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Como mote para este editorial, passamos a citar Marco 
Scarassatti “O cinema, em qualquer campo em que seja 
aproveitado, desenvolvido, produzido ou consumido, é 
sempre educativo e formativo. É formal, na medida em que 
a sala de projeção é o espaço da socialização e divulgação 
do filme; ao mesmo tempo é não-formal, pois é espaço de 
alteridade em relação à escola e, também, informal, pois é 
espaço de fruição singular e plural, porque é grupal”.
Todos nós temos presente que, nas últimas duas décadas, 
grandes mudanças têm ocorrido e que essas mudanças 
têm vindo a alterar, significativamente, todos os campos do 
conhecimento e têm vindo a alterar o nosso modo de viver, 
como indivíduos e como cidadãos.
As transformações ocorridas em diferentes contextos in-
fluenciam o contexto escolar e a Educação, como práti-
ca social, passou a acontecer em locais muito diversos: 
cinemas, teatros, centros comerciais, clubes recreativos, 
associações, jornais, revistas, rádio, televisão, internet, tor-
nando-se assim novos ambientes educativos, exigindo de 
nós, educadores, a compreensão de que nesses lugares 
se produz conhecimento.
Considerando que a educação realizada pela escola exi-
ge determinados requisitos curriculares como conteúdos, 
disciplinas, métodos, horários, etc., na arte cinematográfi-
ca, os filmes não foram pensados para responder a esses 
requisitos, embora se possa afirmar que a finalidade edu-
cativa dos filmes é praticamente inerente à sua produção.   
As razões que aproximam educação e cinema são muitas 
e variadas. Uma delas é de que educação pode criar con-
dições para uma “leitura” crítica do cinema. Também sa-
bemos que o cinema participa, de modo significativo, na 
formação geral das pessoas.
Como diretora, no exercício de reflexão que fazemos acer-
ca da complexidade hoje vivida pelos jovens na sociedade 
atual, consideramos que o Cinema passará a ser um es-
paço privilegiado de ensino e aprendizagem de grande im-
portância para a formação das crianças e jovens, afirman-
do-se como um novo sistema de linguagem da realidade 
social, podendo ser usado como instrumento na educação 
escolar.
Reconhecemos o mérito e a coragem dos professores des-
te Agrupamento de Escolas que souberam trazer para o 
contexto escolar a proposta de formação em “Cinema e 
Educação”, potenciando, assim, a interdisciplinaridade que 
o próprio cinema oferece.

editorial

Elsa Carneiro
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informações

autoavaliação

biblioteca

Decorreu a eleição para os representantes dos alunos no Parlamento Europeu. 
Os alunos da Escola de Valdossos vieram à escola-sede cantar as Janeiras.
A Porto Editora premiou um aluno do 5.º ano, no âmbito do projeto e-manual do aluno.
No âmbito do Roteiro para a Inovação, o Presidente da Câmara visita o Clube de Robótica que funciona em parceria com 
a escola profissional Forave e conta com o patrocínio da Continental Mabor.
A escola profissional Oficina realiza  workshops da 9.ª Edição do BGREEN, com o tema “Como fazer um spot BGREEN?”, 
dirigida a alunos do 9.º ano.
Realizou-se a I Gala da Educação, no dia 13 de janeiro; os alunos receberam quatro galardões nas categorias de Inovação 
e Conhecimento, Empreendedorismo e Criatividade, Inovação, Conhecimento e Desenvolvimento Científico.
No dia 15 decorreu o 2.º Encontro de Natação, em Joane.
No dia 16 decorreu o 2.º Encontro de Desporto Adaptado, organizado pelo Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Bran-
co.
No dia 19 decorreu o Torneio de Futsal, iniciados femininos, no Agrupamento de Escolas de Joane.
No dia 23 decorreu o corta-mato distrital, em Guimarães.
A Diretora reuniu com os delegados e subdelegados dos 2.º e 3.º ciclos.
Foi publicado o Guia para Aplicação de Adaptações na Realização de Provas e Exames JNE 2019.

A Equipa concluiu o tratamento dos resultados do 1.º período e está a dinamizar-se a avaliação do Sucesso Académico 
junto do corpo docente.

No dia 16 de janeiro os alunos do 2.º ciclo participaram no encontro com a ilustradora Ana Luísa Oliveira.
A Biblioteca, em articulação com os professores de EMRC e de Português, promove a atividade “Roteiro do namoro”, para 
alunos do 8.º ano, que pretende alertar para a violência no namoro.

