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editorial

m primeiro lugar devemos conhecer o conceito de sus-

E

tentabilidade.
Sustentabilidade é um termo usado para definir ações e

atividades humanas que visam suprir as necessidades atuais
dos seres humanos, sem comprometer o futuro das próximas
gerações. Ou seja, a sustentabilidade está diretamente relaciona-

da com o desenvolvimento económico e material sem agredir o
meio ambiente, usando os recursos naturais de forma inteligente, para que eles se mantenham no futuro.
Atualmente, o termo é bastante utilizado para designar o bom
uso dos recursos naturais da Terra, como a água, as florestas...
O conceito fortalece-se com a consciencialização de que os
danos no equilíbrio planetário são, maioritariamente, da
responsabilidade dos países desenvolvidos. Neste contexto,
surgiu a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente
e o Desenvolvimento (CNUMAD), realizada em 1992 no Rio
de janeiro, também denominada de “Cimeira da Terra”. O seu
objetivo principal foi o de unificar o desenvolvimento socioeconómico com a conservação e proteção dos ecossistemas da
Terra.
Dois anos após esta Cimeira e decorrente da necessidade de
limitar o desenvolvimento das cidades a um ritmo que os ecossistemas pudessem suportar, surge a Carta de Aalborg que
marca o início da Campanha das Cidades e Vilas Sustentáveis.
Agora passaremos a conhecer alguns dos seus benefícios:
a adoção de ações de sustentabilidade garante, a médio e a
longo prazo, um planeta em melhores condições para o desenvolvimento das diversas formas de vida, inclusive a humana;
também garante os recursos naturais necessários para as
próximas gerações, possibilitando a manutenção dos recursos
naturais (florestas, matas, rios, lagos, oceanos), assegurando
uma boa qualidade de vida para as futuras gerações.
A responsabilidade é enorme e compete a cada um de nós contribuir para uma maior sustentabilidade!

Elsa Carneiro
Diretora
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março 17

O

2.º Encontro de Ciência Cândida Madureira realiza-se nos dias 3
e 4 de março no auditório da CESPU. O Encontro aguarda certificação como ação de formação contínua destinada a todos os

professores.
Foi divulgada pelo IAVE a lista de verificação para elaboração de provas.
Está aberta a análise e discussão do Perfil dos Alunos para o Século XXI.
A semana da Inclusão, organizada pelos docentes de Educação Especial,
decorre entre os dias 6 e 10 de março.
A 10 de março comemora-se o Dia do Agrupamento. A equipa responsável
pela organização deste dia é constituída pelos Coordenadores de Departamento e pelo Coordenador dos Projetos e Atividades.
Parte dos lugares do estacionamento já estão a ser utilizados e brevemente todo o parque estará disponível.

Avaliação Interna – Informação 49

newsletter
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INFORMAÇÕES

AUTOAVALIAÇÃO
stá em implementação o Plano de Melhoria do Sucesso Académico

E

que foi elaborado com a contribuição de toda a comunidade educativa.

Trimestralmente, são feitas reuniões com o representante dos Encarregados de Educação.
A Equipa vai fazer uma reunião extraordinária com os representantes da
Associação de Estudantes e dos Encarregados de Educação.

BIBLIOTECA
Semana da Leitura decorre de 6 a 10 de março.

A

A turma do 9.º B participa na Abertura da Semana da Leitura, na
Biblioteca Municipal de Vila Nova de Famalicão.

No dia 28 de março, às 21 horas, realiza-se uma palestra subordinada ao
tema “Os Caminhos da Paz”. Esta iniciativa decorre da leitura do livro O
rapaz do pijama às riscas, no âmbito do trabalho desenvolvido pelas turmas D e H do 7.º ano, no projeto “Hora da Leitura na Biblioteca”. O orador
convidado é o Dr. Paulo Soares. Esta palestra é aberta a toda a comunidade educativa.
A Biblioteca aplica o Modelo de Autoavaliação da Biblioteca durante o mês
de março.
A Equipa de Autoavaliação
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SUSTENTABILIDADE

Educação

opinião

Leonel Rocha
Vereador da Educação
Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão

Escola Sustentável

A

6
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escola, em pleno século XXI, já não é mais um espaço de instrução, como o foi
durante muitos anos, desde a sua génese. Hoje é, e pretende-se que seja, cada vez
mais, um espaço de ensino-aprendizagem onde todos aprendem com todos, onde
todos se ajudam numa lógica de aprendizagem ao longo da vida e onde todos os espaços e recursos dentro e fora do edifício escolar são entendidos como complementares na educação que construímos diariamente.
A Escola de hoje é um motor cultural da comunidade, um autêntico laboratório de
desenvolvimento comunitário, uma vez que vai sendo generalizada a ideia que o
desenvolvimento é feito pelas pessoas, logo a responsabilidade de preparar aqueles
que serão decisivos na construção e um território melhor é vista como essencial e
primordial.
Quando somos confrontados, nos dias que são os nossos, com um mundo a ficar
doente pelo mau tratamento de que é alvo por parte da população que nele habita,
retratado na enorme pegada ecológica que, em média, deixamos (principalmente nos
países desenvolvidos e mais ainda nos países em vias de desenvolvimento); quando
somos confrontados com a escassez de certos recursos essenciais para a vida das
pessoas, como é o caso da água, da alimentação e da floresta; quando assistimos às
mudanças climáticas, com tudo o que isto implica na vida das populações, então percebemos que as escolas e todos os agentes educativos têm que dar uma atenção especial à educação para a cidadania e ajudar numa mudança de paradigma cultural, em
que a sustentabilidade seja a palavra de ordem, no discurso e na atitude do dia-a-dia.
A sustentabilidade, porém, não se trabalha apenas com ensinamentos teóricos. Trabalha-se, essencialmente, com o exemplo. Aliás, a educação é tanto mais eficaz se for
trabalhada a partir do testemunho de quem educa. Desta forma, a escola para ensinar
os seus alunos e, através deles, ajudar a comunidade a ser mais sustentável, tem
que apostar em práticas sustentáveis, que exemplifiquem o comportamento que se
pretende alcançar.

03-03-2017 12:55:20

Podemos trabalhar a temática da sustentabilidade em
vários níveis: a eficiência energética, quer no recurso a
energias renováveis, quer no simples cuidado de apagar
as luzes quando não estão a ser necessárias; a pegada ecológica, bem evidenciada no lixo que produzimos e
que descuidamos ao não reciclar ou, pior ainda, ao atirar
para o chão; o desperdício alimentar, ora devido aos maus
hábitos alimentares e consequente preferência pelo fastfood em detrimento da comida da cantina, pensada por
nutricionistas e confecionada de forma mais saudável, ora
devido à aparência dos alimentos, desenvolvendo oficinas
de alimentação saudável, por exemplo com fruta feia, de
maneira a sensibilizar a população mais jovem para esta
problemática e para a importância do consumo de produtos
frescos; o respeito pela natureza, contribuindo, com ações
concretas para o ordenamento e preservação das florestas
ou para a reflorestação de áreas ardidas, a preservação dos
espaços verdes ou o cuidado dos rios.
Importante mesmo é que a sustentabilidade esteja na ordem do dia e que as escolas sejam coerentes entre o que
ensinam e o que praticam. Uma Escola Sustentável é uma
escola consciente do que é ser agente educativo para o século XXI.

“A Escola de hoje é um motor
cultural da comunidade, um autêntico
labratório de desenvolvimento
comunitário (...).”
“Uma
“Uma Escola
Escola Sustentável
Sustentável é
é uma
uma escola
escola
consciente
do que
é ser
agente
educaconsciente
do que
é ser
agente
tivo para
o século
XXI.”
educativo
para
o século
XXI.”
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SUSTENTABILIDADE

Cultura

opinião

Álvaro Santos
Diretor/Programador da CASA das ARTES
de Vila Nova de Famalicão

Cultura como elemento fundamental
para a sustentabilidade

S
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egundo a Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência
e a Cultura), a Cultura é considerada como o 4.º Pilar de sustentabilidade. A Cultura
é o somatório dos costumes, dos hábitos, das tradições de uma comunidade, país ou
território, onde pertencem pessoas que fazem os seus objetos e utensílios, a forma
como pensam, como se relacionam e constroem os seus objetos artísticos, como veem
a arte e o que esta significa, como estabelecem relações entre as pessoas da mesma
cultura/comunidade e a natureza. Esta diversidade reforça a identidade de uma cultura
e ao mesmo tempo constitui um fator essencial para o desenvolvimento sustentável do
mundo, das suas cidades dos seus territórios. Quanto mais conhecermos diferentes
culturas, melhor entendemos as pessoas e o que elas pensam e fazem nas suas
comunidades. Este conhecimento permite-nos relacionar com os outros respeitando
a sua forma de estar e de ser. Mesmo achando os comportamentos e atitudes estranhas, respeitamos porque sabemos que determinada pessoa pertence a uma
cultura diferente. A cultura é uma enorme plataforma de comunicação, de linguagem
e de relacionamento entre todas as pessoas do mundo, promove a sustentabilidade
do próximo porque respeita o outro, entendendo-o na sua diversidade e nas suas
opções. A cultura representa e influencia países, comunidades, cidades no seu modelo
de desenvolvimento humano, económico político e social. Como a base da cultura é
o desenvolvimento da consciência humana, da sua sensibilidade ao mundo que o rodeia, de o fazer pensar além dos seus sentidos (visão, olfato, paladar, audição, tato),
ou seja, sentir, entender e perceber com a inteligência, procurando e desenvolvendo
soluções, passa a ser muito claro o valor da cultura, como elemento fundamental para
a alteração e procura de melhores atitudes e comportamentos para proteger as pessoas e o mundo que habitamos.
A cultura é um conceito que está sempre em desenvolvimento, porque influencia e é
influenciada pelas novas maneiras de pensar inerentes ao desenvolvimento do ser
humano.
O mundo é feito de muitas cores, vamos conhecer todas!

03-03-2017 12:55:20

Economia

André Vieira de Castro
CEO | Argacol - Tintas e Vernizes, S.A.

A sustentabilidade económica é
ambientalmente possível?

O

conceito de sustentabilidade económica vem normalmente associado ao desenvolvimento sustentável, que se presume estar baseado na sustentabilidade ambiental.
A sustentabilidade está sempre ligada à capacidade de perpetuarmos determinada atividade. Admite-se por isso que para
a completar temos (nós comunidade global) que ser capazes de conseguir crescimento económico:
a) com inclusão social (e não mero assistencialismo aos que mais necessitam);
b) com crescimento constante (por norma, o crescimento económico acontece em ciclos, sucedendo-se períodos de
expansão e retração, provocando “dores” nos momentos de ajustamento);
c) com utilização eficiente dos recursos naturais, promovendo a chamada Economia Circular (em que os resíduos de
uma atividade económica são o input de outra, reduzindo drasticamente o resíduo final), e pugnando por utilização dos
recursos endógenos em cada região, diminuindo a pegada ecológica da sua distribuição e fidelizando populações.
Está portanto muito longe de se poder associar a sustentabilidade a conceitos fechados ligados à preservação do ambiente. A população mundial de hoje, e a que se espera exista em 2050, tem uma dimensão quantitativa e qualitativa que não é possível de servir com os recursos que temos hoje disponíveis.
Por exemplo, não temos hoje fontes de proteínas suficientes para que toda a população mundial possa alimentar-se condignamente. Mesmo que o acesso fosse universal e livre. Não há comida que chegue!
Já imaginaram como será em 2050?! Com quase 10 mil milhões de pessoas a habitar o Planeta?!
E um bom exemplo de como este problema nos obriga a uma equação a várias variáveis, e não apenas obtusamente concentrados no “GoGreen”, é o facto de a produção de carne e as emissões de gases destes animais (sobretudo bovinos) serem responsáveis por 18% do aquecimento global. Notem que
os transportes – sim, os transportes – se responsabilizam por “apenas” 13,5% desse mesmo aquecimento.
Portanto, como promover um desenvolvimento sustentável (duradouro a prazo, que não conduza a humanidade à extinção
da sua forma de vida atual) é um desafio complexo e que não pode ser encarado com obsessões meramente ambientais.
Temos que encarar o fenómeno como um todo e perceber que o nosso modo de vida é que está na base do desafio.
Ou estamos disponíveis para o alterar, ou talvez a tal equação de várias variáveis não tenha mesmo solução.
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SUSTENTABILIDADE

