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editorial
O Dia Mundial da Água, comemorado no dia 22 de 
março, por todos os países do mundo, desde o ano 1922, 
foi criado atendendo à grande importância da água na vida 
de todos nós e do nosso planeta.
Na atualidade, toda a comunidade educativa em geral, e 
a comunidade escolar em particular, deve refletir sobre a 
importância da água e perceber os prejuízos inerentes ao 
seu desperdício. 
Todos nós sabemos que a água é um dos elementos essen-
ciais para o desenvolvimento do nosso planeta e da nos-
sa sociedade. Nesse sentido, fica claro que a água é um 
dos mais importantes bens naturais que possuímos e a fal-
ta dessa fonte de vida está a trazer graves consequências 
para a vida na Terra.
Desde muito cedo, ou seja, desde a frequência no Jardim 
de Infância, no primeiro ciclo e pela frequência dos outros 
ciclos de ensino, ouvimos falar da importância da água, da 
necessidade de a pouparmos, de a preservarmos, de ga-
rantirmos um futuro melhor para as novas gerações.
Também todos os dias ouvimos notícias dando-nos infor-
mação dos problemas ambientais que estamos a viver.
Um dos assuntos mais referidos na atualidade é o uso racio-
nal da água e a sua preservação que contribuem para uma 
maior sustentabilidade do nosso planeta.
Assim, cada um de nós deve estar preocupado com esta 
questão, deve refletir sobre a forma como utiliza esse recur-
so e não deve considerar que o seu desperdício é devido ao 
mau uso por parte do setor industrial, comercial ou agrícola.
As crianças e jovens que frequentam este Agrupamento de 
Escolas, nomeadamente, os alunos que integram o Clube 
do Ambiente recebem formação para que utilizem bem este 
recurso natural, no sentido de contribuírem de uma forma 
racional e sustentável no que diz respeito ao consumo de 
água.
Outro objetivo do Agrupamento de Escolas de Ribeirão é di-
minuir o consumo de garrafas de plástico. Assim o Agrupa-
mento pretende criar a garrafa 100% ecológica e reutilizável 
para que os alunos possam utilizar a água da rede pública 
em substituição da água engarrafada.
O Agrupamento procura com este projeto dar um passo im-
portante na luta contra os plásticos envolvendo os alunos 
e as suas famílias. No primeiro ano de implementação do 
projeto pretende-se envolver os alunos que frequentam o 
quinto ano de escolaridade e as suas famílias, para nos 
anos seguintes se alargar aos outros anos de escolaridade, 
procurando em cinco anos ter todos os alunos do Agrupa-
mento e suas famílias a utilizar a nova garrafa de água.
Os responsáveis pelo Projeto (já aprovado em Conselho 
Pedagógico) pretendem o envolvimento de toda a comuni-
dade educativa para a sensibilização da sua importância, 
salientando que o sucesso do projeto está nas mãos de to-
dos nós.

Elsa Carneiro
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autoavaliação no agrupamento:
uma pequena revolução

newsletter

A autoavaliação deve promover o autoconhecimento do Agrupamento e fomentar a criação de estratégias para que se 
cumpram os objetivos estabelecidos, nomeadamente os relativos à missão, ao ensino e à aprendizagem.
Desde sempre houve preocupação de analisar os resultados dos alunos, de levantar questões e apontar soluções que 
levaram a mudanças nas práticas pedagógicas: saber a razão pela qual os alunos falharam em determinado assunto e per-
ceber o que podia ser feito para evitar a repetição dos mesmos erros; falar com os alunos, com os docentes e implementar 
estratégias que ajudem a resolver os problemas existentes, foi sempre o nosso lema.
Coube à equipa selecionar os instrumentos de autoavaliação a aplicar e analisar os efeitos da sua intervenção, fazendo 
sempre que necessário ajustes ao plano traçado.
Começamos com as assessorias a Matemática e, comprovado o sucesso desta medida, aplicou-se também a Português. 
Com as alterações decorrentes da matriz curricular, surgiu a necessidade de reforçar a disciplina de Matemática, onde os 
alunos fossem agentes ativos do seu próprio sucesso, dinamizando atividades que fomentassem a sua autonomia – assim 
nasce o projeto APS (Alunos Promotores de Sucesso). 
Surge também a necessidade de reforço na gramática e na leitura – OGL (Oficina de Gramática e de Leitura).
Verificamos que era possível trabalhar questões concretas: o professor sente-se mais apoiado, o aluno envolve-se mais 
nas tarefas propostas – mudaram-se práticas estabelecidas há anos. O trabalho torna-se partilhado e mais participativo.
Da análise de resultados constatou-se uma maior taxa de retenção nos 2.º e 7.º anos. Assim, implementou-se um Plano 
Estratégico que foi ao encontro das dificuldades diagnosticadas.
Diagnosticados os problemas, implementadas as estratégias de melhoria, anualmente reformula-se o Plano de Melhoria 
do Agrupamento no qual se integra o conhecimento da realidade, o Quadro de Referência para a Avaliação de Escolas e 
as sugestões de melhoria emanadas pelas ações inspetivas e pelos vários Departamentos. 
As estratégias que integram este Plano têm sido monitorizadas, avaliadas e reformuladas. Deste modo, a equipa fornece 
dados que apoiam a tomada de decisão, organizando e disponibilizando informação que permite reformular as estratégias 
em curso e criar novas medidas de suporte à aprendizagem.
Embora a metodologia por nós utilizada seja adequada à realidade do Agrupamento, a formação recebida foi preponderan-
te para a sua seleção. Entendemos que a formação recebida na área da autoavaliação nos tornou mais habilitados, quer 
para a seleção dos dispositivos avaliativos, quer para a aplicação do modelo que temos vindo a desenvolver nos últimos 
anos. 

Arminda Galas | Coordenadora da Equipa de Autoavaliação
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dia do 
agrupamento

O dia 04 de abril foi o Dia do Agrupamento de Es-
colas de Ribeirão.
Apesar do tempo incerto, com ameaça de chuva, e 
com receio de se colocar os trabalhos em exposição 
nas barracas montadas, foi um sucesso!
A partir das nove horas, os alunos da Escola Básica 
começaram a receber os que frequentam o 4.º ano 
nas Escolas do Agrupamento. Acompanhados das 
suas professoras e assistentes operacionais, todos 
puderam participar nas diferentes atividades organi-
zadas pelos alunos mais crescidos que frequentam 
o 2.º e o 3.º ciclos, sob orientação dos seus profes-
sores: multiatividades no pavilhão gimnodesportivo, 
concurso de leitura na biblioteca, atividades experi-
mentais nos laboratórios, jogos de matemática, fábri-
ca de histórias, filmes, puzzles, teatro, robótica, ferro-
modelismo.
Todas as turmas do 2.º e do 3.º ciclos prepararam o 
seu almoço convívio na sala, com o apoio do diretor 
de turma e respetivo secretário, de forma a receber-
em os elementos do júri. Estes percorreram todas as 
salas com o objetivo de verificarem a composição de 
cada mesa, tendo em conta várias dimensões e fa-
tores.
Os alunos do 4.º ano terminaram com o almoço na 
cantina da Escola Básica de Ribeirão, tendo experi-
enciado uma nova realidade. 
A diretora agradece a toda a comunidade educativa: 
professores, funcionários, pais e alunos que de algu-
ma forma contribuíram para que esta atividade fosse 
um sucesso.

Elsa Carneiro
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O “Concurso de Mesas”, promovido pelo De-

partamento de Ciências Sociais e Humanas e 

dinamizado no Dia do Agrupamento, teve como 

objetivo levar os alunos/diretores de turma/pro-

fessores a desenvolverem momentos de par-

ti-lha, solidariedade e saudável convivência. 

Por este motivo, esta atividade foi absolutamente 

livre, sem critérios que não a produção de uma 

mesa de convívio. 

Dada a excelente qualidade das trinta e seis me-

sas expostas, o júri optou por não atribuir nen-

hum prémio específico. No entanto, achou por 

bem conceder uma menção honrosa a doze tur-

mas que se destacaram pela temática e pela cri-

atividade demonstradas.

Alice Bonifácio

dia do 
agrupamento

concurso
de 
mesas 
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três R’s
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No âmbito do projeto “Quarto Ano a 
Crescer”, os alunos do Centro Escolar 
deste Agrupamento deslocaram-se à Es-
cola Básica de Ribeirão, nos dias 13 e 14 
de março, para realizarem uma atividade 
dedicada ao Dia do Pai. Auxiliados pelos 
alunos do 7.º ano, os do 4.º elaboraram, 
individualmente, um trabalho na técnica 
de dobragem, recorte, colagem e/ou pin-
tura. Quer os alunos do 1.º ciclo quer os 
do 3.º mostraram grande envolvimento 
na atividade.
No dia 13 de março, participaram nesta 
atividade as turmas  4C do professor 
Alexandre e 9.º B da professora Rosa 
Portela; no dia 14, as turmas 4A da 
professora Ana Vilas Boas e 8.º C da 
professora Andrêa Silva e as turmas  
4B, da professora Manuela e  8.º F do  
professor Vítor Mesquita.

