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P

ara responder ao desafio lançado pela equipa da Revista Escolar - # ae ribeirao – passaremos a argumentar que
a crise económica que temos vindo a viver no nosso país,
em particular, é concomitante com uma crise ainda mais
profunda no domínio da educação. Essa crise tem vindo a
transformar os problemas ligados à produtividade e eficácia
escolares, transpondo para este último contexto (as escolas) as mesmas lógicas, os mesmos modelos, as mesmas
estratégias e os mesmos paradigmas da gestão económica
empresarial.
Perante este cenário, a partir da década de setenta e metade da década de oitenta, o sistema de educação torna-se
alvo privilegiado de reformas, apoiadas em valores que se
identificam com a nova direita.
Os valores democráticos e participativos, os processos de
autonomia das escolas e dos professores, característicos
do Estado Providência com funções redistributivas, passam
a ser valores de excelência, competitividade, eficácia, livre
escolha de mercado, associados agora a um estado fraco
nos processos de responsabilização e regulação social.
Assiste-se, pois, ao surgimento de um “novo paradigma” de
governo educacional, a um “novo consenso” baseado numa
conceção única de políticas para a competitividade económica, ou seja, assiste-se a um crescente abandono ou
marginalização (no que se refere à retórica) dos propósitos
sociais da educação.
Com o surgimento e implementação destas ideias, as ideias
neoliberais, e com um discurso virado para a modernização,
a eficácia e a excelência influenciam, assim, as políticas
educativas, procurando apresentar-se como uma alternativa à crise dos sistemas educativos. Ou seja, este “Estado
modernizador” procura transportar para o setor educativo
a racionalidade empresarial, de forma a tornar os sistemas
educativos tão eficazes e competitivos como os sistemas
económicos e as empresas.
Ao analisar as implicações deste “novo paradigma” proposto pela OCDE no campo educativo, S. Ball enuncia os três
elementos chave responsáveis pelas recentes transformações naquele campo: a forma do mercado, a gestão e a
performatividade (desempenho).
O referido “novo paradigma”, que no relatório da OCDE se
apresenta sob a designação de “novo paradigma da gestão pública”, surgiu para fazer face às transformações das
economias dos países que pertencem a esta organização,
atendendo à ineficácia das estruturas tradicionais dessa

mesma gestão pública.
No contexto da escola, as tecnologias de política são o elemento chave da relação poder-conhecimento que, segundo
o “novo paradigma” da OCDE, são apresentadas segundo
três elementos chave: o mercado, a gestão e o desempenho.
No quadro das ideologias neo-liberais e dos processos de
globalização económico-cultural, uma das tendências mais
generalizadas ao nível dos sistemas educativos prende-se
com a sua progressiva mercadorização, associada às políticas de livre escolha, à privatização dos seus serviços, ao
apelo da excelência escolar como valor supremo.
A crescente e redobrada pressão política, social e económica exercida atualmente sobre a instituição escolar, coagindo-a a adotar modelos de administração e gestão tipicamente
empresariais, para poder dar conta das novas exigências
ditadas pelo mercado de trabalho, arrastou consigo todo um
movimento investigativo que passa a colocar, no centro das
suas prioridades teóricas, o estudo das dimensões culturais
da escola fundamentalmente numa perspetiva gestionária e
instrumental.
Nesta mesma época, também surge a questão da globalização que implica a convergência de políticas, ou transferência de políticas, ou ainda empréstimo de políticas.
Com o desaparecimento da conceção das políticas específicas pelo Estado Nação em relação ao plano económico, social e educativo, este tem-se transformado numa conceção
única de política virada para a competitividade económica.
Este facto levou ao crescente abandono ou marginalização
dos propósitos sociais da Educação.
Surge, então, o novo paradigma da gestão pública. Passa,
agora, a haver uma atenção mais focada nos resultados em
termos de eficiência, eficácia e qualidade dos serviços. O
gestor aparece, neste novo paradigma, como sendo a figura
central, relativamente ao novo cenário das organizações do
setor público.
Verifica-se também a substituição de estruturas organizacionais, profundamente centralizadas, por ambientes de gestão descentralizados, onde as decisões sobre a alocação
de recursos e a prestação de serviços são tomadas muito
mais próximas do local de prestação e onde há a criação
de condições para a existência de feedback dos clientes e
de outros grupos de interesses; a flexibilidade para explorar alternativas para a provisão e regulação públicas que
podem, por sua vez, levar a resultados mais eficazes em

termos de custos; uma maior ênfase na eficiência dos serviços prestados diretamente pelo setor público, envolvendo
o estabelecimento de objetivos de produtividade e a criação
de ambientes competitivos dentro e entre as organizações
do setor público; o fortalecimento das habilidades estratégicas do poder central que conduzam à evolução do Estado
e permitam que este responda aos desafios externos e interesses diversos de uma forma automática, flexível e a custo
reduzido.
Em jeito de conclusão, refira-se que a expansão das sociedades modernas – democráticas, solidárias e de bem-estar – e a consciência da importância da Educação nesse
desenvolvimento fizeram com que os assuntos das escolas
ganhassem uma relevância que ultrapassa as questões da
pedagogia e da aprendizagem para se tornarem questões
políticas, sociais, económicas e científicas.
Assim, nos dias de hoje, a capacitação das escolas abrange
um “saber fazer pedagógico” em sala de aula e exige um
nível global coordenado, um “saber gerir recursos” tangíveis (recursos humanos, físicos, financeiros) e intangíveis
(o tempo, os ritmos do calendário escolar e das pessoas, a
satisfação e as aptidões ou talentos que existem e que nem
sempre se conhecem) e um “saber viver a política e a micro
-política”, ou saber gerir as dinâmicas e as tensões que as
próprias dinâmicas criam.
Temos também presente que nos encontramos no tempo
dos territórios - dos concelhos, das cidades e das vilas. A
globalização, disseminando tudo por todo o lado, tem vindo
a facilitar a assunção das autonomias adormecidas de cada
comunidade e determinado a transformação do modelo piramidal de governo das sociedades humanas, criando condições para o desenvolvimento de sinergias locais, quiçá de
verdadeiras políticas.
Mas é claro que o sucesso de uma descentralização democrática do sistema educativo não depende apenas das leis
do Estado nem da sua eventual vontade política em aplicá-las. Ela depende, em grande parte, das dinâmicas que
tenha sido possível desenvolver, ao longo do tempo, entre
os intervenientes locais do sistema, designadamente entre
as escolas e entre estas, as autarquias locais e as outras
organizações educativas locais.

					

A Diretora
Elsa Carneiro
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newsletter

informações
Decorreu a eleição para os representantes no Parlamento Europeu.
A equipa responsável pela organização do Dia do Agrupamento (9 de março) é constituída pelos Coordenadores de Departamento e pelo Coordenador dos Projetos e Atividades.
Foi assinalado o Dia do Perfil do Aluno; esta iniciativa contou com a presença dos Vereadores da Educação e do Conhecimento e do Empreendedorismo e ainda com uma representante da empresa parceira FERESPE.
Os alunos do curso de Multimédia da escola profissional Oficina realizaram um workshop sobre edição de vídeo digital,
integrado no concurso BGreen.
Foi divulgado o orçamento participativo das escolas para o ano letivo de 2018.
Nas semanas de 22 de janeiro a 2 de fevereiro os alunos dos 5.º, 6.º e 7.º anos encontraram-se com os Arautos do Evangelho, que vêm divulgar a fé cristã junto dos mais jovens.
No dia 17, decorreu, nas piscinas de Ribeirão, o 1.º Encontro de Natação do Desporto Escolar que contou com a participação de alunos dos concelhos de Famalicão, Guimarães e Esposende. No dia 30, decorre o 2.º Encontro nas piscinas de
Joane.
A Diretora reuniu com os delegados e subdelegados dos 2.º e 3.º ciclos.
Foi apresentado o projeto de requalificação da escola-sede, no dia 18.
Decorreu a iniciativa “Cuida-te” para alunos do 8.º ano inserida no projeto sobre a violência no namoro.
Realiza-se, nos dias 16 e 17 de fevereiro, o 3.º Encontro de Ciência Cândida Madureira.
A formação “Prática experimental no ensino das Ciências” tem início no dia 2 de fevereiro e é destinada, prioritariamente,
a docentes do 1.º ciclo.

autoavaliação
Foi dinamizada a avaliação do sucesso Académico junto do corpo docente e a equipa está a elaborar o Plano de Melhoria
relativo ao 1.º período.
Foi eleita a representante dos alunos do 3.º ciclo para integrar a equipa de autoavaliação: Ana Rita Figueiredo, do 8.ºC.

biblioteca
No dia 16 de janeiro, os alunos do 6.º ano participaram no encontro com o escritor João Pedro Mésseder.
No dia 5 de fevereiro, os alunos do 8.º ano participaram no encontro com a escritora Sara Rodi.
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A Equipa de Autoavaliação

inovação
e
empreendedorismo

dia do perfil
dos alunos

N

o dia 15 de janeiro o nosso Agrupamento comemorou o dia
do Perfil dos Alunos.
A concretização do Perfil dos Alunos no final da Escolaridade
obrigatória é um desafio para as Escolas, exigindo um compromisso de toda a comunidade educativa.
“A melhor educação é a que se desenvolve como construtora
de postura no mundo. Hoje, mais do que nunca, a escola deve
preparar para o imprevisto, o novo, a complexidade e, sobretudo, desenvolver em cada indivíduo a vontade, a capacidade e
o conhecimento que lhe permitirá aprender ao longo da vida.”
(Perfil dos Alunos no final da Escolaridade obrigatória, Ministério
da Educação).
As competências na área de pensamento crítico e pensamento
criativo fazem parte integrante deste Perfil, procurando-se que
os alunos no final do 12. º ano estejam capacitados para desenvolverem ideias e projetos criativos com sentido no contexto a
que dizem respeito, recorrendo à imaginação, inventividade, à
desenvoltura e flexibilidade e estejam dispostos a assumir riscos
para imaginar além do conhecimento existente, com o objetivo
de promover a criatividade e a inovação (Perfil dos Alunos no
final da Escolaridade obrigatória, Ministério da Educação).
O desenvolvimento destas competências exige o envolvimento
de toda a comunidade educativa e uma maior proximidade das
Escolas com as empresas locais e organismos concelhios que
promovem e apoiam o Empreendedorismo.
Conseguir criar ambientes de aprendizagem estimulantes e significativos que promovam o desenvolvimento destas competências é necessário. Este caminho tem vindo a ser desenhado no
nosso Agrupamento em articulação com a autarquia, através de
um variado conjunto de iniciativas e projetos dinamizados pela
mesma junto das Escolas do concelho, em estreita ligação com
os seus Projetos Educativos e Planos Anuais de Atividades.
O Senhor Vereador da Educação, Conhecimento e Cultura, Dr.
Leonel Rocha, o Senhor Vereador da Economia, Empreendedorismo e Inovação, Dr. Augusto Lima, e a Dra. Luísa Azevedo,
em representação da empresa FERESPE, partilharam com um
grupo de alunos a sua perspetiva sobre a importância de concretização destas competências para a formação de cidadãos
capazes de responder aos desafios do século XXI.
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projeto de moderniza

apresentação
pública

N

o dia 18 de janeiro, com a presença do Senhor Vereador da Educação, Cultura e Conhecimento e os arquitetos responsáveis pela elaboração do projeto, foi apresentado publicamente a toda a comunidade educativa o
Projeto de Requalificação e Modernização das instalações da Escola Básica de Ribeirão – 1.ª fase.
A Diretora do Agrupamento, Dra. Elsa Carneiro, referiu que a primeira fase do Projeto e respetivo Acordo de
Colaboração (n.º 68/2017) publicado em Diário da Republica, no dia 11 de outubro de 2017, visa remodelar e
ampliar o polivalente no sentido de proporcionar melhores condições aos espaços comuns da comunidade escolar, nomeadamente, a biblioteca, o refeitório, o bar e o espaço dos alunos.
Salientou também que o Acordo refere que esta intervenção terá caráter parcial, atendendo a que a verba atribuída no Pacto Territorial para o desenvolvimento e Coesão da Comunidade Intermunicipal do Ave é insuficiente
para a requalificação e modernização integral do estabelecimento de ensino, sem prejuízo de ficar definido em
sede de projeto um plano de trabalho que preveja as fases de investimento posteriores.
Após a apresentação do projeto na sua generalidade, realizada pelo Senhor Vereador da Educação, Conhecimento e Cultura, os arquitetos presentes analisaram com detalhe o mesmo, havendo espaço para questões e
debate de algumas sugestões apresentadas pelos presentes.
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ação e requalificação das instalações

