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Quando se ama de verdade,               
?@:+A+1"5)&;:+$<B-$.+
Amar é liberdade 
E se eu gritar, que ninguém me acuda!
Se amar é um sentimento,
Que não envolve mentiras,
Quando dizes amor falso,
Não queres que te contradiga? 
C:&;+-5&D$9>5+&%E:">$"905+
Que amor não tem explicação, 
Nem eu própria a sei! 
FG+&>$#&%:+HB5+I5>+-:+):"$J@:.+
KB$%-:+;5+$>$*+;:%/$9;5*
KB$%-:+;5+-5;5<$*+1":)B"$9;5.
É uma ferida que arde como fogo, 
C:"+>$&;+HB5+05%05*+%@:+/'+)B"$.+
Aquilo que sei é pouco, 
L$;+A+):>1=5D:+-5+-&M5".
N+5;15"$%J$+-5&D$9>5+=:B)$
E com ânsia de viver…

Amor                                                    
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EDITORIAL

03

 Cultura & Juventude

A Diretora - Iolanda Sobral Torres

As crenças, os valores, os costumes, as leis, a 
./)&01'&'0234#&5'67/'8&9/):6'"#:'$;:39$+,&.'&'
cultura de um povo.

 À juventude cabe o desígnio de fazer perpetuar a 
cultura do seu país, através de uma intervenção crítica 
e participada na sociedade, contribuindo, assim, para a 
construção de um mundo mais justo, mais humano, mais 
,/3+&39:1'.&$6'):6%/36*<:05

É preciso acreditar nos jovens, ajudá-los a crescer e 
comprometê-los neste processo de (re)construção de um 
país que se apresenta desiludido, desmotivado e sem ca-
pacidade para sonhar que é condição essencial para olhar 
o presente como uma oportunidade para a construção de 
um futuro melhor para todos.

Não podemos deixar que os jovens desistam perante 
os obstáculos, devemos incentivá-los a lutar pelos seus 
$;:&$61'.:6./'"#&3;/'6:39:.'"#:'&6';$+,#0;&;:61'%:0&'
sua complexidade, parecem inultrapassáveis.

Enquanto for possível incutir nos jovens a capacidade 
de sonhar, fazê-los crer que podem contribuir para a trans-
formação da sociedade, proporcionando-lhes condições 
para que se envolvam em projetos que visem melhorar as 
condições de vida das pessoas, em que a solidariedade 
saia reforçada. Deste modo, estaremos a contribuir para 
que eles acreditem que podem realizar alguns dos seus 
sonhos, que vale a pena lutar por ideais, que a solida-
riedade pode melhorar muito a vida daquele 
que está ao seu lado e que o egoísmo não 
lhes permitira ainda aperceber-se da neces-
sidade do “outro”.

Sabemos que a apropriação da cultura, 
por parte dos jovens, nem sempre é feita de 
forma construtiva, daí nos depararmos com 
uma grande diversidade de interesses, moti-
vada por situações diversas, sendo, a maio-
ria das vezes, de origem social. 

A Escola constitui-se como um espaço 
determinante para ajudar os jovens a cons-
truir o seu futuro, a dar sentido à sua vida, 
fomentando o seu envolvimento nas tomadas 
de decisão, munindo-os de capacidades que 
0=:6'%:).$9&.':3,&)&)'/6';:6&+/6',/.'"#:'
se vão deparando, ao longo da vida, de for-
ma crítica, responsável e empreendedora. 

A Escola deve ser valorizada por 
toda a sociedade, como uma institui-
ção onde o “saber” ocupa um lugar 
fundamental e que terá efeitos deter-
minantes na vida futura dos seus alu-
nos. 

>66$69$./61'&9#&0.:39:1'&'#.&'4)&3;:';$+,#0;&;:':.'
conciliar os interesses dos jovens com os da Escola, o 
que provoca uma forte tensão na relação Escola/jovens, 
com origem nas profundas alterações que vêm aconte-
cendo na sociedade, nomeadamente das resultantes da 
,)$6:':,/3?.$,&1'+3&3,:$)&':'6/,$&0'"#:'&'!#)/%&':1':.'
particular, Portugal atravessam.

Como ajudar os jovens a reconhecerem que a Es-
cola se constitui como uma alavanca que os ajudará a 
tornarem-se uns cidadãos interventivos, com capacidade 
para inovar, empreender, capazes de encontrar soluções 
para todas as situações difíceis que vão surgindo no seu 
quotidiano? 

!69:'@'/'4)&3;:';:6&+/'"#:'6:',/0/,&'A':6,/0&1'A'B#-
ventude e à família.
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! Banco de Exames e Provas 

Disponível na página do GAVE, o !"#$%&'(& )*"+(,& (& -.%/", é um arquivo de todos os instrumentos de 

avaliação externa concebidos desde 1997. Podem ser consultados e descarregados os ficheiros relativos às 

provas de aferição, às provas de exame nacional (dos ensinos básico e secundário) e aos testes intermédios.  

Com esta iniciativa, o GAVE pretende “facilitar e agilizar a consulta de exames e provas, disponibilizando 

uma nova funcionalidade de pesquisa”. 

Disponível em http://bi.gave.min-edu.pt/exames/  

 

! Informação Base de Dados Alunos Plano de Melhoria 

Relativamente ao preenchimento da Base de Dados dos alunos a data limite para o preenchimento 

da base e eventuais alterações é o fim do mês de fevereiro. A partir desta altura os dados 

recolhidos por esta equipa não poderão sofrer alterações. 

Os passos seguintes do trabalho passarão pelo preenchimento, por parte dos alunos, de um 

inquérito que avaliará a sua perceção à aplicação do Plano de Melhoria. Será realizado online e por 

amostragem e decorrerá até ao fim do 2.º período. Brevemente serão disponibilizadas mais 

informações. 

Os dados serão posteriormente cruzados com a base de dados e o tratamento estatístico será feito 

pela equipa do Observatório da Lusíada. As conclusões serão posteriormente comunicados a toda a 

comunidade escolar. 

 

! Datas para a realização das Provas de Aferição (1.º ciclo) e Provas Finais (2.º e 3.º ciclos) 

Foi publicado, em 10 de fevereiro, o Despacho n.º 1942/2012 que define as datas a realização das 

Provas de Aferição (1.º ciclo) e Provas Finais (2.º e 3.º ciclos). 

 

Fevereiro de 2012 

A Equipa de Avaliação Interna 
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Ana Magalhães, n.º 1 e Marcelo Santos, n.º 19 
 7.ºG*

*Colaboradores da JANELA DA ESCOLA

Exposição de PRESÉPIOS

Política dos 4Rs no espírito natalício

Como estudámos a obra “A Estrelinha Pálida”, de Pe-
dro Seromenho, a nossa turma foi convidada a assistir 
ao encontro com este escritor, que decorreu no dia 2 de 
dezembro, na nossa escola. 

O autor falou-nos sobre a sua carreira como escritor, 
dos livros que já publicou e leu quatro histórias.

Além disso, fez um desenho sobre a obra lida em ape-
nas um minuto. Foi sensacional!!!

C/'+3&0';/':3,/39)/1'/'D)#3/'E$&6'%:;$#F0=:'%&)&'8&-
zer o desenho de um dragão, que Pedro Seromenho, gen-
tilmente, ofereceu à nossa turma.

Visita do escritor Pedro Seromenho

Os Alunos do 6.ºH

Há 4Rs a ter em conta para bem do ambiente: REDU-
ZIR, RECICLAR, REUTILIZAR e RESTAURAR o que não 
nos faz falta. Com o objetivo de concretizar esta política, 
usando materiais essencialmente recuperados ou reapro-
veitados, os alunos das turmas de 9.º ano, com a colabo-
ração dos professores de educação tecnológica, desen-
volveram presépios sui generis e, sobretudo, ecológicos.

Este trabalho visou ainda reforçar a metodologia do 
trabalho de projeto; valorizar a criatividade associada ao 
sentido ecológico dos alunos do 9.º ano, que frequentam 
as aulas de educação tecnológica, assim como promover 
a troca e a partilha de ideias, sempre proveitosa.

Os presépios estiveram expostos para toda a comu-
nidade escolar, no polivalente da nossa escola, durante o 
mês de dezembro. A montagem e desmontagem da ex-
posição foram da responsabilidade dos alunos da turma 
E do 9.º ano.
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Decorreu, no passado dia 14 de dezembro, na can9
tina da Escola Básica de Ribeirão, a atividade “Noël à 
la française”, organizada pelas Professoras de Fran9
)O;+9+N%$+C$B=$+F&>P5;*+N;;B%J@:+C$0"Q)&:*+R;$65=+S$9
;$=*+R;$65=+T:-"&#B5;+5+,B"-5;+U&$;.

A iniciativa, prevista no Plano Anual de Atividades, foi 
delineada e concretizada com o intuito de fomentar o gos-
to quer pela cultura, quer pela língua francesa; passando 

pela aplicação de conteúdos lecionados em contexto de 
sala de aula; bem como promover o espírito de entreajuda 
e solidariedade, não descurando a interdisciplinaridade.

Os alunos de Francês Iniciação e CEF 5, (num total 
de nove turmas), deslocaram-se à cantina, alguns durante 
o intervalo grande da manhã e outros no da tarde, acom-
panhados pelos professores escalonados para o efeito, 
onde foram surpreendidos, quer pela decoração do es-
paço, com recurso às cores da bandeira francesa - “bleu, 
blanc, rouge” – e cartazes, contendo ilustrações e expres-
sões em francês, elaborados pela turma CEF 5; quer pela 
exposição de alguns produtos tipicamente gauleses, de-
<$;&.:39:'$;:39$+,&;/6':.'0234#&'8)&3,:6&':1'+3&0.:39:1'
presenteados com um pequeno almoço/lanche diferente. 
Assim, os alunos puderam degustar algumas iguarias, 
tais como: “brioches, croissants, pains aux raisins, pains 
au chocolat, génoises, sablés à la noix de coco, sablés 
fourrés à la noisette, biscuits à la canelle, petits prince au 
chocolat, gâteaux fourrage au chocolat e jus de fruits.” 

Todos os produtos mencionados foram oferecidos 
pelo hipermercado E-Leclerc de Vila Nova de Famalicão 
que se mostrou disponível e interessado em colaborar, 
desde o primeiro contacto. 

Ouvido o público-alvo desta iniciativa, constatou-se o 
sucesso da atividade.

FRANÇA na escola de Ribeirão

“Noël à la française”

Língua e produtos gauleses à mesa

“Brioches, croissants, pains aux raisins, pains au chocolat, génoises, sablés à la noix de coco, 

sablés fourrés à la noisette, biscuits à la canelle, petits prince au chocolat, 

gâteaux fourrage au chocolat et jus de fruits.” 

A Professora - Isabel Casal

IN LOCO
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As professoras de francês organizaram o “Noël à la 
française”, atividade destinada a todos os alunos da nossa 
escola que têm francês língua estrangeira, nível iniciação. 
A atividade decorreu no refeitório, no dia 14 de dezembro.

As docentes pretenderam mostrar alguns dos hábitos 
culturais e gastronómicos dos franceses.

Foi servido um lanche, da parte da manhã, e outro da 
parte da tarde. Foram servidos croissants, bolachas, tos-
tas, pão com sabor a menta, pães com chocolate e outros 
tipos de bolos acompanhados por sumos.

Todos estes produtos de origem francesa foram, ama-
velmente, oferecidos pelo hipermercado E-Leclerc de Vila 
Nova de Famalicão.

Queremos agradecer o empenho das professoras en-
volvidas e ao hipermercado E-Leclerc que patrocinou e 
ofereceu todos os produtos.

Achámos esta iniciativa muito interessante e divertida. 
Gostámos muito do lanche, os produtos franceses são de-
liciosos. Consideramos que esta atividade deveria repetir-
-se, para podermos também conhecer produtos ingleses 
e espanhóis.

Consideramos que essa atividade foi muito produtiva, 
uma vez que nos deu a oportunidade de conhecer mais 
alguns dos muitos alimentos franceses. A ideia foi muito 
original. Deveria ser repetida mais vezes. 

Foi muito giro, divertido e interessante. Estava tudo 
muito bem apresentado e com um ar apetitoso.

A turma reconhece e agradece o trabalho das profes-
soras assim como a colaboração do hipermercado E-Le-
clerc de Famalicão.

No dia 14 de dezembro, realizou-se a atividade “Noël 
à la française” no refeitório da Escola Básica de Ribei-
rão, que pretendeu dar a conhecer alguns dos produtos 
referentes à gastronomia francesa aos alunos que estão a 
iniciar a aprendizagem do francês língua estrangeira. Esta 
atividade foi patrocinada pelo hipermercado de Famalicão 
´E-Leclerc que contribuiu com os produtos que foram ser-
vidos aos alunos da parte da manhã e da tarde. Adorámos 
participar e todos mantiveram uma postura correta. Esta 
iniciativa permitiu alargar os nossos conhecimentos não 
só linguísticos, mas também culturais.

Foi, sem dúvida, uma atividade muito saborosa. Os 
produtos franceses que foram servidos são deliciosos. 
Esta atividade permitiu aplicar alguns conteúdos apren-
didos nas aulas tais como as fórmulas de saudação e de 
agradecimento. Além disso, possibilitou um convívio sau-
dável entre os alunos das turmas que estiveram connos-
co, da parte da tarde.

Antes de darmos a nossa opinião propriamente dita, 
gostávamos de agradecer a colaboração por parte do hi-
permercado E-Leclerc por nos ter proporcionado os doces 
da gastronomia francesa.

Foi uma iniciativa bastante divertida e saborosa, pois 
possibilitou-nos provar os tais doces que eram deliciosos 
e cuja maior parte não conhecíamos, pois são alimentos 
que não fazem parte da nossa alimentação. 

Todos disseram que adoraram a atividade e que esta 
deveria acontecer mais vezes. Todos a acharam muito di-
vertida. 

Adorámos os bolos, as bolachas, os croissants e os 
restantes doces que nos foram oferecidos. As bebidas es-
tavam estupendas. Foi muito divertido comermos todos 
juntos.

A nossa turma gostou muito do pequeno lanche de 
francês e achamos que deveria repetir-se. 

Aliás, queríamos mais chocolates!

TESTEMUNHOS

Os Alunos do 7.ºA

Os Alunos do 7.ºC

Os Alunos do 7.ºE

Os Alunos do 7.ºH

Os Alunos do 7.ºG

Os Alunos do 7.ºF

Os Alunos do 7.ºD

Os Alunos do 7.ºB

Recolha efetuada por 
Ana Silva, n.º 1; Catarina Ramos, n.º 10 

e José Almeida, n.º 12, 
7.ºC

Colaboradores da JANELA DA ESCOLA

IN LOCO
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C":<50:++9++VS=&>$+F:)&$=+5+5()')&$+%$;+$1"5%-&M$#5%;W

IN LOCO

Ao longo deste ano letivo, a turma F do sétimo ano  
:69*'&'%&)9$,$%&)'3/'%)/B:9/'G'H0$.&'I/,$&0':'!+,*,$&'3&6'
Aprendizagens” cujos dinamizadores são a Dr.ª Iolanda 
Sobral Torres, Diretora do Agrupamento de Escolas de 
Ribeirão, e todos os professores da Turma. 

No decurso do primeiro período, os alunos desta Tur-
ma contribuíram para a concretização deste projeto, reali-
zando várias atividades nas diversas disciplinas. O ponto 
de partida foi o conto “Arroz do Céu” de José Rodrigues 
Miguéis que analisaram na disciplina de língua portugue-
sa.

Assim, os alunos começaram por fazer uma pesquisa 
sobre a vida e a obra deste escritor e redigiram vários 
9:J9/61'37/'6?'K$/K$K0$/4)*+,/61'.&6'9&.K@.'.:36&4:36'
alusivas ao tema da solidariedade que ilustraram com de-
senhos bem bonitos!  

Todas as disciplinas apresentaram projetos para a 
turma trabalhar, desde a elaboração de cartazes à reali-
zação de um pedipaper - que contou com a colaboração 
de todas as disciplinas - passando pela conceção de pos-
tais tridimensionais e a realização de dois powerpoints 
(um na disciplina de história e outro na disciplina de fran-
cês língua estrangeira II). 

Os alunos trabalharam de forma lúdica e pedagógica, 
ou seja, ao mesmo tempo que punham em prática conhe-
cimentos adquiridos, desenvolviam entre eles um clima 
de partilha e de boa disposição que contribuiu para uma 
melhor aprendizagem. 

 Todos os alunos gostaram de participar neste projeto 
e aguardam, com alguma expetativa, a continuação do 
mesmo! Aproveitam para agradecer terem sido uma das 
duas turmas selecionadas! 