Ambiente

informação

Francisco Jorge
Divisão de Planeamento Estratégico e Empreendedorismo
Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão

O Futuro numa Rua

N

o final do verão passado, numa das praças da nossa cidade procurou-se dinamizar um evento sob o mote “Rua do Futuro Sustentável”.
Duas ideias se interlaçavam na conceção inicial.
Primeira: Sustentabilidade não se resume a uma perspetiva ambiental, pois o desenvolvimento das sociedades só pode ser sustentável quando proporciona às próximas
gerações níveis de qualidade de vida iguais ou melhores aos atuais. E assim, a
qualidade de vida tem a ver com a qualidade do ambiente económico, social, cultural e ecológico. Segunda ideia: O futuro pode ser já hoje testado, experimentado;
e porque não numa rua, num recreio, numa sala, durante um curto período de tempo?!
E foi assim que se convidou comerciantes, escolas, associações, serviços públicos,
empresas, para se associarem ao desafio respondendo a uma pergunta: “O que pode
fazer para uma rua sustentável?” E vinte e três entidades aderiram, reinterpretando
e organizando atividades para uma rua educadora, rua criativa, rua das tradições, rua
da mobilidade, eficiente ou inclusiva. Tivemos substituição de iluminação pública por
lâmpadas LED, início do serviço de transporte público “Voltas”, “free wirless”, montras
de lojas exibindo peças de Museus, lojas acolhendo novas empresas, bicicletas para
utilização pública gratuita, orquestra regida pelos transeuntes, “show cooking”, troca
de livros usados, distribuição de kits “casa mais verde” pelos residentes, ateliers, música…
Foram quatro dias de festa, durante os quais mais de duas mil pessoas vivenciaram
novas possibilidades de fruir o espaço público.
A rua pode ser o que nós quisermos. Pode ser um laboratório vivo para uma cidade
mais sustentável. Ou melhor, com mais qualidade de vida.
Hoje e amanhã.

10
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“No final do verão
passado, numa das
praças da nossa cidade,procurou-se
dinamizar um evento sob o mote Rua do
Futuro Sustentável.”
11
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SUSTENTABILIDADE

informação

Ambiente

Marisa Lima

Gabinete de Comunicação e Imagem
Resinorte

A sustentabilidade económica é
ambientalmente possível?

A

RESINORTE - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S. A. tem como
missão a exploração e gestão do sistema multimunicipal de triagem, recolha, valorização e tratamento de resíduos urbanos do norte central, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da região e do país e para a maximização do bem-estar humano, através da criação de valor respeitando as exigências legais instituídas para a sua
área de atividade.
A RESINORTE trata os resíduos oriundos dos Municípios de Alijó, Amarante, Armamar,
Baião, Boticas, Cabeceiras de Basto, Celorico de Basto, Chaves, Cinfães, Fafe, Guimarães, Lamego, Marco de Canaveses, Mesão Frio, Moimenta da Beira, Mondim de
Basto, Montalegre, Murça, Penedono, Peso da Régua, Resende, Ribeira de Pena, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, Santo Tirso, São João da Pesqueira, Sernancelhe,
Tabuaço, Tarouca, Trofa, Valpaços, Vila Nova de Famalicão, Vila Pouca de Aguiar, Vila
Real e Vizela.
Este Sistema abrange uma área geográfica de 8.090 km2, serve uma população de
aproximadamente um milhão de habitantes e gera cerca de 350 mil toneladas de
resíduos urbanos por ano.
Os resíduos, quando separados e colocados nos ecopontos, são recolhidos separadamente por viaturas de recolha de resíduos com características específicas para o efeito,
sendo depois enviados para as estações de triagem da RESINORTE. Nas estações de
triagem, os resíduos valorizáveis são separados por diversas categorias, enfardados e
posteriormente enviados para reciclagem/valorização, sendo transformados em novos
produtos.
Por sua vez, os resíduos não separados, vulgarmente designados por lixo doméstico,
são recolhidos pelos Municípios, ou por empresas por eles concessionadas, sendo
transportados para as instalações da RESINORTE. Os resíduos provenientes do Município de Vila Nova de Famalicão e consequentemente da Freguesia de Ribeirão são
encaminhados para a as instalações da RESINORTE em Riba de Ave para serem

12
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sujeitos a tratamento mecânico e biológico. Após este tratamento
são encaminhados para aterro sanitário, onde permanecem por
largos anos. Em aterro sanitário, uma caixa de cartão demora

VIDRO

cerca de 3 meses a decompor-se, uma garrafa de plástico de
água cerca de 450 anos, uma lata de refrigerante cerca de 500
anos e uma garrafa de vidro de 4.000 a 1.000.000 de anos até

www.resinorte.pt

Linha Verde: 800 210 230

DEPOSITAR
C

M

Y

desaparecer.

CM

MY

garrafas, frascos, boiões

CY

CMY

A correta separação de resíduos é fundamental para assegurar a

K

sustentabilidade do planeta, a conservação de matérias-primas,

NÃO DEPOSITAR

bem como evitar que resíduos valorizáveis encham a cada dia
aterros sanitários, quando podem e devem ser encaminhados

loiças e cerâmicas, sacos de plástico, vidro plano e janelas,
cristais e espelhos, lâmpadas, frascos de medicamentos

para reciclagem.
Para que não existam dúvidas sobre o que colocar em cada um
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dos contentores do ecoponto, seguem as regras de separação.

PLÁSTICO E METAL
Linha Verde: 800 210 230

“Em aterro sanitário, uma caixa de cartão
demora cerca de 3 meses a decompor-se,

www.resinorte.pt

DEPOSITAR
C

M

Y

uma garrafa de plástico de água cerca de

CM

MY

CY

CMY

K

450 anos, uma lata de refrigerante cerca de

embalagens de plástico, pacotes de bebida,
latas, sacos de plástico

NÃO DEPOSITAR

500 anos e uma garrafa de vidro de 4.000 a
1.000.000 de anos até desaparecer.”

papel e cartão, pilhas, eletrodomésticos,
outros plásticos que não embalagens

RESINORTE_azul_25_BlueBee_20x25_BX.pdf
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“A correta separação
de resíduos é fundamental para

PAPEL E CARTÃO
Linha Verde: 800 210 230

assegurar a sustentabilidade do planeta,
a conservação de matérias-primas, bem

www.resinorte.pt

DEPOSITAR
C

M

Y

como evitar que resíduos valorizáveis

CM

MY

CY

CMY

K

encham a cada dia aterros sanitários,

caixas de cartão, revistas e jornais,
papel de escrita e impressão

NÃO DEPOSITAR

quando podem e devem ser
encaminhados para reciclagem.”

sacos de plástico, produtos tóxicos, papel sujo, fraldas,
papel vegetal, papel plastificado, autocolantes
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SUSTENTABILIDADE

entrevista

7.º C
Entrevista ao Chef Renato Cunha
No âmbito da temática “A minha, a tua, a nossa Escola”, na disciplina de Português e contextualizado no tema alimentação saudável/sustentabilidade, os
alunos da turma C do 7.º ano de escolaridade prepararam uma entrevista que
teve como convidado Renato Cunha, proprietário e chefe de cozinha do restaurante FERRUGEM, estabelecimento de restauração que conta com a atribuição
de vários e prestigiados prémios.
Fica aqui um cheirinho desse delicioso encontro.
Sabemos que hoje em dia a alimentação das crianças e jovens está longe de ser
saudável. O que é que nos poderá recomendar?
Experimentem sabores, não pensem pela cabeça dos vossos colegas, dos vossos
irmãos, mas pensem pela vossa cabeça! Provem e digam vocês se gostam ou se não
gostam! Tentem provar o maior número de coisas possível. Esse é logo o princípio.
E comam sopa! Mas, não devem comer só sopas passadas. Porquê? Porque
vocês precisam das fibras que os legumes não processados (processados significa
triturados) têm.
Há duas outras dicas que me parecem também importantes. Uma diz respeito às gorduras que se usam na cozinha. Podem dar a dica lá em casa: usar Azeite Virgem Extra.
Azeite, só há um! Só devíamos usar um azeite...o Virgem Extra! E nós em Portugal
somos produtores, logo temos de consumir o que há de melhor em azeite.
Vou falar a seguir do sal. Devia ser proibido vender sal refinado. É bem preferível o sal
marinho.
Fala-se muito em alimentos biológicos. O que é a agricultura biológica?
A agricultura biológica tem dois princípios: não haver forçagem química nem haver
inseticidas ou pesticidas. É uma agricultura natural como havia antigamente.
Como na agricultura biológica não há a forçagem nem o uso de pesticidas, as plantas
vão ganhando mais resistência, produzindo alimentos mais saudáveis, com mais sabor
e mais ricos. E, além disso, como não há adubo para forçá-las a crescer, elas crescem
mais devagarinho, crescem mais “musculadas”, com mais energia e com muito mais
sabor e muito mais riqueza. É esta a ideia que devem reter: crescem mais devagarinho, crescem muito melhor.

14
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Como é que podemos identificar um produto de agricultura biológica?
Os produtos de agricultura biológica, quando são comprados em grandes superfícies,
já estão identificados, porque há entidades certificadoras. Mas há produtos de agricultura biológica que não estão certificados. Também há muitas pessoas que vão vender
para a feira ou que vendem à porta de casa produtos que dizem que são biológicos.
Mas não têm nada de biológico e são muito mais perigosos do que os que se compram
nas grandes superfícies. É preciso ter consciência.
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Trabalha com matérias primas selecionadas? Em caso afirmativo, diga-nos como procede a essa seleção.
Não só no restaurante mas também na minha vida pessoal, eu procuro sempre as melhores matérias primas. Sabem que
a principal regra de um cozinheiro é procurar o melhor produto, a seguir é não o estragar e só depois é que entra a criatividade.
Eu faço muitos quilómetros por dia. Hoje, vou fazer cerca de 30km para ir a Angeiras buscar peixe. Angeiras tem um porto
de pesca artesanal onde vou comprar robalos de mar (não são os de viveiro), peixe galo, ovas de pescada, camarão da
costa, enfim muitos produtos que são de facto extraordinários. Depois vou à Apúlia buscar legumes, tenho de ir também
a um produtor que só produz produtos biológicos buscar umas cenourinhas e ainda vou buscar carnes que tenho selecionadas num talho.
Naturalmente que é importante a escolha dos produtos, tudo começa aí. Se nós não tivermos uma boa matéria prima
dificilmente vamos fazer uma boa refeição. Quer em termos profissionais como pessoais, eu cada vez mais prefiro comer
menos, mas muito bom, do que estar a empanturrar-me com “entulho”. Nós ingerimos muito “entulho” diariamente e com
coisas que de facto não dão grande prazer, sem grande sabor, e às vezes até temos de comer mais para conseguimos
encontrar algum sabor no meio daquilo tudo.
Onde vai buscar inspiração para elaborar as ementas que serve?
Aquilo que é mais importante é vocês inspirarem-se com tudo o que vos rodeia e estarem um bocadinho fora. Se queremos
criar, muitas vezes a melhor forma de nós nos inspirarmos é sairmos de dentro da nossa “caixa”, andarmos a fazer outras
coisas. Eu gosto de ir ao cinema, gosto de andar no meio da natureza, gosto de andar a passear à beira-mar, gosto de estar
a ouvir música, de fazer tudo e mais alguma coisa, tudo o que nos possa estimular, que nos possa fazer relaxar, e quanto
mais relaxados nós estivermos, melhor.
Preocupa-se com a sustentabilidade do seu restaurante?
Naturalmente que sim. Uma coisa que não pode acontecer, e que tem a ver com o tema de hoje, é o desperdício. Uma das
minhas metas é o desperdício zero. Mesmo. Quando digo desperdício zero, vocês perguntam: “E não sobra comida?”, só
sobra normalmente a comida dos pratos dos clientes que deixaram um bocadinho. Eu gosto muito de cozinhar, já perceberam, mas também sou um gestor, tenho um projeto, tenho um negócio meu. Para não desperdiçar uma grama que seja,
temos de desenvolver técnicas, metodologias de conservação, de acondicionamento dos produtos (os produtos devem
estar sempre muito bem acondicionados em caixas herméticas, por exemplo as carnes e o peixe têm de ter um papel por
baixo para absorver os sucos, porque senão os alimentos degradam-se). E depois a sustentabilidade tem a ver com o
equilíbrio entre as nossas compras e as nossas vendas, mas também a gestão global do projeto. Na verdade, não é fácil
gerir um projeto e ao mesmo tempo querer voar.
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SUSTENTABILIDADE

entrevista

7.º G
Pedro, Raquel, Rodrigo e Rúben

Entrevista à professora Teresa Ruiz

C L U B E

do

Ambiente

Na nossa escola existe um Clube do Ambiente há mais de vinte anos, que se
reúne semanalmente, com o objetivo de criar projetos para ajudar a tornar o ambiente mais saudável.
Visto que havia muitos problemas, nomeadamente o lixo espalhado pelos
diferentes espaços da escola: a cantina, o polivalente e os espaços exteriores, o Clube do Ambiente decidiu colocar ecopontos/recipientes para a
recolha de lixo em todos os espaços interiores e exteriores. Desta forma, será
mais fácil a recolha e a seleção dos diferentes resíduos.
Este Clube é coordenado pela professora de Ciências Naturais e de Matemática
Teresa Ruiz. omos falar com ela.