1.ª fase
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P

assaram-se 28 anos desde que iniciei o meu percurso
profissional nesta escola, ainda chamada C+S de Ribeirão,
e o dia em que escrevo este texto. É com carinho que recordo esses tempos. Era jovem e inexperiente, mas trazia uma
enorme vontade de colocar em prática o desejo que tinha
desde pequena - ser professora.
Criei raízes e com elas construí amizades que perduraram
no tempo. Muitas delas permanecem até aos dias de hoje, o
que, indubitavelmente, me dá uma alegria imensa por saber
que tive a sorte de ter conhecido pessoas tão especiais.
Efetivamente, há memórias que nunca se esquecem, pelo
que é com muito carinho e saudade que recordo alguns dos
melhores momentos que vivi nesta escola, rodeada por colegas competentes e divertidos. Juntos, formamos um rancho folclórico e um teatro que extravasaram os portões desta escola. Dinamizamos inúmeros projetos e atividades…
O tempo foi passando, a escola mudou de nome, mas nunca nos esquecemos da parte mais importante de todo este
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processo: os alunos. Foi a pensar neles que os envolvemos
e continuamos a envolver em atividades diferenciadas, algumas interativas e divertidas, que os ajudam a fomentar a
sua aprendizagem e a adquirirem competências essenciais
para o seu desenvolvimento. Ajudamo-los a construir conhecimentos, atitudes e valores, ensinamo-los a ouvir, pensar, analisar, questionar, opinar, entender, decidir, resolver,
ser ético, solidário…
Enfim, procuramos ser os promotores do sucesso dos nossos alunos, pois são estas crianças e jovens os futuros
cidadãos, plenos de conhecimentos e saberes, para que
possam contribuir para o crescimento económico e o desenvolvimento do país.
E é por isso que, ainda hoje, continuo a trabalhar na Escola
Básica de Ribeirão, ao lado de professores e funcionários
dedicados e profissionais. Afinal, esta é a minha segunda
casa, já lá vão 28 anos.
Ana Paula Pinto, professora

a minha,

a tua,

a nossa
H

á cinco anos entrava na Escola Básica de Ribeirão, ansioso por conhecer a nova Escola, mas simultaneamente
apreensivo com o futuro. Rapidamente percebi que não era
preciso estar apreensivo.
Na nossa Escola encontrei funcionários atenciosos e preocupados, professores fantásticos, que me inspiraram, deram oportunidades e me incentivaram a sonhar e uma Diretora presente, sempre presente.
Surgiram dificuldades que encarei como desafios e, com a
ajuda da Escola, venci-os. Nunca estive sozinho. Aqui, nunca estamos sós.
Na nossa Escola, aquela que todos os anos abraça muitos
alunos e outros deixa voar, não tive só aulas e testes, pude
participar em visitas de estudo que, sem dúvida, alargaram
horizontes, me levaram a conhecer o desconhecido, e em
projetos e atividades que me tornaram um cidadão mais ativo.
No clube “Ser Europa”, participei com os meus colegas num
concurso em que fomos os vencedores. O Agrupamento de

escola!

Escolas de Ribeirão venceu o concurso concelhio “ANIMA
17”.
No concurso Canguru Matemático sem Fronteiras 2017, a
minha amiga Tatiana e eu obtivemos classificações premiadas pela Universidade de Coimbra com a participação de
uma semana num curso de verão internacional. Uma experiência única!
Quando há meses terminei o nono ano, fiquei exatamente
com a escolaridade dos meus pais. Esta Escola, a nossa
Escola, ensinou-me a ser ambicioso, sonhador.
A Escola é uma importante oportunidade que todos nós temos, para conseguirmos vencer, seguir um caminho diferente!
Brevemente começará a requalificação do edifício da nossa
Escola. Já merecíamos, vocês merecem. Este sonho parece finalmente concretizado.
O desafio é sonhar! Eu noutro Agrupamento, vocês aqui!
Tornem a minha, a vossa, a nossa Escola ainda melhor!
A nossa Escola é também a nossa família!
Tiago Faria, ex-aluno do AE de Ribeirão
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quadros de
valor e de
excelência

N

o dia sete de novembro, a Comunidade Educativa do Agrupamento de
Escolas de Ribeirão reuniu-se na Casa
das Artes, pelas 20:30, para partilhar a
alegria e o orgulho de premiar, publicamente, o mérito dos alunos do Agrupamento que se destacaram no campo
da Excelência, através dos excelentes
resultados escolares que obtiveram, e
no campo do Valor, os que se distinguiram nas categorias de solidariedade;
participação e iniciativa; mérito desportivo; criatividade artística/literária e
científica.
Assistiu-se assim ao resultado do trabalho dos alunos conseguido com o
apoio de todos os atores educativos
para que fosse possível a sua concretização
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cerimónia de

A diretora do Agrupamento, Dra. Elsa
Carneiro, no seu discurso, referiu a
família, primeira responsável pela educação das crianças e jovens; as associações e coletividades, que proporcionam diversas opções a nível social e
cultural; as empresas que contribuem
para o desenvolvimento das aprendizagens, através da disponibilização de
recursos, de modo particular as Empresas Ferespe e Continental Mabor
que quiseram associar-se ao evento,
entregando prémios aos alunos que se
destacaram dentro de cada ciclo (1.º,
2.º e 3.º ciclos); a Autarquia, que com a
implementação do Plano Municipal de
Melhoria e de Eficácia da Escola, tem
contribuído para que tenhamos uma
Escola para Todos e para Cada Um,
complementando a educação formal.

Referiu ainda a importância do Plano
Estratégico Educativo Municipal: primeiro, porque reconhece que assume
uma relevância fundamental enquanto
instrumento de gestão estratégica; segundo, porque reconhece que virá traduzir a ação do Município em termos
de políticas educativas, articulando-a
com todos os agentes do território, as
escolas, mas também com a sociedade civil, no pressuposto de que o conceito de educação deve ser entendido
de uma forma ampla e abrangente,
envolvendo todas as oportunidades
de educação formal, não formal e informal; terceiro, porque reconhece que
o Município é um agente privilegiado
no conhecimento da sua população,
pelo que é um elemento fundamental
no processo de melhoria e eficácia da

entrega de diplomas

escola.
Por último, mas de forma muito especial, agradeceu o empenho dos professores que, de forma entusiástica
e otimista, souberam inspirar estas
crianças e jovens, ajudando-os a descobrir e a apropriar-se do seu próprio
talento e potencialidades; agradeceu à
escola, escola como um todo: alunos,
professores, auxiliares e colegas da direção que são o núcleo da construção
de novos saberes; destacou o mérito
destes alunos que se deve ao contributo de todos os atores já referidos, mas
acima de tudo ao conjunto de valores e
de talentos que se desenvolveram com
muito trabalho, dedicação, entrega,
persistência e esforço.
Agradeceu a todos aqueles que contribuíram para a realização do evento,

nomeadamente, o CCM (Centro de
Cultura Musical), o Clube de Música,
a Equipa da Biblioteca, Professores,
Auxiliares; os Coordenadores de Diretores de Turma, a Coordenadora dos
Professores Titulares de Turma, e Associações de Pais do Agrupamento.
No final, felicitou todos os alunos que
receberam o prémio, que é motivo de
orgulho para toda a Comunidade Educativa, e dos quais espera que continuem a refletir a escola como sendo uma Escola de oportunidades de
aprendizagem; uma Escola facilitadora
de aprendizagens; uma Escola em que
o aluno aprende a pensar por si, de
forma crítica, criativa e solidária e que
aprenda a viver em grupo, resolvendo
os possíveis problemas com que se
depara no quotidiano; uma Escola que

promove o debate, a participação, a
justiça e os direitos; uma Escola que
sabe responder aos desafios; uma Escola que seja um elevador social, para
todos os alunos.
Deixou o pedido para que todos continuem com a mesma dedicação e empenho pois, de certeza, conduzirá ao
sucesso e à felicidade, cumprindo dois
grandes desafios que se colocam à Escola Atual: que a Educação seja uma
Educação para o futuro; e que a Aprendizagem se faça ao longo da Vida.
A diretora terminou lembrando a frase
de Rubem Alves “Há escolas que são
gaiolas e há escolas que são asas”
apelando para que a sua escola seja
uma Escola com asas.
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ESCOLA BÁSICA
DE R I B E I R Ã O

biblioteca escolar

Ministro da Educação dá aula

A

biblioteca foi convidada a aderir à iniciativa A Maior Lição do

Mundo, dinamizada pela UNICEF e pela DGEA.Trata-se de um
desafio lançado às escolas para que abordem, com os alunos,
temas ligados aos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável,
incidindo este ano, preferencialmente, mas não exclusivamente,
na Educação de Qualidade que visa garantir o acesso a uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos até 2030.
Duas turmas da escola assistiram em streaming a uma aula dada
pelo Ministro da Educação que assinalou o lançamento deste projeto.
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O

s alunos do 8.º ano participaram no Close-up: Observatório
de Cinema que decorreu na Casa das Artes de V.N.de Famalicão.
Trata-se de uma iniciativa que pretende promover o gosto pelo
cinema nos jovens. Muitos dos alunos vivenciaram, pela primeira
vez, o ritual de ir ao cinema: tiraram o bilhete, procuraram o seu lugar e assistiram encantados ao filme de Charlie Chaplin “Tempos
Modernos”. Este filme, realizado em 1936, ainda da era do cinema
mudo e a preto e branco, conquistou os jovens, pois aborda a
luta entre os homens e a máquina na busca do caminho para a
felicidade.

close-up
observatório
de cinema

associação de estudantes participa na
mostra de cinema jovem - YOMOTION

N

o âmbito do projeto YMOTION, a turma do 9.ºB, de que faz parte a Associação de Estudantes, foi convidada a participar no concurso de curtas-metragens. Este concurso decorreu na Casa da Juventude. Todos os alunos assistiram a várias
curtas-metragens e votaram na que mais lhes agradou.
O principal objetivo da turma em participar nesta iniciativa foi documentar-se para intervir no espaço da escola promovendo
sessões de cinema.
Esta experiência foi muito enriquecedora, pois permitiu o desenvolvimento de ideias criativas.
Esta iniciativa contou com o apoio da Biblioteca.
										