A Equipa de Autoavaliação  

newsletter
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selos
Famalicão
Visão’25

No dia em que se comemorou o 183.º aniversário do concelho, Vila 
Nova de Famalicão entregou os Selos Visão’25 a 11 empresas e institui-
ções, distinguindo assim 11 projetos inspiradores que têm contribuído para 
a coesão, competitividade e desenvolvimento inteligente e sustentável do 
território.
Os Selos “Famalicão Visão’25” têm como objetivo o reconhecimento de ini-
ciativas, ações ou projetos, produtos ou serviços que contribuam para que, 
até 2025, o concelho seja externamente reconhecido como uma sociedade 
coesa e solidária, com uma elevada performance da sua economia de pro-
dução, ao nível das exportações, e com elevada incorporação tecnológica, 
integrado em redes globais coletivas, em convivência com uma paisagem 
urbano-rural hipocarbónica, ambientalmente qualificada e única.
Na categoria Famalicão Comunitário, foi distinguido o projeto Alunos Pro-
motores do Sucesso da Escola Básica de Ribeirão.

A P S

S e l o  V I S Ã O ’ 2 5 

C O M U N I T Á R I O
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Em nome dos alunos do Agrupamento de Escolas de Ribeirão, quero agradecer ao Senhor Presidente da Câmara de 
Vila Nova de Famalicão, Dr. Paulo Cunha, o reconhecimento do Projeto Alunos Promotores do Sucesso, da nossa boa 
prática educativa. 
Há quatro anos, no meu Agrupamento, o Agrupamento de Escolas de Ribeirão, sonhou-se em fazer a diferença, em fazer 
da Matemática uma disciplina inclusiva, sonhou-se com o projeto Alunos Promotores do Sucesso, para nós APS. 
APS tem contribuído, ao longo destes quatro anos, não só para a promoção do sucesso escolar a Matemática, mas tam-
bém para a afirmação do nosso Agrupamento quer no território quer nacionalmente, impulsionando uma mudança impor-
tante na Educação que hoje se constrói no nosso Agrupamento.
O Agrupamento de Escolas de Ribeirão é hoje um Agrupamento humanista, inclusivo e emancipador que procura reinven-
tar e enfrentar a mudança e os desafios que a sociedade coloca à Educação com inovação. 
O nosso Agrupamento procura que o sucesso escolar seja um sucesso sustentável e emancipador, que respeite o global e 
o local, o universal e o singular, a tradição e a modernidade, as ideias e a realidade, por cada um e por todos.
Promover o sucesso escolar, formar pessoas autónomas e responsáveis e cidadãos ativos, conseguir a concretização do 
Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória são desafios ambiciosos e complexos, mas mais fáceis de concreti-
zar quando temos o privilégio de pertencer a um território comprometido com a Educação e que acredita que a Educação 
é a força impulsionadora da mudança, do crescimento, do desenvolvimento. Quando a nossa Educação é em Vila Nova 
de Famalicão!
O Selo “Famalicão Visão´25” que hoje recebemos é o testemunho do compromisso do Agrupamento de Escolas de Ribei-
rão com a nossa Educação, do nosso território com a nossa Educação! 

t e s t e m u n h o  d a  a l u n a  D i a n a  O l a i o
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cerimónia de entrega de diplomas

quadros de 
valor e de 
excelência

quadros de 
valor e de 
excelência

quadros de 
valor e de 
excelência

O Agrupamento de Escolas de Ribeirão reconheceu o 
valor e o mérito dos seus alunos, no dia 27 de novembro, no 
grande auditório da Casa das Artes.
Na Cerimónia, a diretora, no seu discurso, aproveitou para 
dar as boas vindas a todos os presentes partilhando a ale-
gria e o orgulho de premiar, publicamente, o valor e o mérito 
dos alunos do Agrupamento de Escolas que se destacaram 
no ano letivo 2017/2018.
O que se premiou pode dizer-se que foi o resultado do traba-
lho dos alunos conseguido com o apoio de todos os atores 
educativos, que assumiram os interesses de uma Escola 
de qualidade, que Aprende, atendendo ao Perfil dos Alunos, 
desenvolvendo as suas competências. 
A diretora aproveitou a oportunidade para agradecer à fa-
mília, responsável pela educação das crianças e jovens; 
às associações e coletividades, que proporcionam diversas 

opções a nível social e cultural; às empresas que contri-
buem para o desenvolvimento das aprendizagens, através 
da disponibilização de recursos, de modo particular às Em-
presas Ferespe e Continental Mabor; aos Presidentes de 
Junta pela sua disponibilidade e apoio; à Autarquia que, 
a partir do envolvimento de todos os agentes educativos, 
construiu o Plano Estratégico Educativo Municipal e o Plano 
Municipal de Melhoria e Eficácia da Escola.
Agradeceu o empenho dos professores que, de forma pro-
fissional e otimista, souberam inspirar as crianças e jovens, 
ajudando-os a descobrir e a apropriar-se do seu próprio ta-
lento e potencialidades e ainda agradeceu à escola, escola 
como um todo: alunos, professores, funcionários e colegas 
da direção que são o núcleo de uma escola com qualida-
de, que proporciona aos alunos os conhecimentos, as ca-
pacidades, as competências necessárias e essenciais para 
questionarem e resolverem os problemas.
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cerimónia de entrega de diplomas