“Daqui a 32 anos será impossível ir à praia.”
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A sustentabilidade do ambiente foi
uma das razões para criar este clube?
Foi uma delas. Este clube chama-se
“Clube do Ambiente e das Florestas”. A
sustentabilidade aparece quando falamos
de ecologia. A primeira intenção foi mesmo proteção das florestas, a sustentabilidade e a manutenção dos recursos.

com o objetivo de ensinar atitudes ecológicas para preservar a natureza. Queremos
que todos os alunos olhem à sua volta
e reflitam, para preservar a natureza.
Queremos que todos os alunos olhem à
sua volta e notem muitas diferenças, pois
muita coisa se modificou em termos de
natureza.

Há quanto tempo foi criado este projeto?
Este clube é mais antigo do que eu aqui
na escola. Já estou aqui há quase vinte
anos. Quando eu vim para cá ele já existia

Qual foi o projeto que lhe deu mais
prazer em ajudar o ambiente?
Neste momento temos muitos projetos, nomeadamente, concursos a nível
regional: recolhemos papel e plástico.
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Neste caso, todo o plástico que for enviado vai
ser pesado, armazenado e comparado com o
peso de outras escolas. A escola vencedora tem
um prémio em material para a sua escola. Assim,
podemos ter coisas novas, como por exemplo quadros interativos, visitas de estudo, etc. Toda a comunidade escolar pode participar. Neste momento, temos empresas que
vêm cá trazer cartão e o plástico, em vez de os deitarem no
caixote do lixo normal, fazem recolha seletiva e trazem-nos
para aqui para serem pesados. Esse peso é revertido para
a nossa escola; assim, elas também participam na melhoria
da nossa escola.
Temos ainda outros projetos como ações de formação. Por
exemplo, os meninos do 2.º ciclo costumam fazer a separação de resíduos. Temos também um concurso de reciclagem de óleos que consiste em trazer óleo usado de casa
em garrafas, evitando assim que se deite nos canos e polua
as águas. Quem participa recebe prémios.

do dia Mundial da Água e das Florestas; Embelezamento
da escola.

Que projeto tem para este ano?
Para este ano tenho vários projetos: Concurso Galardão
Verde; Concurso “A peso”; Concursos de Natal; Exposição

Quantos alunos pertencem a este clube?
Temos cerca de 60 alunos inscritos, mas nem todos podem
vir às atividades por falta de horário.

O que prevê para o futuro do ambiente, se o homem
continuar a ter atos inconscientes?
Um estudo da revista Science diz que em 2048 não será
possível pescar. Quer isto dizer que daqui a 32 anos será
impossível ir à praia, da mesma maneira que vamos hoje.
O que significa que o planeta não nos perdoa nenhuma das
“asneiras” que estivemos a fazer até hoje e que, portanto,
nos irá eliminar, bem como a todas as outras espécies, e
isso é preocupante.
Quais são as principais dificuldades que este clube enfrenta?
Este ano, o clube do ambiente tem um grande problema:
falta de alunos, uma vez que os horários coincidem com as
aulas de apoio.

“Um estudo da revista Science diz que em 2048 não será possível pescar.
(...) o planeta não nos perdoa nenhuma das “asneiras” que estivemos a fazer até
hoje e que, portanto, nos irá eliminar, bem como a todas as outras espécies,
e isso é preocupante.”
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SUSTENTABILIDADE

entre nós

Alimentação

7.º C

Tatiana Moreira

O futuro da alimentação

O

nosso futuro pode estar perdido.
A sociedade está cada vez mais a aderir ao consumismo. Sempre que uma pessoa
entra num hipermercado, tem o hábito de comprar alguns produtos, mesmo não precisando.
O grande problema deste ciclo vicioso é que quantos mais produtos forem vendidos
mais produtos as empresas fabricam, logo estas têm uma produção mais em massa
pondo em questão a qualidade, com recurso frequente a químicos prejudiciais à saúde.
Quando entramos, por exemplo, num hipermercado e vemos as frutas muito brilhantes
e com muito bom aspeto, comprámo-las de imediato. Mas, o que realmente importa, o
sabor, afinal de contas é fraco.
Os produtos orgânicos são os alimentos sem tratamentos químicos: muitas vezes têm
mau aspeto, mas são saborosos. Hoje em dia, há cada vez mais pessoas que procuram estes alimentos, pois já fazem parte de muitas vidas. Dou como exemplos: as
ervas aromáticas - a salsa, a hortelã; as frutas - avelã, banana, uva, noz, pera, mirtilo;
legumes - beterraba, brócolos, alho, batata, alface e espinafres, entre outros.
Estes alimentos são muito falados e cada vez mais divulgados, podemos ter a certeza
de que são de qualidade. Podem ser produzidos em casa, numa horta, ou até numa
estufa. Aqueles que não tiveram as condições necessárias para a sua produção podem
procurar locais de confiança onde os podem comprar, tendo a certeza de que vêm de
uma estufa ou de uma horta. Um dos locais onde se vende este tipo de alimentos é a
feira. O preço é também um ponto a favor, pois nunca são tão caros como nas grandes
superfícies comerciais. Digamos que são acessíveis.
É destes alimentos que temos de aprender a gostar, pois vão decidir uma parte do
nosso futuro.
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C L U B E
do

Ambiente

5.º F

Alerta!

O

s alunos do 5.º F da Escola Básica de Ribeirão estão preocupados com o ambiente sustentável em contexto escolar.
Desde o início deste ano, foram notórios certos aspetos relativamente ao espaço que mereceram algumas considerações
por parte destes discentes.
O primeiro contacto com todo este local foi positivo, tendo havido, no entanto, alguns menos favoráveis.
É uma escola localizada num espaço muito central, com água potável, reservatórios destinados a fazer separação de lixos,
transportes públicos para todas as freguesias da área.
No entanto, há ainda aspetos que merecem ser corrigidos para que seja uma escola amiga do ambiente: torneiras que
pingam, porque não são corretamente fechadas ou por estarem avariadas; autoclismos que funcionam mal; diferentes tipos
de lixo que não estão devidamente separados nos ecopontos existentes; chicletes depositadas por vezes em espaços indevidos; plásticos e papéis que se encontram no chão; a luz piloto dos equipamentos ligados sem estarem a ser utilizados
e utilização e uso excessivo dos transportes privados na deslocação entre casa e a escola.
Para que o meio ambiente seja mais sustentável, as pessoas devem adotar comportamentos cívicos, em harmonia com a
natureza.
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E S C R I B O M ANI A S
Ana Paula Pinto
Coordenadora do Projeto

Retoma das atividades

O

projeto Escribomanias retomou as suas atividades de escrita em outuro, obdecendo
a tipologias textuais selecionadas pelas equipas de trabalho de cada ano de ensino.
Estas produções escritas ajudam a divulgar um pouco do trabalho que se tem realizado nas
oficinas de escrita, levadas a cabo pelos docentes de Português de todo o Agrupamento.
Os trabalhos podem ser lidos e apreciados no livro do Escribomanias, na página da escola
e no blogue da Biblioteca.

7.º C
Beatriz Rocha

https://www.youtube.com/watch?v=2nCoZiL628g

Querido livro

h t t p : / / w r i t e r s p a r t y. c o m /
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Querido livro, porque me deixaste?
Só tu me sabias compreender
Através do teu escrever!
Eras alegre e bem disposto;
As palavras que lia em ti
Eram as que sentia!
Sinto falta de passear as mãos
Nas tuas páginas e sentir o cheiro
De uma nova aventura.
Sinto falta da tua capa, para me abrigar
Sinto falta do teu longo título.
Sinto falta das tuas imagens
Extravagantes, grande e coloridas.
Querido livro, porque me deixaste?
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7.º I

Carta
Florença, 15 de março de 1513

Querida família
Escrevo esta carta, pois sinto saudades de todos e quero que saibam que me encontro bem.
Passei a noite de Natal na gruta de Belém. A sensação naquele local é fantástica, como se fosse mágico. Senti a presença
do filho de Deus e a felicidade de todos os peregrinos que ali se encontravam.
Após visitar vários lugares sagrados, em Jerusalém, iniciei a minha viagem de regresso, por isso parti de Jafa até Ravena,
onde durante o percurso de barco atravessei uma tempestado perigosa.
Acabei por visitar Veneza a convite do mercador. A cidade construída sobre as águas é fantástica... Não tenho palavras
para descrever a sua beleza. As gôndolas, que flutuavam nos diferentes canais da cidade, levaram-me a conhecer vários
monumentos. O meu amigo, o mercador de Veneza, contou-me uma linda história de amor que vos irei contar quando
estivermos juntos.
Encontro-me, agora, em Florença hospedado na casa de um banqueiro, o Averardo. Ele é muito simpático e tem amigos
muito cultos. Um deles, Filippo, deu-me a conhecer o célebre pintor Giotto e o famoso poeta que escreveu “A Divina
Comédia”.
Não vejo a hora de vos abraçar e contar as aventuras vividas nesta longa viagem.
Prometo-vos chegar aí antes do Natal.
Um abraço apertado.
O Cavaleiro

5.º C

Receita para ser feliz

Apresentamos uma receita extra especial. Vamos então preparar a felicidade.
Ingredientes:
1 boa dose de atenção
1 ou 2 amigos
a sua família
2 chávenas de abraços bem apertados
1 mão cheia de carinho
4 colheres de paz
2 pozinhos mágicos de alegria
Cobertura:
a maior quantidade possível de amor
3 pitadas de amizade
Modo de preparação:
Para a elaboração desta receita maravilhosa, é necessário estarmos bem dispostos, com pensamentos positivos, para que
tudo corra bem.
Pegue nos seus ingredientes, com muito cuidado. Coloque-os num recipiente e mexa muito bem com a sua batedeira
mágica até ficar uma massa volumosa e misteriosa.
Para finalizar, leve ao forno e verifique se o seu sorriso está no mínimo a 15.º.
Para a cobertura do seu preparado, coloque a maior quantidade de amor possível e 3 pitadas de amizade.
Saboreie o seu preparado à volta da sua lareira com quem mais ama.
Não se esqueça de tirar uma fotografia para mais tarde recordar.
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E S C R I B O M ANI A S

5.º A
A poluição do mar

https://www.google.pt/search?q=peixes+mortos&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjducLiiKfSAhVBlhQKHeJiBNMQ_AUICCgB&biw=1536&bih=755#imgrc=sNaG2tih-9wUcM:

N

uma tarde de outono, o Stuart resolveu dar um passeio pela praia. Estava a comer uns
rebuçados e à medida que os comia ia atirando os papéis para o mar.
Foi então que lhe pareceu ouvir uma vozinha suave de alguém que dizia:
- Mas que estás tu a fazer? Não vês que estás a poluir o mar?
- Quem és tu?- perguntou o menino atónito.
- Eu sou o Peixe Falante e estou aqui a implorar que pares de poluir o mar, porque estou
quase a sufocar com tanto lixo à minha volta. Vem comigo e vê como tu e muitos outros estão a destruir o mundo marinho. - implorou o peixe.
O Stuart ficou um pouco confuso, mas aceitou o convite e lá foi. Colocou-se às cavalitas do
Peixe Falante e, à medida que ia ganhando profundidade, ia ficando cada vez mais chocado
com a poluição que via. A beleza do oceano estava a tornar-se num autêntico depósito de
lixo e os peixes estavam pálidos e tristes.
O menino perguntou então ao seu novo amigo:
- Mas de onde vem todo este entulho?
- Ainda perguntas? – interrogou ele aborrecido. - O ser humano e meninos como tu são
os únicos responsáveis. Em vez de fazerem a devida reciclagem, estão constantemente a
poluir tudo à sua volta.
O menino ficou preocupado, arrependeu-se da sua atitude e resolveu mudar dali em diante.
Pensou numa solução e informou:
- Vou começar por fazer uma campanha de sensibilização lá na escola e, com a ajuda de
alguns amigos, vamos começar por limpar o areal.
O peixe agradeceu e exclamou:
- O mais importante é a vossa mudança de atitude. Pensem que a nossa sobrevivência depende de todos vós!
E dito isto, desapareceu!
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5.º G

Terra, planeta poluído!