4.º ano a 
crescer

educação visual
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finalistas 
do 9ºano

Como diretora e professora aproveito a 
oportunidade que a Revista Escolar “Jane-
la da Escola” me proporciona para dedicar 
algumas palavras de apreço aos alunos do 
nono ano que agora terminam uma etapa 
(final do terceiro ciclo) e iniciam uma nova 
etapa. 
Estas palavras de reconhecimento do tra-
balho desenvolvido por estes alunos vão 
para a família, primeira responsável pela 
educação das crianças; para as associa-
ções e coletividades, que proporcionaram 
diversas opções a nível social e cultural; 
para as empresas que contribuíram para o 
desenvolvimento das aprendizagens, atra-
vés da disponibilização de recursos; para 
as Juntas de Freguesia pelo apoio pres-
tado; para a Autarquia, que com os seus 
projetos complementou a educação formal 
e, por último, mas de uma forma muito es-
pecial, para os professores que, pela sua 
dedicação e profissionalismo, souberam 
motivar estes alunos, ajudando-os a des-
cobrir e a apropriar-se do seu próprio ta-
lento e das suas potencialidades. 
Certa de que os alunos que agora termi-
nam o nono ano de escolaridade e que 
deixam esta Escola reconhecem também 
o mérito dos profissionais (docentes e não 
docentes) que fizeram parte do seu suces-
so e que de alguma forma participaram no 
seu percurso escolar, em particular, e no 
seu percurso educativo, em geral, aten-
dendo que todos foram o núcleo da cons-
trução dos seus saberes.
A todos os alunos desejo um futuro cheio 
de sucessos.

A Diretora
Elsa Carneiro

finalistas 
do 9.º ano

Como diretora e professora, aproveito a 
oportunidade que a revista escolar “Jane-
la da Escola” me proporciona para dedicar 
algumas palavras de apreço aos alunos do 
9.º ano que agora terminam uma etapa (fi-
nal do terceiro ciclo) e iniciam uma nova. 
Estes alunos que agora terminam con-
tribuíram para a concretização da nossa 
missão - responder aos desafios da escola 
atual - promovendo a construção de uma 
escola cidadã e democrática, que recon-
hece a autonomia pessoal, a dignidade, os 
direitos humanos e os valores democráti-
cos; que facilita a formação de cidadãos 
livres, responsáveis, autónomos e solidári-
os; que promove a educação para o futu-
ro e valoriza a aprendizagem ao longo da 
vida.
Agora que vão iniciar uma nova etapa, es-
tou certa de que esta escola fez e fará a 
diferença, trazendo-vos muitos sucessos. 
Nenhum de nós nega o valor da Educação, 
que um bom professor é imprescindível 
no processo de ensino-aprendizagem e 
que só existe Educação se existir transfor-
mação. 
Deixo-vos aqui a mensagem de um grande 
pedagogo, Paulo Freire, que consta do 
nosso Projeto Educativo: “Educação não 
transforma o mundo. Educação muda as 
pessoas. Pessoas transformam o mundo.”

Elsa Carneiro
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A

“Sem NÓS não era a mesma coisa”

“Nestes cinco anos, a nossa evolução foi bastante notória: enquanto crescía-
mos, rimo-nos, choramos, estudamos e brincamos; mas mesmo depois de 
separados os nossos corações vão estar sempre ligados.”

B

A

B
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G

H

Graziano da Silva 
Diretor-Geral do Fundo das Nações Unidas para a  Alimentação e Agricultura (FAO)
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H

 água

“Ainda temos um longo caminho 
pela frente para transformar o 

acesso à água um direito efetivo.”

“É fundamental educar as novas 
gerações para o uso da  água.”

Graziano da Silva 
Diretor-Geral do Fundo das Nações Unidas para a  Alimentação e Agricultura (FAO)

“O acesso à água é essencial para 

irradicar a fome.”

Carta endereçada ao Papa Francisco, abril de 2019
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Para assinalar a Semana da Leitura, a equipa da 
Bilioteca da EB de Ribeirão propôs a todos os pro-
fessores e alunos a leitura do poema Água doce, 
doce água de Evelyn Heine, no dia 14 de março, às 
10h20m, em todas as turmas.
Realizou-se uma leitura em uníssono e posterior-
mente um diálogo à volta do poema, celebrando-se 
os livros e o prazer de ler.
Pretendeu-se, com este poema, sensibilizar todos 
para o estado de fragilidade do nosso planeta.

Famalicão a Ler 

Água doce, doce água

De mar é feita a terra,

De água é feita a gente.

Abaixo o desperdício!

Poupar água: coisa urgente!

Clara, doce ou gelada,

Verde, azul ou transparente,

Sem a água não há nada.

Nem floresta, nem semente.

Água doce mata a sede,

Água doce é a que lava.

Cachoeira, rio ou fonte…

Só não pode ser salgada.

Tanto bate até que fura,

Diz ditado popular…

Cuida dela! Você jura?

Vamos economizar!

Evelyn Heine

água

JANELADAESCOLA_junho 2019_paginas  numeradas.indd   22 29-05-2019   13:38:41



23

Hoje em dia, poucas pessoas se preocupam com o futuro e, por vezes, esquecem-se que as próximas gerações são as 
que mais vão sofrer com isso.
Na minha opinião, devemo-nos preocupar com o futuro porque, se não o fizermos, só estamos a pôr a vida do nosso pla-
neta em risco. O planeta vai ficar mais poluído, vão morrer cada vez mais pessoas, vai haver mais desperdícios que vão 
levar a muitos desastres como, por exemplo, a guerras por causa da falta de recursos.
Devíamos tentar ser mais sustentáveis e proteger o nosso planeta, mas para isso devíamos apelar para que todos os 
países sigam o mesmo exemplo.
Podemos começar por fazer manifestações contra o desperdício de água, contra a poluição, contra os plásticos, etc. As 
pessoas desperdiçam, cada vez mais, comida e outros recursos, sem terem noção daquilo que muitas outras estão a pas-
sar por exemplo em África, onde há cada vez mais crianças a morrer por falta de comida e de vacinas.
Para concluir, queria propor a todas as pessoas que tentassem mudar um pouco os seus hábitos de vida, que deixassem 
de pensar só nelas e começassem a pensar nos outros também.
O futuro está nas nossas mãos e nas nossas atitudes!

Diana Gomes | 9.º G

um futuro melhor

https://www.oceanario.pt/noticias/o-que-nao-acaba-no-lixo-acaba-no-mar
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água

O projeto “Os nossos Rios” foi lançado em 2016 pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão em colaboração 
com a Agência Portuguesa do Ambiente, visando a proteção do ambiente e a promoção do património natural do concelho. 
As áreas de intervenção são Rio Este, Guisande, Pele, Pelhe e Ave, levando à reabilitação dos cursos de água e património 
envolvente, estabelecendo-se como princípio a valorização dos leitos e das margens fluviais como elementos fundamen-
tais da dinâmica ecológica e paisagística.
É um projeto envolvente e convocante, onde todas as pessoas e instituições são chamadas a participar, recriando-se a 
figura dos guarda-rios, agora num contexto de voluntariado e de responsabilidade cívica.

os nossos rios
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“(…) os rios e ribeiras têm por si só um inestimável valor intrínseco que jus-
tifica a responsabilidade ética de valorização e proteção. Por outro lado, 
providenciam bens e serviços essenciais a nível ecológico, hidrológico e 
social, nomeadamente como coletores e transportadores das águas da 
bacia hidrográfica, como suporte de valores naturais e de atividades eco-
nómicas e como sustentadores de valores paisagísticos e culturais. Deste 
modo, a conservação, valorização e utilização sustentável dos recursos 
hídricos devem ser um compromisso transversal a toda a sociedade.”