Participaram na cerimónia o CCM (Centro de Cultura Musi-
cal), a orquestra Ribeirão Musical, a Equipa da Biblioteca, 
Professores, Assistentes Operacionais, os Coordenadores 
de Diretores de Turma, a Coordenadora dos Professores 
Titulares de Turma e as Associações de Pais do Agrupa-
mento.
Ao terminar, a diretora felicitou todos os alunos que recebe-
ram o prémio, motivo de orgulho para toda a comunidade 
educativa e que reflete uma Escola:
- que sabe acompanhar o novo paradigma, exigindo o de-
senvolvimento de competências mobilizadoras não só de 
conhecimentos, mas também de capacidades e de atitudes 
adequados aos desafios contemporâneos;
 - que torna a função de diretora (e a de docente também), 
mais complexa e mais exigente;
- que trabalha competências, no sentido de ir ao encontro 
do Perfil dos Alunos à saída da Escolaridade Obrigatória;

- que forma cidadãos educados e socialmente integrados;
- que forma jovens adultos capazes de pensar crítica e criati-
vamente, adaptados a uma sociedade de multiliteracias, ha-
bilitados para a ação quer autónoma, quer em colaboração 
com os outros, num mundo global e que se quer sustentável;
- que sabe que a informação, o conhecimento e o digital es-
tão alicerçados ao século XXI. 
Deixou ainda o desafio a todos para que continuem com a 
mesma dedicação e empenho que conduzirão ao sucesso e 
à felicidade, cumprindo os desafios que se colocam à Escola 
Atual: promover a inovação, a criação, a curiosidade, a per-
sistência, a colaboração, a autonomia, a vontade (e a neces-
sidade) de continuar a aprender ao longo da vida. 
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clube de
TEATRO

A I Gala da Educação de Famalicão realizou-se no 
dia 13 de janeiro na Casa das Artes, pretendendo-se 
com esta cerimónia homenagear todos os que durante o 
ano letivo 2017-2018 se destacaram no contexto da edu-
cação no concelho, projetando e valorizando o concelho 
neste domínio, no plano local, nacional e internacional. 
Na cerimónia foram ainda homenageados os professo-
res que se aposentaram recentemente no concelho. 
Esta Gala evidenciou perto de uma centena de projetos 
educativos desenvolvidos pelo Agrupamento de Escolas 
de Pedome, Agrupamento de Escolas Camilo Castelo 
Branco, Agrupamento de Escolas de Gondifelos, Agru-
pamento de Escolas de Ribeirão, Escola Profissional 
Forave, Agrupamento de Escolas D. Maria II, CIOR, Di-
dáxis de Riba de Ave, Didáxis S. Cosme, Externato Del-
fim Ferreira, Agrupamento de Escolas Padre Benjamim 
Salgado, Instituto Nun’Alvres, Oficina e Agrupamento de 
Escolas D. Sancho I. 
Os galardões atribuídos distribuíram-se por sete cate-
gorias: Desenvolvimento Sustentável; Património Local/
Cultural; Empreendedorismo e Criatividade; Cidadania e 
Participação; Inclusão e Equidade; Inovação, Conheci-
mento e Desenvolvimento Científico; Desenvolvimento 
Positivo e Bem-Estar. 

I GALA DA
EDUCAÇÃO
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mostra de teatro escolar

o agrupamento foi distinguido

alguns momentos

Na categoria Desenvolvimento Positivo e Bem-Estar, o Agrupamento obteve três galardões: pela obtenção do Selo 
Escola Saudável, projeto da Escola Básica de Ribeirão, pela obtenção do Selo Escola Amiga da Criança e o primeiro lugar 
no Concurso Nacional de Máscaras de Carnaval, dois projetos da Escola Básica de Valdossos.
O Agrupamento foi ainda distinguido na categoria Conhecimento e Desenvolvimento Científico, com os alunos Bernardo e 
Marina a serem galardoados pela sua classificação no concurso Canguru Matemático Sem Fronteiras.
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Lucas era mau aluno e sentia dificuldades na leitura. 
Um dia, no lixo, ele encontra o livro Assim Falou Zaratustra, 
do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, e começa a lê-lo. 
Com a ajuda desse livro, o Lucas tornou-se mais conscien-
te do que as pessoas que o rodeavam; passou a dominar 
conceitos e a falar bem, o que não agradou a vários adultos.
Na escola, Lucas, agora mais culto, tornou-se muito popular.
Este é um dos muitos exemplos de jovens cuja vida mudou 
de forma significativa graças à leitura.
Quando um jovem lê com alguma frequência, acaba por 
acumular novo vocabulário e expandir os seus conhecimen-
tos. Às vezes, ao ler um livro, também se sente a experiên-
cia do autor, de um mundo e forma de viver diferentes. 
Por estas razões, e muitas outras, devemos sempre manter 
a nossa Leitura em dia.