                               Os Alunos do 7.ºF

PortalMath

Matemática online

PortalMath, um blog para melhorares a tua nota a Matemática e não só... Aqui, podes encontrar problemas, desa-
+/61'B/4/61'+,=&6';:'9)&K&0=/1'+,=&6'8/).&9$<&61'"#:69L:6F&#0&1'.$3$F9:69:61'+,=&6';:'&<&0$&M7/1'N:69:6'O39:).@;$/6'
e Exames Nacionais, tudo com as respetivas soluções e/ou sugestões de resolução.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++XRFRYN9?!F+5>2+/0012331:"0$=>$0/.4:"-1"5;;.):>
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!"#$%&'()*"+,),-&.(*"#$)#/#"0#1"%'#$#+)#"+,"+*$$,"#$.*-,2"+*"3+,-"4*"567")'(1#$)'#2"8',9,$":$"
%'*;#$$*',$"4#"<4=.,9>*"?=$(.,-"4#$)#"#$),0#-#.(1#+)*"4#"#+$(+*"@=#"*'8,+(A,',1"#$)#"#/#+-

)*2")#+4*"#+/*-/(4*"*=)'*$"#-#1#+)*$".=B,$"%,')(.(%,9>*"#".*-,0*',9>*";*',1";=+4,1#+),($"%,',"
@=#",";#$),";*$$#"=1"/#'4,4#('*"$=.#$$*C

D",%'#$#+),9>*"4*"#$%#)E.=-*"#"*"$*1"3.,',1",".,'8*"4,"D$$*.(,9>*"4#"<$)=4,+)#$"4,"#$-

.*-,6"D"4#.*',9>*"4*"%,-.*";*(";#(),"%#-*$"F'=%*$"4#"<GH"#"4#"<4=.,9>*"G($=,-6"D"D$$*.(,9>*"
4#"I,($"),10J1".*-,0*'*="%,',"@=#"*"#$%#)E.=-*";*$$#"=1"$=.#$$*2"%*($"8,',+)(="@=#"+>*"K*=-

/#$$#"@=,($@=#'"4($)L'0(*$2"=1,"/#A"@=#"*"%*-(/,-#+)#"#',"%*=.*"%,',"),+),"8#+)#C"D-J1"4($$*2"
,"D$$*.(,9>*"4#"I,($",%'*/#()*=","*%*')=+(4,4#"%,',"4(+,1(A,'"=1".*+.='$*"4#"4*.#$",0$*-=-

),1#+)#"4#-(.(*$*$6
D$".,+9M#$"4#"N,),-"4*1(+,',1","+*()#"1,$2"+#$),"@=,4',"'#%-#),"4#")',4(9M#$2"+>*";*("#$-

@=#.(4,","%'*0-#1E)(.,"4*".*')#"4*$"%(+K#('*$"4#"N,),-6"D$$(12")*4*$"*$"%'#$#+)#$"%=4#',1"
4#-(.(,'O$#".*1"=1,"%#@=#+,"#$)P'(,2"#+.#+,4,"#".,+),4,"%*'",-8=+$",-=+*$"4*"Q67",+*"4#"#$.*-

-,'(4,4#2"(+)()=-,4,"RS"%'*.=',"4#"=1"%(+K#('*T6
U*1*","1L$(.,";*(","%'*),8*+($),"4,"+*()#2"/E'(,$"%#9,$";*',1"(+)#'%'#),4,$6"I#-,"%'(1#(',"

/#A2"*"U#+)'*"4#"U=-)=',"?=$(.,-"O"U*+$#'/,)P'(*"4#"?L$(.,"4,"DVHDG<"WUU?X"%,')(.(%*=".*1"=1"
8'=%*"4#",-=+*$6"D"H=+,"4,"<$.*-,"),10J1"+>*"%*4(,";,-),'",*"#+.*+)'*"#"%'#$#+)#*=","%-,)#(,"
.*1"0#-*$")'#.K*$"1=$(.,($6

Y*(2"(+4=0(),/#-1#+)#2"=1,"+*()#"1,8+&3.,2"*+4#"*".*+/&/(*"$,=4E/#-"#$)#/#"%'#$#+)#"4*"(+&-
.(*",)J",*"316

?:&05+L$#%Q()$

Festa de Natal

Bruna Fonseca, n.º 9
 Ricardo Oliveira, n.º 21

7.ºC
Colaboradores da JANELA DA ESCOLA

IN LOCO
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O Grupo de teatro 7 Mares apresentou a peça “Auto 
da Barca do Inferno” na nossa escola. Todas as turmas 
do 9.º ano assistiram, pois foi a obra estudada na disci-
plina de língua portuguesa, no primeiro período. Foi uma 
surpresa a forma como eles apresentaram a peça. Anali-
sámos a obra, mas nunca a tínhamos visto representada. 

De um modo geral, gostámos das várias apresenta-
ções, pois todas captaram a nossa atenção. A cena do 
Parvo, porque nos pareceu muito original. Ele dançou, 
cantou, dizia piadas atrás de piadas, animou toda a gente, 
conseguiu fazer, durante muito tempo, uma voz diferen-
te e engraçada e não parava de nos fazer rir. A cena do 
Frade e a da Florença porque, quando entraram com o 
garrafão, a animação foi total no nosso polivalente. Toda 
a gente ria, batia palmas e conseguiram demonstrar como 
era o clero naquela época. A melhor parte do Procurador 
e do Corregedor foi o procurador estar a imitá-lo. A parte 
do Sapateiro foi hilariante, porque interveio com o público, 
pois ele engraxou os sapatos a certos elementos da pla-
teia. A Brígida Vaz conseguiu interpretar o seu papel na 
perfeição e ainda envolveu uma aluna do 9.º ano da nossa 
:6,/0&P'>'0$4&M7/'"#:'+Q:)&.':39):'/'6@,#0/'RSO':'/6';$&6'
de hoje foi espetacular! 

Toda a gente gostou muito da peça, porque os ato-
res interagiram com o público e isso cativou os presentes, 
chegando ao ponto de todos quererem mais, não tendo 
dado conta do tempo passar...

Queremos agradecer a todos os artistas por nos terem 
dado uma tarde diferente e cheia de alegria! Valeu a pena 
ter estado presente!

Bruno Rodrigues, n.º 8, 9.ºA

!+Z.[N+5+:+Auto da Barca do Inferno

No âmbito da disciplina de Ciências Físico-químicas, 
no laboratório, a professora Maria Jesus Sá preparou uma 
atividade experimental com os seus alunos. Essa experi-
ência começou com uma breve explicação sobre o porquê 
da atividade e, depois, com a formação de grupos de tra-
balho. 

De seguida, começámos com a atividade experimen-
tal de mecânica: a construção de uma balança, de uma 
)/0;&3&'9)$%0&1';:'#.&',&9&%#09&':1'%/)'+.1';:'#.',&))/P

A balança é um instrumento que utilizamos para medir 
o peso de um objeto. A balança que criámos foi formada 
por uma vara em contrabalanço, com dois pratos, um de 
cada lado, e foi sustentada pelo centro da vara, num ponto 
de apoio. Ao colocarmos um objeto num dos pratos, a ba-
lança inclina-se para esse lado, por isso, para sabermos 
o peso do nosso objeto, tivemos que equilibrar os pratos. 
Quando atingimos o equilíbrio, calculámos o peso.

A roldana é uma máquina que se usa para levantar ob-
B:9/6'8&,$0.:39:P'C&':J%:)$T3,$&'"#:'+Q:./61'<:)$+,*./6'
que não foi necessário aplicar muita força para levantar 
um objeto pesado.

A catapulta é um instrumento militar que serve para o 
lançamento de objetos a longas distâncias, contudo, fun-
ciona graças à energia que armazena, ao criar tensão no 
elástico.

O carro que construímos funcionou com um sistema 
de elásticos. Ao pressionar as rodas do veículo sobre um 
9:)):3/1'/':0*69$,/'+,&'.&$6'9:36/1'&).&Q:3&3;/':3:)4$&P'
Quando libertamos o elástico, esta energia armazenada 
converte-se em energia de movimento. 

C/' +3&01' +,*./6' &' ,/3=:,:)' "#:' 9$%/' ;:'.*"#$3&6'
e materiais existem, percebemos o que é a engenharia 
:'&%:)8:$M/*./6'/6'3/66/6' ,/3=:,$.:39/6' ,$:392+,/6':'
técnicos.

\D15"&O%)&$+5>+S&O%)&$;+]Q;&):9HBQ>&)$;

Cristiana Moreira, n.º 9, 9.ºC

IN LOCO
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^.[+,B#$"+1$"$+:+_"B1:+-5+U$%J$;+`"6$%$;

O grupo de Danças 
Urbanas da nossa escola 
,0&66$+,/#F6:' :.' UPV' 0#4&)'
na sua estreia este ano leti-
vo. Várias escolas com gru-
pos de ginástica e dança 
estiveram presentes no 1.º 
encontro gímnico do Des-
porto Escolar, realizado na 
Escola E.B.2,3 Monsenhor 
Elísio Araújo, no dia 21 de 
janeiro.

O resultado obtido por 
este grupo deve-se, indu-
bitavelmente, ao empenho, 
dedicação e responsabi-
lidade individual de cada 
elemento. Com efeito, cada 
um é responsável pela sua 
caracterização pessoal e 
pela sua assiduidade aos 

treinos. Além disso, é notó-
rio, em cada um, o prazer 
de fazer sempre mais e me-
lhor. 

O apoio dos respetivos 
Encarregados de Educa-
ção foi fundamental para a 
obtenção deste resultado 
pois, para além de cola-
borarem na elaboração do 
+4#)$3/1' ,/38/).:' 6/0$,$9&-
do, ainda acompanharam o 
grupo para apoiar pessoal-
mente os seus educandos. 

Vimos assim felicitar to-
dos os elementos e desejar 
que este grupo de Danças 
Urbanas continue a ser um 
espaço de convívio, prática 
desportiva, diversão e de 
muito trabalho! 

U*+/&/(*2"%'E)(.,"4#$%*')(/,2"4(/#'$>*"

#"1=()*")',0,-K*C"

A Professora responsável
Vera Lopes

A Escola Básica de Ribeirão participou com 45 alunos 
no Corta Mato Distrital que se realizou, no dia 7 de feve-
reiro, na Pista Gêmeos Castro em Guimarães. 

A participação de todos os alunos foi muito boa, tendo 
esta escola obtido dois prémios: um 1.º lugar por equipa 
no escalão infantil masculino e um 2.º lugar por equipa no 
escalão de iniciado masculino.

Estão de parabéns todas as pessoas envolvidas neste 
projeto.

Corta Mato Distrital  

Prémios para Ribeirão

Realizou-se, no dia 1 de fevereiro de 2012, pelas 9h, 
nesta escola, o Torneio Local de Basquetebol 3x3. 

Participaram neste torneio 60 equipas (M/F), distribuí-
das pelos diferentes escalões.

Esta atividade decorreu com muito entusiasmo quer 
por parte dos participantes, quer por parte da assistência.

As duas primeiras equipas por escalão e sexo irão 
participar, no dia 7 de março, na Escola Secundária Padre 
Benjamim Salgado em Joane.

Torneio Local de Basquetebol 3x3

O Grupo de Educação Física
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Somos a turma CEF5 – 1.º ano – Serviço de Mesa e 
gostaríamos de aproveitar este espaço para falar um pou-
co sobre o nosso curso.

A nossa escola, para além das turmas do Ensino Re-
4#0&)1'/8:):,:'&04#.&6'6&2;&6'%)/+66$/3&$6'3/'W.K$9/';/6'
CEF’s, ou seja, Cursos de Educação e Formação, desti-
nados aos jovens entre os 15 e os 18 anos.

Constituem uma alternativa viável para aqueles que 
;:6:B&.' :3<:):;&)' %/)' #.&' <$&' %)/+66$/3&0$Q&39:' "#:1'
para além de possibilitar a conclusão do 3.º ciclo, confere 
aos alunos competências e formação em diversas áreas, 
preparando-os para a vida ativa.

O nosso curso é um CEF – Serviço de Mesa, do tipo 
dois (T2), pois tem a duração de dois anos. É composto 
por disciplinas de teor geral e mais teórico como é o caso 
de Língua Portuguesa, Matemática, Inglês e Francês, por 
;$6,$%0$3&6';:',&)*9:)'.&$6':6%:,2+,/':';$):,$/3&;&6'%&)&'
a área em si, como Serviços de Mesa, Serviços de Cafe-
taria e Serviços Especiais e pelas disciplinas de Educação 
Física, CMA (Cidadania e Mundo Actual) e TIC (Tecnolo-
gias de Informação e Comunicação).

De uma forma geral, sentimos que o curso está devi-
damente adaptado ao seu objetivo que é formar pessoas 
para trabalhar no ramo da hotelaria.

Gostamos do curso e, ao mesmo tempo, sentimo-nos 

úteis na escola, pois já começamos a ser requisitados 
para colaborarmos nos vários eventos e atividades que 
se vão realizando na escola, ligadas ao agrupamento, aos 
departamentos, aos grupos disciplinares e à biblioteca da 
escola. 

Sentimos, assim, que estamos a contribuir para o his-
torial da nossa escola, ajudando a transformá-la numa 
entidade viva, juntamente com todos os que dela fazem 
parte. 

S`TF!F+U\+\U`SNab!+\+]!TLNab!+c+S!?d\S\Fe

Turma CEF5 – 1.º ano - Serviço de Mesa

Pois é! O Natal já passou… No entanto, há quem de-
fenda, e cada vez mais, que Natal deve ser todos os dias 
e quando o homem quiser!

Por isso mesmo, e porque já não foi a tempo de inte-
grar a 1.ª edição desta revista, aqui nos apresentamos, a 
turma CEF5 – 1.º ano – Serviço de Mesa, com uma das 
nossas primeiras atividades práticas, onde pudemos ex-
perimentar e aprender muitas das técnicas e ensinamen-
tos que nos foram transmitidos pelo nosso formador das 
disciplinas técnicas.

De facto, a arte de bem receber tem muito que se lhe 
diga e é, sem dúvida, um tema inesgotável e que nos está 
a entusiasmar cada vez mais!

Hoje, queremos deixar-te uma sugestão para recebe-
res familiares e amigos com um toque de requinte, simpli-
cidade e bom gosto que vão fazer toda a diferença! Expe-
rimenta!

Foi a nossa sugestão para a mesa de Natal, mas que 
poderá ser, também, a da mesa da Páscoa!

Esperamos que gostes tanto dela como nós gostámos 
de a elaborar!

Uma Páscoa Feliz!

Turma CEF5 – 1.º ano – Serviço de Mesa

Eis uma sugestão para a mesa da Páscoa, 

pois um toque de requinte, simplicidade 

e bom gosto fazem toda a diferença!

`LN+L\FN+N+C\?FNT+\L+YR+\+?!F+Y\`F
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Querem ver o nosso Jogo da Glória gigante? 
Na sala azul do J.I. de Valdossos – Fradelos, estivemos a jogar 

este jogo. Éramos duas equipas: os amarelos e os vermelhos. Com 
o dado íamos percorrendo as casas e respondendo às questões e/
ou executando as tarefas que as casas ilustradas nos pediam. As 
perguntas eram sobre gravidez, nascimento, família, alimentação, di-
ferenças físicas, importância do nosso corpo e cuidados a ter com ele, 
assuntos que temos vindo a trabalhar ao longo do ano. 

Aqui os vencedores somos todos nós, pois juntos respondemos 
às perguntas: Onde estiveste antes de nascer?, Quem é a tua famí-
lia?, És menino ou menina e porquê?, O que fazer para ter dentes 
saudáveis? ou ainda dizer alimentos que ajudem a crescer de forma 
saudável. Também juntos executamos as atividades lúdicas de identi-
+,&)',=:$)/61'#6&)'/'9&9/'%&)&'):,/3=:,:)'/KB:9/6':'):,/3=:,:)'6/36P

As placas do jogo são feitas com material de desperdício e o dado 
é de plástico leve e macio.

Gostamos muito de jogar e, mais tarde, quisemos repetir este 
jogo.

Vamos conhecer o nosso corpo

Jogo da Glória

Eis o nosso 

f:#:+-$+_=G"&$+#&#$%05

A equipa dos AMARELOS

N+5HB&1$+-:;+X\TL\,d!F

As diferenças           
físicas

N0&I&-$-5;+=g-&)$;+-5+&-5%0&()$"+)/5&":;

`;$"+ :+ 0$0:+ 1$"$+

"5):%/5)5"+:6<50:;

Reconhecer sons

A sala azul do J.I. de Valdossos – Fradelos
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O Peddy-paper realizou-se na Escola Básica de Ribei-
rão, no dia 7 de fevereiro, às 14 h e 30min. Lá, fomos bem 
recebidos pelo Sargento Palhaço Atchim e, logo depois, 
começaram os jogos. Só podiam jogar três grupos de 
cada vez. Como não fomos os primeiros a partir, tivemos 
tempo de jogar matraquilhos.

H/.:M*./6'%:0&'6&0&';:'NOH'/3;:'+Q:./6'B/4/6'3/'
computador. Depois, fomos para o pavilhão Gimnodes-
portivo e para a biblioteca, onde tentámos ganhar muito 
mais dinheirinho. Mas não pensem que ganhar dinheiro 
foi fácil, tivemos de correr muito. Finalmente, fomos à loja 
onde pudemos usar o dinheiro ganho em compras.

C/'+.1'):,:K:./6'#.&'.:;&0=&';:'%&)9$,$%&M7/':'8/$-
-nos servido um lanche.

Foi uma tarde fantástica onde aprendemos que ga-
nhar dinheiro é difícil e saber poupá-lo também.

Carlos Tomás Silva
3.º ano, E.B.1 de Barranhas

Um PEDDY-PAPER muito especial para alunos dos 3.º e 4.º anos 

`L+URN+UR]\T\?Y\

Cada dia tem uma história,

uma história que aconteceu,

e nós vamos contar,

aquilo que se viveu:

foi um dia de magia,

muita cor, muita fantasia…

Foram jogos,

brincadeira, 

muita diversão.

O palhaço Atchim

era muito brincalhão.

Aprendemos a comprar,

aprendemos a poupar,

aprendemos a viver,

para que na vida 

nos saibamos defender.

X.&'.:;&0=&'3/'+3&01

foi uma emoção.

E/';$&'+,&'&'.:.?)$&1

como recordação.