Relatório de Execução de projeto no âmbito da candidatura 
“EDUCAÇÃO AMBIENTAL + SUSTENTÁVEL REPENSAR RIOS E RIBEIRAS” PROJETO “OS NOSSOS RIOS” 

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

O projeto tem como principal objetivo a requalificação e reabilitação 
dos rios e das margens ribeirinhas, envolvendo a população em ações 
de sensibilização e educação para a limpeza, preservação e manuten-
ção dos espaços.O objetivo final é a criação de corredores naturais e 
ecológicos nas margens dos rios que atravessam o concelho, respei-
tando e valorizando a fauna e a flora existentes.
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sessão distrital 
 
Parlamento 
dos Jovens 2019

parlamento
dos
jovens
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O programa Parlamento Jovens é uma iniciativa da Assembleia da República dirigida aos jovens dos 2.º, 3.º ciclos e do 
secundário de escolas do ensino público, privado e cooperativo do Continente, das Regiões Autónomas e dos círculos da 
Europa e de Fora da Europa. 
É um programa que procura salientar a educação para a cidadania, o estímulo à participação política, sentido de democra-
cia e o conhecimento do funcionamento da própria Assembleia da República. 
Como não podia deixar de ser, a nossa escola participou neste projeto de forma entusiasta, desenvolvendo todo o processo 
exigido pelo programa. O mesmo iniciou-se com a organização de debates sobre o tema a trabalhar este ano: Alterações 
Climáticas - Salvar os Oceanos. 
Após a realização destes debates, que contou com a participação do Clube do Ambiente da escola, os alunos foram con-
vidados a elaborar um conjunto de recomendações associadas a uma lista de proponentes. Dessas listas seriam eleitos 
deputados que viriam a constituir a Sessão Escolar.
Tendo sido eleita a lista da Turma F do 8.º ano e, dado que apenas houve uma lista concorrente, não houve necessidade 
da aplicação do método de D’Hondt na eleição dos deputados à Sessão Escolar.
Reuniram-se assim as condições para a realização da referida Sessão Escolar de onde resultou a eleição dos dois depu-
tados que viriam a representar a escola e de mais um deputado suplente. A eleição recaiu sobre os alunos João Eduardo 
Oliveira Santos, Carolina Meneses Gomes e André Cerejeira Campos Couto, todos alunos do 8.º F. 
Foram estes três deputados que apresentaram, na Sessão Distrital que se realizou em Braga no Altice Fórum Braga, 
nos passados dias 25 e 26 de fevereiro, a Escola Básica de Ribeirão. Estes alunos, para além de levarem um projeto de 
recomendações, incitaram uma vontade de contribuir com medidas para inverter a tendência da crescente presença de 
plásticos e microplásticos nos rios e oceanos.
Apesar das propostas apresentadas não serem as vencedoras, pois só as propostas de uma das mais de 80 escolas 
participantes é que irá representar o ciclo de Braga, os deputados de Ribeirão puderam compreender e viver de perto o 
funcionamento da Assembleia da República, do plenário, dos trabalhos nas especialidades, entre outros. 
Foi uma experiência bastante enriquecedora para os alunos envolvidos que passaram pelas diversas fases de uma elei-
ção política e sentiram de perto as várias dimensões inerentes a estes cargos, como registou o coordenador do projeto, 
o professor Miguel Maia. A vontade de voltar a participar no próximo ano envolvendo um maior número de alunos e de 
turmas nesta atividade democrática de educação cívica está nos horizontes do coordenador. Segundo o professor, a rique-
za do envolvimento dos alunos está no processo que parte do debate de ideias, do desenvolvimento da argumentação, 
do fomento do espírito crítico, passando pela elaboração de um conjunto de recomendações comprometedoras para os 
alunos, até à fase da campanha eleitoral e das eleições internas. Miguel Maia acredita que este é um pequeno contributo 
que, quem sabe, possibilitará aumentar o sentido de participação cívica que, por vezes, esmorece na sociedade de hoje. 
Recorda o coordenador que os jovens de hoje são os governantes de amanhã. 
Parabéns a todos os envolvidos!
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a minha,
a tua,
a nossa 
Escola 

Olá, eu sou a Beatriz Rocha, e sou finalista na Escola Básica de Ribeirão. 
Iniciei o meu percurso escolar, em 2009, na escola EB1 da Portela, uma das várias escolas que pertencem ao Agrupa-
mento de Ribeirão, onde completei apenas o primeiro ano. Em 2010, entrei no novo Centro Escolar de Ribeirão onde me 
mantive até acabar o primeiro ciclo e, de seguida, ingressei na Escola Básica de Ribeirão, onde me encontro atualmente. 
Sem dúvida que ter realizado o meu percurso escolar neste agrupamento fez, e fará certamente, uma grande diferença na 
minha vida. Não tive apenas uma escola, tive também uma segunda casa e uma família. 
Quando penso nestes anos de escola, lembro-me de que em todos eles tive professores que fizeram tudo o que podiam 
por mim e que são, em parte, responsáveis pela pessoa que sou hoje e pela pessoa que serei amanhã. Sem eles, não 
teria a bagagem intelectual nem as competências necessárias para enfrentar todos os obstáculos com que me deparei ao 
longo destes anos. 
Logo que cheguei ao 5.º ano, fiz parte do Clube de Leitores da Biblioteca que em muito contribuiu para a minha integração 
na nova escola e também me mostrou como é importante ler de forma expressiva para passar melhor a mensagem. Adorei 
pertencer a este clube.
À medida que os anos iam passando, apercebi-me de que podia melhorar algumas coisas menos boas na escola, por isso 
juntei-me a alguns amigos e criámos uma lista para a Associação de Estudantes da qual sou presidente. Conseguimos fa-
zer algumas atividades que envolveram muitos alunos: projetámos filmes, dinamizámos “o correio do amor”, que teve muita 
adesão e, no Dia do Agrupamento, organizámos jogos tradicionais e ainda a festa de final de ano para todos os alunos.

um testemunho
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Recordo também, com muito carinho, todos os funcionários que tomaram conta de mim. Sei que nem sempre foi fácil atu-
rar-me e aturar todas as crianças que andam na escola. Sei também que, muitas vezes, chegavam ao final do dia cansados 
de tanto barulho, de tanto trabalho e de tanta agitação, mas ainda assim continuavam com um sorriso na cara. O facto de 
eu chegar à escola e ser logo recebida com um “bom dia” da pessoa que estava na portaria, mudava logo o meu e o dia 
de muitos alunos.
Confesso que nem sempre foi fácil, com tanta carga horária, disciplinas, testes, trabalhos… Mas era graças a todas essas 
pessoas que me rodeavam que conseguia ultrapassar os momentos difíceis. 
Vou sentir muitas saudades da escola e das pessoas que lá estão, porém, sei que quando vier fazer uma visita, esperando 
vê-la com melhores condições, vou ser recebida com o mesmo “bom dia” e com o mesmo carinho que com que fui recebida 
durante todos estes anos.
Para o ano mudarei de escola, pois irei para o secundário, onde encontrarei mais obstáculos e dificuldades e o nível de 
exigência será maior, mas com os conhecimentos e as competências que adquiri ao longo destes anos sinto-me preparada 
para os enfrentar. 
Por tudo isto, estou muito grata a todos os que fazem parte do Agrupamento de Escolas de Ribeirão.                               

“Não tive apenas uma escola, tive também uma segunda 
casa e uma família.” 

“Para o ano mudarei de escola, pois irei para o secundário, 
onde encontrarei mais obstáculos e dificuldades e o nível 
de exigência será maior, mas com os conhecimentos e as 
competências que adquiri ao longo destes anos sinto-me 
preparada para os enfrentar.” 

                                                                                      
Beatriz Rocha, 9.º C I Presidente da Associação de Estudantes
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concurso
leitura
expressiva

Os docentes de Português, em articulação com a Biblio-
teca Escolar, organizaram o concurso de leitura expres-
siva sobre a temática da “Liberdade”. 
Esta atividade tinha como objetivo estimular o gosto e a 
prática da leitura de poemas entre os alunos e incentivar 
o contacto com os livros de poesia e respetivos autores.
Foram homenageados alguns poetas, entre eles: Sophia 
de Mello Breyner, José Carlos Ary dos Santos, José Jor-
ge Letria, Manuel Alegre, Miguel Torga e Sérgio Godi-
nho, de acordo com as escolhas de cada um.
Os alunos declamaram de forma entusiástica os poemas 
da liberdade e assim se celebraram os 45 anos da Revo-
lução dos Cravos.

Os vencedores do concurso são:
Daniel Pinto | 5.º D       Portugal Ressuscitado, Ary dos Santos
Gonçalo Costa | 6.º F Dia da Liberdade, Cátia Pereira
Rui Pereira | 7.º D      Um Dia, Sophia de Mello Breyner
Lara Moreira | 8.º E    Liberdade, Armindo Rodrigues
Mariana Sá | 9.º B      Porque, Sophia de Mello Breyner

homenagem aos 
p o e t a s  d e  a b r i l
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O Rafael Silva é youtuber. Aluno da nossa escola, do 6.º C, adora 
as novas tecnologias e usa-as para divulgar as suas paixões. Deci-
dimos fazer-lhe uma entrevista.

Turma 6.º C: Por que razão te tornaste youtuber?
Rafael: Comecei por seguir alguns youtubers, achei piada e decidi expe-
rimentar. Fiz vídeos sobre anedotas e algumas brincadeiras. Numa delas, 
até a minha mãe participou!