A

exploração desequilibrada dos recursos naturais efetuada pelo ser humano provoca sérios estragos no planeta terra
e as consequências são catastróficas.
O planeta azul, outrora tão belo e aprazível, está a transformar-se num terrível e asfixiante planeta cinzento, graças à
poluição que paira pela atmosfera, pela água e pela terra.
A poluição atmosférica é causada pelos fumos das fábricas e gases dos motores, pelos incêndios e queimadas a céu
aberto, trazendo graves consequências: chuvas ácidas, efeito de estufa e diminuição da camada de ozono, bem como
alterações climatéricas, doenças respiratórias, cardíacas e doenças do sistema nervoso.
A poluição aquática é causada pelos esgotos domésticos e industriais despejados nos rios e no mar, pelos líquidos das
lixeiras que se infiltram no solo, pela utilização de pesticidas e fertilizantes na agricultura, pelo derrame de petróleo e outros
combustíveis no mar. Tudo isto contribui para a contaminação das águas, dos rios e ribeiras e para a morte de plantas e
animais.
A poluição dos solos aumenta a produção de lixo e de esgotos, quer domésticos, quer industriais e a utilização de pesticidas na agricultura. Este tipo de poluição origina a morte de animais e plantas, a contaminação das águas e até pode causar
doenças ao ser humano. Aliado a tudo isto verifica-se uma constante desflorestação que consiste na diminuição das áreas
florestais, provocando diminuição da biodiversidade, redução de oxigénio na atmosfera, alterações climatéricas e aumento
da erosão dos terrenos.
Tem de haver uma intervenção urgente por parte de todos nós, de forma a evitar uma catástrofe a curto e médio prazo.
Temos de inverter esta calamidade que se está a apoderar do nosso planeta.
As reservas e parques naturais contribuem para a valorização das paisagens e conservação da flora e da fauna.
A atmosfera, os oceanos, o solo e as florestas são vítimas da falta de consciência de quem polui e destrói.
Tudo isto se deve à ação do homem, pois é ele o único causador de toda esta desgraça.

Obrigado, professora!

E

ra uma vez um menino chamado Zé Manel.
Como ele gostava de desenhar, ia todos os intervalos para a biblioteca da escola. Sempre que lá estava, arrancava muitas
folhas para fazer desenhos. Muitos desenhos ficavam mal e ele deitava-os ao caixote do lixo em vez de os reciclar.
Entretanto tocou a campainha da escola, ele saiu da biblioteca e foi para a aula de Ciências. O tema da aula era a desflorestação. A professora projetou imagens de florestas completamente destruídas e devastadas. O Zé Manel, incrédulo,
perguntou à professora:
- Estas imagens são verdadeiras?
- Sim, Zé Manel! Infelizmente são verdadeiras. Imensas florestas, em todo o mundo, já se encontram neste estado.
-respondeu a professora.
A aula terminou rapidamente e o Zé Manel regressou a casa. Quando lá chegou perguntou aos pais:
- Este fim de semana podemos ir dar um passeio pela floresta? Mas antes de irmos, vamos comprar umas sementes para
plantar.
- Os pais admiraram-se com o estranho pedido, mas concordaram.
O fim de semana chegou.
Logo pela manhã, foram os três para a floresta, mas quando lá chegaram viram a floresta toda queimada. O Zé Manel
pensou logo na aula de Ciências. Ficou muito triste, mas não se atrapalhou. Saiu do carro, pegou no saco das sementes e
numa pá e começou logo a plantar. Os pais perceberam rapidamente o objetivo do passeio e resolveram ajudá-lo. Algumas
pessoas que estavam por lá aproximaram-se deles e, vendo-os a plantar com tanto entusiasmo, também fizeram o mesmo.
O dia passou rapidamente. Estavam todos cansados, mas felizes, pois ajudaram a contribuir para um mundo melhor!
O Zé Manel, a partir daí, começou sempre a reciclar.
Fez um bonito desenho e ofereceu-o à professora de Ciências em agradecimento pelo dia em que ela o esclareceu e alertou para um tema tão importante.
É urgente parar com a destruição do planeta!
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ESCOLA BÁSICA
DE R I B E I R Ã O

Biblioteca com novo projeto
Integrado no Plano de Ação Estratégico da Escola, a “Hora da leitura na biblioteca” surge como um projeto
inovador que visa combater os elevados níveis de iliteracia dos alunos e pretende despertar e
promover o gosto pela leitura. Tendo-se constatado que o 7.º ano apresentava um elevado número de retenções
de alunos, a Biblioteca, em articulação com os docentes de Português, elaborou um projeto que abrange todas
as turmas do 7.º ano. Foram selecionadas algumas obras adequadas a esta faixa etária e cada turma escolheu o
livro que irá ler. Este projeto de leitura deverá contemplar todas as disciplinas curriculares e sustentar o Plano de
cada Turma.

Encontro com
escritora
Aurélia Azevedo

Coordenadora da Biblioteca

“Leiam, porque é
mesmo divertido.”
24
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Foi com entusiasmo que todos os alunos do 6.º ano
participaram no encontro com Maria João Lopo de Carvalho,
autora da coleção “7 Irmãos”.Todos tinham lido pelo menos
um livro da coleção e, nas aulas de Português, tinham
preparado muitas perguntas para colocar à escritora.
A autora começou por falar dos livros da sua infância e o
livro que a inspirou para criar a coleção “7 irmãos” foi “Sou
uma Rapariga de Liceu”, de Odete Saint-Maurice. Quando
era pequena, o pior castigo que lhe podiam dar era proibi-la
de ler. Disse também que gosta muito de escrever, porque
é muito divertido.
Incitou os alunos à leitura afirmando “leiam, porque é mesmo
divertido; quem lê pensa melhor, escreve melhor, tem mais
imaginação e o músculo do cérebro fica mais exercitado.”
Quando lemos, sem darmos conta o nosso cérebro regista
tudo e a memória e o raciocínio ficam mais fortes.
Os alunos quiseram saber como era escrever um livro com
outra escritora. A autora convidada contou que era muito
interessante, porque a escritora Margarida Fonseca Santos
tem uma personalidade completamente diferente da dela e
então uma escreve um capítulo e envia para outra, e assim
vai nascendo a obra.
Os alunos estavam curiosos por saber a razão por que todos
os nomes das suas personagens tinham nomes iniciados
por “M”. Ela contou que, quando teve a ideia de fazer esta
coleção, estava a comer chocolates “m & m“ e então fez-se
luz: iria inventar uma família com muitos filhos e todos com
um nome começado por “M”- Maria, Mariana, Miguel, etc.
A este propósito chamou alunos com os nomes das suas
personagens e atribuiu-lhes as mesmas características, o
que eles acharam muito divertido.
Quando lhe perguntaram o era preciso para ser escritor, ela
revelou três condições fundamentais: 1.ª gostar de ler, 2.ª
observar e 3.ª ter capacidade de se emocionar e transportar
os sentimentos para o papel.
Todos se sentiram contagiados pela paixão com que a
autora falou do amor aos livros.
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Ler
Ler
Ler
Ler
Ler
Ler
Ler
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é
é
é
é
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aprender em silêncio!
ultrapassar barreiras!
aprender a viver a história da vida!
aprender a conviver!
imaginar!
viajar!
navegar pelo mundo inteiro!

Querida escritora
A senhora escreve a nossa vida
Os nossos pensamentos.
Cria um mundo com lápis e caneta.
Borboletas de imaginação
Voam na sua cabeça.
Nos livros que escreveu,
Viajamos pelo mundo
Cheio de aventura e mistério.
Obrigado por nos mostrar a realidade
Em livros fantásticos e originais.
6.º A
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sustentabilidade
7.º G
ESCOLA BÁSICA
DE R I B E I R Ã O

Todos podemos ajudar
Nós podemos contribuir para um mundo melhor.
Toda a gente repara que o nosso planeta está a ficar cada vez mais doente por causa de
vários fatores. A escassez de água, de plantas e de animais são algumas das grandes preocupações a nível mundial, pois sem estas riquezas naturais não viveríamos.
Apesar de tanta preocupação pela sustentabilidade do nosso planeta, uma grande parte da
população, infelizmente, ainda não se interessa.
Em alguns pontos do globo, os níveis de poluição já estão tão elevados que já são impossíveis de tratar. É o que acontece no Gana, na Ucrânia, na Indonésia, na Rússia, no Bangladesh, na Zâmbia, na Nigéria e na Argentina. Tal situação deve-se aos resíduos libertados em
espaços abertos, bem como em cursos de água.
Na nossa opinião, a poluição está a trazer vários problemas: elevado grau de doenças, má
alimentação e grave falta de higiene. Devido a isto, pessoas do mundo inteiro sofrem de
doenças pulmonares e cardiovasculares.
Nós achamos que toda a gente pode ajudar, como referimos no título, nem que seja com o
simples gesto de reciclar. Achamos também que devia existir uma lei nas fábricas que obrigasse à colocação de filtros nas chaminés. Se pensarmos bem, podemos salvar inúmeros
seres humanos com atos muito simples.
E agora lembrem-se sempre desta frase: “É mais fácil educar o monstro enquanto está a
viver a infância do que quando está a viver os tempos adultos”.
Gustavo
Henrique
João
Rúben

O que eu sei sobre “sustentabilidade”
Já sei que a sustentabilidade é a única forma de garantir a sobrevivência dos seres vivos do
nosso planeta.
Já sei que a População Mundial continua a crescer, mas os recursos naturais não acompanham esse crescimento.
Por isso, é urgente que as pessoas tomem consciência do mal que estão a fazer ao nosso
mundo. A poluição contínua, e cada vez mais agressiva, do ar, da água e do solo está a tornar a vida insustentável. Se assim continuarmos, muito brevemente a atmosfera tornar-se-á
irrespirável, a água ficará imprópria para beber e o solo deixará de produzir os alimentos
necessários para o consumo humano.
Para que isto não aconteça, a população em geral e as instituições em particular deverão
tomar medidas sérias para combater este flagelo. Essas medidas podem passar por incutir
nas pessoas mudanças de hábitos, de forma a tornar o mundo mais sustentável.
Fabiana
João Pedro
Leonardo
Maria Beatriz
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hora da leitura na biblioteca
7.º G
Na 1.ª pessoa
A nova iniciativa da biblioteca consiste na “Hora da Leitura na Biblioteca”, uma ideia da biblioteca juntamente com os professores de Português. Eu acho esta nova atividade bastante inovadora, pois os alunos vão para a biblioteca ler um livro
escolhido pela turma. No caso da nossa turma, foi o livro “A lua de Joana”, escrito por Maria Teresa Maia Gonzalez.
Esta atividade é uma ótima ideia, pois poderá fazer com que os alunos comecem a ficar mais atraídos pela leitura, o que
também contribuirá para que tenham melhores notas, levando a que haja menos reprovações no 7.º ano.
Ana Oliveira