Os Alunos do 4.º ano 
E.B.1 de Barranhas

`LN+YNTU\+]N?YhFYRSN

IN LOCO
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Inserido no tema de Gestão e Economia, a convite da 
Turma de Educação e Formação de Adultos (EFA) e em 
articulação com o projeto “4.º Ano a Crescer”, as turmas 
dos 3.º e 4.º anos da Escola De Barranhas, Vilarinho, par-
ticiparam, no dia sete de fevereiro, num peddy-paper que 
decorreu na escola sede do agrupamento. Esta atividade, 
organizada pelos formandos do EFA - Nível Secundário, 
tinha como objetivo ensinar as crianças a poupar e gerir 
as suas economias, ao mesmo tempo que se divertiam.

Nesta atividade, tentou-se demonstrar que se pode 
poupar a brincar. Foram apresentados às crianças jogos 
que estavam divididos em quatro etapas: a Biblioteca 

onde jogaram ao monopólio económico, a sala de Novas 
Tecnologias onde os esperavam alguns jogos virtuais e o 
Ginásio onde participaram em diversos jogos. Em todos 
/6' B/4/6' 4&3=&<&.';$3=:$)/' +,92,$/P' Y/)' +.1' %/3;/' :.'
prática o que aprenderam nos jogos anteriores, dirigiram-
-se à Loja de Compras Fictícia, onde foram confrontados 
com bens-essenciais e não-essenciais, tendo a oportuni-
dade de demonstrar os seus conhecimentos de economia.

Os alunos divertiram-se e aprenderam a poupar para 
que, num futuro melhor, consigam gerir e aplicar melhor 
as suas economias. 

C/'+3&01'9/;/6'0:<&)&.'#.&'.:;&0=&';:'%&)9$,$%&M7/P

C!`CNT+N+iTR?SNT

L$&;+&%E:">$JP5;+5>2

1>$05.B$.1035-B)$)$:>$&;3

j:"k;/:1+c+S:%;B>:+T5;1:%;'I5=

Projeto Educação+ Financeira 

Os Formandos do EFA - NS

Os Formandos do EFA - NS

Consumo Responsável foi este o tema do Workshop 
impulsionado pela turma de Educação e Formação de 
Adultos, Nível Secundário, que teve lugar no dia 10 de 
fevereiro. O Eng.º Sérgio Cruz abordou a temática numa 
palestra que, rapidamente, se tornou num diálogo inten-
so e animado. De seguida, todos os presentes foram 
convidados a experimentaram um jogo virtual durante o 
"#&0'9$3=&.';:'4:)$)'&6'+3&3M&6';:'#.&6';&6'<*)$&6'%:)-
sonagens disponíveis ao longo de doze meses. Além de 
se procurar fazer uma gestão responsável do dinheiro 
disponível, os elementos presentes tinham de procurar 
que as suas decisões melhorassem o “índice de felicida-
de” da personagem, mas não implicassem um aumento 
;&'N&J&' ;:'!68/)M/P'>' 0$9:)&,$&' +3&3,:$)&' 9&.K@.':)&'
9:69&;&'6$.#09&3:&.:39:P'Z'/KB:9$</'+3&0':)&'/K9:)'#.&'%/#%&3M&'6#K69&3,$&01'.:6./'
com os gastos imprevistos que muitas vezes ocorrem.

Este Workshop está inserido no Projeto Educação+ Financeira que é uma iniciativa 
conjunta da Universidade de Aveiro, através do Projeto Matemática Ensino (PmatE), e 
da Caixa Geral de Depósitos. Visa sensibilizar a população para as questões da Literacia 
Financeira - um conceito que se começou a vulgarizar a partir da última década, dada a 
,/369&9&M7/';&'8)&,&',&%&,$;&;:';&6'%:66/&6'%&)&'0$;&):.',/.'&6'6#&6'+3&3M&6P

Este projeto de Educação para as Finanças Pessoais visa contribuir para a formação 
;:'#.&'4:)&M7/'.&$6' $38/).&;&':'.&$6',/36,$:39:';/6';:6&+/6'+3&3,:$)/6';/';$&'&'
;$&1';/9&3;/F&';:',/.%:9T3,$&6'"#:'&'9/)3:'.&$6',/3+&39:'3&'9/.&;&';:';:,$6L:6':'3/'
:38):39&)';:';:6&+/6'./3:9*)$/61',/3;#Q$3;/F&'&'#.'8#9#)/'.&$6'&#6%$,$/6/':'+3&3,:$-
ramente mais independente.
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Nós somos os pequeninos do Jardim de Infância 
da Igreja de Vilarinho das Cambas.

Este ano estamos a trabalhar no tema “Educar 
para a Arte”, e descobrimos que a arte pode estar tão 
perto de nós, que até nem nos damos conta. Um des-
tes dias, fomos ao teatro, foi fascinante, a peça cha-
mava-se Canela, ovos e verdade e, tal como o nome 
indica, foi uma delícia ver aquelas personagens tão 
divertidas. 

Vestimos a pele de verdadeiros artistas e resolve-
mos pegar em tudo o que era reciclável para “criar”. 
Criámos animais, bonecos, tudo a partir de um sim-
ples pacote de leite vazio. É fantástico ver no que po-
demos transformar aquilo que seria lixo.

O faz de conta não foi só como artistas, também 
quisemos ser cientistas. Fizemos experiências de dis-
solução em água. Sabem o que acontece ao sal quan-
do misturado com a água?! Não? Nós não vos vamos 
dizer a resposta. Experimentem também, aí, em casa!

Na nossa horta não temos mãos a medir… as 
avós são incansáveis e nós estamos sempre prontos 
para ajudar, até porque elas só nos mimam, pois es-
tão sempre dispostas para vir contar uma história à 
nossa escola! As histórias das avós têm um “sabor” 
diferente.

As nossas aulas de dança estão a correr linda-
mente e estamos rendidos, por completo, ao poder do 
nosso corpo. No carnaval, foi a altura ideal para pra-
ticar mais um pouco da nossa dança. Depois de um 
!"#$%"&' ()*+',-.'/+%(.+01-&'!(0234-#'(56'07-',-!".'

mais.

E é assim, Amiguinhos, por aqui vamos ARTEan-
do!

Carta Aberta

Olá, Amiguinhos!

J.I.da Igreja de Vilarinho das Cambas
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A escola, ao contrário 
do que muitos pensam, 
não é “aquele lugar” onde 
as crianças passam os dias 
com a obrigação de apren-
der alguma coisa e onde 
os educadores/professores 
têm todas as responsabili-
dades. A escola e a família 
complementam-se, ou seja, 
a escola faz parte do quoti-
diano familiar da criança e 
os pais têm a responsabili-
dade de estar envolvidos no 
processo de aprendizagem 
de uma forma constante e 
consciente. A escola deve 
ser então vista como um 
prolongamento do lar, onde 
a criança socializa com os 
outros e partilha a sua roti-
na pessoal. Educar envolve 
portanto cooperação entre 
todos os responsáveis por 
este processo, cada vez 
mais dinâmico, de modo a 
consolidar a pedagogia as-
sociada à infância.

A pedido da Educado-
ra, alguns pais e familiares 
têm vindo a colaborar no 

melhoramento e embele-
zamento dos espaços exte-
riores da nossa escola. Isto 
porque o tema do nosso 
projeto curricular de turma 
é «CRESCER E APREN-
DER COM A NATUREZA» 
e portanto, neste contexto, 
temos fomentado o gosto 
pela natureza, assim como 
a prática saudável de ativi-
dades ao ar livre.

O investimento nos es-
paços exteriores é igual-
mente importante, pois 
ao ar livre as crianças 
encontram espontanea-
.:39:' ;:6&+/61' ):&0$Q&.'
descobertas sempre reno-
vadas, acedendo física e 
sensorialmente ao mun-
do do conhecimento, em 
contacto com areia, terra, 
*4#&1'[/):61':)<&61'%0&39&61'
pedras, entre outros. Desta 
forma, é fundamental que 
os espaços exteriores ofe-
reçam às crianças áreas 
aprazíveis, que permitam 
o desenvolvimento de ati-
<$;&;:6';$<:)6$+,&;&61'"#:'

favoreçam a socialização e 
integração no grupo e que 
valorizem os aspetos am-
bientais que a natureza nos 
oferece.

Com a visita do Sr. En-
genheiro Agrónomo Hum-
berto à nossa instituição, 
+,&./6' &' ,/3=:,:)' #.&'
maior diversidade de plan-
tas que temos no recreio. 
Gostamos muito da sua 
visita porque, simultanea-
mente, aprendemos a res-
peitar e a cuidar da nature-
za. Também conseguimos 
renovar as placas de iden-
9$+,&M7/' ;&6' %0&39&6' ,/.'
a brilhante colaboração da 
mãe e do avô do Tomás, do 
avô do Afonso, do pai da 
Soraia e do pai da Maria-
na, aluna do ano anterior. 
C/'+3&0';&'9&):8&1'/'3/66/'
:J9:)$/)' +,/#' $3;#K$9&<:0-
mente mais harmonioso e 
colorido. A nossa horta pe-
dagógica ainda mudou de 
lugar com a ajuda do pai 
do Marco e do Francisco. 
Fizeram uma vedação em 

madeira, colocaram terra 
3/<&':'/'9:)):3/'+,/#'%)/3-
to para a etapa seguinte. 
Ficamos muito satisfeitos 
com o novo cantinho pron-
to a ser cultivado. Outro 
espaço que renovamos foi 
um canteiro de plantas, em 
que a vedação de cones foi 
substituída por pneus que 
o pai da Ana nos ofereceu 
e que o pai da Beatriz e o 
do João colocaram no local 
com muito esforço. 

Obrigado a todos que 
connosco têm colaborado 
neste projeto de embeleza-
mento, preservação e ma-
nutenção dos espaços ex-
teriores da nossa escola. O 
envolvimento da família na 
escola é o suporte para o 
desenvolvimento das capa-
cidades afetiva, cognitiva, 
ética e de inserção social, 
,/39)$K#$3;/' 6$43$+,&9$<&-
mente para uma educação 
de sucesso, com sucesso e 
para o sucesso.

Em breve daremos 
mais notícias. 

Notícias do J.I. de Barranhas - Vilarinho das Cambas

A FAMÍLA NA ESCOLA
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A localização dos lugares constitui uma tarefa funda-
.:39&0';&'4:/4)&+&P'!69&'$.%0$,&'#.':J:),2,$/';:'/)$:3-
tação, pelo que temos de recorrer frequentemente aos 
rumos da rosa dos ventos, nomeadamente aos pontos 
cardeais (norte, sul, este e oeste) e aos pontos colaterais 
(nordeste, sudeste, noroeste e sudoeste).

Z6'%)/8:66/):6' ;:' 4:/4)&+&' ;&' 3/66&' :6,/0&' /)4&-
nizaram um concurso para o 7.º ano de escolaridade, no 
qual os alunos tinham que fazer uma rosa dos ventos, uti-
0$Q&3;/'"#&0"#:)'.&9:)$&0P'\&3M&;/'/';:6&+/1'9/;/6'G.:-
teram mãos à obra”. Surgiram trabalhos bastante originais 
cuja seleção esteve a cargo dos professores. Os melho-
res trabalhos estiveram expostos na biblioteca, durante a 
última semana letiva de dezembro.

As rosas dos ventos distinguidas pelo júri foram as 
elaboradas pelos alunos:

- Rafael Couto, n.º 23 do 7.ºB;
- Soraia Pereira, n.º 24 do 7.ºD;
- Diana Cunha, n.º 6 do 7ºF.
Estes três alunos receberam o prémio na biblioteca, 

no passado dia 1 de fevereiro, na presença dos professo-
):6';:'4:/4)&+&P

Pessoalmente, gostei muito deste concurso, pois foi 
muito divertido e competitivo.

!"#$%&'(""&%("#)(#*(&+%,-,.#/0(#1(23&4,5#&#"6735&#

ano de escolaridade, decidiram realizar um concurso que 
pretendia eleger as três melhores rosas dos ventos feitas 
pelos alunos.

No início, eu não tinha ideia do que fazer. Porém, de-
pois de muito pensar, fui ter com um vizinho, que tem jeito 
para as artes, e ele deu-me uma ajuda. Pensámos em 
várias formas de fazer a rosa dos ventos e decidimo-nos 
por uma que achámos a mais original. Demorei cerca de 
seis dias a fazê-la!

Não estava à espera de receber um prémio e nunca 
pensei que o meu trabalho fosse um dos três primeiros 
21,""3-2,)&".#$&3"#83#&07%&"#/0(#,29(3#5(19&%("#)&#/0(#&#

5(0:#;0,4)&#&#5(0#$%&'(""&%#)(#*(&+%,-,#(#<3%(7&%#)(#

Turma, Professor Manuel Carvalho, me disse que eu era a 
7(%2(3%,#21,""3-2,),.#-/0(3#5037&#2&47(47(=

 Queria agradecer aos professore e aos auxiliares de 
ação educativa que participaram nas votações, por terem 
eleito o meu trabalho e queria dar os parabéns ao primeiro 
(#,&#"(+04)&#21,""3-2,)&":

Gostei de participar nesta atividade que achei cativan-
te por ser uma maneira interessante de pôr em prática os 
nossos conhecimentos.

Diana Cunha, n.º 6, 7.ºF

Soraia Pereira, n.º 24, 7.ºD

Concurso  ROSA DOS VENTOS

Testemunho de uma vencedora

Pôr em prática os conhecimentos de GEOGRAFIA
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A Continental na Escola

Orientação Vocacional

O Professor - Vítor Mesquita

H#$)#1=+K*"4#",-=+*$"(+)#'/#+(#+)#$

Carla Ferreira

>'/)$:39&M7/'%)/+66$/3&0'8/$'K&69&39:']9$01'%/$6'&B#;/#-
-me a tomar uma decisão bastante importante para o meu 
futuro. Acho que estava bem organizado e, com apenas 
duas sessões, conseguimos obter respostas. 

Fizemos testes psicotécnicos. É verdade que foi um 
%/#,/',&36&9$</1'.&6'3/'+.'<&0:#'&'%:3&1'%:0/'.:3/6'3/'
.:#',&6/'/'):6#09&;/'8/$'&04/',/.'"#:'.:'$;:39$+,/P

Catarina Faria

A orientação vocacio-
nal ajudou-me a perce-
ber que tenho de ter um 
/KB:9$</' .&$6' ;:+3$;/1'
pois ainda gosto de muita 
coisa. Os resultados dos 
testes revelaram mais ou 
menos o que quero. Na 

segunda sessão, tiraram-
-me algumas, sobretudo 
as relacionadas com os 
cursos. 

Y/)' +.1' &,=:$' "#:'
esta iniciativa foi uma boa 
ajuda para decidir o meu 
futuro.

N*"Z10()*"4,"%,'.#'(,"#$),0#-#.(4,"#+)'#","U*+)(+#+),-"?,0*'"#"*"D8'=%,1#+)*"4#"<$.*-,$"4#"
V(0#('>*2"'#,-(A,',1O$#2"+*$"4(,$"["#"\]"4#";#/#'#('*2"+,"+*$$,"#$.*-,2"4=,$"$#$$M#$"4#"!'(#+),-

9>*"<$.*-,'"#"I'*3$$(*+,-2".*1"*",%*(*"#",.*1%,+K,1#+)*"4,"U*+)(+#+),-"?,0*'6"<$)#"%'*B#)*"
.*+)#1%-*="/(+)#",-=+*$"4*"^67",+*"4#"#$.*-,'(4,4#2".*1"*"*0B#)(/*"4#"%'*1*/#'","$=,"*'(#+),-

9>*"#$.*-,'"#"/*.,.(*+,-2";,.(-(),+4*",$$(1","$=,")*1,4,"4#"4#.($M#$6

Esta iniciativa foi muito importante. 
A orientação vocacional ajudou a decidir o meu futuro. 

Embora já tivesse uma ideia do que pretendia seguir, a 
orientação fez com que eu tivesse a certeza do curso que 
irei tirar.

>6'9@,3$,&6':)&.'.#$9/'%)/+66$/3&$61'&B#;&)&.F.:'':'
mostraram-se sempre disponíveis.

Daniel Cerqueira

IN LOCO

Sinceramente, an-
tevia o POV como uma 
aula aborrecida em que 
tivéssemos que ouvir os 
técnicos falarem sobre as 
opções existentes para o 
3/66/' 8#9#)/P' E&21' 9:)' +-
cado surpreendida com 

a interação que tiveram 
connosco. 

Os testes foram inte-
ressantes e os resultados 
levaram-me a concluir 
que tenho necessidade 
de ter um objetivo mais 
;:+3$;/P

Marta Lima
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Para comemorar o Dia de S. Valentim, 
a turma do 3.ºB da Escola Básica n.º1 de 
Ribeirão pesquisou na Internet a origem e 
tradições desta festa. Resolvemos parti-
lhar com toda a comunidade educativa o 
resultado desta pesquisa. 

LENDA 
U\+F.+XN,\?YRL

Valentim era um sacerdote do impe-
rador Cláudio II. Cláudio queria constituir 
um exército romano grande e forte, mas os 
romanos não se alistavam porque estavam 
fartos de guerras e tinham de pensar nas 
famílias que deixavam para trás...

H0*#;$/'+,/#'8#)$/6/':',/36$;:)/#'$69/'
uma traição. Então teve uma ideia: se os 
homens não fossem casados, nada os 
impediria de ir para a guerra. Assim, deci-

diu que não seriam consentidos mais ca-
samentos. O Imperador decretou então a 
proibição dos casamentos dos jovens.

Valentim não concordou com esta or-
dem do imperador e terá casado muitos 
casais em segredo. Quando foi descober-
to, prenderam-no e foi condenado à morte.    