A Associação de Estudantes

o p i n i õ e s
s alunos tiveram a oportunidade de visualizar um filme do famoso realizador Charlie Chaplin que também participava no filme como personagem - o famoso Charlot. Os
alunos, antes de verem o filme, achavam que iria ser uma
‘’seca’’, mas acabaram por se surpreender ao longo da visualização. O filme mostrava como o cinema de antigamente era realizado. Era a preto e branco e ainda pertencia ao
tempo do cinema mudo. Eu nem sabia que tinha existido
cinema mudo! A imagem não era a melhor, mas dava para
perceber o quão era doloroso o trabalho nas fábricas daquele tempo. Penso que era mesmo isto que o realizador queria
mostrar. Naqueles tempos, era difícil arranjar emprego, principalmente com a crise. No fim do filme, houve um debate
com todos os alunos.

O filme é mudo e a preto e branco, mas em algumas partes
os atores falam e cantam.
O filme retrata a vida de um homem muito pobre que trabalhava numa fábrica. Ele fazia um trabalho tão mecânico que
quando saía do emprego continuava a apertar parafusos na
cabeça das pessoas. Apesar de ser muito divertido, o filme
também mostra como era duro o trabalho nas fábricas.
A certa altura, o Charlot (personagem principal) foi despedido e acabou por ser preso. Ele gostava de estar na prisão,
pois tinha comida e um sítio para dormir. Quando saiu da
prisão, conheceu uma mulher muito bonita.
Ela não tinha uma vida fácil, pois tinha acabado de perder o seu pai, e as suas irmãs foram para uma instituição.
Não tinha casa, nem comida e andava fugida à polícia. Eles
apaixonam-se e arranjam uma casa e um emprego, mas a
polícia descobre-os e eles decidem fugir.
Apesar do filme já ser antigo, é divertido e ensina uma lição
de vida muito importante: a luta pela sobrevivência.
Eu gostei muito do filme.

Carla | 8.ºG

Sara | 8.ºG

O
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alunos vão ao cinema

encontro com o escritor João Pedro Mésseder

um brincador de palavras
T

odas as turmas do 6.º ano estudaram a obra do escritor João Pedro Mésseder e prepararam-se para

o conhecer melhor. Presentearam-no com declamação de poemas e alguns bonecos costurados com
inspiração na sua obra.
O escritor falou dos seus livros e dos temas que mais o inspiram: como vive no Porto gosta de falar do
granito, do mar, da natureza e dos animais.
Sobre o livro “Tudo é sempre outra coisa” contou que, tal como o protagonista da história, também ele
gostava de subir muros e ver o que estava para lá dos muros. Aproveitou para fazer uma analogia com
os muros que estão a ser construídos na atualidade para separar povos ricos de povos pobres, como
por exemplo, os Estados Unidos do México. Um dos assuntos que mais o incomoda é a guerra, por isso
já escreveu um livro sobre este tema em que se inspirou num bombardeamento na Faixa de Gaza onde
morreram 500 crianças.
Questionado sobre a razão que o levou a escrever, referiu que sempre admirou o poeta Luís de Camões,
pois utilizava a escrita para chegar ao coração das pessoas, por isso este também seria o seu lema. Na
sua vida de escritor enfrentou algumas dificuldades, nomeadamente, nem sempre conseguir publicar os
livros que escreve e por vezes não consegue pôr no papel o que realmente deseja.
Foi um encontro de partilha de experiências de que os alunos tiraram o máximo proveito colocando questões pertinentes que mostravam o seu conhecimento da obra do escritor.

16

Aurélia Azevedo, professora

opiniões
N

a minha opinião, a visita do escritor João Pedro Mésseder à nossa escola foi bastante agradável e informativa.
Para começar, acho que todos os alunos demonstraram um bom comportamento e permaneceram em silêncio,
enquanto ouviam atentamente o escritor a falar da sua infância e a descrever um dos seus livros “Tudo é sempre
outra coisa”.
Outro momento muito interessante foi quando os alunos declamaram alguns poemas criados propositadamente
para o escritor, assim como as perguntas pertinentes que lhe foram sendo feitas. O autor foi respondendo com
clareza e assim todas as dúvidas ficaram esclarecidas.
Para terminar, adorei a sessão de autógrafos.
Foi um tempo bem passado e em boa companhia!
Mariana Carvalho | 6.ºA

A

chei o encontro muito interessante. Gostei de ver o autor a apresentar os seus livros, a responder às perguntas que os alunos colocavam. Também gostei de o ouvir falar da sua vida e do amor pelas suas três gatas. Fiquei
ainda a saber que, quando era pequeno, era muito curioso.
Diana Fernandes | 6.ºC
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CUIDA-TE

programa CUIDA-TE

O

CUIDA-TE é um Programa do Instituto Português do
Desporto e Juventude (IPDJ) com diversas Entidades parceiras, do setor público e privado. Tem como principal objetivo
trabalhar na área da saúde juvenil e na promoção de estilos de
vida saudáveis.

Destinatários

Destina-se a jovens entre os 12 e os 25 anos, professores/
as, pais, dirigentes associativos/as, profissionais de saúde e
outros que desenvolvem atividades nesta área dirigidas aos/
às jovens.

Objetivos

Visa educar para a saúde, promovendo a aquisição de conhecimentos e competências nesta área, de forma global e integradora, inter-relacionando as suas diferentes componentes:
somáticas, psico-afetivas e sociais.

Entidades parceiras

Administrações Regionais de Saúde;
Direção Geral de Saúde;
Direção Geral da Educação;
Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas
Dependências.
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saúde
e sexualidade

N

o passado dia 15 de janeiro, no auditório da Escola Básica de Ribeirão, os alunos de três turmas do
8.º ano tiveram a oportunidade de assistir a uma sessão de sensibilização, no âmbito do Programa CUIDA-TE da responsabilidade do Instituto Português do
Desporto e Juventude - IPDJ, subordinada ao tema
“Saúde e sexualidade”.
A referida iniciativa foi dinamizada em articulação
com o Projeto Educação para a Saúde (PES) e o
Serviço de Psicologia do Agrupamento com o intuito
de educar para a saúde, promovendo a aquisição de
conhecimentos e competências nesta área, de forma global e integradora, inter-relacionando as suas
diferentes componentes: somáticas, psicoafetivas e
sociais.

Procura mais informação
em:
https://juventude.gov.pt/SaudeSexualidadeJuvenil/ProgramaCUIDATE/Paginas/programa-cuida-te.aspx

serviço de
psicologia e
orientação

sessões de sensibilização

“violência no namoro”

N

o passado dia 17 de outubro, no auditório da Escola
Básica de Ribeirão, os alunos do 9.º ano tiveram a oportunidade de assistir a uma sessão de sensibilização subordinada ao tema “Violência no Namoro”, proferida pelo Professor
Paulo Duarte.
A referida iniciativa partiu de um convite da Direção em
articulação com o Serviço de Psicologia e Orientação do
Agrupamento de Escolas de Ribeirão, inserida no âmbito
do acordado em reunião plenária da Comissão Social Inter-Freguesias (CSIF) de Fradelos, Ribeirão e Vilarinho das
Cambas.
Pretendeu-se, com a presente atividade, alertar e sensibilizar os nossos alunos para um flagelo que começa a tomar
contornos cada vez mais significativos e preocupantes na
sociedade, independentemente da faixa etária, condição
económica, estrato social, etc. Pretendeu-se, ainda, contribuir para a prevenção da violência através da mudança de
atitudes e comportamentos.
Em suma, e retomando uma expressão proferida pelo Professor Paulo Duarte, “Faz aos outros aquilo que queres que
te façam a ti”.

“internet segura,
bullying e
cyberbullying”

N

o passado dia 17 de novembro, a convite do Serviço de Psicologia do Agrupamento, o Agente Rodrigues, da
Escola Segura, levou a cabo uma Ação de Sensibilização
subordinada ao tema "Internet Segura, Bullying e Cyberbullying" para todos os pais e encarregados de educação
dos alunos do 2.º ciclo.
A referida iniciativa pretendeu alertar e sensibilizar para alguns comportamentos de risco inerentes à utilização das
novas tecnologias e práticas a adotar para uma utilização
mais segura. Considerou-se igualmente importante abordar a temática do Bullying e Cyberbullying, no sentido de
promover comportamentos saudáveis e o desenvolvimento
de relações interpessoais positivas, com o intuito de contribuir para uma escola cada vez mais inclusiva.
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projeto
4.º ano a
crescer
No primeiro período, algumas turmas do quarto ano
visitaram a escola sede para participar em atividades
no âmbito do projeto Quarto Ano a Crescer.
Entre outras, desenvolveu-se uma sessão de Astronomia e outra sobre “As leis da Física e a Prevenção
Rodoviária”, dinamizadas por alunos dos 7.ºA e 9.ºB,
respetivamente.

N

o passado dia 31 de outubro, deslocámo-nos
à Escola Básica de Ribeirão, no âmbito do Projeto
“4.º ano a Crescer”, para aprendermos mais sobre
Segurança Rodoviária.
Os nossos “professores” foram três alunos do 9.º
ano, “ajudados” pela sua professora. Com eles,
recordámos regras de segurança para peões, já
esquecidas por muitos de nós, e aprendemos muito relativamente à segurança quando nos deslocamos de automóvel.
Entre muitas coisas importantes, ficámos a saber
que um condutor não consegue parar imediatamente o carro quando vê um obstáculo. Tem um
tempo de reação de cerca de 0,8 segundos, ou
seja, é o tempo que o cérebro demora a processar
a informação e dar a ordem de travagem. Durante
esse tempo de reação (antes de iniciar a travagem), se a velocidade do carro for de 50km/h, o
automóvel ainda percorre cerca de 11m. Essa distância aumenta para 27m se a velocidade do carro
for de 120 km/h. Isto só acontece se o condutor se
encontrar em perfeitas condições, isto é, se não
houver álcool, drogas, cansaço... Caso contrário,
aumenta o tempo de reação. Depois, ainda há que
ter em conta a distância que o carro vai percorrer
desde que o condutor aciona o travão até que o
carro se imobilize.
Sobre este assunto, ainda refletimos na nossa
sala de aula, para podermos transmitir essas informações em casa e para que no futuro possamos ser bons condutores.
O nosso muito obrigado aos alunos do 9.ºB, Carlos, Lara e Clara, e à professora Filomena Inês.
RIB 4.ºA e RIB 4.ºC
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educação musical

N

o dia 12 de dezembro de 2017, pelas 11h20, o 4.ºA e o
4.ºB do Centro Escolar de Ribeirão fizeram uma visita à nossa escola no âmbito do projeto “4.º ano a crescer”.
Foram recebidos pelas professoras de Educação Musical e
pelos alunos da turma 6.ºC que os brindaram com belíssimas
canções de Natal. Foram realizadas atividades diversas, de
forma a que os alunos convidados ficassem a conhecer um
pouco os instrumentos musicais utilizados na sala de aula da
nossa escola. Todos os alunos participaram com entusiasmo
e alegria, tocando e cantando em conjunto.
Uma verdadeira festa que já anunciava a quadra natalícia
que se aproximava. Assim, extensivo a toda a comunidade
do Agrupamento de Escolas de Ribeirão, o Grupo de Educação Musical deixa os seus votos de Feliz Natal e de um Ano
Novo com muita Paz e Amor.