O livro que estamos a ler conta a história de duas amigas chamadas Marta e Joana. A Marta morreu porque drogava-se e
a Joana ficou muito triste, pois sentia-se sozinha. Decidiu então começar a escrever cartas dirigidas à Marta. São essas
cartas que compõem o livro que conta a vida de Joana e de Marta. Eu recomendo a leitura desta obra.
Diana Mendes

O livro está a cativar-me porque tem muita ação e está bem contado, organizado e é muito expressivo.
Há partes que eu acho mais engraçadas do que outras. Também há partes tristes que retratam realidades pelas quais
nenhum ser humano gostaria de passar. Quando leio as partes do livro mais comoventes, parece que estou dentro da
história.
João Pedro

As drogas são muito más, não só para a saúde física, mas também para a sentimental. As drogas causam muito sofrimento. O livro A Lua de Joana retrata essa dura realidade, a história de uma menina chamada Joana que perdeu a sua melhor
amiga, a Marta, por causa das drogas. Viver com isso todos os dias é um grande desespero. Para atenuar a perda, Joana
decide escrever cartas à Marta. Eu gostei muito do livro, porque permitiu-me refletir sobre este grave problema do mundo
em que vivemos - a droga.
Rúben Azevedo

A nossa turma escolheu A lua de Joana.
Eu estou a gostar muito de ler o livro. São cartas que uma menina chamada Joana escreve para a sua melhor amiga, Marta, que morre porque consumia drogas.
O livro ensina-nos a não nos deixarmos influenciar por “maus” amigos. O que mais me impressionou foi o modo como a
Joana conseguiu aguentar a dor da morte da melhor amiga.
Sara Gonçalves

Na minha opinião, este tempo que os alunos do 7.º ano têm para ler um livro é muito importante, porque desperta nos
alunos o prazer da leitura. Ler ajuda-nos a dar menos erros ortográficos e a articular melhor as palavras. A lua de Joana
alerta todos os jovens para o sofrimento que a droga pode trazer. Ao lê-lo, apercebemo-nos da dor e da saudade de perder alguém muito próximo, um amigo, quase um irmão. A Lua de Joana é um livro que se adequa a pessoas de todas as
idades, pois envolve-nos do início ao fim.
Telmo
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6.ºA

entre nós

Pedro Alecrim

Testemunho - trabalho coletivo

A

pós a leitura da obra “Pedro Alecrim” de António Mota, nas aulas de Português, realizamos um debate sobre
a atitude da professora do Pedro que não deixava os alunos lerem os livros guardados num armário.
Na nossa opinião, por um lado, a professora agiu bem, pois ao guardar os livros no armário protegia-os como um
tesouro, dado que já sabia como os alunos são, rasgam e escrevem nos livros.
Por outro lado, não estamos de acordo, porque embora os livros sejam valiosos, não são para estarem guardados a adornar as estantes, são para serem manuseados mesmo arriscando a que se estraguem. Assim, era preferível dá-los ou nem
sequer os ter comprado.
Na nossa opinião, a professora, antes de entregar os livros aos alunos, deveria referir os cuidados a ter com eles. De seguida, deveria incentivá-los a ler para desenvolverem o seu intelecto e a sua imaginação.
Para além disso, achamos importante referir que os livros são para viver emoções e sonhar com eles, uma vez que ao lê-los damos asas à imaginação, aprendemos, viajamos e vivemos muitas aventuras.
Por fim, gostaríamos de acrescentar que, se fôssemos a professora, não teríamos tido a mesma atitude, não teríamos
guardado a sabedoria só para nós. Embora com receio que os alunos os estragassem, arriscávamos em partilhá-los, mas
sempre atentos à atitude dos alunos para com os livros.

28
JANELA DA ESCOLA _ edicao 1_ 2017.indd 28

03-03-2017 12:55:30

Escola Básica de Ribeirão
Ano letivo 2016/17
FLE – Francês Língua Estrangeira II

Thèmes à développer pour le journal scola

E S C O L A
S 1.E
le 14 G
juillet U R A
2. Les nouvelles régions françaises
3. Léonard Cohen
4. Michel Delpech
5. François Hollande
6. Monuments français
7. Fête de la gastronomie
8. Fête des familles

“Os alunos adoraram esta

NA ESCOLA DE
VA L D O S S O S
Professora Judite Azevedo
a manhã de 21 de setembro, os
alunos da escola de Valdossos
foram visitados pelos senhores
agentes da Escola Segura que, a pedido
da escola, dinamizaram a palestra sobre
segurança rodoviária. Graças a esta intervenção, os alunos tiveram a oportunidade
de consolidar alguns dos conhecimentos já
transmitidos no decorrer das aulas, ficando
a perceber melhor as regras de trânsito e
quais os procedimentos e cuidados a ter
quando circulam enquanto peões ou ciclistas.
Seguidamente houve uma demonstração
dos meios cinotécnicos da GNR no recinto
escolar. Fizeram algumas demonstrações
das habilidades dos cães, quer em termos
de obediência, quer em termos de deteção
de drogas e explosivos.
Os alunos adoraram esta atividade
demonstrando muito entusiasmo no decorrer de todas as prestações dos cães.
Para além de ser um dia muito divertido
e animado, os alunos concretizaram as
aprendizagens, aumentaram o seu conhecimento, e ficaram sensibilizados para a importância do cumprimento das regras de
trânsito. Assim se formam bons cidadãos!

N

9. Journée internationale des droits de l’enfant

atividade demonstran-

10. Sainte Cécile

do muito entusiasmo

no decorrer de todas as

11. Saint Nicolas

prestações dos cães.”

12. L’Épiphanie
13. Fêtes et jours fériés en France
14. Noël
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discussão pública
P RO J E TO
E D U C AT I VO
LO C A L

N

o âmbito do processo de Discussão Pública do Plano Estratégico para a Educação, a Diretora do nosso agrupamento,
Elsa Carneiro, a convite do Município, promoveu uma reunião com toda a comunidade educativa do Agrupamento de
Escolas de Ribeirão, no polivalente da escola, no dia 07 de outubro, pelas 18h30.
Esta reunião teve como principal objetivo alargar a discussão deste projeto ao maior número de pessoas, de forma a tornar
este processo participado, envolvendo toda a comunidade (alunos, pais e encarregados de educação, associações de
pais, associação de estudantes, diretores de turma, conselheiros, docentes e não docentes).

Maletas Pedagógicas na EB1/ JI de Sapugal em Fradelos
Professora Marisa Portela
oi com muito gosto que a nossa escola recebeu dois convidados ilustres: os Exmos. Srs. Bernardino Machado e
Camilo Castelo Branco.
Trata-se de um projeto do Município de Vila Nova de Famalicão
que apresenta nas escolas várias personalidades para depois
os alunos quando visitarem a Casa Camilo Castelo Branco e
o Museu Bernardino Machado possam já levar na “bagagem”
a história de vida de poetas, políticos e outras pessoas importantíssimas da História de Portugal.
As maletas pedagógicas são apresentadas por técnicos e técnicas pertencentes à Câmara Municipal de Famalicão e abordam
todos os museus e instituições pertencentes à oferta pedagógica.
Os alunos ficaram fascinados com as histórias de vida e o
valiosíssimo património histórico-cultural que estes marcos simbólicos nos legaram.

F

“As maletas pedagógicas (...)
abordam todos os museus
e instituições pertencentes
à oferta pedagógica.”
30
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visita de estudo

World of Discoveries

6.ºB

N

o dia 26 de outubro de 2016, a turma do 6.º B, juntamente com a turma do 6.º C, realizou, no âmbito da disciplina de
História e Geografia de Portugal, uma visita de estudo ao museu interativo do Porto.
Saímos da escola, de autocarro, às catorze horas, acompanhados pelas professoras de Educação Musical, Ciências
da Natureza e História e Geografia de Portugal.
Pelo caminho passamos por diversos locais, por vastos campos verdes e longas estradas.
Quando chegamos ao Porto, vimos a estação de S.Bento, muitos turistas pelas ruas, a ponte D. Luís, barcos no rio Douro,
elétricos e casas antigas. Neste percurso avistamos também a Torre dos Clérigos.
Chegamos ao museu e fomos bem recebidos. O Infante D. Henrique falou sobre os Descobrimentos.
Na sala seguinte foi-nos dada uma explicação sobre os diferentes barcos usados na época dos Descobrimentos.
Numa outra sala observamos mapas das rotas que os descobridores fizeram.
Mais adiante sentimos o cheiro de várias especiarias e o que mais nos agradou foi o cheirinho a canela.
Continuando a nossa visita, o guia explicou-nos que foi naquele mesmo local que se fizeram as peças para os barcos
usados nos Descobrimentos.
Finalmente, chegamos à parte mais ansiada: a viagem de barco pelos países descobertos pelos nossos antepassados.
Esta viagem teve partes assustadoras e emocionantes. As que mais nos assustaram foram o som do disparo do canhão
e um túnel dentro da boca do Adamastor. A parte mais emocionante foi a passagem pelas florestas tropicais onde vimos
réplicas de animais ferozes e pássaros verdadeiros.
No final da visita fomos às compras na loja de recordações e lanchamos numas escadas perto da saída.
Quando chegamos à escola, estávamos alegres, com mais conhecimentos sobre a História de Portugal e muito fascinados
por termos aprendido os Descobrimentos de forma divertida.
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feiras de outono
Vilarinho das Cambas
na EB de Barranhas
A Escola Básica de Barranhas promoveu, no dia 24 de outubro, a Feira
de Outono com o apoio de todos os pais e encarregados de educação. A
escola encheu-se de cheiros e sabores característicos desta época.
Os alunos assumiram, com muita responsabilidade, o seu papel de
“vendedores” e transformaram as suas mesas de sala de aula em
coloridas bancas de venda. Os produtos da horta, os frutos da época,
os bolos caseiros, as compotas, as plantas, o mel, os ovos e até alguns
trabalhinhos elaborados pelos alunos… faziam as delícias de todos os
familiares e amigos que visitaram a feira. Os alunos demonstraram grande
perícia comercial, incentivando e aliciando todos os compradores.
Neste evento, foi possível conviver e saborear um bom café, enquanto se
adquiriam os produtos angariados.
Foi um dia muito agradável, tendo sido notórios a colaboração, o interesse
e o empenho de toda a comunidade, permitindo o sucesso desta feira.
Professora Goreti Barbosa

no JI de Barranhas
Realizou-se no dia 04 de novembro a Feira de Outono no Jardim de
Infância de Barranhas-Vilarinho das Cambas, para toda a comunidade
escolar, com o apoio dos pais e encarregados de educação.
Os pais das crianças trouxeram o que de melhor se produz nas suas hortas.
As pessoas que visitaram a feirinha encontraram bolos caseiros, mel,
castanhas, legumes, ovos, frutas da época, compotas caseiras, batatas,
milho, patos, frangos, plantas, vestuário, adereços, peças decorativas e
um cafezinho para acompanhar.
As crianças, numa verdadeira experiência sensorial de grupo, observaram,
tocaram e exploraram cheiros e sabores do outono.
Agradecemos o trabalho e dedicação de todos no sucesso desta Feira de
Outono.
Educadora Deolinda Sá

a desfolhada tradicional
no JI Barranhas
Durante a Semana da Alimentação, as crianças do Jardim de Infância de
Barranhas-Vilarinho das Cambas foram visitar a Quinta da D. Odete para
participarem numa desfolhada tradicional. No final, cantaram, dançaram
ao som das concertinas e deliciaram-se com um belo lanche.
http://www.semstress.com/conservar-castanhas-assadas/

Educadora Deolinda Sá
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feiras de outono

na EB de Barranhas

no JI de Barranhas
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a desfolhada tradicional

no JI de Barranhas
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Dia das
BRUXAS

EB/JI de Sapugal - Fradelos
Professora Marisa Portela

ste dia foi comemorado com imensas doçuras e
travessuras!
Os alunos vieram mascarados de casa e a alegria
reinou todo o dia na escola de Sapugal.
Todas as turmas visitaram a casa dos horrores preparada e decorada pela associação de pais desta escola. Os
alunos foram brindados com um trabalho de expressão
plástica e receberam guloseimas.
Durante todo o dia festejou-se, em tom de brincadeira, o
Dia das Bruxas, doçuras e travessuras. Para o próximo
ano há mais!