Turma 6.º C: O que te levou a editar vídeos sobre livros?
Rafael: Na aula de Português tinha de apresentar um livro que li e dá-lo a 
conhecer à turma. Como já tinha alguma experiência com vídeos, decidi 
criar um para apresentar o livro de Geronimo Stilton, O tesouro dos antigos 
Maias.
Todos gostaram. A Biblioteca da Escola publicou-o nos seus canais: Youtu-
be, Blogue e Facebook. Assim, muitos alunos da escola ficaram a conhe-
cer o meu trabalho. 
Passei a editar vídeos mais sérios e mais culturais. Já editei dois sobre 
os meus livros preferidos e um em homenagem à escritora Maria Alberta 
Menéres.
Como gosto de juntar a leitura às novas tecnologias, este é, sem dúvida, 
um projeto a explorar.

https://www.youtube.com/channel/UCRWIuP5lHGddnI9DHa8exHQ
6.º C

entrevista 
youtuber 

Rafa

“Gosto de juntar a leitura às 
novas tecnologias.”
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poesia

Poder beijar-te

é o mesmo que amar.

Quero-te do meu lado

para te poder acarinhar.

Tenho-te no meu olhar,

Não vou poder tocar.

Quero amar-te,

Mas não vou chorar.

Posso-me zangar

Mas eu quero beijar-te,

Amo-te desde o primeiro dia que te vi

Porque me apaixonei por ti.

                               Cristiano Gonçalves | 9.º A

Irreflexões

Pensamentos assassinos

Mentes de luto

Coração frágil e destruído,

Almas de ódio puro!

Lágrimas silenciosas

Que marcam o caminho

Saem teimosas…

Aceitando o seu destino.

Um único rumo

De miséria e dor

Em direção ao chão frio

e esquecendo o seu valor.

Tentando disfarçar a solidão,

preocupação e medo

sorrindo dos seus pesadelos 

escondendo o seu maior segredo.

Beatriz Sá | 9.° H
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desporto

No dia 28 de abril de 2019, o nosso Clube de Famalicão su-
bia à 1.ª divisão numa época fantástica do Famalicão. Foi uma 
emoção imensa!!! Famalicão na 1.ª Divisão!  Que orgulho ser 
famalicense!
A festa foi feita logo após a derrota do Estoril frente ao Penafiel 
por 4-2. Os adeptos e a claque do Famalicão fizeram a festa. O 
percurso desde a Câmara Municipal até ao estádio foi uma ver-
dadeira loucura! Os adeptos seguiram o camião dos jogadores 
e encheram as ruas de Famalicão com gritos e cânticos muito 
emotivos. 
A cidade famalicense está muito orgulhosa deste clube e dos 
seus jogadores. Esperamos que estas conquistas se mantenham 
e que a claque volte a apoiar a equipa como este ano. Famalicão 
foi a equipa com mais apoio esta época na segunda liga enchen-
do estádios. Há 25 anos que o Famalicão não se encontrava na 
1.ª liga.
Nós, como adeptos deste clube, estamos muito contentes! Vibra-
mos com os jogadores e a com claque dos Fama Boys. 
Continuaremos a apoiá-los nesta caminhada! Força Fama!

Rodrigo Silva e Rúben Azevedo | 9.º G

FA M A n a  1 . ª  l i g a
orgulho de ser famalicense
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A violência no namoro é um assunto que preocupa alunos 
e professores, por isso a Biblioteca, com alunos do 8.º ano, 
promoveu a atividade  “Roteiro do Namoro” que alertou para 
a violência no namoro. 
Foram criadas frases alusivas ao tema e construiu-se um 
pequeno vídeo que foi projetado em todas as turmas da 
escola, no Dia de S. Valentim. Dado que, desde o início 
deste ano, já morreram treze mulheres vítimas de violên-
cia doméstica, todos sentiram necessidade de falar sobre 
este assunto tão dramático. Foi organizada uma palestra 
que abordou a temática e foi convidado o Dr. Nuno Baptista, 
vice-presidente, co-fundador, autor e psicólogo da Associa-
ção Be Equal. Durante a conversa todos foram alertados 
para a importância do amor em todas as relações. Falou 
de discriminação, homossexualidade, igualdade de género 
e salientou que agressão gera agressão.  Sensibilizou os 
alunos para a importância deste assunto e apelou a que 
estes fossem os primeiros a combater estes atos. 
Esta atividade realizou-se em articulação com os docentes 
de EMRC e de Português.

Aurélia Azevedo | Coordenadora da Biblioteca Escolar

Os alunos do 8.º ano construí-

ram frases sobre esta temáti-

ca que deram origem ao vídeo  

“Violência no namoro”.

roteiro do namoro

EB Ribeirão
biblioteca
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No mês de fevereiro, a coordenadora da Biblioteca Escolar e o professor de Português propuseram às turmas do oitavo 
ano a realização de um vídeo composto por frases elaboradas pelos alunos. 
A realização desta atividade, exposta às demais turmas no dia Dos Namorados, teve como objetivo a reflexão sobre a 
violência numa relação amorosa.
O vídeo foi realizado com o apoio dos professores de EMRC e teve como participantes os alunos do oitavo ano. Muitas das 
frases produzidas eram chocantes e tinham uma forte carga sentimental, alertando para a não violência no namoro. Para 
a realização das mesmas, foram constituídos vários grupos de trabalhos que as elaboraram em oficina de escrita.
No final, como forma de agradecimento da Biblioteca, foram ainda produzidos marcadores de livros com as referidas frases.
Esta atividade foi concluída com uma palestra, na qual esteve presente o Dr. Nuno Baptista, um psicólogo que conversou 
com os alunos do 8.º ano sobre a violência do namoro, um assunto tão atual e preocupante. Esta ação constituiu uma 
abordagem pedagógica divertida, durante a qual foram apresentados vídeos e livros sobre a temática trabalhada. 
Com esta palestra, pudemos concluir que numa relação entre duas pessoas tem de haver direitos e deveres, iguais para 
ambas, assim como respeito e honestidade. 

Ana Isabel Sá | 8.º A

reflexões sobre a violência no namoro

A violência no namoro tem aumentado ao longo dos anos, o que não deveria acontecer. Na minha opinião, quando existe 
amor, não há violência; quando há respeito e consideração, não deve haver violência.  Existe a violência psicológica e a 
física, as duas magoam, mas considero que a física é mais violenta. A violência física deve-se essencialmente à falta de 
confiança, aos ciúmes e à falta de respeito.
Existe também a perseguição e o controlo à distância, devido à falta de confiança do companheiro ou companheira. Nal-
guns casos acontece até proibir o uso  de certas roupas, mas depois há a partilha das palavras-passe das redes sociais.
Quantas e quantas vezes, de dia casal muito feliz, como se estivesse tudo bem, mas à noite, as coisas mudam.
Na verdade, quem ama cuida… não magoa!

Ana Carneiro | 9.º G

Na adolescência, o amor é um sentimento novo e a maioria dos jovens não sabe como controlá-lo. 
No meu ponto de vista, a adolescência é a fase mais complicada na vida de uma pessoa, pois o corpo muda, o pensamento 
muda, praticamente tudo muda... No que toca ao amor, os jovens não sabem muito bem o que desejam, é um sentimento 
incontrolável. Por vezes, há violência na relação, desencadeada por ambos os géneros, mas mais frequentemente pelos 
rapazes. 
Para mim, o namoro na adolescência é essencial para a aprendizagem, ajuda-nos a sobreviver nesta vida, que pode ser 
cruel. Na maioria dos casos, estas pequenas experiências duram pouco tempo, mas conheço algumas exceções. Muitos 
jovens ficam tristes e sofrem porque o namoro acabou e, às vezes, por motivos estúpidos e simples.
Eu acho que é fundamental o respeito pelos outros seja no namoro ou na amizade. Aliás, só é respeitado, quem respeita. 
Eu sou contra qualquer tipo de violência.

Telmo Costa | 9.º G

amor na adolescência
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roteiro
do

namoro 

quem te agride não te merece

namorar não é estar preso

o amor não é o que se oferece, é o que se vive

obsessão, não é amor

no amor devemos valorizar e não magoar 

quem te ama, não desconfia

amar é fazer o outro feliz

o amor implica respeito e não dor
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o amor não tolera a violência

quando existe agressão, não há amor

amar não é fácil

quem ama não ameaça

namoro não é vigilância, é segurança

quem te ama, respeita-te tal como és

se amas de verdade, dá liberdade

o amor é uma maratona, a violência é uma rasteira

amar não é controlar, é respeitar

reflexões 
dos alunos 
de 8.º ano

quem te agride não te merece

no amor devemos valorizar e não magoar 

quem te ama, não desconfia
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viagem à Índia
passado e presente

Os alunos do 9.º ano estudaram na obra “Os Lusía-
das” a viagem do caminho marítimo para a Índia há 
quinhentos anos. A Leonor Soares Matos foi nossa 
aluna e fez a mesma viagem em 2018. Partilhou 
essa experiência mágica com os nossos alunos.