Enquanto estava na prisão, Valentim 
):,:K$&'<$6$9&6';:'#.&'K:0&'B/<:.1'+0=&';/'
seu guarda, com quem mantinha longas 
conversas e de quem se tornou amigo.

No dia da execução da sentença, a 14 
de fevereiro, por ordem do Imperador, foi 
decapitado, tendo deixado um bilhete à 
sua amada dizendo «Do teu Valentim». 

Ao que parece, essa mensagem foi o 
início do costume de trocar mensagens 
amorosas no dia de S. Valentim, celebran-
do o dia da sua morte, a 14 de fevereiro do 
ano de 269.

Os Alunos do 3.ºB da Escola Básica n.º1 de Ribeirão

,5%-$+-5+F.+XN,\?YRL
Amor é fogo que 
arde sem se ver

Amor é fogo que arde 
sem se ver;

É ferida que dói 
e não se sente;

É um contentamento 
descontente;

É dor que desatina 
sem doer;

  
 

É um não querer mais 
que bem querer;
É solitário andar 

por entre a gente;
É nunca contentar-se 

de contente;
É cuidar que se ganha 

em se perder;

  
É querer estar preso 

por vontade;
É servir a quem 

vence, o vencedor;
É ter com quem 

nos mata lealdade.

Mas como causar 
pode seu favor
Nos corações 

humanos amizade,
Se tão contrário a si 
é o mesmo Amor?

Luís Vaz de Camões
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No passado dia 13 de fevereiro, 
os alunos do 9.º ano de escolarida-
de puderam usufruir de um encontro 
com a Dra Sara Brandão, psicóloga 
no ano anterior na nossa escola, que 
conversou com os alunos acerca da 
amizade, do amor e dos afetos. Três 
alunos pertencentes ao Clube de Lei-
tores da escola cooperaram, lendo, 
de forma bastante expressiva, excer-
tos de “O Principezinho” de Antoine 
de Saint-Exupéry, onde o autor expli-
ca o valor da amizade, assim como o 
6$43$+,&;/';&'%&0&<)&'G,&9$<&)^P'>9)&-
vés dessa leitura foi possível compre-
ender o poder da amizade e do amor. 
!3,/39)&<&.F6:' &+J&;&61' 3&6' %&):-
des do auditório, outras palavras-cha-
ve da obra, tais como “criar laços”, 
“sonhar”, “amigo/amiga”…

A expressão “Se queres um ami-
go, cativa-me!” foi utilizada pela rapo-
sa, uma personagem que o Principe-
zinho conheceu no planeta Terra. Se 
o Principezinho quer um amigo, tem 
de fazer com que este goste dele, 

através de gestos, de palavras. Tem 
de existir simpatia, ajuda, solidarieda-
de, compreensão. Ou seja, a amizade 
é um sentimento que deve ser “cons-
truído” ao longo do tempo.

Num segundo momento, a Dra 
Sara Brandão entregou a cada aluno 
uma folha de papel, pediu para todos 
a dobrarem duas vezes e rasgarem 
dois cantos. Ao abrirem as folhas, os 
alunos depararam-se com resultados 
diferentes, isso só prova que pode-
mos interpretar o que ouvimos ou le-
mos de forma diferente, conforme o 
nosso estado de espírito. Acontece o 
mesmo com a leitura de “O Principezi-
nho”, podemos retirar várias interpre-
tações desta obra, conforme a idade 
do leitor ou o seu estado de espírito.

De seguida, a Dra Sara Brandão 
realizou uma apresentação bastante 
cativante, através de um powerpoint, 
onde eram expostas várias ideias so-
bre o amor e a amizade. Os alunos 
tiveram a oportunidade de expor as 
suas opiniões e referir situações pes-

soais. No que me diz respeito, as ci-
tações que achei mais interessantes 
foram «A amizade constrói-se ao lon-
go do tempo, é feita para durar e ser 
sólida como uma rocha.» e «Adoro 
/6' &3$.&$6' %/)"#:' 67/' +@$61' &.$4/6'
e não são cruéis como alguns seres 
humanos.»

A personagem principal do li-
vro de Antoine de Saint-Exupéry é 
bastante curiosa. O Principezinho é 
uma criança que, sempre que coloca 
uma pergunta, não desiste dela. No 
entanto, quando alguém lhe coloca 
uma questão, ele nem sempre res-
ponde… Como todas as crianças, ele 
vê o mundo de uma forma diferente, 
pouco realista. Ele é muito sociável, 
pretende conhecer mais amigos, mas 
acha que os adultos, infelizmente, já 
perderam a sua alma de criança. 

Em suma, este encontro veio con-
tribuir para uma melhor compreensão 
do amor e da amizade, assim como 
da obra analisada na disciplina de lín-
gua portuguesa.

Encontro cativante

Amizade, Amor e Afetos em foco

Ana  Costa, n.º2, 9.ºB

Uma série de acontecimentos, re-
lacionados com a comemoração do 
S. Valentim, tiveram a assinatura da 
nossa turma - o CEF4 (2.º ano) - Ope-
rador de Armazenagem.

Querem saber como tudo aconte-
ceu? Tudo começou com a “crise” nos 
nossos bolsos. Passamos a explicar: 
sempre dissemos que gostaríamos 
muito de ir ao Baile de Finalistas (não 
fôssemos nós uns deles!), mas a falta 
de dinheiro ia ser um grande entrave. 

Como tal, em conversa com a 
nossa Diretora de Turma, sobre as 
preocupações que nos atingiam, ob-
tivemos toda a força e colaboração 
necessárias para podermos angariar 
alguns trocados e, ao mesmo tem-
po, fazermos uma atividade divertida, 
mas que exigia muito trabalho, cola-

boração e organização por parte de 
todos. E aí, a nossa Diretora de Tur-
ma foi um elemento fundamental.

Para além de uma feirinha onde 
havia um pouco de tudo: bolos ca-
seiros confecionados pelas nossas 
.7:61' ,=/,/0&9:61' [/):61' ;$%0/.&6'
de amor, papel fantasia e envelopes, 
tudo alusivo ao dia de S. Valentim, 
montou-se, também, no polivalente, 
uma banca, onde três alunos se res-
ponsabilizaram pelo sistema de som 
– D3 Baguette com Coelho e Vídeo 
Produções Marcelo – que animaram 
os alunos e toda a comunidade edu-
cativa com músicas, danças e dedi-
catórias. Sim, pois a dada altura, nos 
intervalos, muitos alunos se vinham 
juntar a algumas alunas da nossa tur-
ma que resolveram introduzir coreo-

4)&+&6'"#:'9$<:)&.'.#$9/6'&;:%9/6':'
seguidores.

No dia 14 de fevereiro, dois alu-
nos da turma, vestiram-se de anjos 
e andaram pelas salas a distribuir 
as cartas que os alunos da escola ti-
nham escrito.

Adorámos a experiência e gos-
taríamos de agradecer a todas as 
pessoas que a tornaram possível: os 
nossos formadores, em especial a 
nossa Diretora de Turma e a profes-
sora Ermelinda Gomes, a Dra Iolanda 
Soares, o professor António Matos, a 
professora Elsa Carneiro, não esque-
cendo a D.ª Manuela, a D.ª Idalina 
e a D.ª Adelaide e, claro está, todos 
quantos participaram e colaboraram 
nas atividades.

Obrigado(a) a todos!

O amor andou no ar… pelas mãos do CEF4 

IN LOCO

Os Alunos do CEF4
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Desenhos Disfarçados

d(12"*"U,'+,/,-"),10J1".K#8*=":"$,-,"4#"<4=.,9>*"?=$(.,-6"
?=()*$"#"0#-&$$(1*$"4#$#+K*$"4#"(+$)'=1#+)*$"1=$(.,($";,+),$(,4*$";*',1";#()*$"%#-*$"

,-=+*$"4#"4(;#'#+)#$")='1,$6"
"h;;2"@=#"),'#;,"4(;&.(-CC"i=#"4#$#+K*$"#$.*-K#'j"

"D@=("/>*",-8=+$"#k#1%-*$6"
"d#'E"@=#"J$".,%,A"4#"4#$.*0'('"@=#"(+$)'=1#+)*$"$>*j

N+\HB&1$+_"'()$+$#"$-5)5+

a colaboração preciosa, 

nesta edição, das Profes9

soras Aurélia Azevedo e 

\=;$+T&65&":+5+-:+_"B1:+

U&;)&1=&%$"+-5+R%#=O;.

N_TNU\SRL\?Y!+\FC\SRN,

A Professora - Helena Silva

IN LOCO
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Fala-se em aventura e temos logo, obrigatoriamente, 
de falar em protagonistas dessa aventura. Neste caso, os 
formandos do CEF5 – 1.º ano. 

O dia 28 de fevereiro amanheceu solarengo e, nós 
precisávamos mesmo disso, pois esperava-nos uma visi-
ta de estudo ao Porto em que a caminhada estava longa-
mente contemplada. 

Pela manhã, saímos da nossa escola para irmos apa-
nhar o comboio à Trofa, com destino a S. Bento. Cami-
nhámos pelas longas e largas ruas da cidade invicta até 
chegarmos às instalações do Jornal de Notícias (JN). Lá, 
uma equipa de técnicos e jornalistas aguardava-nos. To-
;/6'3?6'9$<:./6';$):$9/'&'#.',/0:9:'"#:'3/6'$;:39$+,&<&'
como colaboradores do JN. Sentimo-nos mesmo jornalis-
tas por uma manhã! 

Devidamente equipados, fomos convidados a assistir 
&'#.'_/)`6=/%1'/3;:',/.:M*./6'%/)'&66$69$)'&'#.'+0.:'
sobre a história e a evolução do Jornal de Notícias, desde 
o seu nascimento, em 1888, até aos nossos dias. Posto 
isto, dirigimo-nos para uma das salas, devidamente equi-
padas com computadores e demais equipamentos, onde 
uma das técnicas nos mostrou 
e explicou alguns dos conteú-
dos e conhecimentos essen-
ciais sobre o jornalismo. No 
+3&01' 8/./6' ;:6&+&;/6' &' :3-
carnar o papel de jornalistas 
e a escrever algumas notícias 
que foram colocadas no site 
do JN MediaLab, trabalhos 
que poderão ser aperfeiçoa-
dos a partir da nossa escola, 
se o desejarmos. Nos últimos 
cinco minutos, pudemos es-
crever uma notícia que nos 
incluísse, a qual foi impressa 
,/.'&6'3/66&6' 8/9/4)&+&6P'Z'
resultado desta pequena brin-
cadeira esteve exposto no po-

livalente da escola. 
I&2./6' ;/' aC' :' +Q:./6' .&$6' #.&' ,&.$3=&;&' %:-

las ruas do Porto que nos conduziriam até ao centro co-
mercial Via Catarina, onde almoçámos, todos juntos, no 
b,E/3&0;c6P'C/'+3&01'%#;:./6';&)'#.&'</09&'%:0&6'0/B&6'
do centro comercial e o mais engraçado é que vimos, con-
versámos e tirámos fotos com algumas personalidades 
conhecidas. 

Depois daquela pausa, prosseguimos a nossa visita… 
um passeio a pé até à zona ribeirinha, onde nos aguar-
dava um saboroso gelado e um passeio de barco pelo 
Douro. Durante o trajeto, pudemos ouvir algumas expli-
cações acerca das seis pontes abrangidas pelo passeio 
bem como algumas informações e curiosidades acerca 
dos monumentos, instituições e casas com história, visí-
veis do rio.

Z'+3&0';/';$&'&%)/J$.&<&F6:':'9$<:./6';:',/.:M&)'&'
fazer o caminho de regresso à estação de S. Bento. Como 
+,&<&'3/'%:),#)6/1'923=&./6'&4:3;&;/'#.&'<$6$9&'4#$&;&'
ao Arquivo Histórico/Casa do Infante que se revelou muito 
interessante, quer pelas relíquias e maravilhas arqueoló-
gicas que pudemos ver, quer pelas explicações simples e 
práticas que a guia nos transmitiu.

>4/)&'6$.1':69*<&./6'3&'):9&'+3&0P'>%):66&;/61'%/$6'
a hora do comboio aproximava-se a passos largos, diri-
gimo-nos para a estação. A viagem de regresso correu 
muito bem e irradiávamos felicidade: tinha sido um dia 
em cheio, onde despertámos para novos conhecimentos, 
contactámos com novas experiências, aprendemos, ri-
./61',/3<:)6*./61'6/3=*./61'9$)*./6'8/9/4)&+&65'

N#;/'$69/1'3#.'6?';$&1']3$,/':'"#:'+,&)*'%&)&'6:.%):'
nos nossos corações e no nosso pensamento.

Um agradecimento especial à nossa Diretora de Tur-
ma, professora Cristina Martins, e à professora  Deolinda 
Silva que nos proporcionaram esta visita e este dia mara-
vilhoso! 

CEF5-1.º ano -Serviço de Mesa
`>$+$I5%0B"$+%:+C:"0:...

IN LOCO
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!"8'=%*"4#"g($)P'(,"%'*1*/#=",",)(/(4,4#"R!"H',B#",*"-*+8*"4,"g($)P'(,T".*1"*"*0B#)(/*"4#"
4,'",".*+K#.#'"*"/#$)=E'(*"#1"4(;#'#+)#$"1*1#+)*$"K($)P'(.*$"#",$$(1"4#$#+/*-/#'"*"8*$)*"%#-,"
g($)P'(,2"4#";*'1,"-L4(.,6"I,')(+4*"4#"1*4#-*$";#1(+(+*$"#"1,$.=-(+*$2"%'#/(,1#+)#";*'+#.(4*$2"
*$",-=+*$"'#.*''#',1","4(;#'#+)#$"1,)#'(,($"%,',"*$"/#$)('#1"4#",.*'4*".*1","J%*.,"@=#"#$.*-

-K#',16"d='8(',1")',0,-K*$"1=()*"(+)#'#$$,+)#$"#";*',1"$#-#.(*+,4*$"*$"@=#"'#$%#(),/,12"4#"
=1,";*'1,"8#',-2","J%*.,"4#$#B,4,6"!$")',0,-K*$"#$)(/#',1"#k%*$)*$"+,"0(0-(*)#.,2"+,"$#1,+,"
4#"5\","5l"4#"1,'9*6"

<$),",)(/(4,4#";*("4#$#+/*-/(4,".*1"#1%#+K*"%#-,"8#+#',-(4,4#"4,$")='1,$"4,"#$.*-,6"

Idade Média - Cruzado I@,#0/'RSOOO I@,#0/'RRF'\/#,/6'&3/6'de

Y"$<5;+$:+=:%#:+-$+d&;0G"&$

Este ano, mais uma vez, a 
nossa escola aderiu ao projeto 
Parlamento dos Jovens.

É de louvar esta iniciativa do 
Ministério da Educação, ao per-
mitir que os alunos envolvidos te-
nham a oportunidade de participar 
num verdadeiro debate político.

Três alunas/deputadas esta-
rão presentes em Braga, no dia 
12 de março a representar a nos-
sa escola com o seu “Projeto de 
Recomendação” cujas medidas 
propostas visam combater a dis-

criminação social através das re-
des sociais.

É sabido que as redes sociais 
representam, hoje em dia, a forma 
de convívio de eleição dos nossos 
jovens (e não só…). No entanto, 
os perigos são imensos! É fácil de-
negrir, difamar ou, simplesmente, 
incomodar alguém, apenas com 
um click! Quantas angústias po-
dem provocar! 

É este o tema que vai ser de-
batido numa verdadeira sessão 
plenária!

A Professora - Goreti Dias

C":<50:+-5+"5):>5%-$J@:+

Debate político

O Grupo Disciplinar de História

IN LOCO
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O vírus VIH foi o tema central da 
exposição “Pensar Seguro” que es-
teve patente na biblioteca da nossa 
escola e que visou, essencialmente, 
trabalhar os mitos ou realidades as-
sociados à sexualidade com o res-
petivo esclarecimento. 

A exposição resultou de uma ati-
vidade experimental desenvolvida 
nas aulas de ciências naturais pelos 
alunos que frequentam o 9.º ano de 
escolaridade - faixa etária que come-
ça a despertar para a sexualidade. 
Assim, nas aulas de ciências natu-
rais, houve a simulação do processo 
de transmissão do vírus VIH, duran-
te uma relação sexual. Seguiu-se 
um debate sobre as formas de trans-
missão. Durante esse debate, foram 
detetadas ideias erradas relativas ao 
tema, o que é bastante comum en-

tre os jovens, sendo iniciativas deste 
género imprescindíveis em meio es-
colar.

Prevenir os diversos comporta-
mentos de risco associados às Do-
enças Sexualmente Transmissíveis 
(DST); consciencializar os jovens 
sobre as DST, as suas formas de 
prevenção e tratamento; contribuir 
para a formação pessoal e social 
dos alunos e promover a articulação 
entre a ciência/tecnologia e a socie-
dade foram os principais objetivos 
desta exposição organizada pelos 
professores de ciências naturais e 
pela equipa do PES da nossa esco-
la.

!RYZIOfgZ

C5%;$"+;5#B":p...+

João Faria, n.º 17, 7.ºG
Colaborador da 

JANELA DA ESCOLA

Para termos saúde, precisamos de cuidar bem do nosso corpo e da 
higiene dos espaços coletivos. Por isso é muito importante:

* deitar cedo e cedo erguer;
* tomar banho com frequência;
* escovar os dentes depois das refeições e antes de deitar;
* brincar ao ar livre e fazer exercício físico;
* tomar vacinas para certas doenças;
* comer doces só em dias de festa;
* comer alimentos variados como: fruta, legumes, carne, peixe, 
  ovos, pão, arroz, massa…
* beber água no intervalo das refeições;
* não beber vinho, cerveja ou outras bebidas alcoólicas;
* não fumar...