E

JI DE VALDOSSOS NA JUNTA DE FRADELOS
Professora Judite Azevedo

N

o âmbito do desenvolvimento do projeto educativo
“Conhecendo a Nossa Terra”, as crianças visitaram
a sua Junta de Freguesia onde foram recebidas
pelo Presidente Avelino Reis. Colocaram diversas perguntas ao senhor Presidente: O que é uma Junta de Freguesia? O que faz na Junta? O que é necessário fazer para
ser Presidente?
O Sr. Presidente respondeu a estas e outras perguntas,
com muita amabilidade, conseguindo, de uma forma simples, explicar o papel social de uma Junta de Freguesia.
A visita teve como objetivo motivar e sensibilizar as crianças
para o meio social em que estão inseridas tornando-as futuras
cidadãs esclarecidas e interventivas na comunidade.
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cerimónia

Quadro de Valor e
Quadro de Excelência

“(...) premiar, publicamente, o mérito dos alunos do Agrupamento que
se destacaram no campo da Excelência, através dos resultados escolares
que obtiveram, e no campo do Valor, os que se distinguiram nas categorias
de: solidariedade, participação e iniciativa, mérito desportivo, criatividade
artística/literária e científica.”

N

o dia 09 de novembro, pelas 20h30, a Comunidade Educativa do Agrupamento de Escolas de Ribeirão encheu
o grande auditório da Casa das Artes para assistir à Cerimónia de entrega de prémios. Esta Cerimónia teve por
objetivo premiar, publicamente, o mérito dos alunos do Agrupamento que se destacaram no campo da Excelência,
através dos resultados escolares que obtiveram, e no campo do Valor, os que se distinguiram nas categorias de: solidariedade, participação e iniciativa, mérito desportivo, criatividade artística/literária e científica.
Também distinguiu alunos que foram premiados pela Organização Nacional do Concurso Internacional Canguru Matemático sem Fronteiras, pelas suas excelentes classificações no Canguru Matemático 2016.
No seu discurso, a Diretora do Agrupamento, Elsa Carneiro, agradeceu à família, primeira responsável pela educação das
crianças e jovens; agradeceu às associações e coletividades, que proporcionam diversas opções a nível social e cultural;
agradeceu às empresas que contribuem para o desenvolvimento das aprendizagens, através da disponibilização de recursos, de modo particular às Empresas Ferespe e Continental Mabor que se associaram ao evento, entregando prémios
aos alunos que se destacaram dentro de cada ciclo; agradeceu às Juntas de Freguesia pelo apoio prestado; agradeceu à
Autarquia que, com a implementação de um Projeto Educativo Local, vem complementar a educação formal e, por último,
mas de forma muito especial, agradeceu o empenho dos professores que, de forma entusiástica e otimista, souberam
inspirar estas crianças e jovens, ajudando-os a descobrir e a apropriar-se do seu próprio talento e potencialidades.
No final, referiu e agradeceu à escola, à escola como um todo: alunos, docentes e não docentes, uma vez que são o núcleo
desta construção de novos saberes. Referiu, ainda, todos os que contribuíram para a realização deste evento, nomeadamente as respetivas Associações de Pais, o CCM (Centro de Cultura Musical), o Clube de Música, a Equipa da Biblioteca,
Professores, Assistentes Operacionais, os Coordenadores de Diretores de Turma e a Coordenadora dos Professores
Titulares de Turma.
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teatro
EB/JI de Barranhas
Professora Goreti Barbosa

A

Casa das Artes, com a colaboração da Junta de Freguesia de Vilarinho das Cambas, proporcionou aos alunos desta
escola, no passado dia 09 de novembro, um espetáculo apresentado pelo grupo de Teatro Didascália, intitulado
“One Man Alone”.
Trata-se de uma peça de teatro a solo, em que o ator, apenas com gestos e objetos utilizados no dia-a-dia de um padeiro,
cria personagens e dá asas à sua imaginação, construindo uma narrativa de pequenas histórias, que se encadeiam umas
nas outras.
Os alunos aprenderam que, mesmo só com um ator, se consegue criar um espetáculo fantástico, repleto de ação e que
desperta em todos muita animação.
Foi um dia muito especial, em que todas as crianças demonstraram um enorme entusiasmo e apreço ao longo da apresentação. A interação do ator com o público foi envolvente e espontânea, tornando esta vivência 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 intervenientes que nos proporcionaram esta experiência mágica.

“Ir ao teatro é como ir à vida sem nos comprometer.”
Carlos Drummond de Andrade
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magusto

EB/JI de Barranhas
Como é tradição, mais uma vez, celebramos o S. Martinho na nossa escola. Os alunos do Jardim de Infância e os do 1.º
ciclo juntaram-se para o habitual Magusto. A festa teve início com a apresentação de uma canção entoada por cada uma
das turmas. Seguiu-se a dramatização da Lenda de S. Martinho pelos alunos finalistas. Os alunos saltaram à fogueira e
saborearam as tão apetitosas castanhas!
Professora Goreti Barbosa

“(...) a castanha é um alimento muito saudável e as
crianças foram sensibilizadas para as várias
possibilidades de confeção
deste fruto de outono.”

EB/JI de Valdossos
A comemoração do dia de S. Martinho decorreu no passado
dia 11 na EB1/JI de Valdossos no recreio escolar.
Os alunos começaram o dia com canções, pinturas alusivas
ao magusto e escrita de provérbios sobre o dia de S. Martinho.
Foi feita a tradicional fogueira para assar as castanhas, os
alunos saltaram a fogueira e deliciaram-se com as castanhas
assadas, como manda a tradição.
De modo a trabalhar a alimentação saudável, relembramos
que a castanha é um alimento muito saudável e as crianças
foram sensibilizadas para as várias possibilidades de confeção deste fruto de outono.
Também aproveitamos esta tradição para alertar para os
perigos do fogo e dos cuidados a ter.
As castanhas e bebidas foram oferta da Associação de Pais
da escola.
Professora Judite Azevedo
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magusto
http://www.myownportugal.com/sabores-fundao/

EB1/JI de Sapugal

O

Outono é sem dúvida das estações do ano preferidas pelos alunos da nossa escola!
Os alunos adoram a desfolhada, o dia das bruxas e é claro o dia de S.Martinho!
Este ano, o magusto foi num dia soalheiro, cheio de alegria, canções e danças à volta da fogueira!

Comeram-se castanhas quentinhas e assadinhas, saltámos por cima do lume da fogueira e fizemos danças de roda!
De tarde ouvimos a lenda de S. Martinho e pesquisamos na Internet as origens da celebração deste santo.
Foi uma festa!

Professora Marisa Portela
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Visita ao Museu Bernardino Machado

N

o passado dia 18 de novembro, as turmas de 3.º e 4.º anos da EB1/JI de Sapugal em Fradelos realizaram uma
visita ao Museu Bernardino Machado.
Todos os alunos percorreram o edifício e ouviram a história de vida deste ilustre famalicense. Aliás, Bernardino
teve uma vida pessoal tão fabulosa e interessante como a sua vida social e política. Este notável homem, dotado de
uma inteligência ímpar, teve um papel extraordinário na sociedade portuguesa. Todas estas curiosidades e biografia
de Bernardino Machado estão ao alcance de todos, desde que faça uma visita ao Museu. Os alunos colocaram perguntas e descobriram o imenso mundo de um dos presidentes da República Portuguesa.
Professora Marisa Portela

Corta-Mato
Escolar

O

Corta-Mato Escolar é já uma emblemática
prova de todos os Agrupamentos, não sendo o
nosso uma exceção. Uma vez mais o Agrupamento de Escolas de Ribeirão realizou o Corta-Mato
Escolar, no dia 22 de novembro, pelas 9 horas, com
a participação de cerca de 330 alunos, dos vários escalões etários, desde o 4.º ao 9.º ano de escolaridade.
A prova registou uma elevada participação de turmas
do 4.º ano. Foi excelente a jornada de promoção do
atletismo, de estilos de vida saudável e da prática
desportiva para todos.
Entusiasmo e esforço foram as emoções ao longo dessa manhã dedicada ao atletismo. Parabéns aos vencedores e a todos os participantes.
O grupo de Educação Física quer também deixar aqui
o seu agradecimento à Cruz Vermelha Portuguesa por
todo o apoio dado ao longo destes anos, à Continental
Mabor, que nos apoiou com os prémios e lanches, e à
direção da Escola.
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Vamos aprender F
a RECICLAR!

oi a partir da década de setenta que movimentos
ecologistas começaram a chamar a atenção para a sucessiva
ocorrência de desastres ecológicos, (marés negras,
acidentes nucleares), e começaram a exercer pressão sobre
os governos para a criação de um direito do ambiente. Ainda
durante esta década, surgem várias reuniões para constatar
um facto que hoje é um problema de todos: o ambiente está
sujo e é preciso limpá-lo. Hoje começamos a comprender
que o sentimento da plena cidadania neste mundo constitui
a única maneira de construir um futuro não só viavél, mas
também interessante e rico de novas possibilidades. É aqui,
na nossa casa, que estão as nossas plantas, os nossos
animais, as nossas vidas. Temos de conservá-la, temos
de ter uma nova consciência de solidariedade para ligar o
homem à natureza terrestre.
É por isso fundamental que haja uma mobilização coletiva
de todos os envolvidos neste processo, de tal forma
que cada pessoa tenha consciência de que a solução
também passa por si, nos pequenos gestos do dia-a-dia.
No momento em que nos “livramos” dos resíduos que
produzimos, devemos ter um papel ativo no sentido de
contribuir para a sua correta valorização e reciclagem.
Assim, faz todo o sentido desenvolver projetos que apelem
à sensibilização das crianças. As escolas são locais
priveligiados para a transmissão de valores que estarão
na base de novas atitudes e novos hábitos. Sensibilizar as
crianças para os problemas dos resíduos é leva-las a adotar
comportamentos e um conjunto de atitudes que implicam
o respeito pela natureza e pela sociedade. Estes foram os
objetivos desenvolvidos na sala um do Jardim de Infância
de Sapugal, durante o mês de novembro.
Tudo começou no dia 05 de junho, “Dia do Ambiente”. Neste
dia visualizamos um filme sobre o lixo que produzimos e
os desastres que ocorrem no mar. Ficou a promessa de
explorar o tema no regresso às aulas. A motivação ficou nas
crianças: quando vamos ver o filme do lixo? - perguntaram
as crianças. Voltamos a visualizar o filme e daí a chegar
ao ecoponto foi fácil. As crianças ficam sensibilizadas
quando lhes mostramos a realidade, peixes e aves mortos
pelos derrames no mar, acumulação de lixo nas lixeiras e a
consequência de um ar poluído. Aproveitando a motivação,
fizemos vários trabalhos que incluíram a separação, a
introdução de hábitos de separação na rotina do jardim, a
reciclagem no nosso ecoponto da sala e visitas ao ecoponto
local. Na área da linguagem, trabalhamos a construção de
frases para poesias, que resultou numa cantilena para uma
dramatização com o título “Varre, varre vassourinha..” e que
foi apresentado aos alunos da EB1.
É importante salientar que o interesse e a curiosidade
natural das crianças em saber mais continuam a ser uma
constante. As experiências já adquiridas permitiram alargar
os seus conhecimentos e organizar o seu raciocínio
fazendo-as emirtir juízos de valor, pensando no bem geral,
contribuindo assim para a velha máxima: “agir localmente,
pensar globalmente”.