educação visual

E

sta atividade consistiu numa aula da disciplina de Educação Visual, dada pelos alunos da turma A do 7.º ano às
turmas C e D (Turma mista) do 4.º ano do Centro Escolar
deste Agrupamento.
Nesta atividade, cada aluno do 4.º ano, auxiliado pelos
alunos do 7.º, elaborou um postal de Natal na técnica da
dobragem e colagem. Quer os alunos do 1.º ciclo, quer os
do 3.º mostraram grande envolvimento na atividade tendo
sido os objetivos cumpridos na íntegra.
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ESCRIBO

manias
Mais um ano se inicia, e com ele regressam
as produções escritas inseridas no projeto
de escrita Escribomanias do Departamento
de Línguas. Os textos são representativos
de cada ano de escolaridade (do 4.º ao 9.º
ano) e as tipologias escolhidas estão de
acordo com as respetivas planificações.

uma paisagem de
outono
A

través das vidraças da nossa sala de aula, observamos a natureza que se vai vestindo de várias cores:
amarelado, alaranjado, castanho, verde, avermelhado…
O pátio do recreio enche-se de múltiplas folhas secas
que caem das árvores e formam belos tapetes coloridos,
onde adoramos brincar e saltar.
Nas vinhas, homens, mulheres e crianças colhem, alegremente, as uvas madurinhas, cantando as tradicionais
cantigas. Depois dos cestos cheios, transportam-nos
aos ombros até ao lagar.
Nos campos de milho, as espigas douradas pelo sol estão prontinhas a serem colhidas e desfolhadas.
O sol brilha no céu azul, ouve-se os pássaros chilrear e
o aroma doce dos frutos paira no ar.
Pela manhã e ao final do dia sentimos uma brisa fresca
e descobrimos que o outono chegou com a sua beleza
e cor.
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4.º ano - texto narrativo

entrevista à
diretora de turma
E

ste ano letivo temos uma nova diretora de turma. Resolvemos conhecê-la melhor. Para isso, decidimos fazer-lhe uma
entrevista.
Em que ano começou a trabalhar?
Comecei a trabalhar em 2000.
Quem a inspirou para ser professora?
A minha mãe também sendo professora, foi a minha fonte de
inspiração.
Porque é que escolheu esta profissão?
Escolhi esta profissão, pois gosto de ensinar os meus alunos
e de os ver crescer em sabedoria e talento.
Quando era pequena já pensava ser professora?
Sim, desde sempre.
Porque é que preferiu as disciplinas de matemática e ciências?
A razão foi o facto de ter tido professores dessas disciplinas
que me despertaram o gosto e o entusiasmo pelas mesmas.
Gosta de ser diretora do 5.º? Porquê?
Muito, porque os alunos são simpáticos e amorosos.
O que é que mais gosta na sua profissão?
O que eu mais aprecio é chegar ao fim do ano e ouvir dizer
que adoram as minhas disciplinas.
Agradecemos imenso a sua colaboração e as suas respostas.
Agora já a conhecemos um pouco melhor e queremos que
seja sempre a nossa diretora de turma.
5.º ano - entrevista

a pequena sonhara
N

uma bela manhã, uma menina passeava pela sua aldeia. Tinha apenas cinco anos e desde sempre sonhou ser uma
fada.
Ao regressar a casa, a menina viu a Rainha das Fadas, mas achou estranho ela levar duas pessoas que lhe pareciam
conhecidas. Chegando a casa, reparou que os pais tinham desaparecido. Chamou e chamou, mas ninguém respondeu.
A menina foi a correr para o bosque à sua procura.
De seguida, apareceram os animais e, indignados, perguntaram-lhe:
- Estás bem? O que aconteceu?
- A Rainha das Fadas levou os meus pais. Preciso da vossa ajuda.- pediu ela.
O coelho, que era o mestre da operação, abriu um portal secreto, que a levou ao reino das Fadas.
A menina viu um enorme portão à sua frente. Quando entrou, qual não foi o seu espanto, ao ver que os pais estavam presos com o própria Rainha das Fadas.
Estavam todos prisioneiros da Rainha das Bruxas. Então, aproveitou o momento para os salvar. Foi a correr para o trono,
pegou na varinha mágica que lá estava e lançou um feitiço que fez desaparecer a bruxa. Nesse momento, a menina sentiu
magia dentro dela, apercebendo-se que era uma fada.
6.º ano - conto

o impacto das redes
sociais nos jovens

a sociedade
atual

N

N

os dias de hoje, as redes sociais e as novas tecnologias estão
a causar um grande impacto nos adolescentes. Será isso bom ou
mau?
Achamos que é bom estar ligado aos avanços tecnológicos, pois,
desta forma, os adolescentes poderão ter acesso às notícias mais
pormenorizadas, com imagens detalhadas e atualizações constantes do mundo.
Contudo, com as tecnologias vêm grandes males: problemas visuais e tendinites são alguns dos defeitos que estes produtos trazem.
Se passarmos demasiado tempo em frente de aparelhos eletrónicos, com certeza irá afetar os nossos olhos e o nosso cérebro.
Além disso, a cada momento, os jovens espalhados pelo mundo
utilizam as várias redes sociais. Muitos deles não reconhecem o
perigo que podem estar a correr, ao entrar em contacto com indivíduos que se fazem passar por outras pessoas; alguns criam
amizades virtuais baseadas em falsidade e caem nas provocações
de quem lhes quer mal.
Para concluir, nós achamos que os pais devem controlar um pouco
mais a atividade dos filhos com estes dispositivos, tendo em conta
que eles devem navegar nas redes sociais em segurança, assim
como controlar o tempo dispensado com as novas tecnologias.
Mas, também achamos que a evolução das novas tecnologias não
deve parar.
8.º ano - texto de opinião

a sociedade atual, as diferenças sociais são
um tema pouco falado, mas que está presente
no nosso dia a dia. “Ricos” têm o rótulo de ricos.
“Pobres” têm rótulo de pobres. Contudo, são todos pessoas.
Será que sim? Será que não?
Na nossa opinião, as diferenças sociais notamse imenso, mas, para muita gente, é um assunto
irrelevante.
A nosso ver, as pessoas designadas ricas autoconsideram-se superiores aos pobres, a nível
mental, social e económico. No entanto, os pobres dão mais valor a uns simples chinelos. E
com este pensamento, os menos beneficiados
mostram-se mais humildes e honestos.
Em contrapartida, existem sempre pessoas com
mais possibilidades económicas que ajudam,
com bens materiais e alimentação, os mais desfavorecidos. Porém, achamos que também existem “pobres” que não aceitam uma mão amiga e
entram no mundo do crime.
Portanto, no nosso ponto de vista, as diferenças
sociais são, e serão, um problema no mundo em
que vivemos, algo que pode ser combatido através do voluntariado.
9.º ano – texto de opinião
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novos desafios
O

Programa Erasmus+ substitui os programas vigentes da UE em todos os domínios da educação, nomeadamente, o programa ‘Aprendizagem ao Longo da Vida’
Erasmus (ensino superior), Leonardo da Vinci (ensino profissional), Comenius (ensino básico e secundário).
Este último teve o seu início na nossa escola no ano letivo 2003-2004. A Equipa Comenius estabeleceu contactos de parceria com o Reino Unido, França, Suécia, Holanda
e Itália. Na primeira experiência de intercâmbio, o projeto foi confinado a apenas duas
turmas mas, com a criação do Clube Comenius, todos os alunos que frequentavam
o 8.º ano de escolaridade puderam proceder à sua inscrição. Os critérios de seleção
foram diversos, visando essencialmente o aproveitamento, o comportamento e o envolvimento nas atividades propostas. De salientar ainda que, no que concerne ao
aproveitamento, o nível obtido na disciplina de Inglês teve um peso significativo nesta
seleção, dado ser a língua de comunicação entre os países parceiros que integram
este projeto. Assim, em 2007, foi realizado o intercâmbio com a Holanda, seguindo-se
em 2008 a Suécia. Em 2009, a Holanda voltou participar juntamente com a França.
Os testemunhos dos alunos participantes neste projeto referem o companheirismo,
o conhecimento de novas pessoas e novas culturas e a possibilidade de melhorar o
seu desempenho na língua inglesa como os aspetos a destacar desta experiência.
Estas palavras vão de encontro aos objetivos deste projeto, que visa não só o uso da
língua inglesa mas também o reforço da dimensão europeia dos alunos e promover a
consciência intercultural de cada um.
Este ano letivo, o Projeto Erasmus + está a ser preparado na nossa escola, estando
neste momento a ser feita uma pesquisa de eventuais parceiros para intercâmbio.
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recordar o projeto Comenius

projeto
Erasmus +

testemunhos
do projeto

Erasmus+

A

companhar os alunos num intercâmbio internacional foi uma experiência marcante que
me enriqueceu, de forma incomparável, pessoal e profissionalmente. Apesar da constante
inquietude causada pelo peso da responsabilidade, foi uma aventura fenomenal onde se
viveram experiências e criaram memórias que
marcarão para sempre não só aqueles jovens,
mas também a mim. Durante oito dias, pude
acompanhar o deslumbramento, a abertura daqueles jovens para o mundo e para um infinito
leque de possibilidades que o futuro lhes reserva e que vai muito para além da sua zona de
conforto e da educação formal.
Judite Ribeiro, professora

A

minha experiência na Roménia foi fantástica, fenomenal, pois consegui alcançar alguns
dos meus objetivos que era fazer um intercâmbio com pessoas de outros países e melhorar
o meu inglês. Quando eu falo em melhorar o
meu inglês foi neste sentido: eu, na escola, não
gostava de Inglês, mas no intercâmbio tínhamos trabalhos de grupo com um membro de
cada país e então tínhamos de falar numa língua que todos os países entendessem. Gostei
muito de fazer este intercâmbio, de conhecer
pessoas de outros países e aprender sobre a
sua cultura, nomeadamente, sobre a Roménia, Eslováquia e Polónia. Quanto a mim, como
pessoa, este intercâmbio fez-me crescer mais
um pouco, pois foi a partir daí que abri mais um
pouco os meus horizontes. E fica aqui a dica:
quem puder participar em intercâmbio, participe, porque é uma experiência única.
Diogo Carneiro, aluno do AE de Gondifelos

25

O

o clube europa em Ribeirão

Programa Ser Europa nasceu há dois anos promovido pelo pelouro da Educação do Município de Famalicão com os
Agrupamentos de Escolas de Famalicão, Escolas Profissionais, Cooperativas de Ensino e a PASEC.
Pretendeu capacitar os Agrupamentos de Escolas, Cooperativas de Ensino e outros estabelecimentos de ensino do concelho ao nível da implementação de projetos de alcance europeu que possibilitem novas ferramentas pedagógicas de
complemento à prática letiva. Por outro lado, pretendeu que se estabelecessem canais de comunicação que permitissem
partilhar boas práticas, que potenciassem o sucesso educativo.
Mas a grande iniciativa que deu corpo ao projeto foi a criação da Rede de Clubes Europa que permitiram envolver centenas
de jovens do concelho em atividades de cidadania, mobilidade e associativismo juvenil. Só de Ribeirão, nos últimos dois
anos, foram envolvidos mais de setenta jovens.
O Clube Europa é um centro dinamizador de atividades no âmbito da educação para a cidadania europeia. O Clube é composto por professores e alunos que desenvolvem um conjunto de atividades com o objetivo de alargar os conhecimentos
sobre a Europa e a União Europeia, desenvolvendo ao mesmo tempo competências no âmbito do associativismo juvenil,
intercâmbio de boas práticas, das TIC e linguísticas, tanto na língua materna como em línguas estrangeiras.
O Clube Europa integra-se na realidade Europeia que vivemos atualmente, pretendendo proporcionar aos alunos a participação em projetos desenvolvidos junto da comunidade escolar, projetos interescolares vocacionados para Educação
para a Cidadania Europeia, projetos de mobilidades para alunos e professores e iniciativas de formação de âmbito local,
nacional e europeu apoiados pela União Europeia.
São projetos que pretendem promover o respeito pelas outras culturas e o desenvolvimento da cidadania e pertença Europeia.
Como objetivos têm o intuito de criar um espírito europeu entre os seus membros, transmitindo-o aos outros membros da
comunidade em que estão inseridos. Ao mesmo tempo pretende promover, com o apoio das entidades competentes, ações
de dinamização tendentes a uma melhor informação sobre a Europa Comunitária, nomeadamente, aspetos geográficos,
históricos, culturais, económicos e as próprias instituições. Por fim, pretende promover o conhecimento do património cultural e natural da Europa e dos problemas contemporâneos que a Europa enfrenta.
O grande momento do Clube Europa de Ribeirão foi a vitória no ANIMA 2017 – Encontro Internacional de Animação Sociocultural, no concurso “Dá-me o teu plano de combate…” com a ideia da criação de um espaço cultural juvenil nas instalações do Lago Discount em Ribeirão.
Em Ribeirão, o Clube Europeu continua a funcionar à sexta à tarde e ao sábado de manhã. Este ano participaremos, pela
primeira vez, na Assembleia Internacional Juvenil em Bragança.
Abraão Costa
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parlamento
dos jovens