O filme The Big Blue é uma obra interessante que retrata 
uma história, de facto emocionante, entre duas grandes per-
sonagens que dão, realmente, sentido ao enredo.
Estas personagens, Enzo e Jacques, infelizmente, acabam 
por morrer nas profundezas do mar mediterrânico. 
Gostei bastante de ver este filme porque, na verdade, Enzo 
e Jacques, quando eram pequenos, não se davam bem, 
mas, passados uns anos, cresceram, ganharam maturidade 
e perceberam que não eram ninguém um sem o outro. 
Jacques era um grande mergulhador, mas Enzo não supor-
tava que alguém fosse melhor do que ele. Um dia, Enzo 
lançou-se à aventura nas profundezas no mar mediterrâ-
nico, mas demorou mais do que previsto; Jacques teve de 
mergulhar para poder salvá-lo.
Jacques nutria de um grande amor por Johanna, mas esse 
amor era impossível. Quando ele quis ajudar o amigo nas 
profundezas, Johanna sentiu-se triste e tentou que Jacques 
não fosse, mas nem a gravidez de Johanna o impediu de 
mergulhar... 
A emoção cresce: Jacques mergulha e resgata o amigo, 
cujas últimas palavras foram: “- É muito melhor lá em bai-
xo, é um lugar melhor. Empurra-me para água outra vez; 
leva-me para baixo outra vez…” Jacques, triste e revoltado, 
acedeu ao pedido de Enzo.
Afetado pelo sentimento de culpa, Jacques não consegue 
esquecer-se das palavras de Enzo. Pensou em fazer o mes-
mo, mas a gravidez de Johana impede-o. 
No entanto, no dia seguinte, atira-se à água e foi ter com o 
seu amigo Enzo. A paixão pelas profundezas acabou por 
vencer.
Hipnotizante e sedutor, este filme é também um retrato 
da incapacidade de relacionamento entre pessoas que se 
amam. 

c 
i n

 e
 m

 a

Filipa Abreu, 9.ºD
Afonso Pereira, Ana Sofia Oliveira, 

Ana Sofia Torres e Liliana Pires, 9.ºG

EB Ribeirão
biblioteca
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Eu e a minha turma fomos à Casa das Artes ver o filme “O sangue”, realizado por Pedro Costa em 1989. Esta iniciativa 
estava integrada no Close-up - Observatório de Cinema de Famalicão. 
O filme fala sobre dois irmãos, o mais velho, Vicente, e o mais novo, Nino. O pai dos dois foi embora e pediu ao Vicente 
que dissesse ao Nino que tinha morrido. Depois disso, apareceu um homem que queria levar o Nino para a cidade, dizendo 
que lhe daria uma vida com melhores condições, aproveitando assim a suposta morte do pai. Nino não aceitou, mas um 
dia, aproveitando a ausência de Vicente que fora com uma amiga a uma festa, o homem foi a casa dele e levou o Nino 
para a cidade. 
Quando o Vicente chegou a casa e viu que o Nino não estava, partiu em busca do seu irmão, pois sabia que ele tinha ido 
embora contrariado. Em toda essa procura, teve sempre a ajuda da sua amiga, que acabou por encontrar o Nino, mas 
não conseguiu trazê-lo de volta para casa. Mesmo assim, o Vicente não desistiu de procurar o irmão. Mas foi o Nino que, 
sozinho, fugiu da casa e arranjou um pequeno barco, para assim voltar para casa, para o seu verdadeiro lar.
Gostei de ver este filme.

No dia 6 de novembro, a nossa turma foi ao auditório assistir ao filme de Manoel de Oliveira, intitulado “Aniki Bobó”, 
filme realizado em 1942. 
Esta história desenrola-se na cidade do Porto, na zona da Ribeira, junto à ponte D. Luís. Para nosso espanto, o filme era 
a preto e branco, mas até acabamos por achar bem divertido.
Gostávamos de ter a liberdade que os meninos tinham naquele tempo e poder brincar mais à vontade na rua, junto dos 
nossos amigos, mas sem perder o nosso conforto e as tecnologias, especialmente o telemóvel. Os meninos atiravam-se 
da ponte para o rio Douro, nadavam no rio e lançavam papagaios no areal. À noite saíam de casa, às escondidas, e iam 
jogar ao jogo “polícias e ladrões”.
No filme apercebemo-nos ainda que as meninas não frequentavam a escola, ficavam em casa a ajudar as mães. Na sala 
de aula havia muitos alunos e as condições de trabalho não eram como as atuais. O professor era muito rigoroso e apli-
cava castigos, um deles era colocar orelhas de burro a quem se portasse mal ou não soubesse a matéria. A tabuada era 
memorizada em coro. Não havia nenhuma tecnologia à disposição do professor ou dos alunos.
O filme também teve alguns aspetos que, quanto a nós, são menos positivos, tais como: o roubo da boneca, os meninos 
faltarem às aulas e andarem à pancada com os colegas, para além de não respeitarem os adultos, pois insultaram o dono 
da loja. O dono da loja maltratou um gatinho, atitude que não podemos aprovar.
Apesar dos aspetos menos positivos que já referimos, adorámos a experiência, pelo facto de nos ter dado a conhecer o 
modo de vida daquela época. Depois de vermos o filme, realizámos um debate e isso fez-nos refletir e dar mais valor à 
nossa vida atual e a tudo aquilo que temos.      