Os meninos da sala 1
Educadora Martinha Monteiro
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O Agrupamento de Escolas de Ribeirão aceitou o
desafio lançado pelo Município na Comemoração
do Dia Internacional das Cidades Educadoras

N

o âmbito das Comemorações do Dia Internacional das Cidades Educadoras, dia 30 de novembro,
este Agrupamento de Escolas, com base na Carta dos Princípios das Cidades Educadoras, desenvolveu
atividades com os alunos de todos os níveis de ensino e envolveu toda a Comunidade Educativa.
Uma das atividades desenvolvidas foi a Pintura de um Mural, na paragem de autocarro junto à nova
entrada da Escola Básica de Ribeirão, com a escrita de frases sobre o conceito de Cidade Educadora
e com leitura pública do manifesto pelo vereador da Educação, Conhecimento e Empreendedorismo,
Leonel Rocha.
Toda a Comunidade Educativa participou nesta atividade: alunos, professores, funcionários, Presidente
do Conselho Geral, Presidente da Junta de Freguesia de Ribeirão e seus colaboradores, Associação
de Pais.
As tintas utilizadas na pintura do Mural foram patrocinadas pela Empresa Argacol S.A. tendo estado
presente, em representação da Administração da empresa, o Diretor Comercial, Virgílio Marques.
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Famalicão - uma
Cidade Educadora
Entendemos que Vila Nova de Famalicão preocupa-se com o futuro e
com o bem-estar de todos os cidadãos no campo da saúde, da educação, da justiça, do desporto, da arte,
entre outros.
Nota-se que tem havido investimento ao nível da educação, nomeadamente com a melhoria das escolas
do município, criando melhores
condições para a aprendizagem dos
alunos.
No parque público da Devesa, podemos observar animais, fazer diversas atividades, tais como: praticar
desporto, brincar, assistir a espetáculos, passear, conviver com a família e/ou amigos e relaxar.
Nos diversos museus, na Casa das
Artes e outros locais, podemos adquirir muito conhecimento e conviver com outras pessoas.
Para nós, as Cidades Educadoras
são aquelas que respeitam as sociedades e que ficarão para sempre
lembradas no coração dos seus cidadãos e por quem lá passou ou viveu.
5.º F

Famalicão - uma
cidade com futuro
Esta turma considera que Vila Nova
de Famalicão é uma Cidade Educadora, porque se preocupa com o
futuro e ajuda a alcançar os nossos
sonhos.
Nesta cidade, existem várias bibliotecas, a Casa das Artes, o parque
da Devesa, as piscinas Municipais,
a Câmara Municipal, a Casa de Camilo, os bombeiros, o Hospital, museus e tantas outras coisas de que
podemos usufruir, para nos ajudar a
crescer com valores e onde a amizade e a solidariedade podem ter o
seu lugar.
Esta cidade conforta-nos e ajudanos a descobrir o Mundo.
Esta é, sem dúvida, uma boa cidade
para se viver e crescer!
5.º B
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NATAL
EB/JI de Sapugal em Fradelos

N

esta época natalícia repleta de luz, amor e paz, todos os alunos, professores, assistentes, pais e encarregados de educação viveram esta
altura com imensa harmonia. Na escola assistiu-se a uma peça de te-

atro do Jardim da Infância e entoaram-se canções tradicionais de Natal. Todos,
sem exceção, envolveram-se nas decorações de Natal na escola.
No dia 16 de dezembro, a Associação de Pais juntamente com a Junta de
Freguesia de Fradelos prepararam uma festa enorme no Centro Paroquial de
Fradelos! Houve a participação de uma cantora e fomos agraciados ainda com
uma peça de teatro muito engraçada.
No fim, jantámos todos juntos, nós, professores, alunos e pais da escola vizinha,
Valdossos, e ainda recebemos todos prendas gentilmente oferecidas pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Adelino Reis.
Foi uma festa maravilhosa!

Professora Marisa Portela
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XV EXPOSIÇÃO

NATAL ECOLÓGICO
JI DE BARRANHAS - VILARINHO DAS CAMBAS

O

Jardim de Infância de Barranhas – Vilarinho
das Cambas, participou na XV edição da
Exposição “Natal Ecológico”, organizada

pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.
Este evento tinha como principal objetivo a criação de um
trabalho original e criativo alusivo ao tema natal, tendo
como base a reutilização e reciclagem de materiais.
Com a colaboração da família, elaboramos uma árvore
de Natal feita com caixas de ovos e cápsulas de café.
A exposição esteve patente nos Serviços Educativos do
Parque da Devesa de 06 de dezembro de 2016 a 06 de
janeiro de 2017.
Educadora Deolinda Sá
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Festa de Natal

O

Agrupamento de Escolas de Ribeirão realizou a
sua Festa de Natal no polivalente da Escola, no
dia 16 de dezembro, no período da tarde, tendo como responsáveis da atividade os professores de
Educação Musical, os professores do Clube de Teatro e
a professora de Espanhol. Todos as turmas do 2.º ciclo
assistiram e/ou participaram nesta festa com grande entusiasmo, acompanhadas pelos respetivos professores.
A partir das 18 horas a Festa continuou dinamizada pela
Associação de Estudantes e pela Associação de Pais.
Os principais objetivos foram o convívio entre a comunidade educativa e a apresentação de um Projeto inovador,
por parte dos alunos – o Clube de Guias – para ser dinamizado já a partir de janeiro por todos os alunos inscritos
(cerca de cinquenta).
Este projeto visa que cada Guia seja um aluno voluntário,
que aceita a responsabilidade de se assumir como um
exemplo a seguir pelos mais novos; que seja um aluno
proativo que trabalha no sentido de fazer da sua escola
uma escola ainda melhor.
A apresentação do projeto contou com a presença do vereador da Educação, Conhecimento e Empreendedorismo,
Leonel Rocha, que assumiu o papel de “padrinho”.
No final, todos os presentes (pais, alunos professores,
funcionários, psicóloga, familiares e amigos) conviveram
de uma forma informal. Houve lugar a animação por parte
dos alunos e ainda foi servido caldo verde e outros petiscos a todos os presentes.
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Combater a gripe na EB/JI de Sapugal-Fradelos

pesar das salas da escola serem aquecidas por ar condicionado, nos recreios e no caminho para a escola, os alunos
têm que enfrentar o rigoroso inverno das últimas semanas. Assim, professores, alunos, assistentes e pais da escola
de Sapugal têm implementado várias contingências para superar o frio e evitar gripes e constipações tão comuns
nesta altura do ano.
Na escola, os professores têm feito concursos para determinar que alunos vêm mais quentinhos, ou seja, quem veste mais
roupa; têm também alertado para as crianças beberem muitos líquidos e têm promovido a visualização de filmes sobre
como combater o vírus da gripe.

A

Professora Marisa Portela
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Fradelos-EB/JI de Sapugal
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N

o início de janeiro, os alunos da nossa escola foram dar as boas-vindas
ao novo ano a toda a gente!
Elaboraram as suas coroas nas aulas, com muito gosto e brilhos, vi-

eram trajados de reis e cantaram músicas ensaiadas pelos professores à comunidade de Fradelos.
Os alunos, professoras e professores, educadoras e assistentes da EB/JI de Sapugal desejam a todos um ano próspero, repleto de saúde e muito amor.
Bom ano!

Professora Marisa Portela
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EB de Lousado

Encontro com Autores
Professora Eva Santos

L

uísa Ducla Soares é uma conceituada e acarinhada
autora de literatura infantojuvenil com mais de uma
centena de livros publicados. Daniel Completo, licenciado em Educação Musical, é compositor e realiza espetáculos infantis, desenvolvendo visitas de autor com ações
de incentivo à leitura junto de escolas. Em parceria, desenvolvem um projeto em que os textos da autora ganham uma
nova dimensão e sonoridade, ao som da música e da voz
de Daniel Completo.
No dia 23 de janeiro, tivemos a oportunidade de os receber
na nossa escola! E?
En-can-ta-do-ra!
Encantadora é a palavra que melhor define a tarde passada com Luísa Ducla Soares e Daniel Completo. Com vários
objetivos, entre eles, formar leitores e fomentar o gosto pelo
livro, recebemos a visita da escritora e do compositor Daniel
Completo que nos apresentaram o livro Dos pés à cabeça.
Este livro-CD, previamente trabalhado nas salas de aula,
foi interpretado pelo Daniel, que interagiu, de uma forma divertida, com todos os alunos. Foi incrível conhecer o rosto
da voz que ouvíamos no CD! Entre canções, foram colocadas algumas questões à escritora Luísa Ducla Soares, que
se mostrou muito divertida e acessível e partilhou alguns
episódios da sua vida pessoal e profissional.
A sessão decorreu de uma forma simples, encantadora e
cativante e os alunos participaram de forma entusiasta,
cantando as músicas do compositor e sabendo, “dos pés à
cabeça”, os poemas da poetisa.
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EXPOSIÇÃO

“Percurso da Continental
por Terras Famalicenses”

Manuel Carvalho

Coordenador das Atividades

N

o âmbito do projeto “Empresa na Escola”, a empresa Continental/Mabor convidou o Agrupamento de Escolas de
Ribeirão a visitar a sua exposição “Percurso da Continental por Terras Famalicenses” que esteve aberta ao público
até fevereiro na Casa do Território, junto ao Parque da Devesa. Desta forma, foi proporcionado às turmas do oitavo

ano de escolaridade visitarem a exposição nos dias 10, 11 e 12 de janeiro.
Com esta exposição, a Continental evidenciou, perante o grande público, as excelentes relações de proximidade e de cordialidade que tem com a comunidade local e com as diferentes instituições.
Nesta exposição foi possível analisar todo um percurso histórico da empresa, nomeadamente, através de alguns documentos que datam do início da aquisição da empresa Mabor por parte da empresa Alemã Continental e onde esteve também
evidenciada a reestruturação das antigas instalações da Mabor numa das mais modernas instalações da Continental. Foi
possível ver também um alargado portefólio fotográfico que continha alguns dos momentos marcantes da história da empresa e dos seus colaboradores.
Um técnico da Continental orientou uma palestra, dirigida aos alunos, relacionada com as fases de construção do fabrico
dos pneus, mostrando as diferentes matérias-primas e como estas se combinam até se chegar ao produto final.
O Agrupamento de Escolas de Ribeirão agradece, uma vez mais, à Continental/Mabor a sua amabilidade ao convidar os
nossos alunos a estarem presentes na sua exposição.
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“Com esta exposição, a Continental permitiu evidenciar, perante
o grande público, as excelentes relações de proximidade
e de cordialidade que tem com a comunidade
local e com as diferentes instituições.”

testemunhos

Oficina
de Gramática
e de Leitura
OGL

O

Cavaleiro da Dinamarca narra uma história emocionante e cheia de aventuras.
Ana Francisca Faria, 7.º E

luminar a árvore de Natal é importante para guiar os
que andam perdidos.
Clara Dias, 7.º I

I

O

Cavaleiro ensina-nos a nunca desistir dos nossos
sonhos e a não quebrar as nossas promessas.
Ana Lia, 7.º E

O

Cavaleiro da Dinamarca é um livro rico ao nível da
arte, da cultura e das tradições.
Mariana Sá, 7.º B

É

uma obra onde se destaca uma personagem, o Cavaleiro, com uma grande força de vontade, pois não
desistiu até chegar ao seu destino.
Vânia Ferreira, 7.º E

O

livro é interessante e aprendemos que a lealdade e
a amizade são valores importantes na vida.
Simão Silva e Sara Dias, 7.º F

A

promessa que o Cavaleiro fez à sua família fê-lo recusar vários convites em cidades ricas e fantásticas.
Confirmei que a família é o mais importante na nossa
vida.
Filipa Costa, 7.º A

U

ma narrativa com várias histórias encaixadas. A
que mais me comoveu foi a de Vanina e Guidobaldo, pois o amor venceu.
Alexandra Guimarães, 7.º A

Eunice Gonçalves, 7.º D

Nas aulas de OGL, as turmas do 7.º ano leram a obra O Cavaleiro da
Dinamarca da conhecida escritora, Sophia de Mello Breyner Andresen, indicado
pelas Metas Curriculares para o trabalho da Educação Literária.
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projeto

A família vem ao JI
JI DE BARRANHAS-VILARINHO DAS CAMBAS

Este projeto tem como objetivo convidar os familiares das crianças a dinamizarem atividades e a estabelecer uma maior ligação entre a escola e a família.
Educadora Deolinda Sá
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projeto

Crescer
a Brincar
Foi

com grande entusiasmo e

imensa alegria que a EB1/JI de
Sapugal, em Fradelos, recebeu a
visita do Lupinhas.
Que surpresa formidável!
As

turmas

ouviram

dos

1.º

e

atentamente

recomendações

2.º

anos

todas

deste

as

grande

amigo e fizeram-se compromissos
para o futuro!