N

o dia 23 de novembro realizou-se, no Auditório da nossa escola, uma Palestra subordinada ao tema “Igualdade nas
desigualdades”, promovida pelo Gabinete de Apoio à Família da Câmara Municipal de Famalicão, a convite da coordenadora do Parlamento dos Jovens desta Escola. Esta sessão contou com a presença dos alunos envolvidos nas atividades
do Parlamento dos Jovens, e cujo tema em debate é “Igualdade de Género”. As duas dinamizadoras da Palestra apresentaram um conjunto de informação, de caráter formativo, relativa à violência nas relações sociais, enfatizando o fator discriminação como meio de promoção de violência e intolerância. Os alunos tiveram a oportunidade de participar com questões
para esclarecimento do tema que irão desenvolver nos seus Projetos de Recomendação. No final, foi distribuída, pelos
alunos participantes, uma brochura com sugestões de linguagem formal promotora de uma efetiva igualdade de género.
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C L U B E
do
ESCOLA BÁSICA
DE R I B E I R Ã O

Ambiente
E

sta foi a frase mais marcante da palestra da engenheira
Joana sobre a reciclagem de rolhas de cortiça.
A engenheira Joana Mesquita trabalha para a empresa Amorim Corticeira. Contou-nos que já esteve nos 5 continentes,
porque andou a vender os produtos da empresa por todo o
mundo. É que do nosso país sai mais de metade de toda a
cortiça do mundo!!! Já pensaram? Um país tão pequenino
que produz mais de 70% da cortiça mundial?
Sabia que poderíamos transformar as rolhas noutros objetos
decorativos ou práticos, mas não sabia que havia outra dimensão, bem mais ampla, na reciclagem de rolhas. Alguns
produtos já saíram do planeta e tudo!
Sabias que a nossa cortiça está nas naves da Nasa que vão
para o espaço? Que estão por baixo do relvado dos maiores
estádios de futebol? Nas canoas mais vendidas do mundo?
No revestimento dos automóveis mais caros? Na prancha
de surf do Mcnamara? Nas roupas de espetáculo da Lady
Gaga?... A lista é interminável!
Os nossos montados (florestas de sobreiros, árvore que nos
dá a cortiça) são tão importantes como a floresta amazónica
ou a savana africana. Calcula-se que, num ano, as florestas
de sobreiros retenham até 14 milhões de toneladas de CO2
(dióxido de carbono), uma preciosa ajuda na redução de gases de estufa.
Mais de 200 espécies animais e 135 espécies de plantas sobrevivem à conta destes montados.
São florestas que protegem contra a erosão dos solos e,
consequentemente, da desertificação. São uma barreira anti-incêndios – porque a cortiça não se queima facilmente – e
foi graças a eles que algumas aldeias foram poupadas nos
incêndios deste ano.
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“Porque o mundo só evolui
quando estamos dispostos a
plantar uma árvore de cuja
sombra nunca chegaremos a
disfrutar...”
Contrariamente ao que acontece nos pinhais, nenhuma árvore tem de ser abatida para termos a sua cortiça. E a cortiça dá emprego a milhares de pessoas!
Só podemos tirar a cortiça desta árvore, pela primeira
vez, ao fim de 25 anos. Depois, só de 9 em 9 anos,
é que se tira a cortiça. Daí existirem sobreiros muito
velhos, alguns com 200 anos! Antiguidades vivas! Já
pensaste quantos anos terás quando tirares pela primeira vez a cortiça a um sobreiro que plantares hoje?
Se calhar não vais ter tempo de disfrutar da sua sombra... pelo menos eu não...
O sobreiro é tão importante para Portugal que, no final
de 2011, foi considerada a Árvore Nacional de Portugal pela Assembleia da República. Mas já é uma árvore protegida por lei desde o século XIII...
O Clube do Ambiente espera que todos aqueles que
tiveram a oportunidade de ouvir a engenheira Joana,
representante da Amorim Corticeira (parceira deste
clube), tenham ficado entusiasmados com o convite
feito para recolherem o maior número de rolhas de
cortiça, a colocar nos nossos contentores.
O Clube ficará mais agradecido se conseguirem entusiasmar outros a participar neste projeto da Green
Cork.
Por cada contentor de rolhas recolhido, estaremos a
contribuir para a plantação de espécies autóctones,
estaremos a contribuir para a diminuição de resíduos
e a defender a rolha de cortiça como um produto plenamente ecológico.

To r n a - t e u m
eco-estudante,
participa!
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clube
de

ferromodelismo

N

o início deste novo ano, nada melhor que acompanhar

as atividades letivas com as iniciativas de um clube cheio de
novidades e desafios. Aproveitando a abertura de inscrições
e a definição dos horários, entraram assim em atividade os
novos membros, sempre acompanhados pela “experiência”
e dedicação dos elementos mais velhos.
Bem-vindos os novos e continuação de bons momentos
para os restantes!

encontro de

módulos em Lousado

N

30

o dia 28 de novembro os membros deste clube deslocaram-se ao Museu Ferroviário de Lousado para participar
em mais um encontro organizado pelo grupo de Módulos
de Comboios do Norte.Este encontro inseriu-se na comemoração dos 161 anos da primeira viagem de comboio em
Portugal.
Recorda-se que este importante momento na história dos
transportes em Portugal ocorreu no dia 28 de outubro de
1856, quando se realizou a primeira viagem entre Lisboa e
o Carregado. A viagem inaugural, de 37 quilómetros, deveria ter contado com a presença do rei D. Pedro V, mas este
chegou atrasado e o comboio, batizado D. Luís, partiu sem
o passageiro real.

sessão fotográfica

A

proveitando uma pausa nos trabalhos dos módulos, o nosso amigo Tiago resolveu levar algumas das nossas peças
mais bonitas para uma espetacular sessão fotográfica. O resultado final foi fantástico e fica aqui uma pequena amostra.
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dia da
alimentação

alimentação
saudável
N

o âmbito da comemoração do Dia Mundial da Alimentação, o grupo disciplinar de
Ciências Naturais do 2.º ciclo, a equipa PES
e o Clube do Ambiente, dinamizaram atividades com a colaboração dos alunos do 9.º A.
As turmas do 6.º ano, ao longo desta semana, em sala de aula, fizeram sumos naturais
de fruta variada e receberam e analisaram
um cartão intitulado “De olho no rótulo”.
O Clube do Ambiente produziu pão, manteiga
sem sal e sumos naturais.
A equipa PES dinamizou no polivalente várias atividades, abertas a toda a comunidade
escolar: produção de sumos naturais, espetadas de frutos variados, distribuição de um
cartão intitulado “De olho no rótulo” e projeção de um vídeo com o objetivo de ensinar a
selecionar os alimentos e bebidas em função
dos níveis de sal, açúcar e gorduras.
Os alunos tiveram também a oportunidade
de analisar os rótulos de vários produtos, que
são preferencialmente consumidos por eles,
consciencializando-os para os níveis elevados de sal, açúcar e gorduras.
O objetivo destas atividades foi sensibilizar a
comunidade escolar/educativa para a prática
de uma alimentação saudável.
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dia nacional
do não
fumador
N

o âmbito da comemoração do Dia Nacional do Não Fumador, a equipa de Educação para a Saúde dinamizou uma atividade, no espaço GIAA, com a colaboração
dos alunos da turma D do 9.º ano.
Os alunos das turmas do 7.º ano visualizaram o filme “O melhor é não começar…” e
exploraram, em contexto sala de aula, um
desdobrável alusivo aos malefícios do tabaco.
Os dinamizadores do gabinete GIAA realizaram uma atividade experimental “A Garrafa Fumadora” aberta à comunidade escolar e uma exposição sobre os constituintes
e consequências do seu consumo.
O objetivo da atividade foi sensibilizar a comunidade escolar /educativa para a prática
de vida saudável.

estamos
no

GIAA!
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APS
Alunos Promotores
do Sucesso

Congresso Internacional

Avaliação das Aprendizagens
e
Promoção do Sucesso

N

os dias 17 e 18 de novembro realizou-se na Universidade do Minho o Congresso Internacional de Avaliação das
aprendizagens e Promoção do Sucesso, organizado pelas Universidades do Minho e Portucalense.
Atualmente a escola vive sob a pressão de inovar e de reconfigurar as estratégias de ensino e aprendizagem que permitam
colocar a avaliação ao serviço do sucesso escolar. Para se encontrar soluções promotoras de sucesso, torna-se necessário o desenvolvimento de um debate profundo sobre o tema e uma partilha de experiências. Este congresso procurou dar
resposta a esta necessidade sentida pelas Escolas e pelos professores.
O congresso iniciou-se com a conferência proferida por Auli Toom (Associate Professor, Vice Director, Centre for University
Teaching and Learning, University of Helsinki, Finland) intitulada “The principles and practices of assessment to support pupil learning in Finnish basic education”, que permitiu conhecer de perto o contexto desta mesma problemática na Finlândia.
No dia 17 foram organizados ateliês de acordo com vários eixos temáticos: inovação em avaliação das aprendizagens;
avaliação e currículo; avaliação externa das aprendizagens; avaliação e sucesso escolar; avaliação e as tecnologias de
informação e comunicação e formação de professores e avaliação das aprendizagens.
Um grupo de alunos de oitavo e nono anos de escolaridade, acompanhados pela Diretora do Agrupamento e pelos professores de Matemática Raquel Azevedo e Rui Lemos, apresentaram uma comunicação intitulada APS: Alunos Promotores
do Sucesso - Perspetiva inovadora do trabalho em contexto de sala de aula. Os alunos puderam dar a conhecer o projeto
implementado no Agrupamento e que visa promover e qualificar o sucesso à disciplina de Matemática. O projeto entusiasmou o público, abrindo portas à sua partilha e divulgação.
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museu de Arte Popular recebe 200 obras
do artista holandês M. C. Escher
O