Boas práticas…

A nossa casa, a nossa escola e 
a rua onde passámos parte do nos-
so tempo devem estar limpas. O lixo 
deve ser separado e colocado em re-
cipientes apropriados.

Quem o lixo separar,

Toma boa decisão.

O Planeta vai salvar

Com cabeça e coração!

Turma SOU4 da E.B.1 do Souto-Fradelos

 
 AGRADECIMENTO   ESPECIAL

>'!"#$%&'()*+,&'&4)&;:-
ce a colaboração de um 
grupo de alunos que este 
ano letivo decidiu integrar 
a equipa que assegura a 
publicação desta revista. 

l.[S
  
Ana Silva, n.º1; Arlindo Sá, n.º 5; 
Bruna Fonseca, n.º 6; Catarina Ramos, n.º 10; 
Joana Costa, n.º 11; José Almeida, n.º 12 
e Ricardo Oliveira, n.º 21.

                                                                   

+l.[_

Ana Queirós, n.º2; Ana Sá, n.º 5; André Costa, 
n.º 8; João Faria, n.º 17; Liliana Marques, n.º 18; 
Marcelo Santos, n.º 20; Maria Carvalho, n.º 21; 
Paulo Machado, n.º 22; Rita Fereira, n.º 23 e Só-
nia Lopes, n.º 25.

+l+l+l+l

An
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Ana Catarina Silva, n.º2, 9.ºA

As ideias opostas, as frases e as opiniões sobre sen-
timentos, que foram apresentadas durante o debate, tive-
ram como função provocar-nos e pôr-nos a pensar. Comi-
go resultou, pois saí dali a questionar muitas coisas e a 
pensar de forma diferente. 

É importante participarmos neste tipo de iniciativas, 
%/$6'6:39$./F3/6'.&$6',/3+&39:6'3&6'):0&ML:6'"#:',)$&-
mos.

Catarina Gonçalves, n.º 11, 9.ºA

Leituras coloridas

O Clube de Leitores leu um excerto da obra e havia lá palavras com “cativar”, “criar laços”, “olhares”, entre 
outras que serviram de mote para a conversa que tivemos com a Dr.ª Sara Brandão: ela falou-nos sobre as 
,(%(8.(#'"4'!"#5()*"&'#-9."'-'(4-.&'('(4+:(!"'"'(#'."%(2;"#'<-4'-#'-*5.-#='>!-."+'-'$%4"'#-9."'<-4-'<(5+8(.'

alguém. A participação dos alunos foi um pouco tímida, porque não estamos habituados a falar em público, 
mas todos saíram enriquecidos deste encontro.

Esta atividade foi feita para concluir o estudo da obra 
“O Principezinho”: foram expostas palavras retiradas da 
obra, relacionadas com o amor e a amizade, e tínhamos 
que debater algumas ideias apresentadas pela antiga psi-
cóloga da escola. 

O que eu mais gostei foram as diferentes opiniões 
que foram surgindo e os ensinamentos que interiorizei 
pelo convívio com as outras turmas do 9.ºano.

Beatriz Matos, n.º 7, 9.ºA

Muitas vezes, as pessoas têm tendência a associar a 
palavra ”amor” aos companheiros de relação. Neste en-
,/39)/'+"#:$',/.'&'$;:$&';:'"#:'&.&)'%/;:'6:)'%/)'&.$-
zade, afeto, carinho por uma pessoa que conhecemos; a 
E)Ph'I&)&'D)&3;7/'8/$'.#$9/',0&)&':':6%:,2+,&'&,:),&';:6-
te assunto e gostei muito de ter estado presente, pois foi 
uma forma diferente e enriquecedora de nos pôr a pensar.

João Silva, n.º 15, 9.ºA

Achei o encontro muito interessante, pois estamos 
numa fase da nossa vida em que temos que fazer muitas 
:6,/0=&6':'&,&K&./6'%/)'+,&)',/38#6/6P'Z':3,/39)/'&B#-
dou a formarmos opiniões diferentes, a ver os problemas 
com outros olhos e a entender melhor as relações que 
vamos tendo com as pessoas que nos rodeiam. 

A amizade e o amor são dois sentimentos fundamen-
tais na nossa vida, sem eles não havia sorrisos verdadei-
ros, olhares sinceros… nada seria verdadeiramente au-
têntico. Ao longo do encontro, fomos sensibilizados para 
encontrarmos as nossas próprias respostas em relação 
às questões essenciais da vida.

Ana Machado, n.º 4, 9.ºA

Gostei da leitura expressiva feita pelo Clube de Lei-
tores e da boa projeção da voz que permitiu que todos 
saboreássemos os belos excertos da obra que estudá-
mos. Senti-me verdadeiramente “cativada” pelos assun-
tos abordados.

Rute Azevedo, n.º 21, 9.ºA

\FCNa!+iRi,R!Y\SN
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Esta obra retrata todas as crianças como elas são: 
curiosas, felizes, engraçadas e inocentes; nunca se can-
sam, nunca desistem, estão sempre com um sorriso nos 
lábios e, embora por vezes chorem por coisas simples, 
nunca estão verdadeiramente tristes. Adorei o facto de 
sempre que questionava alguma coisa, não desistir até 
/K9:)' #.&' ):6%/69&' "#:' /' 6&9$6+Q:66:P' N:39&' :39:3;:)'
as pessoas que o rodeiam e é bastante solidário, mas é 
praticamente impossível compreender os outros que são 
apressados, sendo ele tão sonhador e criativo!

Catarina Gonçalves, n.º11

É uma obra indicada 
para adolescentes que 
acham que os adultos não 
os entendem. O adolescen-
te desta história tem expe-
riências de vida semelhan-
tes à nossa: se fazemos 
uma coisa que para nós 
9:.' #.' 6$43$+,&;/1' %&)&'
/6'&;#09/6'9:)*'/#9)/':1'+,&'
logo instalada a confusão!

Foi enriquecedor ler 
:69&'/K)&1'%/$6'$;:39$+"#:$-
-me com este “principezi-
nho”.

Inês Ramalho, n.º14

O que mais gostei nesta personagem foi a forma de 
agir e falar: por causa dele, apercebi-me das grandes di-
ferenças que existem entre adultos e crianças. Os adultos 
não têm imaginação, só se preocupam com números e 
andam sempre muito atarefados. Apreciei o facto de ele 
não desistir quando fazia uma pergunta, mesmo que qui-
sessem responder-lhe, ele insistia - era uma forma inteli-
gente de mostrar a sua personalidade.

Acho que esta obra devia ser lida também pelos adul-
tos.

Jorge Pereira, n.º16

Gostei muito do principezinho! É um rapaz curioso que 
tem vontade de conhecer melhor o mundo que o rodeia e 
está sempre disposto a conhecer mais do que lhe é con-
cedido. 

Gostava de saber mais, mas por vezes não compre-
:3;$&'K:.'&6'G,/$6&6^';&'<$;&':'+,&<&'6:.'"#&0"#:)'):6-
posta. A maioria das respostas que lhe davam não o satis-
fazia. Ele queria mais, que lhe explicassem melhor, mas 
as pessoas não tinham paciência nem tempo para ele…

Ana Catarina Silva, n.º2

Esta é uma história que fala sobre tudo o que acon-
tece na nossa vida, podemos tirar grandes lições dela. 
Levou-me para lá daquilo que esperava: a forma como 
aborda a amizade torna-nos mais fortes todos os dias, 
dá ânimo para andar para a frente e não desanimar à 
%)$.:$)&';$+,#0;&;:P

Eu que não gosto de ler, senti-me “cativado” e es-
pero que muitos alunos leiam este livro e o percebam.

Paulo Viana, n.º19

GI:'"#:):6'#.'&.$4/1',&9$<&F.:P^'!69&'8)&6:'6$43$+,&'
que os amigos se conquistam com carinho, com alegria, 
mas sendo nós próprios. Devemos cativar um amigo e 
37/'9:39&)'$.%):66$/3*F0/',/.'+34$.:39/6P

Tiago Costa, n.º23

Para ser amigo é preciso esforço, conquistar a con-
+&3M&1' :' $66/' 37/' @' 8*,$0P' i' %):,$6/' 9:.%/' %&)&' /#<$-
-lo, cativá-lo com brincadeiras, mas, sobretudo, apoiá-lo 

nos momentos difíceis.

Bruno Rodrigues, n.º8

!;+$=B%:;+-:+Z.[N+5+V!+C"&%)&15M&%/:W+

Cativar é criar laços 
com alguém. 
Só criando laços 
estabelecemos 

relações, não somos 
esquecidos e 
permanecemos 

para sempre 
no coração 

das pessoas 
de quem gostamos.

Beatriz Matos, n.º7

Eu acho que a parte “cativa-me” é a mais importante 
e o seu cativar é o tempo que passamos com esse amigo 
e como aproveitamos esse tempo.

Luís Pereira, n.º17

Plano Nacional da Leitura
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Integrado no espírito do Dia dos Namo-
rados, a biblioteca promoveu um concurso 
que tinha como objetivos estimular o gosto 
pela poesia e pela descoberta. 

Partindo do célebre poema de Luís de 
Camões “Amor é fogo que arde sem se ver” 
foi feita uma mistura desordenada das pala-
vras do poema e os alunos tinham que des-
cobrir qual o poema e qual o seu autor. Este 
concurso intrigou os utentes da biblioteca 
que procuraram organizar as palavras, para 
8/).&):.'/6'<:)6/61':'+3&0.:39:',=:4&):.'
à descoberta do poema.

Muitos foram os participantes e quase 
todos acertaram. A vencedora, que teve de 
6:)'&%#)&;&'%/)'6/)9:$/1'8/$'&'I/+&'H/:0=/1'
n.º 28 do 5.ºG.

“Descobre o Poema Mistério”

Concurso

Clube de Leitores 

espalha poemas de amor

O Dia de São Valentim, na sua essência, festeja os 
sentimentos, não só de amor, mas também de amizade. 

Foi imbuído deste espírito que os alunos do Clube de 
Leitores selecionaram alguns poemas alusivos a este dia 
e decidiram presentear algumas turmas do 6.º ano com 
algumas belas declamações.

Após a surpresa inicial de verem “entrar” na sua sala 
Florbela Espanca, João de Deus, Alberto Caeiro, os alu-
nos das diferentes turmas “saborearam” este momento de 
poesia e aplaudiram, de forma entusiástica, esta iniciativa.

É dia de S. Valentim
Ele bateu à minha porta
!"#$%&'$('")(#'*&'+#"&,

-()')./'&,.)0)'(&1)'.#".)

Eu agradeci
2'3&415'&,.)0)

6)")'&4&',#""1

6#"7$&'(&')8")*)0)

Na cara dele notei
9$&'&,.)0)'3&415

A ele me agarrei
E não o beijei por um triz

:#(#,';),,&)"

6#"'#<*&')'<&0&';#$,#$

2'&4&',&('=&,1.)"

Na minha mão pegou

Ele beijou-me
>?#',)@1)'#'7$&'3)5&"

Beijei-o também
Sem me aperceber

6)")'A),)'.10&'*&'1"

6#1,'.1<=)'*&')4(#B)"

Cheguei lá a rir
C'7$&'3#1'*&'&,.")<=)"

6),,&1'#'*1)'

Muito bem acompanhada
Enquanto comia
D#<=)0)')A#"*)*)E

Ana Sá
n.º 5, 7.ºG

Colaboradora da 
JANELA DA ESCOLA

Poema

São Valentim

\FCNa!+iRi,R!Y\SN
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Foi na biblioteca
Que encontrei os meus amigos

Estes fazem-me sonhar
E põem a imaginação a funcionar

Vi crescer o nariz do Pinóquio
Que não parava de mentir

Encontrei o Capuchino Vermelho
Que do Lobo tentou fugir

Dancei com a Gata Borralheira
No baile durante o serão;

Até chegar a meia noite
Quando a magia caiu ao chão…

Resolvi ser corajoso
E em aventuras me meti
Conheci o forte Ulisses

E a guerra de Tróia venci!

Com os meus cinco amigos:
As gémeas, o Pedro, o Chico e o João

Vivemos várias aventuras
Desde o Natal às férias do verão…

A Joana conheci
Uma personagem espectacular,

Na sua lua me perdi
Até o livro acabar…

Assim sonho e vivo outras vidas,
Conheço lugares fantásticos e personagens divertidas.

Ler é saber, imaginar e crescer
Para quem gosta de aprender.

Momento do Escribomanias

Os Alunos do 7.ºG
(Trabalho apresentado na Semana da Leitura)

A Semana da Leitura 
começou da melhor forma 
com o lançamento do livro 
“Pitanga – A galinha dos 
dentes de cristal”, da auto-
ria de Ana Paula Figueiredo 
e Pedro Emanuel Figueire-
do. Ana Paula Figueiredo é 
enfermeira e resolveu es-
crever um livro que sensibi-
lizasse os jovens para a da 
higiene oral. 

Quatro turmas do 5.ºano 
participaram no encontro e 
mostraram-se encantados 
com esta história: numa 
típica aldeia da província 
de Trás-os-Montes, Pega-
rinhos, vive Pitanga uma 
linda franguinha, muito en-
graçada e destemida. A sua 
admiração pelos humanos 
cedo a levou a observá-los, 
aprendendo coisas muito in-
teressantes: os humanos to-
mam banho, lavam as mãos 
antes das refeições, comem 
alimentos variados… Por 
ser sonhadora, desejou um 
dia ter dentes para comer 

tais alimentos, passando a 
lavar todos os dias o seu 
biquinho na esperança de 
que estes surgissem. Será 
que conseguiu?

Esta história, baseada 
no sonho e fantasia dos 
autores, tem como objecti-
vo sensibilizar as crianças 
para a importância de terem 
uma boa higiene oral, assim 
como para a prevenção de 
doenças da cavidade oral 
– cárie, tártaro, gengivite, 
…. Em Portugal existem 
muitas crianças com estes 
problemas, no entanto com 
força de vontade e ajuda 
dos pais, professores e pro-
+66$/3&$6';:'6&];:'%/;:)7/'
resolvê-los.

A escritora conversou 
com os alunos e explicou-
-lhes as razões que a leva-
ram a escrever este livro e 
os alunos do 5.ºA presente-
aram toda a gente com uma 
bela dramatização dos “Dez 
Mandamentos da Higiene 
Oral”.

Lançamento do livro

Pitanga – A galinha dos dentes de cristal

A Professora - Aurélia Azevedo

d<?DND"aD"_<bHhVD
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Notícias da Associação de Estudantes

Esta foi uma iniciativa desenvolvida durante a Sema-
na da Leitura que teve como principal objetivo estimular 
o gosto pela poesia nos alunos. Um aluno de cada turma 
selecionou e preparou a declamação de um poema que 
foi apresentado na biblioteca perante todos os outros alu-
nos que estavam em representação da sua turma. Todos 
partilharam a sua POESIA. 

A atividade iniciou com “Menino Jesus”, declama-
do por Maria Bethânia e cada aluno foi apresentando o 
seu poema: “Lágrima de Preta”, de António Gedeão foi 
um dos mais aclamados, tendo sido apresentado por vá-
rios alunos, de várias turmas, sempre com “roupagens” 
diferentes; Carlos Drumond de Andrade, Maria Alberta 
Menéres, José Jorge Letria também estiveram presentes 
e foram declamados de forma muito expressiva. Vários 
alunos trouxeram poemas de Luís de Camões: uns acom-
panhados à viola, outros dramatizados, outros ditos em 
,/)/'+Q:)&.';&'K$K0$/9:,&'#.':6%&M/'%:"#:3/'%&)&'9&39&'
emoção! As “Cartas de Amor”, de Fernando Pessoa foram 
lançadas pelo chão para delícia dos presentes que assis-
tiam encantados a cada apresentação.

O Clube de Leitores também esteve presente e abri-
lhantou a atividade com vários poemas de Manuel Antó-
nio Pina e Florbela Espanca declamados com paixão e 
alegria.

Um grupo de alunos surpreendeu tudo e todos ao en-
trar na biblioteca com o texto de Joaquim Pessoa “Viver 
é…” e cada um deles recitava um excerto que falava so-
bre a vida, tendo terminado com todos em coro a recitar:” 
A vida é exigente porque é generosa. É dura porque é 
terna. É amarga porque é doce. É ela que nos coloca as 
perguntas, cabendo-nos a nós encontrar as respostas. 
Mas nada disso é um jogo. A vida é a mais séria das coi-
sas divertidas.”

Foram aplaudidos entusiasticamente!
Para terminar, foi servido um lanche confecionado pe-

los alunos do curso CEF5 - serviço de mesa, que serviu 
um saboroso chá e umas deliciosas bolachas.

Viveram-se momentos únicos de partilha de poesia o 
que mostra que há muitos e bons leitores na nossa escola. 

É importante “plantar” sementes” e este tipo de inicia-
tivas são “terreno fértil”, para que elas se desenvolvam.

Poesia com sabores
A Professora - Aurélia azevedo

Informamos que a Associação de Estudantes já exis-
te na nossa Escola. Os alunos que a compõem perten-
cem à turma A do 8.º ano de escolaridade. O nosso obje-
tivo é agradar aos colegas e, ao mesmo tempo, angariar 
fundos para investir na Escola por forma a, assim, po-
dermos contribuir para um clima escolar mais agradável.

