O E A E I K M I N V E I T E C O N 

S F L L C F N V L A O A U T O N O M I A 

F E I A H V O A Q I L O P A M E S O P R 

O A B V O A H Ç S C H I K L A H A I H E 

I D E A X H T E A S D O R T E J F G A V 

E O R L J C R M O T E F G B W Q G T U O 

X D T C V P U D A S P O E L H U A D F L 

P E A B X L I L O N A W Q T I D O P A U 

R T D E Ç P R E T I P N B O L A G C U C 

E O A U T I O M A I O E X P R I S A O I 

S I E F E B K R E L U O N L B E R T U O 

I L D M A R C T V O C I E I D A D E P N 
Alumnos del 8.º curso, grupo D 

 

Claveles□ 
Respeto□ 
Felicidad□ 
Honestidad□ 
Derechos□ 
Opinión□ 
Libertad□ 
Expresión□ 
Autonomía□ 
Revolución□ 
 

 

 

Vacaciones 
Observa la imagen y descubre las doce 
actividades que se pueden hacer en verano. 

Alumnos del 7.º curso, grupo C 

Rellena los espacios en blanco con las palabras que se 
encuentran abajo y descubre lo que es la libertad de 
expresión. 

La libertad de expresión corresponde a la 
________________ de decir lo que pensamos, sin 
_______________ a los demás. Todas las personas tienen 
el ___________________ a expresarse sin ser juzgado o 
incluso, ______________________ porque tienen una 
manera ______________________ de ver y de pensar. 
La libertad de expresión no sólo refleja la 
_______________________ de la gente, así como  la 
______________________ de las  diferentes 
________________,  __________________________ y  
_____________________. 
Con la libertad de expresión podemos 
_________________ nuestros ___________________. 

        

 

Diferente; 
Derecho; 
Alcanzar;  
Razas;  
Criticado;  
Objetivos;  
Ofender; 
Aceptación; 
Ofendido;  
Opinión;  
Orientación sexual.  
 

                                                                                                                                                                                                         

Alumnos del 8.º curso, grupo D  
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E tu, consegues resolver? 
O problema a que nos referimos fazia parte de uma 

prova das Olimpíadas de Matemática das Escolas 

Asiáticas e de Singapura, destinadas a alunos de 14 

e 15 anos. O desafio era determinar o dia e mês de 

aniversário, a partir de dez hipóteses e tendo 

apenas como informação o diálogo entre duas 

pessoas. O quebra-cabeças tornou-se rapidamente 

conhecido nas redes socias, onde se tornou viral e 

colocou os internautas de todo o mundo a tentar 

resolvê-lo, e a verdade é que muitos não 

conseguiram. Apresentamos aqui uma tradução 

adaptada do problema: 

O Alberto e o Bernardo tornaram-se amigos da 

Carla e querem saber quando é que ela faz anos. A 

Carla deu-lhes uma lista com 10 possíveis datas: 

15 de maio, 16 de maio, 19 de maio 

17 de junho, 18 de junho 

14 de julho, 16 de julho 

14 de agosto, 15 de agosto, 17 de agosto 

A Carla diz ao Alberto e ao Bernardo, separada e 

respetivamente, o mês e o dia da data de 

aniversário. O Alberto e o Bernardo têm o seguinte 

diálogo: 

Alberto: "Eu não sei quando é que Carla faz anos, 

mas sei que o Bernardo também não sabe". 

Bernardo: "Primeiro não sabia a data de aniversário 

da Carla, mas agora já sei". 

Alberto: "Então eu também já sei quando é o 

aniversário da Carla". 

Então, quando é que a Carla faz anos?  

À primeira vista parece impossível de resolver, mas 

é aqui que o pensamento matemático entra em 

ação! Então e tu, consegues resolver? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As coisas que a Matemática consegue 

provar! 

Teorema: Um gato tem nove caudas 

Demonstração:  

Nenhum gato tem oito caudas. 

Um gato tem mais uma cauda do que nenhum gato. 

Logo, um gato tem nove caudas. 

 

Verdades estatísticas... 

Um homem com um relógio sabe a hora certa.  

Um homem com dois relógios só sabe a média. 

  

Está provado que festejar o aniversário é saudável.  

A Estatística mostra que aqueles que mais vezes 

festejam os seus anos, mais velhos se tornam. 

A Matemática é de 
+ 

Mais devagarinho!!! A professora ontem disse que x era igual a 4!! 

+++++++++++++++++++++++++ Humor matemático! +++++++++++++++++++++++++++ 

No passado dia 19 de março a Escola participou 

pelo segundo ano consecutivo no concurso 

Canguru Matemático sem Fronteiras. 

A Escola inscreveu-se nas categorias Escolar e 

Benjamim com cerca de 100 alunos. 

Com a participação neste concurso os professores 

pretendem estimular o gosto e o estudo pela 

Matemática, levando os alunos a descobrir o lado 

lúdico da disciplina e a divertirem-se a resolver os 

problemas propostos.  

O empenho e o entusiasmo demonstrado pelos 

alunos na realização das provas deixa-nos muito 

satisfeitos e os resultados obtidos motivam-nos a 

participarmos no próximo ano. 

Colocamos um desafio a todo o agrupamento: no 

próximo ano participarmos em todas as categorias. 

Aguardamos ansiosamente os resultados 

nacionais! 

 

Os professores de Matemática 

� =

5� + 28

4

 

O número dos sapatos!O número dos sapatos!O número dos sapatos!O número dos sapatos!    

Sabias que o número dos teus sapatos pode ser 

obtido pela fórmula: 

Sendo p o tamanho do pé em centímetros! 
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