Liliana Pires, 9.ºG

Alunos do 5.ºF
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Isabel Fernandes é voluntária da AMI (Assistência Médica Internacional) e integra uma missão na Guiné-Bissau. A expe-
riência deu origem ao livro “Cartas da tia–que–vive–na–selva”, no qual partilha as aventuras do dia a dia de quem vive em 
busca dos sonhos. Três turmas leram algumas cartas e os alunos mostraram-se muito sensibilizados com estes testemu-
nhos e quiseram conhecer a autora da obra; pintaram alguns desenhos feitos pelas crianças guineenses que mais tarde 
lhes serão entregues e estiveram à conversa com a escritora.
Os alunos foram questionados sobre os seus hábitos diários, como acender a luz, tomar banho e ir à casa de banho, e per-
ceberam que estes gestos não são possíveis na Guiné. As crianças guineenses fazem uma refeição por dia, não existem 
hospitais, só há luz elétrica durante quatro horas por dia. As escolas não têm nada, não há livros. 
O livro “Cartas da tia–que–vive–na–selva” surgiu da necessidade de alertar todos para as dificuldades que esta voluntária 
sentiu quando viveu na selva. 
A autora desafiou os alunos a olharem para aquilo de que já não precisam e darem aos mais carenciados.
Falou da importância da água e de como não se deve desperdiçar; sensibilizou os alunos a tomarem banhos rápidos para 
um menor desperdício de água que é o bem mais precioso do planeta. Contou que, desde criança, quis ser voluntária, 
pois a sua família e os seus professores sempre lhe incutiram os valores do respeito e da solidariedade. A família apoiou-a 
totalmente quando decidiu ir para África e ficaram felizes e orgulhosos do seu trabalho.
Esta conversa foi ilustrada com imagens recolhidas na selva africana.

EB Ribeirão
biblioteca

      uma 
 experiência
       de
voluntariado 
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descobrimos que a vida na Guiné-Bissau é muito diferente da nossa

foi um dia muito divertido e aprendemos muito com a Isabel

Kon-Kon!

tivemos lições de vida

experimentei comer com as mãos

foi uma experiência inesquecível

experimentei tomar banho só com um balde

devemos aproveitar o que temos

devemos poupar água

   os alunos   
    partilham 
      a sua 
   experiência
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EB Ribeirão
biblioteca

No dia 16 de outubro, no auditório da nossa escola, os 
alunos das turmas 5.ºC, 5.ºF e 6.ºD encontraram-se com a 
voluntária da AMI, Isabel Fernandes.
Isabel é natural de Ribeirão e o seu grande sonho era ser 
voluntária em África. Neste momento, está integrada num 
projeto na Guiné Bissau ligado aos cuidados de saúde, na 
sua qualidade de psicóloga. Foi distinguida com o Prémio Eu-
ropeu “Melhor voluntária do ano”, em 2012.
Neste encontro emocionante, apresentou o seu livro “Cartas 
da tia-que-veio-da-selva”, no qual fala das suas experiên-
cias como voluntária por terras de África. Isabel deu-nos a 
conhecer o modo de viver e as dificuldades dos habitantes 
da Guiné. Ficamos a saber que as crianças não têm escolas, 
vivem sem condições de higiene (tomam banho em bacias), 
não têm brinquedos e muito raramente recebem uma prenda. 
Uma das curiosidades que nos contou foi que só têm eletrici-
dade quatro horas por dia. Também nos disse que os nomes 
dados às crianças são os nomes dos dias da semana em que 
nascem. Muitas delas morrem ao nascer, pois as mães não 
recebem cuidados médicos.
No final, compramos livros para ajudar a angariar fundos para 
se construir uma escola na Guiné Bissau.
Isabel deixou-os alguns desafios, entre os quais, tentar to-
mar banho numa bacia para percebermos que nem todos os 
meninos podem ter as mesmas condições de vida que nós. 
Sugeriu também que oferecêssemos brinquedos e roupa aos 
meninos de África. E desafiou-nos a fazermos uma lista dos 
nossos sonhos para tentarmos realizá-los, tal como ela.