Museu de Arte Popular, em Lisboa, acolhe a partir de 24 de novembro uma exposição dedicada ao trabalho de M. C.
Escher, que reúne 200 obras do artista holandês e inclui equipamentos didáticos, foi anunciado esta quinta-feira.
Em comunicado, a organização de “Escher” adianta que às “200 obras do génio artístico” juntam-se “equipamentos didáticos, visitas guiadas para diferentes públicos/faixas etárias e laboratórios científicos”, tornando a exposição “numa aprendizagem e experiência sensorial únicas”.
A mostra, com curadoria da produtora de exposições de arte Arthemisia, estará patente até 27 de maio do próximo ano.
Maurits Cornelis Escher (1898-1972), que também ilustrou livros e desenhou tapeçarias, selos, postais e murais, ficou mais
conhecido pelas suas xilogravuras, litografias e meios-tons.
A sua obra tende a representar construções impossíveis, preenchimento regular do plano, explorações do infinito e metamorfoses – padrões geométricos entrecruzados que se transformam gradualmente para formas completamente diferentes.
O artista frequentou a Escola de Belas Artes de Haarlem, onde iniciou Arquitetura e, mais tarde, Artes Decorativas, mas
acabou por deixar a instituição e juntou-se ao professor de artes gráficas Samuel Jessurun de Mesquita (de origem portuguesa), que o iniciou nas técnicas da gravura, dedicando-se ao desenho, à litografia e à xilogravura.
O universo artístico e matemático das obras M. C. Escher foi exibido pela primeira vez em Portugal em 2010 em Évora,
numa exposição que reuniu 50 trabalhos, entre litografias e xilogravuras. A mostra, intitulada “A Magia de M. C. Escher” foi
promovida pela Fundação Eugénio de Almeida.
Um ano depois, em 2011, inaugurou no Taguspark, em Oeiras, “A Matemática de Escher”, onde foi possível ver como o
artista holandês trabalhou conceitos como a tira de Moebius, a geometria hiperbólica e as simetrias ou as pavimentações.
Além das gravuras do pintor holandês, a exposição apresentava uma explicação dos conteúdos matemáticos desenhados,
elaborada pela Sociedade Portuguesa de Matemática.
http://observador.pt/2017/10/26/museu-de-arte-popular-acolhe-exposicao-de-escher-a-partir-de-24-de-novembro/
Consultado em 21/11/2017
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f e s t a
de natal
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EB/JI de Barranhas

natal

comemorações de natal
musical “O Principezinho”

F

oi com grande entusiasmo que os alunos da EB e do JI,
na manhã do dia 14 de dezembro, se deslocaram à Casa
das Artes para assistir ao musical “O Principezinho”, promovido pela Associação de Pais.
Todos ficaram encantados e as comemorações de Natal começaram em grande!
O nosso muito obrigado por terem proporcionado estes momentos de diversão, de magia e de espírito natalício, que
ficarão para sempre na lembrança de todos.

natal ecológico

EB/JI de Sapugal
natal na EB/JI de Sapugal em Fradelos

N

esta época natalícia repleta de luz, amor
e paz, todos os alunos, professores, assistentes, pais e encarregados de educação viveram esta altura com imensa harmonia. Na
escola entoaram-se canções tradicionais de
Natal. Todos, sem excepção, envolveram-se
nas decorações de Natal na escola.
No dia 15 de dezembro, a Associação de Pais
preparou uma festa enorme no Centro Paroquial de Fradelos! Houve a participação de
uma Companhia de Teatro e fomos agraciados ainda com uma atuação muito engraçada:
”O fato do Pai Natal”. No fim, professores, assistentes, alunos e pais da escola receberam
prendas, gentilmente oferecidas pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Adelino Costa.
Foi uma festa maravilhosa!
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O

Jardim de Infância participou na XVI edição da Exposição “Natal Ecológico”, organizada pela Câmara Municipal
de Vila Nova de Famalicão.
Este evento tinha como principal objetivo a criação de um
trabalho original e criativo, tendo como base a reutilização
e reciclagem de materiais.
Com a colaboração da família, elaboraram uma árvore de
natal feita com as folhas das espigas de milho. Este trabalho encontra-se exposto nas instalações dos Serviços
Educativos do Parque da Devesa. O grupo das crianças finalistas esteve presente no dia da inauguração, juntamente
com a Educadora, Assistente Operacional e Encarregados
de Educação.

convívio e almoço de natal

N

o último dia de aulas, os alunos do JI presentearam os colegas da EB com canções de Natal e uma dança. Por sua
vez, os alunos da EB também preparam duas canções e um pequeno instrumental de flauta de bisel, que a todos agradou.
Seguiu-se o tradicional almoço natalício, promovido pela Junta de Freguesia, onde não podia faltar o bacalhau, as batatas
e a couve portuguesa. Da sobremesa fizeram parte os doces típicos desta época: aletria, pão de ló e bolo-rei.
No final do dia, chegou a tão ansiada surpresa: o Pai Natal, que distribuiu presentes por todas as crianças. Esta atividade
foi realizada pela Associação de Pais.
Agradecemos a todos os que colaboraram nestas iniciativas, as quais tornaram o Natal destas crianças mais especial!
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EB/JI
de
Barranhas

visita do Sr. Bispo D. Nuno
à EB/JI de Barranhas

O

Sr. Bispo Auxiliar de Braga, D. Nuno Almeida, visitou os
alunos da EB/JI de Barranhas, no dia 12 de outubro.
Conversou e cantou com todos eles e ficou encantado com a
forma como foi recebido. O corpo Docente preparou uma pequena receção, onde contou com a preciosa ajuda da D. Cristina, mãe do aluno Marco do 4.º ano, dos Viveiros Costa e Silva
e do professor de música do CCM, Filipe Rodrigues.
Agradecemos também a todos os pais e encarregados de educação dos alunos, às assistentes operacionais e a toda a comunidade educativa, a colaboração prestada.
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expopaper
uma viagem pelo território

O

s alunos dos 3.º e 4.º anos realizaram uma visita de
estudo aos Serviços Educativos do Parque da Devesa,
para participar na atividade “Expopaper – Uma viagem
pelo território”. Esta atividade teve como objetivo sensibilizar os alunos para o conhecimento da história local,
para o conhecimento do território de V. N. de Famalicão
e para a valorização do património histórico-cultural.
Todos interagiram com muito entusiasmo e motivação
nesta descoberta fascinante!

a EB e o JI de Barranhas
celebraram, como habitualmente,
o dia mundial da alimentação

O

s alunos tiveram uma aula na cozinha: foram ver
como se prepara uma sopa saudável, quais os legumes
usados e o seu modo de preparação. Na hora do almoço,
todos saborearam a sopa com mais apetite e satisfação!
Por que seria? Estavam mais motivados ou a sopa mais
saborosa.
Também assistiram a uma palestra, dinamizada pela nutricionista da Câmara Municipal, que os sensibilizou para
a importância de uma alimentação saudável.
Para além disso, os alunos da EB fizeram gelatina de
morango, com a qual se deliciaram e as crianças do JI
viram o pai da Ana Sofia, o Sr. Luís, a fazer batidos de
fruta, iogurte e leite, que todos provaram, no final, e gostaram muito.
O nosso agradecimento a todos os que colaboraram com
estas iniciativas, pois proporcionaram aprendizagens importantes para a nossa saúde, porque “Saber comer é
saber viver!”.

visita de estudo ao museu do
automóvel e à escola de
educação rodoviária

O

s alunos do 4.º ano da EB de Barranhas, Vilarinho das
Cambas, participaram nas comemorações da Semana Europeia da Mobilidade, promovidas pela Câmara Municipal.
No dia 19 de setembro, deslocaram-se ao Lago Discount,
em Ribeirão, onde puderam, inicialmente, visitar o Museu do
Automóvel e conhecer a evolução deste meio de transporte,
observando relíquias bem antigas. A seguir, assistiram a uma
aula teórica de educação rodoviária e, posteriormente, praticaram as regras aprendidas no circuito da Escola de Educação
Rodoviária. Neste novo espaço, que parecia uma cidade em
ponto pequeno, circulavam peões, automóveis (karts a pedais)
e bicicletas que cumpriam as regras de circulação e segurança
rodoviária pelas estradas, passeios, passadeiras, rotundas e
cruzamentos.
Foi uma oportunidade inesquecível, que deslumbrou os alunos
que por lá passaram e permitiu mostrar como todos, até os
mais novos, podem e devem ser cidadãos ativos e conscientes
na estrada.
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EB/JI
de
Sapugal

criando laços de amizade

O

s alunos mais velhos da escola, logo no início do ano
letivo, tentam orientar os alunos mais novos no 1.º ciclo, para
que a sua adaptação seja mais fácil e tranquila. Assim, os
alunos da Sap4 são os padrinhos dos alunos da turma Sap1.
Todos os recreios, os amigos partilham brincadeiras e conversas. Os alunos de 1.º ano visitam muitas vezes os alunos
da Sap2, Sap3 e procuram ajuda para tudo o que necessitam.
A escola respira felicidade e harmonia.

semana europeia da mobilidade

O

Município de Vila Nova de Famalicão, através do Pelouro da Mobilidade e Divisão de Educação, em parceria com o
Museu Automóvel, assinalou a Semana Europeia da Mobilidade.
Neste âmbito, os alunos da turma SAP4 da EB de Sapugal, no dia 18 de setembro, foram à Escola de Educação Rodoviária, localizada no Museu do Automóvel, no Lago Discount, participar numa atividade de educação e sensibilização, para
uma correta utilização da via pública.
Inicialmente, os alunos visitaram o Museu Automóvel, onde conheceram a história e a evolução deste meio de transport.
De seguida, assistiram a uma breve explicação teórica de como devem circular na via pública. Finalmente, circularam em
karts de pedal, onde encontraram peões, automóveis, bicicletas…
Assim, e de uma forma lúdica, os alunos aprenderam as regras de circulação e segurança rodoviária.
Foi uma grande aventura para todos.
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clube de dança

O

dia internacional da música

N

ano começou com muita alegria na escola!
Nos dias de chuva, a brincadeira e animação reina dentro
da escola já que o mau tempo não permite anda ao frio no
recreio. Um grupo de alunas monitoriza e coreografa as
danças e são muitos os alunos que aderem ao Clube da
Dança.

o dia 2 de outubro comemorou-se na escola o Dia Internacional da Música
Logo pela manhã os professores falaram às suas turmas
sobre a importância da Música no quotidiano de todos.
Ao longo do dia todo os alunos visualizaram um vídeo preparado pela Associação de Pais da escola sobre a história
da música. Também houve tempo para danças e ainda para
os alunos entoarem algumas das suas músicas preferidas.

desfolhada

N

o dia vinte de setembro fizemos a nossa desfolhada.
Logo pela manhã, um agricultor encheu o nosso recinto escolar de espigas de milho e cestos. Depois chegaram os alunos
e os adultos vestidos a preceito, com coletes, chapéus, boinas, saias rodadas, lenços…
Encantados, começámos a desfolhar as espigas ao som da concertina do Sr. José. No meio de tantas gargalhadas, apareceu o “milho-rei”, para felicidade de todos os presentes. Distribuíram-se então beijinhos e abraços.
No fim, recolhemos as espigas, dançámos e cantámos “modinhas” da terra.
Com esta desfolhada, mantemos viva a tradição, fomentamos o conhecimento do meio, o convívio com a comunidade e
proporcionamos aos nossos alunos experiências sensoriais.
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EB/JI
de
Sapugal
visita muito especial
N

a passada sexta feira, dia 13 de outubro, a EB/JI de Sapugal recebeu uma visita muito especial: D. Nuno, Bispo auxiliar de Braga.
Toda a comunidade educativa trabalhou com entusiasmo e empenho nesta recepção ao Sr. Padre.
Avós de alunos e assistentes operacionais encarregaram-se de fazer um tapete de boas vindas e ainda uma passadeira
de flores. A escola foi decorada por alunos, professores e educadoras, e toda a escola brilhava.
O Sr. Bispo cantou, tocou guitarra e, acompanhado pelo Sr. Padre da freguesia de Fradelos, contou histórias e respondeu
a perguntas. A despedida foi ao som de músicas, cantadas pelos alunos, e balões brancos.
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no parque da devesa ...
casa do
território
A

turma Sap4 da EB/JI de Sapugal em Fradelos deslocou-se no dia 17 de outubro ao Parque
da Devesa em Famalicão para uma visita de estudo. Uma vez lá, os alunos e professores foram
muito bem recebidos pela Dra. Inês que mostrou
uma maquete magnífica de um mapa do Concelho
de Vila Nova de Famalicão.
Foi tão interessante! Aprenderam coisas fantásticas sobre todas as freguesias que constituem o
concelho bem como especificidades sobre a freguesia de Fradelos.