EB Ribeirão
biblioteca
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Gostámos de falar com esta jovem jornalista. Ficámos a saber que na Índia todos que-
riam tirar selfies com a Leonor por ter uma pele clara; que os indianos sabem vender 
bem os seus produtos, pedindo um preço inicialmente alto que depois vai baixando até 
descer muito. Ficámos admirados por ser preciso negociar tanto os preços. Ficámos  
chocados com as condições precárias em que eles vivem, com a falta de condições dos 
transportes públicos e a falta de higiene em geral.
Gostámos de saber que ainda há muita influência portuguesa na Índia, pois mostra que 
somos um povo muito importante.

Henrique Ferreira e Diana Mendes | 9.º G

encontro com a jornalista 
Leonor Soares Matos

Foi fascinante ver como a Leonor viveu intensamente a sua viagem! Ela transmitiu-
nos, de forma apaixonada, as diferenças culturais e climáticas. Por incrível que pareça, 
ainda há vestígios da presença portuguesa em alguns templos e na arquitetura. Como 
contactou com tantas raças e mentalidades diferentes, esta jornalista vai ser muito mais 
‘arejada’, pois a sua experiência de vida já é muito rica.

João Reis e Rodrigo Silva | 9.º G

Gostei muito do encontro. Não sabia que havia tantas diferenças ao nível da cultura e 
das mentalidades. Chocou-me saber que há crianças que não vão à escola e não sa-
bem ler nem escrever, pois têm que trabalhar para ajudar os pais.
Achei esta forma interativa de saber o que se passa lá fora muito enriquecedora.

Afonso Ribeiro | 9.º G

Agrada-nos muito a ideia de contactar com outros povos e outras línguas. A Índia é 
um país tão distante mas parece magnífico. Consideramos que esta viagem foi muito 
importante para a  Leonor, pois como ela é jornalista ganhou uma nova dimensão do 
mundo. Este contacto com novas culturas, novas tradições irá certamente exercer uma 
grande influência nos seus trabalhos enquanto jornalista.

Pedro Lopes e João Ferreira | 9.º G
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e c o e v e n t o s

O Clube do Ambiente tem como batalha permanente contribuir para 
a melhoria ambiental. Neste sentido, realiza recolhas seletivas de todo 
o tipo de materiais (tinteiros usados, tonners, pilhas, óleos, rolhas, pa-
pel, plástico, lâmpadas…). Há contentores para todas estas recolhas 
na nossa escola. Em cada sala de aula existem sacos amarelos e azuis 
para recolha de papel, embalagens e plásticos. Esse pequeno gesto de 
colocar papel no saco azul e as embalagens e plástico no saco amare-
lo, multiplicado por toda a escola, é um grande passo na despoluição 
do nosso planeta. E ao fazê-lo na escola, temos esperança de que se 
repita em todas as casas de todos os que aqui estudam ou trabalham. 
A diferença, no final, pode ser o equivalente a várias toneladas de resí-
duos que se reaproveitam, protegendo bens de todos como a Floresta 
e o Mar.
Além dessas recolhas, o Clube realiza ações de sensibilização para 
toda a comunidade escolar. E elas têm sido tantas! Até fomos agracia-
dos com a bandeira ECOEVENTOS como reconhecimento das ações 
que temos vindo a desenvolver na escola. 
Os funcionários da escola, também eles grandes motores da recicla-
gem e separação de resíduos, participaram na ação sobre reciclagem 
de rolhas de cortiça e visitaram as instalações da Corticeira Amorim. 
Para eles, um agradecimento especial, não só pela colaboração mas 
também pelo grande interesse e entusiasmo com que abraçam estas 
ações e visitas.

clube 
do
ambiente
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 formação

suporte básico de 
vida e pr imeiros 
socorros

Na interrupção letiva, os assistentes operacionais do 
Agrupamento de Escolas de Ribeirão receberam forma-
ção, no âmbito do Plano de Atividades do Projeto Educa-
ção para a Saúde, com o objetivo de aumentar as compe-
tências da comunidade escolar na avaliação das crianças 
e jovens vítimas de acidente e prestação de primeiros 
socorros.
A formação foi dinamizada em colaboração com a Cruz 
Vermelha de Ribeirão pelos formadores Joana Araújo e 
Tiago Tinoco, ambos enfermeiros e socorristas, que abor-
daram a temática “Suporte Básico de Vida e Primeiros 
Socorros”. A sessão teve duas partes: na primeira foram 
abordadas questões teóricas e na segunda questões prá-
ticas. 
Na segunda parte os assistentes operacionais puderam 
reconhecer a importância da cadeia de sobrevivência e 
aplicar os procedimentos relativos às manobras de Supor-
te Básico de Vida (SBV), Posição Lateral de Segurança 
(PLS) e Obstrução da Via Aérea (OVA).
A diretora do Agrupamento agradeceu a todos aqueles 
que, de alguma forma, contribuíram para que a ativida-
de se realizasse, em especial ao excelente desempenho 
dos formandos e salientou o facto de os formadores terem 
sido alunos nesta escola.
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EB/JI
de
Sapugal

EB/JI
de
Barranhas

EB/JI
de
Sapugal

EB/JI
de
Barranhas

No âmbito da semana da leitura e do proje-
to da escola “+Leitura +Valores”, as crianças do 
Jardim de Infância e do 1.º ciclo de Barranhas 
tiveram a oportunidade de conhecer pessoal-
mente Cristina Completo e Daniel Completo, 
ilustradora e compositor das músicas dos poe-
mas apresentados nas obras Lendas e roman-
ces, O Eco da Ecologia e Quem não trabuca, 
não manduca. 
Nesta atividade, a ilustradora deu a conhecer 
todo o processo de ilustração de um livro, expli-
cando e mostrando várias imagens. De seguida, 
Daniel Completo apresentou algumas canções, 
envolvendo todos os presentes, ao mesmo tem-
po que a ilustradora desenhava e dava forma às 
personagens.
Foi um momento único em que todas as crian-
ças viajaram para o mundo da fantasia e desper-
taram para o prazer da leitura, com entusiasmo 
e muita interação. 
A visita terminou com uma sessão de autógrafos 
e um momento de convívio entre todos.

semana 
da 
leitura
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As crianças do Jardim de Infância 
de Barranhas apresentaram um espe-
táculo teatral para os amigos da EB e 
para os familiares que puderam estar 
presentes. A equipa do Ensemble So-
ciedade de Atores Programa Caracol 
deslocou-se ao Jardim de Infância para 
preparar as crianças, em colaboração 
com a educadora. Num curto espaço 
de tempo (duas sessões), foi ensaiado 
um espetáculo teatral especialmente 
desenhado para este programa. Todas 
as crianças estiveram envolvidas num 
trabalho de equipa e na realização das 
suas tarefas.

Programa Caracol
Teatro 
Ratinhos
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No Dia do Agrupamento, a EB/JI de Barranhas participou na Mostra Pedagógica com uma barraquinha onde 
foram expostos alguns trabalhos dos alunos.
Nesse dia, também abriram as portas à comunidade e deram a conhecer os seus espaços a quem os quis 
visitar.
No JI, os familiares presentes tiveram a oportunidade de participar em algumas atividades, nomeadamente, 
ateliês de pintura, plasticina, desenho, recorte, música e outros…
Na EB, os alunos realizaram ateliês de culinária e de expressões artísticas, recebendo os familiares que os 
visitaram ao longo do dia.
Todos puderam saborear um café e docinhos oferecidos pela Associação de Pais.
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A Páscoa, na EB/JI de Barranhas, foi celebrada 
com muita alegria e animação.
As crianças do Jardim de Infância realizaram várias 
atividades referentes a esta época festiva: desenhos, 
pinturas, recortes, decoraram umas cestinhas e ovos. 
Também ouviram histórias e tiveram a visita da “Coe-
lhinha da Páscoa”, que os presenteou com jogos di-
vertidos, seguindo-se um lanche convívio com as do-
çarias da época. 
Os alunos da EB também realizaram várias ativida-
des: leram textos, ouviram histórias, pintaram dese-
nhos e elaboraram uma caixa em forma de coelhinho. 
Cozeram e pintaram ovos para o lanche convívio, 
onde também provaram os bolos confecionados no 
ateliê de culinária, no dia anterior. 
No final do dia, todos levaram para casa o trabalho 
elaborado, cheio de ovos de chocolate oferecidos 
pela Junta de Freguesia. 