6.ºD

encontro com a 
tia-que-veio-da-selva
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a minha,
a tua,

a nossa 
Escola 

Sejam muito bem-vindos à Escola Básica de Ribeirão, a minha Escola, a tua Escola, agora a nossa Escola!
O brilho dos vossos olhos, o sorriso aberto dos vossos rostos, a emoção dos vossos pais leva-me a viajar até ao meu pri-
meiro dia na nossa Escola. São muitas as dúvidas, muitos os anseios, partilhados quer pelos filhos quer pelos pais. Mas 
não é preciso estarem preocupados, ansiosos ou mesmo nervosos, a nossa Escola é uma escola humanista, inclusiva e 
emancipadora, em que os alunos são o centro da ação e os pais e encarregados de educação encontram sempre uma 
porta aberta.
A nossa Escola é uma Escola que aprende! Que se sabe reinventar e enfrentar os de-
safios da educação com inovação. Na nossa Escola procura-se o sucesso de cada um 
e de todos, com respeito pelas diferenças. 
Se o edifício não é aquele que desejávamos, tudo o resto é aquilo com que sonhamos!
Há uma busca constante de novos caminhos, novos projetos, de novos parceiros, na procura de respostas à mudança e 
aos desafios que a sociedade coloca à Escola. A preocupação é sempre a mesma: formar pessoas autónomas e respon-
sáveis e cidadãos ativos.
Quando estava aí sentada, nessa mesma cadeira, sob o olhar atento dos meus pais, e já lá vão quatro anos, nunca 
imaginei que seria capaz de um dia falar em público, enfrentar uma multidão, mas aqui estou, e já estive em seminários e 
palestras, em Universidades, a partilhar os projetos da nossa Escola. 
A nossa Escola ajudou-me a crescer, a tornar-me melhor e desafia-me a querer mais, a sonhar. A nossa Escola 
procura a promoção do sucesso escolar em todas as suas dimensões e relações, 
procura que este sucesso seja um sucesso sustentável e emancipador.
Vamos juntos construir uma Escola ainda melhor!
Que este edifício seja o testemunho do passado, que os atuais alunos sejam a lupa do presente e que vocês sejam o futuro 
da nossa Escola.

Adaptado da intervenção da aluna na receção aos alunos de 5.º ano

receção aos 
alunos de 5.ºano

Diana Olaio, 9.ºC
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projeto
Empresa na
Escola

aprendemos 
a experimentar
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No âmbito do projeto “Empresa na Escola”, a Continental Mabor ofereceu ao Agrupamento de Escolas de Ribeirão kits 
para a construção de carros movidos a água salgada. Este material, bem como muitos outros que foram adquiridos, nos 
últimos anos, através da mesma empresa, têm sido utilizados nas atividades laboratoriais e experimentais de Físico-Quí-
mica e Ciências Naturais bem como nas atividades do Projeto Quarto Ano a Crescer, sendo estas de extrema importância 
no processo de ensino-aprendizagem das Ciências.
A entrega dos kits decorreu no dia 30 de novembro, Dia Internacional das Cidades Educadoras, nos laboratórios de 
Físico-Química e Ciências Naturais numa cerimónia na qual participou toda a turma do 8.ºA.  Esta cerimónia incluiu a rea-
lização de atividades práticas e um momento musical, proporcionado por alunos desta turma, e contou com a presença 
de representantes da empresa Continental Mabor, do Senhor Vereador da Educação, Dr. Leonel Rocha, da Diretora e do 
Subdiretor do nosso Agrupamento.  
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O Agrupamento de Escolas de Ribeirão aderiu à iniciativa “Onda Rosa 2018”,  promovida pela Liga Portuguesa Contra 
o Cancro, com várias ações, entre as quais a exposição de um laço gigante na entrada da escola sede. 
Durante a segunda quinzena do mês de outubro, toda a comunidade educativa (alunos, professores, assistentes operacio-
nais e encarregados de educação) foi sensibilizada para a temática que culminou com a realização de um laço humano no 
dia 30 de outubro, Dia Nacional de Prevenção do Cancro da Mama.
Um agradecimento especial às empresas Zoom Out e Têxteis Carneiros, pela disponibilidade em colaborar nesta iniciativa. 

onda rosa 2018
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Laço Humano - a união faz a força

 No passado dia 30 de outubro, os meus colegas e eu tivemos a oportunidade de participar numa atividade que assi-
nalava o dia Dia Nacional de Prevenção do Cancro da Mama.
Assinalar o dia da luta contra o cancro da mama, na minha opinião, é bastante importante hoje em dia, pois as probabili-
dades de ter cancro são inúmeras.
É também importante destacar que não são só as mulheres que ganham cancro da mama, há homens que também sofrem 
deste tipo de cancro que nem sempre é fácil de combater. 
No que me diz respeito, estou mais sensível a este tema, pois já conheci casos bastante graves. Um deles vivi-o, ao vivo 
e a cores, outro foi apenas por conhecimento, mas mesmo assim fiquei sensibilizada com as duas situações. Não é fácil 
ver alguém de quem gostamos muito sofrer com os tratamentos duros para combater o maldito ''bichinho'' que dificilmente 
nos larga.
O cancro é uma doença que, de alguma forma, se pode prevenir, se tivermos uma alimentação saudável e procurarmos 
informação para estar preparado para o que possa acontecer.

Carla Araújo, 9.ºG
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n a t a l

Trabalhos 
realizados 
na disciplina de 
Educação Visual, 
por alunos 
do 7.ºano, 
das turmas 
A, B e E. 
Estes trabalhos 
fizeram parte 
das decorações 
de Natal 
da Farmácia 
de Ribeirão 
e do PBX da 
Escola Básica de 
Ribeirão.