corta-mato no parque
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EB/JI
de
Sapugal

dia do animal
E

ste dia foi celebrado de uma forma muito especial.
Todos os alunos assistiram, com os seus professores, a
vídeos sobre os direitos dos animais.
Nas aulas fizeram ainda expressões escritas sobre o seu
animal favorito, pesquisaram na biblioteca da escola, na
Internet e enciclopédias, os mais variados animais. Alguns
alunos trouxeram para a escola os seus bichinhos de estimação.

estendal dos
direitos
A

20 de novembro, assinalou-se a Comemoração da
Convenção dos Direitos das Crianças, através da elaboração, por parte dos alunos do 1.º ciclo, do “Estendal dos
Direitos”, para expor em cada estabelecimento de ensino.
Trata-se de uma campanha nacional que procura aumentar a consciência pública acerca da Convenção sobre os
Direitos da Criança, aumentar a consciência das crianças
e jovens sobre os seus direitos e facilitar a integração plena das crianças e jovens no processo de desenvolvimento
dos seus direitos.
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teatro na biblioteca
O

s alunos da Sap3 dramatizaram a peça de teatro “O Freguês Caloteiro”, da autora Luísa DaCosta, com a supervisão
da professora bibliotecária Idalina. Depois de bem ensaiada, apresentaram a peça à escola toda.
Os alunos da Sap4 dramatizaram a peça de teatro “Serafim e Malacueco na Corte do Rei Escama”, do autor António Torrado, também sob a supervisão da professora biblliotecária Idalina.
Todos gostaram de participar nesta atividade.

doçuras e travessuras
E

ste dia foi comemorado com muitas doçuras e travessuras!
Os alunos vieram mascarados de casa e a alegria reinou todo o dia na escola de Sapugal.
Todas as turmas visitaram a casa dos horrores, preparada e decorada pela Associação de Pais desta escola.
Os alunos foram brindados com trabalhos de expressão plástica e receberam guloseimas.
De tarde, assistiram a um desfile de chapéus de bruxa no jardim de infância e fizeram um baile de máscaras!
Durante todo o dia, festejou-se, em tom de brincadeira, o dia das bruxas, doçuras e travessuras.
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EB/JI
de
Sapugal

O

s alunos da turma SAP2, da EB/JI de Sapugal, utilizam a Plataforma HYPATIAMAT para melhorar os seus conhe-

cimentos na área da Matemática. Esta plataforma promove o prazer de estudar Matemática e apela ao envolvimento de
Professores e Encarregados de Educação, com o objetivo de melhorar a aprendizagem e o rendimento escolar dos alunos.
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saúde oral

D

ia 14 de novembro de 2017, a senhora Enfermeira Fátima
do Centro de Saúde
fez ma visita à nossa
escola.
Passou por todas as
aulas e, turma a turma,
explicou como ter um
sorriso bonito e saudável. Recomendounos uma boa alimentação e ensinou-nos a
lavar corretamente a
língua e os dentes.
Sempre a aprender,
sempre a aprender!
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EB/JI
de
Sapugal
projeto

heróis da fruta
A

rrancou mais um projeto da Câmara Municipal de Famalicão: Heróis da Fruta, e as turmas Sap3 e Sap4 já começaram a desempenhar as tarefas que são propostas no
site. Todas as semanas, alunos e professores realizam os
inquéritos e fazem as atividades com muito entusiasmo. Até
agora, todos os alunos já se pesaram, mediram e responderam a inquéritos sobre hábitos alimentares. Diariamente
fazem-se registos do consumo de fruta.

50

T

odos os alunos foram convidados a visitar a lojinha de
legumes organizada pelas turmas SAP3 e Sap 4, no âmbito
do Projeto Heróis da Fruta. Só é preciso trazer uma porção
de legumes de casa e trocar por outra.
Foi super divertido e interessante! Houve jogos, leituras,
partilha de receitas, curiosidades, aula de culinária, tudo
sobre legumes.

mercadinho de legumes
O

s alunos e professoras das turmas Sap1 e Sap4 dinamizaram um Mercadinho de Troca Legumes, no âmbito do
Projeto Heróis da Fruta. Assim, convidaram duas avós, Dona Maria José e Dona Helena, que, gentilmente, ofereceram
cabazes de legumes e partilharam connosco curiosidades sobre hortaliças. Falaram da importância dos legumes na nossa
alimentação e até confidenciaram receitas de ricas sopinhas.
Estas senhoras foram tão queridas que prometeram nova visita em breve!
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EB/JI
de
Sapugal

cantar os reis
O

s alunos da nossa escola foram dar as boas vindas ao novo ano a toda a gente!
Elaboraram as suas coroas nas aulas, com muito gosto e brilhos, vieram trajados de reis e rainhas e cantaram músicas
ensaiadas pelos professores à comunidade de Fradelos.
Todos os alunos, professoras e professores, educadoras e assistentes da EB/JI de Sapugal desejam a todos um ano próspero, repleto de saúde e muito amor.
Bom ano!
https://www.artye.com.br/reis-magos
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EB1
de
Valdossos
oficina de
tinturarias
P

ara dar continuidade ao projeto “Saber fazer”, promovido pela Câmara municipal, os alunos do 4.º ano da escola EB1/JI de Valdossos foram aos Serviços Educativos do
Parque da Devesa participar numa oficina de tinturarias.
Esta oficina de tinturarias deu continuidade ao trabalho que
foi iniciado no ano transato com a sementeira, colheita e
tecelagem do linho.
Começaram pela observação direta das plantas tintureiras
(casca de cebola, indigo, curcuma, persicária…) e os mordentes que, em conjunto com as plantas, fazem umas tintas
naturais e espetaculares.
O cor de laranja foi a primeira cor feita com cascas de cebola, água e mordente que cozeu durante horas; a segunda
cor foi o amarelo que foi eleborada a partir de uma raiz (curcuma); seguiu-se a terceira cor, o azul, produzida a partir
das folhas verdes (indigo) que foram colhidas no Parque da
Devesa pelos alunos. A última mistura foi feita a partir de
uma raiz tintureira (rubia) com a qual se obteve o cor-de-rosa.
Com estas cores obtidas através de plantas, os alunos tingiram fibras naturais de origem vegetal (algodão e linho) e
de origem animal (lã e seda). Observaram que o tingimento
ficava melhor na lã e na seda.
Esta oficina de tinturaria foi muito enriquecedora, pois os
alunos aprenderam fazendo.
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textos
diversos
grande vila, Ribeirão
R

ibeirão? Mas que terra é essa? É uma vila bem situada,
com bons acessos. É um nome estranho, sim, mas deriva de um
rio designado por “Rio Veirão”.
Antigamente, Ribeirão era uma aldeia cujo povo trabalhava apenas nos campos. Mas, tudo mudou quando passou a vila, no dia
3 de julho de 1986.
O comércio e a indústria foram invadindo esta freguesia cada
vez mais, tendo construído e aumentado várias infraestruturas
como, por exemplo, a Continental Mabor, a Salsa, a Tiffosi, entre
outras. Estas empresas dão emprego a muitas pessoas, o que
tem ajudado, e muito, no desenvolvimento de Ribeirão! Não só
foram criadas empresas industriais, como também lojas de venda e de revenda.
Também se formaram instituições que acolhem desde crianças
a pessoas mais idosas. Destacamos o Centro Social e Paroquial de Ribeirão, a Casa do Povo, a Igreja e, para divertimento e aprendizagem, as Piscinas Municipais; duas escolas que
integram os 1.º, 2.º e 3.º ciclos e os Escuteiros que alegram a
população ribeirense.
Geograficamente, Ribeirão é um dos limites da província do Minho; faz parte do concelho de Vila Nova de Famalicão, distrito
de Braga. Tem Trofa, Lousado, Fradelos e Vilarinho das Cambas como localidades vizinhas.
Ribeirão tem cerca de 11000 habitantes mas, devido ao desenvolvimento desta freguesia, está preparada para receber mais
população e essencialmente gente nova para ter filhos, emprego e ótimas condições de vida. Para estar a par da realidade,
basta ir a um café e ler o “Jornal da Nossa Terra”, que foi criado
em 1989.
Aconselhamos vivamente uma visita a esta vila, terra de gente
empreendedora e simpática. Garantimos que não se arrependerá de a conhecer!
8.ºC
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eb de Ribeirão
A minha escola é especial
e

isso é normal!

Pertence a Ribeirão,
mas que grande diversão!
Nesta escola
não tenho só um grande amigo!
Francisco, Roque, Marco,
cada um brinca comigo.
Te n h o p r o f e s s o r e s d i v e r t i d o s
que partiham informação!
To d o s s ã o m e u s a m i g o s ,
mesmo não sendo de Ribeirão!
Quando em casa durmo
e sonho com Ribeirão,
vejo lápis a saltar
e borrachas em forma de cão!
Lápis, caneta e papel,
todos trazem o seu farnel!
Quando acordo, desando para Ribeirão.
Ai! Que bom! Que emoção!
João Pedro | 6.º F
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textos
diversos

anta,
C r i a n ç a M e n i no L i nd o ON ,
c o m C o r a ç ão d a A l ma OF F.
Ta n t o ,
To u c h n o É cra n ,
q u a s e n e n h u m toq u e n a p e l e,
sempre,
f e i t o n o s s o co rpo .
Ta n t a s ,
v i s u a l i z a ç õ e s n o F ace b o o k,
poucos,
o u q u a s e n e n h u n s o l ha res
f a c e t o f a ce.
Ta n t a ,
C r i a n ç a M e n i no L i nd o g e n te ,
a p r e c i s a r d e C ri an ça Men i no Lindo gente de car ne,
osso,
e c o r a ç ã o d a a l ma ,
e a s C r i a nça s Men i no sL i nd o s pessoas,
c a d a v e z mai s pa reci da s
c o m e s t á t ua s:
lindas,
e s c u l t u r a i s e va zi as.
LuA
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https://temosquefalarsobreisso.wordpress.com/2017/09/30/a-solidao-que-doi-e-corroi/