a t i v i d a d e s  d e  P Á S C O A

EB/JI
de
Barranhas
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No âmbito do projeto “Viagens ao património” que pretende dar 
a conhecer aos alunos os museus existentes na nossa cidade, as 
turmas de segundo ano visitaram, no dia 5 de abril, o Museu Ferro-
viário de Lousado. Esta visita serviu para que as crianças ficassem 
a conhecer parte da história dos caminhos de ferro e como é o seu 
funcionamento desde a sua criação até aos dias de hoje.
Esta viagem ao passado culminou com a entrada dos alunos em al-
guns dos comboios que existiram ao longo do século XIX, o que levou 
a que esta visita fosse encarada com muita importância, interesse e 
grande agrado por parte dos alunos.

n o  M u s e u 
F e r r o v i á r i o

JANELADAESCOLA_junho 2019_paginas  numeradas.indd   47 29-05-2019   13:38:56



48

EB/JI
de
Barranhas

EB/JI
de
Lousado

Os alunos das turmas do terceiro ano foram, no mês de 
abril, visitar o Museu Bernardino Machado, para participar na 
oficina «Que Bom! Bom! Bernardino!». 
Esta atividade iniciou-se com o fabrico em chocolate de obje-
tos e símbolos identitários deste que foi um dos Presidentes 
da República Portuguesa: o bigode, a cartola e a bengala, se-
guindo-se uma visita guiada ao Museu Bernardino Machado.
No final da atividade os alunos sentiam-se entusiasmados 
e concluíram que qualquer material pode ser utilizado na 
aprendizagem. 

oficina 
“Que Bom! Bom! Bernardino!”
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Daniel Completo e Cristina Completo estiveram 
na nossa escola, no dia 12 de março, para apre-
sentar os livros Lendas e Romances, O jantar dos 
animais, Quem não trabuca, não manduca e Reis, 
Rainhas, Príncipes e Princesas com textos da au-
tora Luísa Ducla Soares e participação do autor 
José Fanha.
Neste encontro, a ilustradora Cristina Completo 
mostrou aos alunos como se faz uma ilustração e 
quais os procedimentos da execução e impressão 
de um livro, e depois, à medida que o Daniel Com-
pleto ia cantando, a Cristina ia ilustrando essas 
mesmas canções.
Foi uma manhã absolutamente fantástica!

daniel completo 
                  & 

cristina completo

Nos dias 15 de março e 4 de abril, os alunos das 
turmas L4A e L4B, respetivamente, deslocaram-se 

ao Arquivo Alberto Sampaio para participar na ativi-
dade ‘Brincar aos jornalistas’. 

 Esta atividade, cujo objetivo é estimular a leitura e 
promover o interesse pela imprensa escrita, 
permitiu aos alunos compor as páginas de um jornal, feito a 
partir de recortes e colagens de notícias e imagens seleciona-
das em jornais e revistas. 
Os alunos trabalharam, em grupo, e fingi-
ram ser jornalistas. Pesquisaram, selecionaram 

algumas notícias que depois juntaram-nas para for-
mar o “Jornal de Lousado”.
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Os alunos dos 3.º e 4.º anos de escolaridade subiram ao palco 
da Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão para participar no 
concerto dinamizado pelo CCM – Centro de Cultura Musical.
Ver o empenho, o esforço e a alegria dos alunos quando subiram 
ao palco encheu-nos, e certamente a qualquer pai, de orgulho.
A orquestra tocou lindamente, e os alunos, conduzidos pelo seu 
maestro, deram um toque de magia a toda a atuação.
Estão de parabéns todos os envolvidos neste projeto.

Foi num ambiente alegre que se assinalou o Dia do Agrupamen-
to. No dia 4 de abril, os alunos do quarto ano da EB/JI de Lousa-
do deslocaram-se à escola sede do agrupamento para realiza-
rem atividades e confraternizarem em comunidade.
Este foi um dia cheio de atividades, exposições de trabalhos, 
experiências, desporto...
Para terminar o dia em grande, os alunos almoçaram na cantina 
da escola que passarão a frequentar no próximo ano letivo.
Assim se passou um dia bem animado, durante o qual a comuni-
dade escolar se mostrou unida.

Mais uma vez e mais um ano, 
deslocamo-nos a Vila Nova de 
Famalicão a fim de desfilar no 
mais grandioso espetáculo de 
Carnaval: o desfile de Carnaval! 
Esta data é a melhor ocasião 
para criar um clima de diversão 
num espaço onde habitualmen-
te já reina a cor a alegria. Des-
filando pelas ruas da cidade, 
viveu-se o Carnaval, com muita 
alegria e animação! Os alunos 
e os crescidos divertiram-se, 
participaram livremente, masca-
rados com fantasias que foram 
escolhidas a gosto ou original-
mente criadas para o dia, e o 
desfile foi um sucesso.

EB/JI
de
Barranhas

EB/JI
de
Lousado

E fez-se tradição! desfile 

dia do agrupamento

concerto didático
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carnaval 
O Carnaval começou a ser festeja-
do pelo povo grego em 600 a 520 a.C., 
como forma de agradecimento aos 
deuses pelas boas colheitas do ano.
No ano 590 d.C, o Carnaval começou 
a ser festejado pela Igreja Católica. 
O período de Carnaval era apelidado 
como o "adeus à carne", marcando a 
véspera de um período de jejum e pri-
vações antes de se iniciar a quaresma. 
As populações festejavam e degusta-
vam manjares para preparar o período 
de privações a começar no dia seguin-
te.
Os alunos da EB/JI de Sapugal, no dia 
1 de março, festejaram o seu carnaval 
cantando e dançando pelas ruas de 
Fradelos ao som de músicas carnava-
lescas. Mostraram as suas fantasias e 
divertiram-se imenso, seguindo o pro-
vérbio popular “No Carnaval ninguém 
leva a mal”!
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A Associação de Pais da EB/JI de Sapugal 

participou no dia 5 de março, no XXII desfile 

da KOKLUS (Associação Juvenil de Frade-

los), com o grupo “Tribo Sapugal”.

O dia estava muito chuvoso, mas a grande 

alegria e a grande animação levaram-nos a 

ganhar o 2.º lugar, na categoria de grupo. 2.º lugar 
categoria de grupo

Tribo 
Sapugal
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De 11 a 15 de março, a EB/JI de Sapugal recebeu a Semana da Leitura 
2019, um evento promovido pelo Agrupamento de Escolas de Ribeirão e pelo Municí-

pio, através da Rede de Bibliotecas do Concelho de Vila Nova de Famalicão. 

A semana não poderia ter começado de melhor forma… O pai de um aluno do quarto ano 

da escola presenteou-nos com uma magnífica apresentação em PowerPoint e vídeo da 

sua profissão “Aeroabastecedor”. 

Destinadas a toda a comunidade escolar, foram múltiplas as ativida-
des que integraram a Semana da Leitura 2019 e decorreram na Biblioteca Escolar e 

nas salas de aula, em torno do livro, da leitura e de todas 
as expressões a si associadas. Mediação de leitura, espetácu-

los de teatro, encontros com escritores e sessões de poesia integraram a Semana da 

Leitura 2019, um evento que tem como principal objetivo 
promover o livro e a leitura junto da nossa comu-
nidade escolar.

se
m

an
a

 d
a  

le
it

u
ra
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Com a Semana da Leitura celebra-
mos o gosto pela leitura 
e o prazer de ler.
Na EB/JI de Sapugal, no dia 12 de mar-

ço, tivemos um encontro 
com a ilustradora Cristi-
na Completo e o autor/
intérprete Daniel Com-
pleto. Foram apresentados os audio-

livros: Lendas e Romances, Quem não 

trabuca não manduca e o Eco da Ecologia, 

que continham histórias e poemas de Luísa 

Ducla Soares. 

Foi uma sessão muito 
animada!
No final do encontro houve uma sessão de 

autógrafos.

s e m a n a 
d a 

l e i t u r a 

EB/JI 
de
Sapugal
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No dia 12 de março, a turma do 1.º ano da EB/JI de Sapugal deslocou-se, na carrinha da Junta 
de Freguesia, à biblioteca de Ribeirão para participar no encontro com a escritora Carla Garrido, que 
apresentou o seu primeiro livro O crocodilo do Nilo.
A turma foi recebida pelas responsáveis da biblioteca, Dulce e Paula. Após uma breve apresentação, a 
escritora contou a história do crocodilo Danilo, que sonhava viajar até às pirâmides do Egito, utilizando 
cartazes coloridos e apelativos que os meninos adoraram, questionando a autora acerca de determi-
nadas passagens do conto. 
O entusiasmo foi grande e a participação também. 

encontro com a escritora 
                       Carla  Garrido
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Inaugurado em 2005, o Polo da Biblioteca de Ribeirão serve uma popu-
lação de cerca de 8300 habitantes e dispõe de uma área de 100 m2, com 
30 lugares sentados. Oferece os serviços de consulta local, de empréstimo 
domiciliário, de reprografia e de Internet ao público.
Assim, no dia 19 de março, com a intenção de comemorar o Dia do Pai, 
as turmas dos 3.º e 4.º  anos da EB/JI de Sapugal - Fradelos participaram 
em atividades maravilhosas dedicadas a este dia especial. Com a ajuda 
das senhoras, que amavelmente receberam os alunos desta escola, foram 
confecionadas encantadoras lembranças para o pai. Os alunos ouviram e 
leram poesias e finalmente aprenderam uma linda canção acompanhada à 
guitarra pelo professor Filipe.

biblioteca camilo castelo branco
polo da biblioteca de ribeirão
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Os alunos dos 3.º e 4.º anos da Escola de Sapugal, inscritos no Centro de 

Cultura Musical (CCM), atuaram na Casa das Artes, no dia 25 de março.