REVISTA VERSAO FINAL.indd   22 01-02-2019   14:41:25



o andaime
veio à escolaauto da barca 

do inferno
Na nossa opinião, esta peça ajudou os alunos a com-
preender melhor a matéria da disciplina de Português. Para 
nós, foi um momento divertido e interessante.  Deve ter sido 
difícil para os jovens atores decorar a linguagem vicentina, 
visto que certas palavras evoluíram e algumas já não exis-
tem.
A parte de que mais gostámos e que também achámos 
mais engraçada foi quando a Alcoviteira entrou a dançar, 
pois toda a gente pensava que era uma mulher e, afinal, era 
um homem mascarado.
Esta peça foi, sem dúvida, um incentivo para os jovens 
aprenderem e se interessarem mais pela matéria lecionada.

Diana Mendes, João Azevedo, 
João Ferreira, Telmo Costa, 9.ºG

Achámos a peça de teatro bastante interessante e ex-
pressiva. Ficámos surpreendidos pela maneira como a 
peça foi representada pela companhia de teatro Andaime e 
adorámos os jovens atores.
A parte mais divertida e que mais interesse nos despertou 
foi a cena em que o Parvo entrou em ação, pois a persona-
gem foi bem interpretada e o ator fez com que todos entras-
sem na onda da brincadeira.
Esta peça de teatro foi fundamental para a compreensão 
da obra cujas temáticas são ainda bastante atuais. Acha-
mos importante este tipo de iniciativa para que desperte 
nos alunos mais interesse na aprendizagem de obras deste 
género.

Ana Santos, Beatriz Gomes, 
Carla Araújo, Rúben Azevedo, 9.ºG
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Os sistemas educativos têm vindo a alterar-se, mudando 
de paradigmas centrados exclusivamente no conhecimento 
para outros focados no desenvolvimento de competências 
mobilizadoras não só de conhecimentos, mas também de 
capacidades e de atitudes adequados aos exigentes desa-
fios contemporâneos, que requerem cidadãos educados e 
socialmente integrados: jovens adultos capazes de pensar 
crítica e criativamente, adaptados a uma sociedade de mul-
tiliteracias, habilitados para a ação, quer autónoma, quer 
em colaboração com os outros, num mundo global e que se 
quer sustentável.
Este novo paradigma torna a função de diretora (e a de do-
cente também) mais complexa e mais exigente. Assim, a 
diretora do Agrupamento de Escolas de Ribeirão, Elsa Car-
neiro, ausculta os alunos, em Assembleia de Delegados e 
Subdelegados de todas as turmas do 2.º e do 3.º ciclos.
Com estas reuniões, pretende-se ir ao encontro do Per-
fil dos Alunos à saída da Escolaridade Obrigatória e das 
Aprendizagens Essenciais. As reuniões realizaram-se em 
dias diferentes (23 de outubro com os alunos do 2.º ciclo e 
dia 02 de novembro com os alunos do 3.º ciclo), devido ao 
elevado número de alunos, para assim haver maior partici-
pação e suprir alguns constrangimentos. Foram abordados 
vários assuntos, nomeadamente, arranque do ano letivo, 
atividades, projetos, clubes, sugestões, informações. 
A diretora sentiu que os alunos se encontram envolvidos, 
com responsabilidade, e saiu deste encontro satisfeita e 
mais rica, por verificar que a Cidadania é vivida pelos alu-
nos de uma forma democrática, participativa e até mesmo 
reivindicativa.

A diretora do Agrupamento de Escolas de Ribeirão, Elsa 
Carneiro, assinou um protocolo com a Escola Profissional 
Forave para desenvolver um projeto-piloto de iniciação de 
alunos dos 2.º e 3.º ciclos, na Robótica. 
Este projeto (Clube de Robótica) teve início no dia 05 de 
dezembro, nas instalações da Escola Básica de Ribeirão, 
com um grupo de 20 alunos, do 3.º ciclo. Este Clube tem por 
objetivo o desenvolvimento de uma cultura de empreende-
dorismo e inovação, através da fomentação da criatividade; 
pretende proporcionar aos alunos a oportunidade de terem 
o primeiro contacto com a robótica, desenvolvendo conheci-
mentos na área da eletrónica e da programação. 
A atividade será desenvolvida quinzenalmente, ao longo de 
7 workshops, com o objetivo final da participação destes 
alunos na RoboParty que decorrerá nos dias 07 a 09 de 
março, na Universidade do Minho, em Guimarães.