Em fevereiro, realizámos a Noite de Cinema, que foi 
um grande sucesso. Ainda temos outros eventos agen-
dados, tais como um concurso de perguntas sobre cultu-

ra geral e torneios de futsal ou basquetebol. 
Vamos levar a cabo também, com a ajuda dos pro-

fessores, um concurso para se adotar o logótipo da AE. 
Poderão saber mais novidades sobre as atividades 

nos placares da associação, no polivalente, e, no futu-
ro, na página da escola. Podem enviar sugestões para o 
nosso e-mail aeeribeirao@hotmail.com,  pois todas elas 
serão bem-vindas e vamos tê-las em conta, para melho-
rar a nossa Escola!

A Associação de Estudantes
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Famalicão a ler

Na véspera do dia mais romântico do ano: Dia dos 
Namorados, realizou-se mais um “Fórum de Leitura” na 
biblioteca da escola.

Foi a primeira vez que participei num fórum com alu-
nos de todas as turmas e adorei! No início, as professoras 
/)4&3$Q&;/)&61'6:.%):';$<:)9$;&61'+Q:)&.'#.&'K):<:'$3-
trodução. Pouco depois, dois alunos do CEF declamaram, 
de forma muito expressiva, um belo poema de Fernando 
Pessoa: “Cartas de Amor ” que iam atirando pelo ar à me-
dida que as liam. Senti que todos os presentes gostaram 
muito.

Depois, começámos a apresentação dos livros que 
havíamos lido e queríamos partilhar. A maior parte deles 
eram alusivos ao amor, devido ao facto de, no dia seguin-
te, ser o tão famoso “Dia dos Namorados”. 

Penso que todos intervieram de uma forma bastante 
positiva, embora parecessem um pouco nervosos, mas 
isso é natural, pois falar em público não é fácil.

Dois dos livros que captaram a minha atenção foram 
“Só Vivemos Duas Vezes” e “Cão como Nós”, mas todos 
estiveram bem!

Acho que atividades como esta ajudam os alunos a 
motivarem-se para a leitura, melhorando e aprendendo 
em vários aspetos.

Também gostei de ouvir uma aluna do 9.º ano a tocar 
uma peça no piano, “Bella’s Lullaby”, muito conhecida de-
<$;/'&/'+0.:'GH):%]6,#0/^P

Este Fórum fechou com “chave de ouro” com os alu-
nos do CEF5 – serviço de mesa a presentearem-nos com 
um delicioso lanche, composto por sumo de laranja e bo-
lachas em forma de corações, alusivos ao tema. Delicio-
so! Este lanche foi confecionado pelos próprios alunos do 

curso e estava excelente! 
Eu adorei ter participado! Aconselho qualquer um a 

participar num fórum de leitura, pois vai certamente ajudá-
-lo e motivá-lo para a leitura

Verdadeira delícia

Fórum da Leitura

Catarina Gonçalves, n.º11, 9.ºA

A Professora - Aurélia Azevedo

\FCNa!+iRi,R!Y\SN
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Com lindas roupas,
Nós arrasamos.

No Rio de Janeiro
Há samba até mais não,
E quando se começa a dançar 
Parar não é opção.

O Carnaval é fantástico
Para mim uma alegria,
Porque é dançar e cantar
Noite e dia.

Rúben Sousa, n.º 25, 6.ºD

A noite olhava-nos de frente numa 
escuridão sombria e pesada. Eu, um 
marinheiro e o resto da tripulação está-
vamos com medo do que se avizinhava: 
uma tempestade colossal e uma procura 
incessante por um tesouro, procura essa 
que já tinha feito morrer muita gente.

- Entrem nos botes! – ordenou-nos o 
capitão. Era um homem rude, destemido, 
aventureiro, muito corajoso e excessiva-
mente severo. A sua constituição física 
impressionava qualquer um. Ostentava, 
orgulhosamente,105 quilos rigorosamen-
te espalhados pelo seu 1,87m de altura. 
Era grisalho, de olhos azuis e tez clara. 
Tinha a cara cravada por profundos sul-
cos que deixavam adivinhar uma vida 
dura e um caráter vincado que lhe acres-
centavam, bem mais, uns seis ou sete 
anos à sua idade.  

Remámos até à caverna, sorrateira-
mente, com receio que algo acontecesse.

Entrámos na caverna e procurámos 
por alguma dica, algum indício que nos 
levasse ao tesouro, mas com todos os 
sentidos bem despertos e sempre aten-
tos aos potenciais perigos. E, quando 
menos esperávamos, o que já aguardá-
vamos ou pressentíamos, não sei bem, 
acontece. Uns rebeldes aparecem por 
detrás das pedras e começam a mandar 

setas aos marinheiros. O capitão, cuja 
experiência e sabedoria já previam esta 
situação, pegou em várias granadas e, 
astutamente, um após outro, matou-os a 
todos. Ficámos estupefactos com aqui-
lo que o nosso capitão tinha feito. Para 
além de corajoso, era também muito in-
teligente e perspicaz.

Rapidamente, fomos atrás do tesou-
ro. Em duas horas que estivemos dentro 
da caverna, não encontrámos nada. Já 
estávamos para desistir, quando encon-
tro uma fenda numa das paredes. Preve-
ni o capitão. Este, “com a pulga atrás da 
orelha” e faro de cachorro bem treinado 
nestas andanças, mandou deitar abaixo 
aquela parede. Dito e feito! Lá estava, 
o tão esperado tesouro. Mal podíamos 
acreditar no que os nossos olhos viam! 

Apressadamente, distribuímo-lo, 
equilibradamente, por todos e enterrá-
./6'/6'./)9/6P'j#&3;/'+3&0.:39:'%#;:'
+,&)' &' 6?6' ,/.'/6'.:#6'%:36&.:39/61'
não pude deixar de me sentir eufórico 
:';:'K:.',/.'&'<$;&P'>+3&01' 9$3=&'6$;/'
uma peça importante para a descober-
ta do tão ansiado tesouro. Mais calmos, 
mas também muito mais felizes e realiza-
dos, lá fomos nós de volta para o mar e 
&'9:.%:69&;:P'>4/)&1'/';:6&+/'.&$/)':)&'
chegar a casa, sãos e salvos!

`>+;:%/:+;G+>5Br

 Tiago Lima, n.º 29, 9.ºG

Carnaval

A ideia de celebrar um dia da mu-
lher remonta aos primeiros anos do 
6@,#0/'RR':'$69/'<:)$+,/#F6:'"#:)'3/6'
Estados Unidos quer na Europa, no 
contexto das lutas de mulheres por 
melhores condições de vida e traba-
lho, bem como pelo direito de voto. A 
ideia da existência de um dia interna-
cional da mulher surge no contexto 
da Segunda Revolução Industrial e 
da Primeira Guerra Mundial.

Celebrado a 8 de março, este dia 
tem como origem as manifestações 
das mulheres russas por melhores 

condições de vida e de trabalho e 
contra a entrada do seu país na Pri-
meira Guerra Mundial. Essas mani-
festações marcaram o início da Re-
volução de 1917. Na antiga União 
Soviética, por exemplo, o Dia Interna-
cional da Mulher tornou-se elemento 
de propaganda partidária.

Em 1975, foi designado pela ONU 
como o Ano Internacional da Mulher 
e, em dezembro de 1977, o Dia Inter-
nacional da Mulher foi adotado pelas 
Nações Unidas, para lembrar as con-
quistas sociais, políticas e económi-

cas das mulheres.
Atualmente, a celebração do Dia 

Internacional da Mulher perdeu par-
cialmente o seu sentido original. Com 
efeito, com a sociedade consumista 
em que vivemos, este dia  adquiriu 
um caráter muito mais festivo e so-
bretudo comercial.

No Dia Internacional da Mulher, 
há muito o hábito de se distribuir ro-
sas vermelhas ou pequenos mimos. 

Mas não se esqueçam de que to-
dos os dias do ano são Dia da Mulher!

Dia Internacional da Mulher
Rita Ferreira, n.º 23, 7.ºG

Colaboradora da JANELA DA ESCOLA
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No âmbito do PNL, li a obra «Uma questão de cor» da escritora Ana Sal-
;&3=&':'):&0$Q:$'#.&'+,=&';:'0:$9#)&':.'"#:'#.&';&6'&9$<$;&;:6'%)/%/69&6'
era a elaboração de uma carta a uma das personagens. E eu decidi escrever 
à Nina, a personagem principal desta obra.

CARTA PARA A NINA                                                                                 

Uma questão de cor, Ana Saldanha

Francisca Campos, n.º 9, 8.ºD

                                                                                 
                                                             Ribeirão, 10 de janeiro de 2012

Querida Nina

Mando-te esta carta, porque quero saber como estás e também se 
a tua avó está a recuperar do ataque cardíaco que sofreu.

As aulas estão a correr bem? Pois as minhas estão a ser fantásti-
cas! E mais importante do que as aulas, como está o Daniel?

Espero que ele já seja amigo do Vítor e que os seus desentendi-
mentos tenham acabado! E o Vítor continua a ser bom aluno?

E tu, Nina, já consegues resolver todas as paciências no teu com-
putador? Ou ainda precisas da ajuda do teu pai? Nesse aspeto não 
#-*'9"4'<-4-'5*&'?+0(='@*'A-#5-'4(+#'!"'%".'*4'9-4'%+8.-'!-')*"'$<(.'

sentada, em frente ao computador, a tentar ordenar um conjunto de 
<(.5(#')*"'0*0<('4(+#',(."<"'5".'$4='

Agora vou para a cozinha, visto que a minha mãe disse-me que 
tenho de a ajudar a fazer o almoço.

Despeço-me com carinho.

Beijos da Francisca

Carta para Nina

A leitura é uma atividade divertida, 
Fundamental para quem quer estudar
Ler desperta para a vida
Ler bem faz-nos despertar!

A leitura é uma diversão, 
Sem ela não conseguia viver.
Ela está sempre no meu coração…
Para que saibam: eu ADORO ler!

Os livros dão-nos tudo a conhecer; 
Eu li, eu leio e vou sempre ler.
A leitura confere-me o saber.
Por isso eu adoro LER!

Ler, ler, ler…
I:'&66$.'/'+Q:)P'
Vou  sentir,
Que  estou a crescer!!!
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Ao praticar a leitura 
Também aprendo a escrever. 
E ao aplicar-me nestes competências
Estou a melhorar todo o meu SER.

Ler é bem importante,
É uma atividade divertida.
Vamos então todos ler
Para fazer pela vida….

Quando era pequenito
Gostava pouco de ler 
Mas agora, mais crescidito, 
Vejo que temos muito a aprender.

POEMAS à Leitura

Ricardo Maciel, n.º 25
Rui Dias, n.º 26

7.ºB

Ler é uma atividade cada 
vez mais necessária, no mun9
do informado e competitivo em 
HB5+I&I5>:;.+

N;+1"&%)&1$&;+>$&;9I$=&$;+-$+
leitura são: exercitar a mente, 
contribuir para a aprendizagem, 
melhorar as nossas competên9
cias, dar mais cultura e melho9
rar a imaginação e a criativida9
-5.

Para termos uma boa leitu9
ra, temos de estar concentra9
-:;+5+#:;0$"+-$+05>'0&)$.

          O que mais gosto nos 
dá na leitura é o que podemos 
&>$#&%$"+ $+ 1$"0&"+ -$;+ E"$;5;.+
C:"+I5M5;*+$+%:;;$+>5%05+I&$<$+
e voa por lugares imaginários, 
percorrendo mundos de prazer 
e de abundante imaginação!

Mas, não há bela sem senão 
e… o que menos gostamos nas 
leituras é a dimensão excessiva 
dos textos e a crescente com9
plexidade das mensagens, que 
nos obriga a manter sempre 
65>+$05%0:;*+;5>+15;0$%5<$"r+
Mas, ler é uma paixão, uma 
conquista dos sentidos, um ca9
minho rumo à autoestrada da 
sabedoria… 

E não se esqueçam de que: 
“Quem quiser saber, tem de 
passear ou ler!”

Os Alunos do 7.ºA

N+,\RY`TN
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 Tobias conheceu uma andorinha, chamada Lígia, que 
precisava de emprego.

O gato era mundialmente famoso e a andorinha falou 
com ele, para saber se  precisava de empregadas.  Lígia 
+,/#' ,/39)&9&;&' %&)&' ,/Q$3=:$)&' ,=:8:' ;:' #.' ;/6' 6:#6'
restaurantes.  

 Passados uns meses o gato e a andorinha formaram 
uma grande amizade. 

Tobias era um gato muito especial, era adivinho. Nor-
malmente previa quase tudo o que iria acontecer.

Numa determinada altura, o gato adivinhou que iria 
,&6&)',/.'#.&'4&9&'"#:'37/',/3=:,$&P'N/K$&6'+,/#',=/-
cado com esta previsão, porque não queria casar-se com 
uma gata desconhecida. 

Tobias conversou com a sua melhor amiga, a Lígia, 
sobre a previsão de casar com uma gata desconhecida.

- Lígia, eu previ que ia casar-me com uma gata que 
3:.'6:"#:)',/3=:M/1'%/)'$66/'+"#:$'.#$9/'9)$69:k

- Tobias, relaxa e acalma-te, porque ela vem do futuro 
e de muito longe…

- E tu, como sabes disso?
- Eu garanto que não sei nada disso, mas foram os 

astrólogos que viram através de um estudo dos signos.

- O que é isso de signos?
- É uma previsão que eles fazem a partir do dia e do 

mês do nascimento de cada um de nós. E eu sou do signo 
Aquário, porque nasci no mês de janeiro!

-E tu, em que mês nasceste, Tobias?
-Nasci em março, de que signo sou?
-Então, o teu signo é Peixes!
- E eu gosto muito de peixes! Ou não fosse um gato!
Y&66&;/6'#36';$&61'N/K$&6',/.:M&<&'&'+,&)'.&$6'&0$-

viado com a previsão. Mas não vinha ninguém! Até que 
viu uma gata, parecida com  aquela que vira na sua previ-
são, e foi falar com ela:

-Como te chamas?
- Chamo-me Renata.
- E donde vens?
FS:3=/';:'#.'%&26'"#:'+,&'.#$9/'0/34:1'"#:'37/'6:'

conhece, chamado “Gatolândia”.
- Por que razão saíste do teu país?
- Lá é muito frio e eu gosto de calor.
- Tu vieste ao sítio certo.
 No dia seguinte, o gato Tobias convidou a Renata 

para almoçar no seu mais belo restaurante. 
!';:6;:':66:';$&1'+,&)&.'&.$4/6'%&)&'6:.%):P

Tobias, o gato adivinha

 Para mim, ler não é, nem nunca foi uma obrigação. É 
algo muito importante na minha vida, uma parte de mim. 
Nem todos se lembram disto, mas ao lermos aprende-
mos sempre algo novo e crescemos, tanto a nível cultural 
como intelectual. Torna-nos pessoas melhores, prepa-
radas para enfrentarmos o mundo que nos rodeia, pois 
em muitos dos livros estão escritas soluções para várias 
situações complicadas, que podem ocorrer ao longo da 
nossa vida. 

Para além disso, dentro de cada livro, encontramos 
um amigo, alguém que nos faz companhia e nos alimenta 
a imaginação e a fome de querer saber mais. E desta 
forma, transformamo-nos em pessoas diferentes, espe-
ciais, o que possibilita um melhor relacionamento com 
os outros. 

Por isso, eu penso que toda a gente devia ver a leitu-
ra como um prazer, um vício saudável e devorar os livros 
com, pelo menos, metade da alegria e da vontade com 
que eu o faço.

Ler, faz parte de mim

Ana Vilarinho, n.º3, 8.ºG

Ler é uma forma de desabafar ou então de pedir 
conselhos, porque é um silêncio que nos acompanha e 
nos faz imaginar, dominar e conhecer a vida. 

Quando estamos sozinhos, ler alimenta-nos a tris-
teza. Se lermos muito, nunca estaremos sós, porque 
imaginamos as personagens, os espaços ou tentamos 
mesmo imitá-las fora da história. Digamos que ler nos 
ajuda a viver momentos que  nem  sequer nos passa-
ram pela cabeça, por exemplo: quando fazemos sofrer 
alguém ou quando encontramos esse alguém que per-
demos. 

Para mim, ler é um sentimento puro que me enche 
de esperança, para um futuro que me espera. É um 
momento de silêncio, para recordar as coisas boas que 
&,/39:,:)&.'&/'0/34/';/6'9:.%/6P'!1'&0@.';$66/1'+,/'
a saber que, por vezes, posso ser muito mais do que 
aquilo que imagino.

Por isso, façam como eu, leiam muito e voem com a 
vossa imaginação nas asas das palavras…

Ana Dias, n.º2, 8.ºG

Para mim, ler é importante

Sérgio Moreira, n.º26, 8.ºB

(Trabalho realizado na sequência da leitura de um excerto de 
s!+_$0:+L$=/$-:+5+$+N%-:"&%/$+F&%/'t+-5+f:"#5+N>$-:u
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Brincando com as LETRAS

Os Alunos do 2.º ano
E.B.1 de Valdossos

A obra escolhida foi “A Princesa da chuva” de Luísa Ducla 
Soares. Analisámos a capa e falámos sobre a escritora e o ilus-
trador. A professora explicou-nos a função de cada um. 

E:6:3=*./6'&'Y)$3,:6&';&',=#<&P'j#:'4$)/6'"#:'+,&)&.'/6'
nossos desenhos! A Carolina Escudeiro e Sá deu a ideia de simu-
lar a apresentação de um boletim meteorológico. Porquê?

Terão que ler a obra para descobrir! 
Foi uma ideia muito gira que todos nós adorámos!

Os Alunos do 1.º ano 
da E.B.1 de Lousado (Escola de cima)

VN+C"&%)5;$+-$+)/BI$W+-5+,BQ;$+U.+F:$"5;

Plano Nacional da leitura
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Eu gosto muito de ler, 
Acho a leitura muito querida.
A importância de ler 
Serve-nos durante toda a vida.