O Lupinhas
na
EB1/JI de Sapugal em Fradelos
Professora Marisa Portela

O projeto Crescer a Brincar continua
a dar os seus frutos e é essencial
para a instrução dos nossos alunos.
São

trabalhados

valores

tais

como: Cidadania, Solidariedade e
Educação.
Esta

iniciativa,

organizada

pela

Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão em conjunto com
o

Agrupamento

de

Escolas

de

Ribeirão, é muito importante para
que os alunos continuem motivados
e empenhados na consolidação de
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Notícias do
Clube de FERROMODELISMO
António Matos
Coordenador

Plano de atividades para 2016/2017
stá praticamente definido o Plano de Atividades para 2016/2017. Deste, destacam-se a visita ao Museu Ferroviário da Macinhata do Vouga, a participação em vários encontros de módulos, a realização de um concurso
de fotografia digital e o arranque do projeto de construção de módulos em norma “Maquetren”, para permitir uma
maior facilidade de divulgação das atividades do Clube junto da comunidade escolar e mesmo noutras escolas do
Agrupamento.

E

Entroncamento!
Culminando as atividades do Clube em 2016, alguns membros do
mesmo deslocaram-se, em maio, ao Museu Nacional Ferroviário,
no Entroncamento. Apesar do mau tempo, a deslocação (sempre em comboio…) decorreu de acordo com o programa definido,
permitindo um visita descontraída ao núcleo museológico e ao
complexo onde se encontram algumas das relíquias do material
circulante nacional. A repetir brevemente!

Novidades do material circundante
O nosso patrocinador – FERESPE, continua a presentear-nos
com peças que constituem verdadeiras relíquias para qualquer
ferromodelista. Acabou assim de chegar à nossa estação uma
magnífica composição do TGV Thalys. O Thalys é uma rede de
comboios de alta velocidade entre Paris, Bruxelas, Colónia e
Amsterdão. Esta linha é partilhada com os comboios da Eurostar
que circulam de Paris ou Bruxelas para Londres (via Lille) pelo
Eurotúnel e pelos comboios TGV da rede francesa.

É Natal!
Mais uma vez o nosso patrocinador oficial – FERESPE fez o favor de presentear os membros deste Clube com um conjunto de
magníficas peças. Fica assim reforçado o acervo ferroviário, com
a promessa de muitas horas bem passadas na companhia destas
maravilhas.

Visita ao Encontro de Módulos em Lousado
No dia 19 de novembro, os membros deste Clube deslocaram-se
ao Museu Ferroviário de Lousado para participar em mais um encontro organizado pelo grupo de Módulos de Comboios do Norte.
Reunião temática, dedicada desta vez às 1400 da CP, foi novamente um momento de boa disposição, partilha de conhecimentos e mostra das últimas novidades.
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TRANSFORMING OUR WORLD:
THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
This Agenda is a plan of action for people, planet and

world onto a sustainable and resilient path. As we embark on

prosperity. It also seeks to strengthen universal peace

this collective journey, we pledge that no one will be left behind.

in larger freedom. We recognise that eradicating pov-

The 17 Sustainable Development Goals and 169 targets

erty in all its forms and dimensions, including extreme

which we are announcing today demonstrate the scale

poverty, is the greatest global challenge and an indis-

and ambition of this new universal Agenda. They seek to

pensable

development.

build on the Millennium Development Goals and complete

All countries and all stakeholders, acting in collaborative part-

what these did not achieve. They seek to realize the human

nership, will implement this plan. We are resolved to free the

rights of all and to achieve gender equality and the empow-

human race from the tyranny of poverty and want and to heal

erment of all women and girls. They are integrated and in-

and secure our planet. We are determined to take the bold and

divisible and balance the three dimensions of sustainable

transformative steps which are urgently needed to shift the

development: the economic, social and environmental.

requirement
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Español

Las navidades en la escuela

L

os alumnos del sétimo curso de los grupos A e B han participado en
la fiesta navideña, el día dieciséis de diciembre, cantando la canción

“Ven a cantar que ya llegó la navidad”.
A todos los que han escuchado les ha encantado la interpretación de los
alumnos.
¡Enhorabuena a todos!

Alumnos del 9.º curso del grupo B

Viajando por España
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La Saint Nicolas
en France

F
L E
Français
Langue
Étrangère

Curiosités
Beatriz Soares
Márcia Ramos
Mónica Azevedo
8.º F

3
1
2

5
4

6

8

9

7

10
11

12
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Pedro Oliveira, 7.º F

Solutions
1. Rennes
2. Cheminée
3. Lumière
4. Décembre
5. Décorations
6. Cadeau
7. Calendrier
8. Traîneau
9. Dinde
10. Réveillon
11. Fête
12. Ange
13. Année

Joyeux Noël

13

Mots croisés de Noël

MOTS CROISÉS DE NOËL

L

6 décembre, en France, surtout dans
MOTS eleCROISÉS
DE NOËL
Nord et l’Est de la France, les enfants
fêtent la Saint-Nicolas. Mais cette tradi3
tion existe aussi dans plusieurs pays.
1

2

4

Ainsi, on fête la Saint-Nicolas aux Pays-Bas,
en Belgique, au Luxembourg, en France, en
Allemagne, en Russie,
en Autriche, en Italie,
5
en Croatie, en Slovénie, en Hongrie, en Pologne, en République tchèque, en Lituanie,
6 Bulgarie, au Royaume-Uni,
en Roumanie, en
en Ukraine en Slovaquie, en Serbie, en Grè9
ce, à Chypre et dans certains coins suisses.
8

7

Les traditions varient selon la région. mais il
10
y a une caractéristique commune de ces célébrations: la distribution
11 des cadeaux ou des
bonbons
pour les enfants. Dans beaucoup
12
d’écoles lorraines, par exemple, Saint-Nico13
las rend
visite aux enfants le 6 décembre et
leur donnent parfois des cadeaux.

1

Les ___________ tirent le traîneau du père Noël.

2

Le père Noël passe par la ____________ pour distribuer les cadeaux.

3

On met de la ________________ à l'extérieur ou à l'intérieur.

4

_____________ c’est le dernier mois de l'année.

5

Les __________________ sont sur le sapin.

6

Tu reçois au moins un _________________ à Noël.

7

Sur le ____________________ de l’Avent il y a des chocolats.

8

Le père Noël utilise un ________________ comme moyen de transport.

9

En France, la ______________c’est le plat principal de Noël.

10

On fête le ____________________le 31 décembre.

11

Noël c’est la _____________ que j’adore.

12

L’ _________________ a des des ailes mais ce n’est pas un oiseau.

13

La nouvelle ________________ commence le 1er janvier.

Pedro Oliveira, n.º 24, 7
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F
L E
Français
Langue
Étrangère

Noël - La fête magique

http://www.cuisineactuelle.fr/recettes/buche-de-noel-chocolat-orange-202321

Afonso Carvalho
Diogo Azevedo
Gonçalo Marques
João Branco
8.º F

N

oël est une fête magique.

La décoration
À la maison, on décore le sapin de Noël.
Les boules de Noël, les guirlandes lumineuses, colorées ou non, et la crèche ne
sont jamais oubliées. La Sainte Famille,
l’Enfant-Jésus, les bergers, les anges,
les Rois mages et les animaux (bœuf,
âne, moutons, chameaux) sont indispensables.
On fête Noël avec toute la famille qui
reste longtemps à table et les enfants attendent l’arrivée du père Noël qui apporte les cadeaux.
La gastronomie typique de Noël
Sur la table de Noël, il ne manque jamais
les huîtres, le fois gras, les escargots et
le saumon fumé.
C’est également l’occasion pour ouvrir
une ou plusieurs bouteilles de champagne ou apprécier des bons vins.
Au dessert, ce qui plaît le plus c’est la
bûche de Noël.

À toi de jouer!

Activités à l’école
À NE PAS MANQUER!

Associe correctement.
1. Fête Nationale Française
2. Fête de la Musique
3. Fête de la Gastronomie
4. Fête du Travail
5. Fête de la Victoire
6. La Toussaint
7. Fête de la Saint Jean

a. vingt trois septembre
b. premier mai
c. premier novembre
d. vingt et un juin
e. vingt quatre juin
f. huit mai
g. quatorze juillet
Miguel Araújo, 7.º F

Dernière semaine du 2ème trimestre:

Concours FLE

(pour les élèves de 3ème)
Première semaine du 3ème trimestre:

Lire et Découvrir
(pour les élèves de 4ème)

PARTICIPE!

Solutions
1-g; 2-d; 3-a; 4-b; 5-f; 6-c; 7-e.

59
JANELA DA ESCOLA _ edicao 1_ 2017.indd 59

03-03-2017 12:56:10

A sustentabilidade à volta da Matemática

Os números falam por si!
Globalmente, a proporção de pessoas
subnutridas em regiões em desenvolvimento caiu quase pela metade, desde 1990, de 23,3% em 1990-1992 para
12,9% em 2014-2016. Mas, atualmente,
uma em cada nove pessoas no mundo (795 milhões) ainda é subnutrida.

A cada dia, morrem 17 mil crianças a
menos do que em 1990, porém mais de

De s a f i o

seis milhões de crianças ainda morrem a
cada ano, antes do seu quinto aniversário.

Os oceanos cobrem três-quartos da

O Anselmo quer colorir as
células de uma tabela 3x3
de tal modo que as três
células de cada linha,
de cada coluna e
de cada uma das diagonais
tenham três cores diferentes.
Qual é o menor número de cores
que o Anselmo pode utilizar?

superfície da Terra, contêm 97% da
água do planeta e representam 99% da
vida no planeta em termos de volume.
Os oceanos contêm cerca de 200 mil
espécies identificadas, mas o número, na verdade, deve ser de milhões.

A
em

matrícula
países

na
em

educação

primária

desenvolvimento

chegou a 91%, mas 57 milhões de
crianças permanecem fora da escola.

60
JANELA DA ESCOLA _ edicao 1_ 2017.indd 60

03-03-2017 12:56:10

A minha
a tua
a nossa Escola!

A minha, a tua, a nossa Escola! pretende reforçar a relação do Agrupamento
com a Comunidade, valorizando-se diferentes percursos escolares e o sucesso dos nossos ex-alunos.
Esta atividade visa promover uma identidade do Agrupamento assente numa cultura de sucesso escolar e social, procurando-se com a experiência de antigos alunos que os atuais valorizem o conhecimento escolar e se sintam motivados e empenhados no seu sucesso.
Assume-se como uma atividade inclusiva, procurando uma partilha diversificada de experiências e
percursos escolares assumidamente marcados pela perseverança, dedicação e empenho, pretendendo ser impulsionadora de uma cultura de sucesso.
Nesta edição da Janela de Escola, contamos com os oportunos artigos de opinião de Leonel Rocha e
Álvaro Santos, e da entrevista inspiradora ao Chef Renato Cunha, personalidades de referência que

Entrevista ao Chef Renato Cunha

7.º C

foram nossos alunos.
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p a t r o c í n i o s
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