Orientados pelo professor de música, tocaram flauta e cantaram canções 

maravilhosas. 

A todos encantaram e por isso foram muito aplaudidos. 

concerto 
casa das artes
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O Jardim de Infância de Sapugal co-

memorou o início da primavera com um 

magnífico desfile.

As meninas com saias coloridas, cola-

res feitos com  flores e penteados ador-

nados também com flores, desfilaram 

de mãos dadas com os meninos, tam-

bém eles com roupas coloridas e cha-

péus cheios de flores.

Todos, muito alegres, desfilaram ao 

som de música e foram muito aplaudi-

dos.

fe s ta  d a  p r imave r a
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dia 
mundial 
da á r v o r e

A EB/JI de Sapugal comemorou o 

Dia Mundial da Árvore para sensi-
bilizar os alunos para 
a importância da pre-
servação das árvo-
res, quer ao nível do equilíbrio am-

biental e ecológico, como da própria 

qualidade de vida dos cidadãos. 

A Câmara e a Junta de Freguesia uni-

ram-se e ofereceram várias árvores de 

fruto. Os alunos, deliciados, ajudaram 

a plantá-las no jardim da escola, ao 

som da canção Uma árvore 
é um amigo. Agora vão cui-

dar delas e esperar pelos seus sabo-

rosos frutos.

EB/JI 
de
Sapugal
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No dia 5 de abril, decorreu no Pavilhão Desportivo de Fra-

delos o corta-mato Páscoa 2019. Participaram as duas escolas 

de Fradelos. 

Tendo como objetivo proporcionar aos alunos condições de 

convívio e trocas de experiências desportivas, verificámos que  

todos participaram com muito entusiasmo e estavam muito fe-

lizes.

A manhã de desporto e descontração foi proporcionada pela 

KOKLUS (Associação Juvenil de Fradelos) e pelas Associa-

ções de Pais da Escola de Valdossos e da Escola de Sapugal, 

com a colaboração dos professores de Educação Física.

EB/JI 
de
Sapugal
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No dia 4 de abril, os alunos da Escola de Sapugal (turma 
SAP4) deslocaram-se no autocarro da Junta de Freguesia 
à escola sede do Agrupamento de Escolas de Ribeirão para 
comemorar o Dia do Agrupamento.
A Catarina e a Beatriz receberam-nos e “guiaram-nos” ao 
longo de toda a manhã. As atividades começaram com jo-
gos matemáticos, amavelmente orientados por um profes-
sor e por alunos da EB de Ribeirão. No final dos jogos, os 
alunos puderam deixar um comentário escrito num painel 
afixado na parede.
Depois do lanche foram visitar o Clube de Ferromodelismo 
orientado de uma forma admirável pelo Senhor Professor 
Matos. Os alunos puderam ver e “conduzir” os comboios que 
circulavam na linha férrea de uma forma muito realista com 
todo um ambiente “deveras real” construído pelos alunos 
daquela escola. Além dos comboios, ainda  “conduziram” 

carros de corrida numa pista verdadeiramente “rápida”. E o 
culminar desta atividade fantástica foi quando “conduziram” 
um camião “112” no espaço exterior…
No final desta atividade, foram para o pavilhão gimnodes-
portivo onde fizeram inúmeros jogos, experimentaram apa-
relhos desportivos que nunca tinham experienciado e pu-
deram conviver com colegas de outras escolas e idades. 
Tudo isto foi maravilhosamente preparado e orientado pelos 
professores de Educação Física da Escola Básica de Ribei-
rão que nos receberam com carinho e muita… paciência.
Ainda houve tempo para uma visita a todas as barraquinhas 
onde estavam expostos os imaginativos e artísticos traba-
lhos realizados pelas crianças dos jardins de infância, das 
escolas do 1.º ciclo e pelos alunos dos 2.º e 3.º ciclos.
Para terminar, os alunos foram almoçar no refeitório dos co-
legas mais velhos e que divertido foi!

Dia do Agrupamento
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No âmbito do projeto “Crescer a Brincar”, a EB/
JI de Sapugal recebeu os encarregados de edu-
cação dos alunos do 1.º ano, no dia dois de maio, 
para uma atividade muito especial.
Ana Diniz, da Associação para o Desenvolvimen-
to Pessoal “EDUPA”, e responsável pela monito-
rização do projeto na turma SAP1, orientou uma 
aula para os alunos e respetivos encarregados de 
educação, dando-lhes assim a oportunidade de 
conhecerem melhor o projeto e sua aplicação, ex-
perimentando uma aula com os seus educandos. 
Foi um momento de partilha, alegria e descontra-
ção, em que pais e filhos falaram das suas emo-
ções, relaxaram e divertiram-se.
Foi um final de tarde bem passado, que superou 
as expetativas de todos!

EB/JI 
de
Sapugal

uma aula especial
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Os alunos da turma SAP4, da EB/JI de Sapugal, deslocaram-se no dia 30 de abril às Caldas da Saúde, em Santo Tirso, 
para assistir, no Auditório Padre António Vieira, a um concerto extraordinário dirigido pelo Maestro Eliseu Correia, onde 
foram apresentadas as diversas “Famílias” dos instrumentos musicais.
Os alunos fizeram uma pesquisa para perceber um pouco mais sobre o CCM…
O Centro de Cultura Musical é um Conservatório Regional de Música que serve toda a região do médio Ave, em particular 
os concelhos de Santo Tirso e Vila Nova de Famalicão, onde tem as suas instalações. Com uma população escolar que 
ultrapassa o meio milhar, o CCM tem sede no Colégio das Caldinhas desde a sua fundação em 1979, sendo atualmente 
o único Conservatório de Música privado no Norte do país que goza de Autonomia Pedagógica para todos os níveis de 
ensino. 
Ao longo dos anos tem concretizado projetos de atividades artísticas e musicais, dando um importante contributo para o 
desenvolvimento do gosto musical e para a formação de músicos, em ação conjunta com a ARTAVE – Escola Profissional 
Artística do Vale do Ave.
As parcerias com as autarquias, com instituições culturais privadas e com o Ministério da Cultura têm permitido desenvol-
ver atividades tão diversas como a organização do Festival Internacional de Guitarra de Santo Tirso, a Direção Pedagógica 
da Fundação Castro Alves (na componente do ensino da Música), a organização da Temporada Musical de Santo Tirso, 
dinamização musical no concelho de Vila Nova de Famalicão, e a apresentação regular de espetáculos musicais com 
especial destaque para as óperas e espetáculos cénicos infantis. Nesta área o CCM tem dado um importante contributo, 
apresentando anualmente uma nova obra, em estreia ou em versão portuguesa.

c o n c e r t o s 
d i d á t i c o s 
2018/2019

CCM
centro 
de cultura musical
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Na manhã do dia 17 de maio, todos os alunos da 
EB1 de Sapugal foram de autocarro fazer a visita de 
estudo do final de ano a um local muito bonito, o Zoo 
de Santo Inácio.
O Zoo de Santo Inácio é o maior e mais verde jardim 
zoológico do norte de Portugal, situado apenas a 10 
minutos do centro do Porto, mais precisamente em 
Avintes, Vila Nova de Gaia. Inaugurado em 2000, al-
berga atualmente 800 animais de 270 espécies.
A viagem decorreu de forma muito tranquila, todos 
usufruíram de um dia maravilhoso num excelente es-
paço para se passar algumas horas bem divertidas 
em contacto com a natureza, terminando com um sa-
boroso gelado.
Todos querem agradecer a preciosa colaboração dos 
pais, encarregados de educação e mais uma vez da 
Associação de Pais e Encarregados de Educação da 
Escola de Sapugal.

O aluno Rúben Silva, da EB/JI de Sapugal, foi o 
vencedor, no seu escalão, da Grande Corrida das Es-
colas do concelho de Vila Nova de Famalicão, que 
se realizou no passado dia 11 de maio, no Parque 
de Sinçães. O aluno ganhou uma boa bicicleta, para 
continuar a praticar desporto.