O professor bem nos ensina 
E nós aperfeiçoamo-nos a ler. 
É certo e sabido que é com a leitura
Que nos sentimos a crescer.

Como é importante ler, 
Nas leituras eu me aventuro
É certo que quem não sabe ler
Não poderá ter um bom futuro.

O hábito e a prática de ler 
Transmitem uma grande emoção.
Por isso, eu gosto de ler
Até ao fundo do coração

Bruno Araújo
Paulo Azevedo

7.ºB

Se tu leres, vais descobrir
A magia sempre a subir…

Se tu leres, vais sentir
Que ler não é uma obrigação, 
É antes uma diversão.

Ana Rodrigues
Ana Fangueiro

7.ºB

Quando eu era pequenina,
Ainda não sabia ler.
Agora que já sou grande 
Tenho tanto que aprender!
 
A leitura é…
Para todas as idades:
Dos 8 aos 80 
E dos 9 aos 90!

Quando andava na primária, 
Só sabia brincar. 
Agora que frequento o 3.º ciclo 
Tenho muito que ler e que estudar.

+++++N+,\RY`TN

 Maria Azevedo
Fábio Vale

7.ºB

C&;&'%/;:./6'8&,$0$9&)'/#'6:.'*4#&'<&./6'+,&)
Preservar a água é preparar o futuro
I:.'*4#&'<&./6'+,&)'6:'=/B:'37/'&'%):6:)<&)
Devemos água poupar para a seca não agravar
Se poupares água, poupas vidas.
Se poupares uma, duas, três…, tornas o mundo melhor.

Os Alunos do 5.ºE

Ambiente

Certas pessoas falam tanto que além da boca usam os gestos. 
Ora para gesticular é preciso mexer os cotovelos. 
E vai daí:
O Hugo fala, grande boca,
Fala, fala sem cessar,
Até parece uma máquina
Ninguém o pode calar!
j#:.'/'/#<:'+,&'6#);/
E já nem sequer quer vê-lo
É que mais que com a boca, 
Fala pelos cotovelos.

Os Alunos do 5.ºE

Curiosidade

Falar pelos cotovelos
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A Natureza está em perigo.
 Ai! Que arrepio!

 Gostava da Natureza,
'>39:6';:':69&)'%/)'#.'+/P

 
 Máquinas que destroem a vida

 Que as árvores tinham.
E não são só árvores que morrem

 Mas também os animais 
que lá habitam.

 
 Já chega desta destruição 

 Que os humanos fazem.
'N:./6';:'%)/9:4:)'&'[/):69&1

 Antes que eles a matem.
 

 E assim termina este poema 
 Sobre a nossa Natureza.

 Vamos acabar com este problema
 Que nos causa tanta tristeza.

Paulo Pereira, 
n.º 25, 5.ºE

Natureza em perigo

CT!U`ab!+\FSTRYN
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Desenho de Diana Sousa

Desenho de Tatiana Silva

Os alunos do 1.º ano, da E.B. 1 de Valdossos – Frade-
los, exploraram a obra «Aventuras em casa do avô», texto 
de Lucy Kincaid, no âmbito do Plano Nacional de Leitura. 

Inicialmente deram sugestões e lançaram palpites so-
bre as aventuras que iriam ocorrer no desenrolar da histó-
ria, tendo eles apenas como ponto de partida o título e a 
imagem presente na capa da obra. Posteriormente, foi lida 
a história e, durante a leitura e a visualização das ilustra-
ções contidas na obra, os alunos mostraram-se bastante 
entusiasmados e manifestaram o desejo de discutir o seu 
conteúdo. Baseando-se na cumplicidade existente entre 
as personagens da história, os alunos relataram algumas 
situações vividas com os seus avós e descreveram, com 
grande alegria, atividades e brincadeiras que desempe-
nharam com os mesmos. 

Com a exploração desta obra, os alunos puderam 
detetar situações de manifestação de carinho, empatia, 
amor, respeito, interajuda, solidariedade e compreende-
ram que jovens e idosos podem ser companheiros em 
inúmeras aventuras, sendo enriquecedora a partilha de 
experiências e saberes entre gerações diferentes. 

Foi interessante constatar que os alunos valorizam o 
tempo e momentos passados com os seus avós e que 
guardam na memória as alegrias e aventuras vividas jun-
tos. Em geral, os alunos parecem ter compreendido que 
os idosos não devem ser esquecidos pelos jovens, mas 
sim tratados com grande respeito e carinho. Também que 
os jovens podem aprender muita coisa com os idosos e, 
ao mesmo tempo, podem contribuir para ajudar a melho-
rar a qualidade de vida desses idosos e tornar os seus 
dias mais risonhos.

!;+<:I5%;++5+:;+&-:;:;

Os Alunos do 1.º ano 
da E.B. 1 de Valdossos - Fradelos Desenho de José Pedro Silva

Desenho de Pedro Martins

CT!U`ab!+\FSTRYN
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Ana Grande era uma menina como qualquer um de nós: ia à escola, brincava 
no recreio, fazia os trabalhos de casa sem vontade, gostava de ver televisão, fazia 
birras na hora de comer a sopa e protestava, quando tinha que se levantar cedo 
para ir para a escola. 

Ana Grande era maior do que os outros meninos. Era tão alta que tinha que 
+,&)'6:.%):'3&'+0&';:'9)*6';&'6&0&';:'&#0&l'97/',/.%)$;&'"#:'37/'%/;$&'B/4&)'A6'
escondidas pois nunca conseguia esconder-se. 

Ana Grande começou a ser gozada pelos colegas. Todos os meninos a acusa-
vam de tudo, todos queriam que ela fosse castigada. Nessas alturas, Ana Grande 
sentia-se só, triste, envergonhada e chorava, chorava, chorava. 

Certo dia, quando ela estava sozinha a chorar num banco de jardim, apareceu 
uma senhora também muito alta, que a convidou para ser jogadora de basquetebol. 
>3&'()&3;:'9/)3/#F6:'B/4&;/)&'%)/+66$/3&0':'8:Q'.#$9/6'3/</6'&.$4/6'3/'K&6"#:-
tebol. Nessa altura, ela percebeu que ser alta até era uma vantagem!

Ana Grande estava feliz e os seus amigos perceberam que ela por fora era 
diferente deles, mas por dentro era uma menina como qualquer outra da sua idade. 

Texto coletivo – 2.º B – E.B./J.I. de Lousado

Neste dia de Carnaval
andam todos mascarados,
%/)'$66/'%&)&'/';:6+0:
já estão todos preparados.

C&'=/)&';/';:6+0:1
até há crianças a saltitar
de tão entusiasmadas 
por ver o palhaço passar. 

Trapezistas, malabaristas,
.#$9&6',/$6&6'&';:6+0&)1
num dia como este
nada pode faltar.

Mais um Carnaval
passado com alegria,
mas para o próximo ano
ainda vai ter mais fantasia.

Carnaval

Ana Cruz, n.º 1, 6.ºD 

  Era uma vez o Palhaço Caixinha … Era 
Carnaval e normalmente ele ia para as 
ruas fazer palhaçadas. Desta vez sentiu-
-se mal, pois já estava velho e sem gra-
ça. - Pensava ele.
  No entanto, decidiu escrever uma carta 
para o Circo Atlântico que dizia:
    “Começo por dizer que gosto muito 
de vocês! Mas, tenho de despedir, pois 
AB#("7&0#,#-2,%#8(19&#(#,#4C&#7(%#$3,),"#

para contar. Mas a vida de palhaço, é 
mesmo assim: É sempre rir, sem ter von-
tade! Alegrar os outros quando no fun-
do só me apetece chorar … às vezes! 
Tenho de parar, acho que já chegou a 

altura de o fazer.
      Por isso, despeço-me com beijinhos 
e risinhos.“
      Quando o senhor Machado leu a 
2,%7,# -2&0# 1&+&# 34)3+4,)&:# D%&20%&0# &#

Caixinha e disse-lhe:
- Você não pode despedir-se porque a 
vida de um verdadeiro palhaço é para 
sempre, nunca acaba. Ser palhaço é um 
dom.
       O Palhaço Caixinha pensou melhor 
e resolveu não desistir, lembrando-se de 
uma piada:
 “Até um careca não desiste de pentear 
o seu cabelo!“ 

\"$+B>$+I5M...

Vitória Dias, n.º 28
6.ºD

É dia de Carnaval 
Vamos todos brincar,
Fazer deste um dia normal
Para cantar ,rir e dançar.

S&./6'%&)&'&')#&';:6+0&)
Que lindos que nós estamos,
Toda a gente está aplaudir 
Não podemos parar de cantar.

Que pena acabou o Carnaval
Mas não faz mal,
Foi muito divertido
Pois ninguém leva a mal. 

Carnaval

Bárbara Carvalho, n.º 6
6.ºD

CT!U`ab!+\FSTRYN
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RECHERCHES SUR LE NET 

N>B;590:&+6&5%p

YT!`X\T+,\F+v+UR]]wT\?S\F.

Os Alunos do CEF 5

 Les élèves de la classe CEF 5 de l’école 

de Ribeirão, avec l’aide de leur professeur de 

français, ont fait des recherches sur le Net à pro-

pos du Carnaval, de la Saint Valentin et de la 

Pâques.

 Voici les jeux qu’ils ont trouvés.

 Amuse-toi bien! 

 Et bonnes vacances de Pâques!

VIVE LE CARNAVAL!

\FCNa!+,\F
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Relier les nombres de 1 à 54 

1:B"+E:">5"+B%+=$1&%+...

_#"-r$"0-,+.""

U#))#"p#='"#$)"*'(8(-
+,('#"4s=+#"t-#"%'u$"4="f,%*+6"

_#"-r$"#$)".*++="%*='"c)'#"=+"$r10*-#"4#"
IZ@=#$"#)"4#"-s,''(/J#4="%'(+)#1%$6"

a#%=($"4#$".#+),(+#$"4s,++J#$"-#"-r$"#$)"
'#.*++=".*11#"=+"$r10*-#"4#"%='#)J"#)"4#"
$,(+)#)J6

La musique est très importante dans la vie 
de la plupart des jeunes, de nos élèves.
En cours de français, ils ont écrit une 
rédaction sur ce sujet.
En voici quelques-unes...

,N+L`FRK`\+50+>:&...

Chris Brown
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Mon chanteur préféré s’appelle Chris Brown.
Son vrai nom est Christopher Maurice Brown, 

mais son nom artistique est Chris Brown. Il est né le 5 
mai 1989, aux Etats-Unis. Il a maintenant 22 ans.

Ses genres musicaux sont: le R&B, le dance-pop, 
le pop et le hip-pop. Chris Brown est chanteur, compo-
siteur et c’est aussi un acteur américain.

En 2005, il lance son premier album dont le titre 
est “Chris Brown”; en 2007, il lance son deuxième al-
bum “Exclusive” où les chansons “Kiss Kiss” et “With 
m/#^'6/39'$3,0#6:6l':3'deen1'6/)9'0c&0K#.'G()&+99$^':9':3'
2011 l’album “F.A.M.E”.

J’aime particulièrement la chanson “With you” par-
ce qu’elle me fait penser davantage à moi et, quand je 
suis triste, cette chanson me fait du bien.

\FCNa!+,\F
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Je vais parler de mon groupe favori. C’est Coldplay. 
Ce groupe d’artistes  a quatre hommes : Chris Martin, 

le vocaliste; Jon Buckland, le guitariste; Guy Berryman, le 
bassiste et le batteur Will Champion.

Ils ont déjà cinq albums: ils ont lancé leur premier al-
bum intitulé “Parachutes”, en 2000. En 2002, ils ont enre-
gistré “A rush of blood to the head”. Le troisième album, 
GRop^':69'6/)9$':3'deeqP'O06'/39'0&3,@'0:#)'"#&9)$r.:'&0K#.'
“Viva la Vida or Death and All his friends” en 2006. Leur 
;:)3$:)'&0K#.':69'Gbm0/'Rm0/9/^':9'$0':69'6/)9$':3'deUUP'

J’adore deux de leurs chansons: “Clocks” et “Speed of 
Sound”. Je les aime car elles sont très calmes et elles me 
font rêver.

Mon groupe  favori

Tiago Lima, n.º 29 , 9.ºG

Mon chanteur préféré c’est Harry Styles. Il est né le 
1er février 1994. Il est de Holmes Chapel, Cheshire, en 
Angleterre. Il a étudié à Holmes Chapel Comprehensive 
School.

Harry Styles est le plus jeune membre des One Direc-
tion et c’est le vocaliste de ce groupe. Avant, il faisait partie 
du groupe “White Eskimo”. Tous les éléments du groupe 
One Direction sont extraordinaires et la voix du vocaliste 
est superbe. Le pop rock est le genre musical qu’ils aiment 
chanter.

Personnellement, j’aime les chansons “Gotta Be You”, 
“ One Thing” et “Na Na Na”. 

Les chansons de ce groupe me transmettent des bon-
nes émotion et les paroles sont très originales.

One Direction, extraordinaire!

Ana Silva, n.º 1, 9.ºF

Mon groupe préféré, c’est Bon 
Jovi. Ce groupe est né aux États-
-Unis. Leur genre musical est le rock. 
J’aime particulièrement la chanson 
«Livin’ on a Prayer». Cette chanson 
intègre l’album “Slippery When Wet” 
qui est sorti en 1986 et qui, pour moi, 
est le meilleur album de Bon Jovi. 
Cet album est connu dans le monde 
entier. 

Mais ils ont d’autres chansons 
bien connues aussi telles que “You 

Give A Love Bad Name”, “It’s My 
Life” et “Always”. Elles ont des su-
jets bien intéressants. Les paroles 
parlent des problèmes présents 
dans la société et aussi de ceux qui 
existent entre les couples.

Actuellement, le groupe a plus de 
130 millions d’exemplaires vendus.

J’écoute leurs chansons car el-
les m’inspirent, elles me font oublier 
mes problèmes et me rendent heu-
reuse. 

La musique dans ma vie

Joana Araújo, n.º 17, 9.ºF
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Área de Enriquecimento Curricular do 1.º ciclo - Inglês
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     Carina Santos, n.º 4, 5.ºD

Find the words in the crossword puzzle

jTRY\+Yd\+S!,!`TF+R?+\?_,RFd

Carlos Loureiro, n.º 8, 5.ºE

d5=1+0/5+\$;05"+6B%%q+(%-+

he basket full of eggs

<,$)#'")(1#C

Margarida Sá, n.º 14
Mário Campos, n.º 18, 5.ºD

d5=1+0/5+"$66&0+-5):"$05+

the Easter egg

\FCNa!+,\F
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Easter is the time for holidays, festivals and a time for giving 
chocolate Easter eggs. But Easter means much more.... 
Easter is the oldest and the most important Christian 
Festival, the celebration of the death and coming to life 
again of Jesus Christ. For Christians, the dawn of Easter 
Sunday with its message of new life is the high point of the 
Christian year. 
The date of Passover is variable as it is dependent on the 
phases of the moon, and thus Easter is also a movable 
feast. 
 
 

9j/q+-:+45+# &I5+5##;+$0 +\$;05"e !  

Easter is a Christian festival. For Christians the custom of 
giving eggs at Easter celebrates new life. Christians 
remember that Jesus, after dying on the cross, rose from the 
dead. They believe that, through his resurrection, Jesus 
defeated death and sin and offers people the promise of 
eternal life if they follow his teachings.  

 

9What  were the f i rst  Easter  eggs  l ike?   

The first eggs given at Easter were birds’ eggs. These eggs 
were painted in bright colours to give them further meaning 
as a gift. We still paint bird eggs today but usually only 
chicken eggs. 

 

9An Anglo 9Saxon legend 9  0/5+\$;05" +6B%%q+
and eggs .  

An Anglo-Saxon legend tells how the Saxon goddess 
Eostre found a wounded bird and transformed it into a hare, 
so that it could survive the winter. The hare found it could lay 
eggs, so it decorated these each spring and left them as 
offering to the goddess.  
In the United States Easter is celebrated with a large Easter 
Egg Hunt by children on the White House Lawn.  
To the Jews, the egg marked the time of their departure 
from the land of Egypt. 
By tradition, it was obligatory (or at least lucky)  to wear 
some bright new piece of clothing - at least an Easter 
bonnet, if not a complete new outfit.  

       l[] 

 

S$%+q:u spot 15 differences in these images? 

! ! ! ! ! ! l[\ 



46

\FCNa!+,\F

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

How many of these words can you unscramble?  

1.aebkst____________________ 

2. aduySn __________________________ 

3.nubyn _____________________________ 

4.nuht ______________________________ 

5.eraEts ____________________________ 

6.trbabi _____________________________ 

7.tacror _____________________________ 

8.rgnpis _____________________________ 

9.elocdro sgeg _______________________ 

10. hecacootl _________________________ 

CEF4 

 

 

 

 

 

EASTER RIDDLES  

!

Q:How can you tell where the Easter Bunny has been?  
A: !446'sRt'.&)`6'9=:'6%/9 
 
Q:Why did the Easter Egg hide? 
A:He was a little chicken. 
Q:What did the man say when he saw 10 bunnies hopping over 
the hill? There go 10 bunnies hopping over the hill. 
 
A:What did the man say when he saw 10 bunnies hopping over 
the hill wearing sunglasses? A:Nothing. He didn’t recognize them. 
 
Q:Which side of a chicken has the most feathers? 
A: The outside, of course. 
 
Q:What did the rabbit say to the carrot?  
A:It’s nice gnawing you. 
 