T

és como és
E

ra uma vez uma menina que vivia na Terra dos Porquês. O seu passatempo favorito
era patinar. Certa altura, quando estava a fazer uma das suas acrobacias, ia cair para
trás, mas isso não aconteceu.
Espantada, a menina sentiu logo curiosidade em saber o que a teria impedido de cair.
Pensou, pensou, até que, ao tocar nas suas costas, sentiu um alto que se mexia lentamente. Então, a menina foi ver o que tinha ao espelho. Quando viu, gritou:
– Que horror! Eu sou um monstro! Tenho asas!
Logo de seguida, decidiu ir falar com a Rainha das Fadas. Quando chegou à beira dela,
disse-lhe, desesperada:
– Rainha, preciso de ajuda! – desabafou.
A rainha apareceu e perguntou com uma voz simpática:
– O que queres de mim?
– Tenho asas! Como é que me apareceram? E porquê?
– Se queres saber, terás de fazer uma coisa. – disse a rainha, calmamente.
– Faço tudo para tirar estas malditas asas! O que queres que faça?
– Tens de ir até ao Monte dos Corajosos e saltares para a Ilha dos Desejos e aí grita
pelo meu nome. Ah! Só mais uma coisa: usa tudo o que tens.
– Mas isso é impossível! Como é que vou saltar para essa ilha? O mais certo é eu morrer. - choramingou em pânico.
– Queres voltar a ser normal? Então vai!
– Está bem. Só para voltar a ser normal. É o que eu mais desejo! – suspirou.
Destemidamente, a menina passou vales e colinas até que chegou ao Monte dos Corajosos. Deparou-se com um mar revolto. As ondas quase tapavam a ilha de tão furiosas
que estavam. Então, a menina interrogou-se: “Como é que vou saltar? Ah! Já sei! Vou
pegar nesta palmeira. Vou utilizá-la como ponte. Oh! Espera! Não tenho força suficiente
e ela também é pequena demais”. A menina estava tão desesperada que decidiu saltar,
mesmo sabendo que era impossível salvar-se. Foi nesse momento que percebeu que
ainda não tinha caído à água e que estava a subir, a subir... E aí soube logo que eram
as suas asas.
– As asas! – disse com muita felicidade.
Quando chegou à ilha, gritou pela rainha. E a rainha apareceu e disse:
– Parabéns! Conseguiste! – e acrescentou – Tu és filha de uma fada e as asas não se
tiram. O que eu te mandei fazer foi só perceberes que tens de te aceitar como és. Só
as fadas conseguem chegar àquela ilha assim tão facilmente…
Então, a menina aceitou, alegremente, o seu destino: ser uma fada para o resto dos
seus dias.
Ana Luísa Faria | 6.ºC

textos
diversos

a sociedade atual
breve reflexão

N

a sociedade atual, as diferenças sociais são um tema que
não é suficientemente refletido, mas que está bem presente no
nosso dia a dia. Ricos têm rótulo de ricos. Pobres têm rótulo de
pobres. Contudo, todos são pessoas.
Será que sim? Será que não?
Na nossa opinião, as diferenças sociais notam-se imenso mas,
para muita gente, é um assunto irrelevante.
A nosso ver, as pessoas designadas ricas autoconsideram-se
superiores aos pobres a nível mental, social e económico. No
entanto, os pobres conseguem viver ou sobreviver com o que é
considerado básico e não deveriam, por esta circunstância ou
por qualquer outra, serem vistos como cidadãos de menor qualidade.
É um facto que existem pessoas com boas possibilidades económicas e de boa vontade que ajudam, com bens materiais e
alimentação, os mais desfavorecidos. Porém, achamos que
também existem pobres que não aceitam uma mão amiga e, por
orgulho ou ausência de valores morais e de cidadania, entram
no mundo da marginalidade, caminho da exclusão que leva muitas vezes ao crime.
Portanto, no nosso ponto de vista, as diferenças sociais são
e serão sempre um problema transversal a qualquer época e
espaço, problema que nunca poderá ser erradicado, mas que
deverá ser combatido através do diálogo, do voluntariado e da
educação para a Vida.
9.ºC
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https://gds.portal5g-media.com/contentFiles/system/pictures/2015/12/150354/original/livros.jpg

tipos de livros e de leitores
T

odos somos diferentes e como tal todos gostamos de coisas diferentes. Isso também se associa aos livros.
Por exemplo, eu tenho preferência por livros poéticos ou de ficção científica. Já os meus amigos gostam de dramas, romances, etc. Na minha opinião, isso é algo de muito bom, porque se toda a gente gostasse do mesmo tipo de livros, não
haveria livros diferentes.
São vários os fatores que levam as pessoas a gostar de diferentes tipos de livros.
A idade é um deles: ao longo da nossa vida, gostamos de diferentes tipos de livro. No início, podemos gostar de literatura
juvenil, depois de poesia, de romances, etc.
O lado intelectual de cada um também é importante, pois quanto mais inteligente for uma pessoa, maior e mais complexo
será o livro. O gosto pela leitura é igualmente determinante: quando se gosta de ler, mais e melhores livros se leem.
Podemos então concluir que há sempre um livro para cada pessoa.
Gustavo Leite | 8.ºG

ENGLIS H

4

You

the school basic of
Ribeirão
O

ur Scholl is located in Ribeirão, Vila Nova de Famalicão, Braga.
Our Scholl is old, but it is functional. There are positive and
negative characteristics.
Let’s talk about them.
Negative points: there are broken windows, bad food in canteen, and a dirty playground.
Positive points: good teachers, good materials and the library have lots of books.
Our school need new buildings.
		

Pedro | Ruben | João Pedro
8.ºG

adventure club
A

t the adventure club we practice many activities like:
scarf game, kills, carrot game and many others.
The adventure club has the following timetable, we can go
on Tuesdays and Fridays. The adventure club gives the
theoretical part and the practical part, as well.
The adventure club is from 14:15 to 15:15, in this project there are many teachers but we only have two teachers, whose
names are Patrícia and Sofia.
We meet in the gym and we work in the house of ideas. We
work not only in our school but also in other places. On special days we do different activities in or out of school.
They are friendly, funny, intelligent. They advise us to do
new activities with Patrícia and Sofia.
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Loren Silva | Cláudio Gomes
Luana Teixeira | Vânia Ferreira
8.ºE

Ribeirão school
radio
T

he school radio, which is a project involving a group of
students helped by the Moral and Religious Education teachers. It will be operational by the end of the first term, as
stated by the students in charge. It will be placed in the school
multi-purpose room, playing music during the 20 minutes
break and at lunch time. The radio playlist will be put together by the students in charge from the request of the general
student population. The radio was a project proposed by the
students and that obtained the largest number of votes in the
election held under the participatory budget.
The radio project was only possible thanks to the help of the
city council, which aided the project financing with the sum
of one thousand euros. This sum was added to the one thousand euros, already reserved by the school’s administration to
the project financing.
We believe that this project will be very well received by our
school’s student population.
Teresa Fernandes | Mariana Ribeiro
João Oliveira | Carina Oliveira
8.ºA

food in the
schools
F

ood is an important part of early childhood
education. Whether in the public or private school, the food offered to students gives
energy to the day of study. But we need to
move on. The school should teach children
the need to have a healthy diet to avoid risks
of heart disease, diabetes, immune deficiencies, obesity, among other problems.
In private schools, students have the option
to bring their lunch from home or buy from the
canteen. According to nutritionist Marta Fonseca, a specialist in school nutrition and who
works with private schools in São Paulo, 40%
of the students who study in the morning study take only one glass of milk when leaving
home, meaning their first meal of the day will
be the snack in school.
Now a criticism of Alice Alfazema:

school sports at
Ribeirão school:
our suggestions

W

e have a suggestion to improve extracurricular activities.
We intend for our school to develop more extracurricular activities besides women´s futsal and swimming, we would like
to add men´s futsal, tennis, a handball club and volleyball
club, as well.
Another suggestion that we have for these sports is not only
the training, but also the organization of championships inter
schools. We thought it would be a lot of fun for the students
of this school in Ribeirão.
We hope these suggestions are accomplished.

“Now it seems that one of the themes of the
moment is school meals. A little bit everywhere you can see pictures of school cafeteria
menus. Well, here in this blog I already talked
about this theme in 2011... 2012, then I grew
tired and I left that, because no one seemed
to appreciate this magnificent theme. And I
tell you, me and another father were the only
ones who complained about the food that
was distributed in the school cafeteria to our
children, they then told us that no one else
complained. Therefore, if you want to change
this scenario make a complaint in the school
where food is served, it is not enough to put
photographs on social networks, you have to
put on paper what they do not consider well.
This is called exercising a right / duty of citizenship, this is how it is done in a democracy.
And change happens, I assure you.”
Source:
http://alicealfazema.blogs.sapo.pt/comida-nas-escolas-824451

Ana Faria | Ana Carvalho
João Dias | Rui Silva
8.ºE

Ana Margarida | Bruno Gonçalves
Luana Azevedo | Mariana Almeida
8.ºD

61

F
L E
Français
Langue
Étrangère

mon

école

I

l y a quelques années, j’ai connu cette école. Pour

moi, c’était une grande école, très cool où j’ai connu
beaucoup de nouveaux amis.
Aujourd’hui, je continue dans la même école, mais, malheureusement, elle n’a pas souffert beaucoup de changements.
Mon école a besoin de quelques rénovations: la salle
polyvalente, par exemple, qui est l’espace où les élèves
sont souvent ensemble; la cafétéria où beaucoup d’élèves déjeunent.
À mon avis, l’école devrait aussi favoriser une saine alimentation! Cette école a besoin d’améliorer la qualité
de la nourriture.
Mon école a également besoin d’organiser plus de visites et de voyages d’étude. Je me souviens d’une visite
d’étude qui s’est déroulée à Porto, au musée “World of
Discoveries”. J’ai appris des choses intéressantes et j’ai
adoré cette visite d’étude.
Ana Rita Campos | 9.ºD
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la salle polyvalente
L

´endroit de l`école que nous avons choisi

c´est la salle polyvalente.
C´est le lieu

L

a partie que j’aime le plus à l’école c’est la

salle polyvalente parce que c’est l’endroit des

où nous passons beaucoup de

étudiants; c’est le local où nous pouvons être

temps. C’est l’endroit où on peut s´amuser et où

avec nos amis car il y a des chaises, des tables,

il y a beaucoup d´activités: du théâtre, des pa-

il y a aussi la cafétéria. La radio des étudiants se

lestres, des expositions... En plus, il y a aussi

trouve aussi dans cette salle. Ainsi, nous pou-

une cafétéria et une papeterie. C’est un espace

vons écouter de la musique et faire des annon-

important pour les élèves.

ces pour les étudiants.

Ainsi, à notre avis, les responsables de l´école

À mon avis, cette salle devrait avoir des ordina-

devraient l’augmenter et l’améliorer. Des radia-

teurs pour les étudiants.

teurs, des tables, des puffs, par exemple, le rendraient beaucoup plus accueillant (hospitalier).
Ana Martins | Francisca Mesquita
Luana Carvalho | Mariana Silva
9.ºD

Mariana Silva | 9.ºD
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espanhol

A

L

as navidades han llegado a la escuela
Los almunos del octavo curso, grupos A e B, hemos aprendido y trabajado sobre las costumbres navideñas en España.
Nos gusta muchísimo porque son graciosas y diferentes de
las portuguesas.
Las navidades en España solo terminan después del Día de
los Reyes, con muchísimas celebraciones. Todo el periodo de
las vacaciones navideñas es vivido con emoción y cariño.
¡Nos encanta la lengua y cultura española!

lumnos de la lengua castellana
A los alumnos del séptimo curso les encantan las clases de castellano.
Aprendemos muchas cosas y también trabajamos sobre ls contenidos y tares de las clase.
Nos gusta hacer trabajos con la ayuda de la profe.
¡Las clases de español son graciosas!
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patrocínios
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