                   O vencedor

     Zoo de Santo Inácio

EB/JI 
de
Sapugal
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                   O vencedor

     Zoo de Santo Inácio

laboratório 
criativo 
CITEVE

O projeto ”MADE4SCLOOLS” com as atividades: Palestra na Escola, realizada 
em janeiro deste ano na nossa escola; Laboratório Criativo, concretizado em março 
no CITEVE, e Oficina dos Exploradores em maio no Parque da Devesa em Vila 
Nova de Famalicão, pretende:

•	 promover a motivação para a aprendizagem;

•	 promover o conhecimento	científico	e	tecnológico;
•	 promover o pensamento crítico e a melhoria da capa-

cidade de comunicação;

•	 desenvolver a autonomia e a capacidade de resolu-

ção de problemas.

A turma SAP 4 da EB/JI de Sapugal está entusiasmadíssima com 
o desenrolar deste projeto…

motivação 

para a 

aprendizagem

resolução 

de

problemas

pensamento

crítico
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Para finalizar as atividades do grupo de Desporto 
Escolar Adaptado, a Escola Básica de Ribeirão or-
ganizou o IV Encontro de Jogos de Água na Piscina 
Municipal de Ribeirão no dia 3 de maio. Neste en-
contro participaram oito escolas, envolvendo cerca 
de noventa pessoas.
Foi uma manhã de muita atividade, movimento, par-
tilha e muita água no ar. Todos os alunos irradiavam 
uma alegria contagiante.
Quero deixar aqui um agradecimento especial ao 9.º 
D e ao 7.º A  pelo apoio e acompanhamento aos 
alunos durante todo o percurso; à Biblioteca Escolar 
(pela colaboração na elaboração de um marcador 
de livro); à professora Cecília Miranda que, nas suas 
aulas de Mão na Massa, fez umas bolachinhas de-
liciosas; ao grupo de Educação Especial e a alguns 
assistentes operacionais. Todos contribuíram para o 
sucesso da atividade. Também quero agradecer à 
Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão por 
nos ter disponibilizado a piscina municipal e respeti-
vo apoio logístico.

Liseta Machado | Professora do Desporto Adaptado

escola
INCLUSIVA

IV encontro de 
j o g o s  d e  á g u a
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serviço de 
psicologia e 

orientação

A sustentabilidade do OPMUSA no nosso Agrupamento é um desafio, um desafio complexo!
Esta sustentabilidade depende da conjugação de três elementos fundamentais: autonomia, confiança e desenvolvimento. 
A autonomia na decisão de participar, de escolher os seus pares e de poder escolher o seu foco de observação. A con-
fiança na confidencialidade, na partilha sem efeitos avaliativos, na colaboração entre pares. No desenvolvimento, não só 
o profissional conseguido pela reflexão crítica colaborativa, pelo feedback contextualizado, pela transformação alicerçada 
pela partilha, como também o organizacional através da melhoria das práticas pedagógicas que são inequivocamente 
impulsionadoras da melhoria dos processos de ensino-aprendizagem, do sucesso e da qualidade das aprendizagens, das 
oportunidades de flexibilização e articulação curricular descobertas. 
É essencial que os professores encontrem no OPMUSA uma janela de oportunidades para a sua formação profissional, 
descubram que “a troca de experiências e a partilha de saberes consolidam espaços de formação mútua, nos quais cada 
professor é chamado a desempenhar, simultaneamente, o papel de formador e de formando” (Nóvoa, 1997). 
A implementação de processos e práticas consistentes de supervisão pedagógica no Agrupamento é difícil, sendo impor-
tante perceber que a supervisão pedagógica é um caminho que se tem de construir passo a passo e consolidar com o 
tempo, acreditando que devagar se vai ao longe. A supervisão como forma de avaliação é uma ideia a combater. Temos 
de partilhar no Agrupamento uma diferente conceção da supervisão pedagógica entre pares: “uma superVISÃO que é 
intrínseca a uma prática profissional reflexiva e que traduz, acima de tudo, aquém e além de qualquer reforma, um modo 
socialmente comprometido de viver a educação” (Vieira, 2009).

Referência bibliográfica: 
Nóvoa, A. (1997). Os professores e sua formação. Lisboa: Dom Quixote.
Vieira, F. (2009). Supervisão pedagógica e emancipação profissional. Elo 16, 31-35.

Sandra Pereira | Coordenadora do projeto OPMUSA

OPMUSA: 
a sua sustentabilidade no 
agrupamento

projeto 
OPMUSA
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desporto
escolar

D a n i e l  C a r r a s c o

corta-mato distrital              1.º lugar
corta-mato nacional            3.º lugar

mega km distrital                 1.º lugar
maga km nacional               3.º lugar 

a t l e t a   e m 
d e s t a q u e
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w i t h o u t  w a t e r 
i t ´ s  i m p o s s i b l e 

t o  s u r v i v e 

Close the tap while you are brushing 

your teeth.

Wash the car only when it´s necessary. 

Take a shower instead of taking a bath.

Water the plants only when it´s necessary.

Close the faucet while you are scrubbing 

the shampoo on the hair.

Don´t let the tap running while you´re 

washing vegetables and fruit.

Work done by 8.º A students

l e a r n  h o w  t o 
s a v e  i t 

t i p s  t o  s a v e  w a t e r

4 you
ENGLISH
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F
L E

Français 
Langue 
Étrangère

• Lorsque tu quittes la maison, débran-
che tous les équipements consommant 
de la lumière comme, par exemple, les 
leds et les chargeurs de téléphone.

• Achète un panneau solaire.

• Ferme le robinet lorsque tu ne l’utilises 
pas. Par exemple: pendant que tu te 
brosses les dents.

• Conserve l'eau dans un récipient que 
tu utiliseras pour laver les vêtements et 
la vaisselle.

Ricardo Gonçalves, n.º 17
Roberto Ribeiro n.º 18

9.º H

économie d’énergie
                  et d’eau

ACTUALITÉ 
PRÉOCCUPANTE

La pollution plastique est une pandémie mon-
diale.
Publié le 05/03/2019 à 16:53
Le Point.fr

La pollution de l’air serait responsable de près 
de 800.000 morts par an en Europe et 8,8 
millions dans le monde, selon une nouvelle 
étude.
Publié le 17/03/2019 - Futura Santé

La dégradation de l’environnement, qui va de 
sérieuse à irréversible, a	des	effets	néfastes	
sur la santé humaine.
Modifié le 14/03/2019 à 08:22 
Midi Libre

Programme «Sauvons l’eau» 2019-2024: 2,6 
milliards d’euros pour le bon état des eaux.
Le 30 novembre 2018 à 12h42 
Par Hérault Juridique 

Selon le rapport, 3,6 milliards de personnes 
dans le monde vivent dans des zones poten-
tiellement pauvres en eau pendant au moins un 
mois par an.
UNESCO

Publié le 18/07/2018 à 13:27 Par LEXPRESS.fr.
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O GeoGebra é um software de matemática dinâmi-
ca gratuito e multiplataforma para todos os níveis de 
ensino, que combina geometria, álgebra, tabelas, 
gráficos, estatística e cálculo numa única aplicação, 
oferecendo a possibilidade de se criar muitos recur-
sos interativos e dinâmicos para a sala de aula.
GeoGebra foi criado em 2001 como tese de Markus 
Hohenwarter e a sua popularidade tem crescido 
desde então. Atualmente, o GeoGebra é usado em 
190 países, traduzido para 55 idiomas, são mais de 
300000 downloads mensais, 62 Institutos GeoGe-
bra em 44 países. 
O Geogebra está disponível em múltiplas platafor-
mas como Windows, MacOS, e Linux, nos compu-
tadores de mesa, e no Android, Ipad e Windows, 
para os tablets e é  completamente gratuito.
O GeoGebra tem uma grande comunidade de utili-
zadores e fãs que cresce cada dia mais, tornando 
uma grande e poderosa rede de partilha de informa-
ções, conhecimentos e recursos.
Cria o teu floco de neve utilizando o recurso Let it 
snow criado pela professora Luciana Brito e que 
pode ser encontrado em https://www.geogebra.or-
g/u/lucianapbrito.

Geogebra, 
uma ferramenta matemática

trabalhos das turmas 8.º A, 8.º D e 8.º F

JANELADAESCOLA_junho 2019_paginas  numeradas.indd   72 29-05-2019   13:39:27



73

patrocínios
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Aprender

vidacolorir
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Aprender

vidacolorir
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76 Descobre mais em LinkedIn.com

MOLDA O TEU FUTURO COM A CONTINENTAL 

Somos um dos principais fornecedores mundiais da indústria automotiva,  
desenvolvendo soluções para realizar os sonhos das pessoas na mobilidade do dia-a-dia. 
Segurança do condutor, sustentabilidade e industrialização da tecnologia do futuro são 
apenas algumas das nossas áreas de atuação onde já fazemos uma diferença 
significativa na vida diária das pessoas. 
O que nos move é saber que a nossa tecnologia ajuda a tornar o mundo num lugar 
melhor e mais seguro.
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