Q:If a rooster layed an egg on top of a hill, which side would it roll 
down? 
A: Neither, rooster’s don’t lay eggs. 
 
Q:Why is a bunny the luckiest animal in the world?  
A:Because it has 4 rabbit’s feet. 
 
Q:Why shouldn't you tell an Easter Egg a joke?  
A:Because it might crack up. 
 
Q:What comes at the end of Easter?  
A:The letter “R” 
 
Q:When does Valentine’s day come after Easter? 
A:In the dictionary. 

       7.[U 
 

Find the words below in the grid 

Basket  Dye 
Bunny  Easter 
Chocolate Egg 
Color  Hide 
Decorate Hunt 
Dinner  Jelly Beans 
Lily  Pattern 
Rabbit  Spring 
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One can say that this year we are the centre of 
Europe. Two cities in the north of Portugal welcome 
two European major events. Our neighbour city of 
Braga hosts the European Youth Capital and 
Guimarães is the European Capital of Culture 
together with Malibor, in Slovenia. 
!"#$%& %""& '()& *+,'& -(+& ./()& 01(+#& #'"%"& #)(&

cities. Match the pictures with the two cities.  

      8.[D 

I don't need to be a E:==:45"+&%+:"-5"+0:+65+$))5105-.+R+$>+4/:+R+$>.           
!"#$%&'()"#'%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Z[\       

Just because I have never done drugs, doesn't mean I'm not cool. 
Just because I am a virgin, doesn't make me lame. 
Just because I'm not a fighter, doesn't mean I'm weak. 
Just because I am not a party girl, doesn't mean I can't hang. 
Just because I get good grades, doesn't mean I'm a nerd. 
2+%#&1",0+%"&#"0,'"3%&45."&*"6&7("%/8#&*"0/&9&0*&#"0,'"3$%&:"#; 
Just because I am not a rebel, doesn't mean I'm scared. 
Just because I am quiet, doesn't mean I don't speak up for what I believe in. 
Just because I have morals, doesn't make me a good two shoes.           
Just because I walk away from trouble, doesn't make me a pushover. 
Just because I think before I act, doesn't make me a loser. 
 
I am who I am and this is who I shall forever be. I do not care what others think of me.  
Like me or not that is your choice. Accept me for who I am!                                 

  by Angie Flores  
!!!!!!!!!!!"#$!%&&'$(()))*+,-&&,,#'.,/-*0./!

055-- $$ :: $$
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                       
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56!70!809303(!!!:;&!70!<&.!=&)0./;.!

!

     El pasado catorce de febrero, martes, los 

alumnos de español conmemoraron el día de San 

Valentín. Elaboraron cajitas con mensajes y 

decoraciones creativas.  

     Nosotros lo hemos pasado bien y hemos 

desarrollado nuestra imaginación, así como hemos 

aplicado la lengua castellana que tanto nos encanta. 

 

                                                           Ana Costa, n.º2 – 9.º B!

¿Amor? 

    Es el más puro de los sentimientos, el más sincero y 

mágico. Estar lejos de alguien que se ama duele, pero 

sentir el amor por detrás de la felicidad, calienta el 

corazón y el alma. Se hace la vida más fácil y dulce. Hay 

personas que surgen en nuestras vidas y nos damos 

cuenta de que nos vamos a escribir nuestro nombre en 

su vida. La gente se vuelve especial, no sólo por la forma 

de ser o de actuar, sino porque llegan a la profundidad 

de nuestros sentimientos. La manera como la gente 

incómoda, de alguna manera a conquistar. La sonrisa, la 

voz, el tacto, incluso la mirada... Todo esto hace que sea 

una necesidad para los seres humanos, así como las 

necesidades de la noche de la luna... 

   ¡Para toda belleza hay un ojo en alguna parte para 

verlo!  

   Normalmente, no es el hábito diario de decirle a la 

gente que más amamos, lo mucho que se la quiere, y sólo 

nos acordamos cuando ya no están con nosotros. 

   Así lo asegura un gran amor a todas las personas que 
te gustan.!

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

Ana Silva e Ana Machado – 9.º A 
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Ana Silva; Ana Fonseca; Ana Duarte e Vânia Carvalho - 9.º A 
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Inês Ramalho nº14; Rute Azevedo nº21 e Sónia Silva nº22 – 9.ºA 
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Encuentra las once palabras, en todas las direcciones, que están 
relacionadas con el Día de San Valentín. 
F R I R O M A Q R I R  M I R A 
E R R O S O  M O D A L I D A D 
B V C L O Z  N P R S Y W I N A 
R C O M P A Ñ E R I S  M  O  I O 
E A N N U N C A  J G K O P A D 
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“2012 – Cultura e Juventude”. Escolhi este tema pelo 
facto de, este ano, Braga ser a Capital Europeia da Juven-
tude e Guimarães a da Cultura, e estarem ambas inseri-
das no Distrito de Braga ao qual eu pertenço.

Começando por Braga, é uma cidade antiga, mas que 
se modernizou muito nos últimos anos, com isso trouxe 
mais jovens para a cidade que lhe deu mais vida, junta-
mente com a universidade. Temos que ter iniciativas des-
tas para que os jovens possam estar mais ocupados nos 
seus tempos livres, com cinema, concertos musicais, ex-
posições, atividades desportivas, para que não se percam 
por outros caminhos como a droga a prostituição, etc. Te-
mos que dar mais apoios aos jovens, porque eles são o 
futuro.

Já sobre Guimarães, a Capital Europeia da Cultura, é 
uma cidade com muita história, pois foi onde nasceu Por-
tugal. Tem muitos pontos de interesse culturais para visitar 
tais como o castelo, o largo do Toural, o Paço dos Duques 
de Bragança, as inúmeras igrejas, …

Também podemos assistir a exposições, festivais mu-
sicais, peças de teatro, entre outros eventos culturais. A 
cultura é muito importante para os cidadãos, pois ajuda a 
desenvolver os conhecimentos culturais.          

João Andrade, do 4.º ano 
E.B.1 de Valdossos - Fradelos

2012 Cultura e Juventude

Ser jovem nos dias 
de hoje não é uma 

tarefa fácil: a pobreza, o de-
semprego, a falta de pers-
petivas de um futuro melhor 
"C&# ,1+04"# )&"# )(",-&"#

enfrentados por nós neste 
século. 

Quando somos jovens, 
estamos na fase em que 
deixamos de ser crianças, 
mas ainda estamos habi-
70,)&"#,# 7(%# ,# 2&4-,4E,#(#

o apoio da família… Pas-
samos a enfrentar muitas 
críticas pelos nossos atos 
como, por exemplo, o modo 
como falamos, o nosso 
comportamento, a falta de 
experiência…

A juventude é, pois, 
uma fase da nossa existên-
cia em que há muita res-
ponsabilidade e essa acar-
reta os erros e acertos da 

vida. No entanto, eu acre-
dito que é com esses erros 
e acertos que nós aprende-
mos a viver!   
 

O lado menos positivo 
desta etapa da vida é que 
nem todos os jovens têm 
uma boa base familiar, al-
guns tornam-se alvos fá-
ceis de manipular, quando 
encontram maus amigos e 
os levam a percorrer cami-
nhos tortuosos como entrar 
no mundo do crime ou da 
droga…  

É importante que haja 
um forte apoio por parte 
da família, da escola e dos 
amigos, de modo a propor-
cionar-nos uma oportuni-
dade de atuar bem na so-
ciedade, pois os jovens de 
hoje serão os Homens de 
amanhã!

A Juventude

Rosa Azevedo, n.º 20, 9.ºE

A obra “Tão cedo, Marta!”, da escritora Maria Teresa Maia Gonzalez, incide sobre a 
história de uma mãe adolescente que reside no lar “Nova Primavera”, onde encontrou o 
carinho e apoio que a família e o pai da criança não lhe souberam dar, quando recebe-
ram a notícia da gravidez.

 O motivo que me levou à leitura deste livro foi a preferência que eu tenho pela 
escritora que é a minha favorita, pois as obras dela incidem sobre os adolescentes, 
&6'6#&6';$8:):39:6'=$69?)$&6':';$+,#0;&;:61' 6:.%):'&9#&$6':' ):&$61';:./369)&3;/'"#:'
detém um enorme conhecimento do que escreve até ao mais mínimo pormenor, desde 
os contrastes de linguagem utilizados pelas personagens (adultos e jovens), aos ideais, 
pensamentos, sentimentos, emoções…

>'0:$9#)&';&'/K)&'8:QF.:'):[:9$)'.#$9/'6/K):'&',/)&4:.';&'b&)9&1'&',/)&4:.';:'&66#-
.$)'&'6#&'4)&<$;:Q':';:'37/'&K/)9&)P'!0&'%)/9:4:'/'+0=/':'%):/,#%&F6:'.#$9/P'Z'):,:$/';:'
problemas económicos também é visível nesta jovem que, precocemente, assume uma 
grande responsabilidade – ser mãe. Quando atingir a idade, terá de sair do lar com o 
6:#'+0=/':'6:)'$3;:%:3;:39:P'>'b&)9&1'&'B/<:.'.7:1',=:4&'&',/0/,&)'&'=$%?9:6:';:'%:;$)'
&#J20$/'&/6'&<?6'%&9:)3/6';/'6:#'+0=/1'B*'"#:':69:6'67/')$,/61'.&6'&$3;&'37/'6&K:.';&'
existência do neto.
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Joana Costa, n.º 11, 7.ºC 

Colaboradora da JANELA DA ESCOLA
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Pitágoras 
Pitágoras é uma das figuras mais misteriosas da 
história. A escassa informação de que dispomos 
está marcada pela desconfiança, pois parece 
mais ficção de que realidade. De acordo com a 
tradição, Pitágoras terá nascido por volta do ano 
570 a.C. na ilha grega de Samos. Na sua 
juventude viajou pelos maiores centro de 
civilização do mundo antigo, entre os quais o Egito e a Babilónia, 
onde absorveu a sua literatura, religião, filosofia e matemática. 
Quando voltou ao mundo grego, estabeleceu-se em Crotona, na 
costa sudeste do que agora é a Itália, mas era então chamada 
Magna Grécia. Aí fundou uma sociedade de discípulos 
conhecidos como os pitagóricos, cujo princípio era “tudo é 
número”. A dificuldade em compreender as descobertas dos 
pitagóricos deve-se à perda de documentos da época, ao facto 
de transmitirem os conhecimentos apenas oralmente, sem deixar 
registos escritos e o conhecimento assim como a propriedade 
eram de todos, não sendo as descobertas atribuídas a uma 

pessoa específica. Um dos factos mais notáveis foi que para os 
pitagóricos, a matemática se relacionava mais com amor à 
sabedoria do que com as exigências da vida prática, ela era a 
explicação do mundo e o instrumento para o compreender, era o 
caminho para a perfeição. 
O resultado mais célebre dos pitagóricos foi o famoso teorema 
de Pitágoras. Conhecem-se aplicações deste teorema anteriores 
a Pitágoras, em civilizações como na Babilónia, no Egito, na 
Índia e na China, e muitos historiadores dão como certo que 
Pitágoras tenha entrado em contacto com eles nas suas viagens. 
No entanto, esses antecedentes eram casos concretos de 
aplicação do teorema e foi Pitágoras quem conseguiu dar o 
grande salto do específico para o geral, passando dos exemplos 
particulares para um teorema válido para todo e qualquer 
triângulo retângulo, estabelecendo a sua demostração, embora 
não exista nenhum texto a provar este facto. É nos Elementos de 
Euclides, escritos cerca dos anos 300 a.C., que encontramos a 
primeira demostração rigorosa e geral do teorema de Pitágoras. 

 Problemas 
Jornalistas em apuros 

Um grupo de três jornalistas, em reportagem na 
floresta amazónica, precisa de atravessar um 
perigoso rio cheio de piranhas. 
Na outra margem do rio estão 2 nativos com 
uma canoa. 
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Perus e Coelhos 
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Coelho de Páscoa em Origami  
O coelho é o mais popular dos símbolos da 
Páscoa. 
Material utilizado: 

- duas tiras de papel com 7 x 16 cm 

 

Desafio –Torneio de futebol 
Numa escola há dez equipas de futebol que 
vão disputar um campeonato.  
Cada equipa jogará com 
cada uma das outras 
uma única vez.  
Quantos jogos 
disputarão todas as 
equipas no decorrer do 
campeonato? 
 

Curiosidade Matemática 
 

1 2 3 4 5 4 3 2 1 
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Matemática no quotidiano 
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A educação inclusiva orientada para o sucesso educa-
tivo de todas as crianças e jovens tem vindo progressiva-
mente a insurgir-se como um fator primordial na defesa dos 
)3%(37&"#905,4&"#)(#7&),"#,"#$(""&,"#2&5#)(-23F423,"#&0#

incapacidades, consignada na legislação, em declarações, 
manuais de apoio à prática educativa, entre outras conven-
ções internacionais. 

Sobre a inclusão dos alunos muito se tem falado e mui-
to se sabe, contudo que perspetivas de futuro aguardam 
os jovens alunos com Necessidades Educativas Especiais 
(NEE)? Os problemas que afetam a juventude em geral 
serão transversais a estes alunos? Estará realmente a so-
23(),)(#,$7,#$,%,#&"#342103%#$%&-""3&4,15(47(G#

Poderá, então, ser fundamental a mobilização de 
apoios adicionais através do desenvolvimento parcerias e 
de projetos de cooperação, aliás consignado no Decreto-
-Lei n.° 3/2008, pelo desenvolvimento de ações de apoio 
à família; a transição para a vida pós-escolar, nomeada-
mente o apoio à transição da escola para o emprego;  inte-
+%,EC&#(5#$%&+%,5,"#)(#'&%5,EC&#$%&-""3&4,1H#,#$%($,%,-
ção para a integração em centros de emprego apoiado ou 
apenas pela preparação para a integração em centros de 
atividades ocupacionais.

I165#)3""&.#7(5J"(#8(%3-2,)&#/0(#7&)&"#&"#347(%8(43(4-
tes da comunidade educativa e da comunidade local, sem 
descurar a importância do acompanhamento parental, vão 
progressivamente sendo incitados a desenvolverem es-
forços conjuntos que permitam, por um lado, adequar os 
%(20%"&"#(K3"7(47("#4,#("2&1,.#8(%3-2,4)&J"(# 7,5L65#4&#

nosso agrupamento pela parceria dos professores dina-
mizadores dos ateliês afetos à educação especial e, por 
outro, encontrar outros recursos, assumindo-se como re-
levante a mobilização através de parcerias e serviços da 
comunidade local. 

Deste modo, a parceria com a ACIP (Ave Cooperativa 
M47(%8(4EC&#D"32&""&23,1N#,-+0%,J"(#$%35&%)3,1#4,#$%&5&-
ção de serviços especializados complementares à escola, 
do foro psicológico, de terapia da fala e terapia ocupacional 
a ministrar aos alunos da Educação Especial (EE).Também 
pela promoção de Workshops.

Recentemente, mais uma parceria foi estabelecida, 
designadamente com a Junta de Ribeirão  na promoção 
de competências de cariz funcional dos alunos a desenvol-
8(%#?0%%O201&"#P"$(2O-2&"#M4)383)0,3"#Q?PMN:#P"7,#$,%2(%3,#

apresenta-se como um fator primordial na articulação das 
respostas às necessidades educativas dos alunos com os 
recursos existentes na autarquia, ao facultar uma funcio-
nária para o desenvolvimento de atividades de horticultura/
R&%320170%,.#,""0534)&J"(#("7,#,7383),)(#)(7(%534,47(#4,#

)38(%"3-2,EC&#)(#$%B732,"#$(),+@+32,":#

Igualmente os professores do agrupamento que, direta 
ou indiretamente, impregnam responsabilidades na imple-
mentação de uma escola inclusiva têm contribuído para a 
exequibilidade desta realidade. 

MJM

Cooperação e parcerias

O Dia Mundial da Paz foi celebrado pela primeira 
vez em 1968 por iniciativa do papa Paulo IV no dia 1 
de janeiro.

Na mitologia cristã e na mitologia judaica, uma 
%/.K&'K)&3,&'6$43$+,&'/'62.K/0/';&'%&QP' O66/'<:.'
do antigo testamento: uma pomba teria sido solta por 
Noé depois do dilúvio para que ele encontrasse terra .

O símbolo mais conhecido por a maioria das pes-
soas é, de facto, a pomba branca.

O Dia Mundial da Paz é o dia que visa promover 
a paz em todo o mundo e sensibilizar o homem para 
o equilíbrio da vida e a construção de um futuro prós-
pero, sem violência.

Quando se fala de PAZ pensa-se obrigatoriamente 
em harmonia, amizade, solidariedade, reconciliação, 
silêncio, caridade, felicidade, alegria, AMOR, VIDA, …

Dia Mundial da Paz 

Paulo Machado, n.º 22, 7.ºG 
Colaborador da JANELA DA ESCOLA

Não sei como é ter pai,
Nem a sensação da sua proteção,   

 
Mas tenho uma dor que cai
S'+-5%0":*+%:+):"$J@:.

`>$+"$&I$+$HB&+-5%0":*
Que não consigo controlar,
Bate bem lá no centro
E custa a parar!

Pode ser um dia especial,
Mas para mim não o é,
Pois é uma frustração total
Que nem me sinto bem em pé!

C:;;:+05"905+15"-&-:+):>+05%"$+&-$-5*
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C$"$+>&>*+5;0';+%$+&>:"0$=&-$-5.
Sei que a minha atitude não é correta,
Mas nisto não te minto:
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As Professoras
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Grupo de Educação Especial
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“A boa 
disposição 

ajuda a 
lidar com os 

obstáculos do 
dia a dia.”

Uma 
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