EB Ribeirão Assembleia de Alunos
AEscolas de Ribeirão

AE de Ribeirão assina 
protocolo com Forave
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No dia 12 de outubro, em Campo Maior, na Cerimónia 
de Assinaturas de Protocolos entre o Coração Delta e várias 
Instituições, nomeadamente, a Comunidade Intermunicipal 
do Ave, várias instituições receberam uma Bandeira como 
forma de sinalizar e/ou homenagear as Escolas Empreen-
dedoras “Ter Ideias para Mudar o Mundo”.
A receção calorosa, por parte do Sr. Comendador e Presi-
dente do Coração Delta, Rui Nabeiro, dirigida a todos os 
presentes, marcou o início da cerimónia. 
Contou também com a intervenção da Dra. Toedolinda Ma-
gro, do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Es-
colar, com o grupo de crianças do Centro Educativo Alice 
Nabeiro e, por último, com a intervenção do Sr. Ministro da 
Educação, Tiago Rodrigues.
Aproveitamos para agradecer às Educadoras e respetiva 
Comunidade Educativa por todo o trabalho desenvolvido 
com o Projeto “Ter Ideias para Mudar o Mundo”.

No âmbito do e-manual do aluno, plataforma digital da 
Porto Editora, gratuita para os alunos do 1.º ao 6.º ano de 
escolaridade, o aluno Gonçalo Fortuna Pinheiro Peixoto, do 
5.ºG, foi contemplado com um telemóvel.
Este prémio resulta do sorteio efetuado mensalmente aos 
alunos inscritos na referida plataforma.

AE de Ribeirão recebe Bandeira 
“Escola Empreendedora”

No âmbito da comemoração do Dia Mundial da Alimen-
tação, a equipa da Educação para a Saúde, em articulação 
com o grupo disciplinar de Ciências Naturais do 2.º ciclo, 
dinamizou atividades com o objetivo de sensibilizar a comu-
nidade escolar para a prática de uma alimentação saudável.
No polivalente, nesta atividade aberta a toda a comunidade 
escolar, distribuíram-se sumos naturais e espetadas de fru-
tos variados. Esta atividade foi complementada com a dis-
tribuição de um cartão intitulado “De olho no rótulo”, tendo 
como objetivo consciencializar os consumidores para a im-
portância da análise da informação nutricional e selecionar 
os alimentos mais saudáveis.
Em contexto de sala de aula, as turmas do 6.º ano, como 
enriquecimento da unidade “Alimentação”, fizeram sumos 
naturais de fruta variada e receberam e analisaram o cartão 
intitulado “De olho no rótulo”. 
Os alunos foram muito recetivos e manifestaram o seu agra-
do.

Dia Mundial da Alimentação
16 de outubro

Porto Editora premeia aluno 
do AE de Ribeirão
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clube de
TEATRO

O chapéu mágico foi a peça infantil apresentada pelo grupo 
de teatro da Educação Especial, na Mostra de Teatro Escolar, no 
dia 7 de maio, no pequeno auditório da Casa das Artes de Vila 
Nova de Famalicão.
A utilização da técnica de fantoches alternando com “atores de 
corpo inteiro” (como eles próprios se deram a conhecer ao públi-
co) cativou rapidamente a atenção e as palmas dos espetadores 
e facilitou o trabalho dos alunos envolvidos, uma vez que contri-
buiu para a redução da quantidade de texto a memorizar e fez 
aumentar a sua confiança, tão necessária para o desempenho 
das respetivas personagens. 
Destinando-se aos alunos dos jardins de infância, sempre muito 
atentos e participativos, pretendia-se que os mesmos interagis-
sem, o mais possível, com os “atores/fantoches”. Nesse sentido, 
foram chamados ao palco para participarem nas várias brinca-
deiras que integravam este projeto. A este convite, as meninas 
e os meninos responderam prontamente e em grande número, 
alegrando e animando ainda mais a sessão.
Para além disto, a preciosa colaboração do professor Horácio 
Andrade no acompanhamento musical das várias canções tor-
nou ainda mais divertida a apresentação deste trabalho.
Desta maneira, foi possível “viajar” pelo mundo da fantasia e 
alargar os horizontes da imaginação, trazendo o encantamento à 
vida de todos os intervenientes.
Estes momentos ficarão gravados na memória de cada um des-
tes pequenos “atores” para sempre!

Adorámos apresentar a peça “O chapéu mágico”. 
Foi maravilhoso ouvir os meninos (espetadores) a 
cantar as nossas canções e vê-los a entrar nas nos-
sas brincadeiras.
No fim, sentimo-nos emocionados e orgulhosos do 
trabalho que fizemos e adorámos ouvir as palmas do 
público.
Foi maravilhoso fazer parte duma equipa e ver que 
todos se ajudavam uns aos outros.
Agradecemos o apoio e o incentivo que os professo-
res envolvidos nos deram.

Beatriz Dias, Diana Dias, Francisco Silva, Nelson Santos  
Educação Especial (maio de 2018)

o chapéu mágico

“Eu identifiquei-me com a minha personagem 
porque, tal como o Macacácio, eu adoro brin-
car e pregar partidas.”

Francisco Silva

“Senti-me bem a desempenhar o Matulão. 
Nunca pensei que o conseguiria fazer. Por 
isso, estou muito feliz!”

Nelson Santos

“No papel de Carabela, senti-me tão bem na-
quela roupa que não a queria tirar e isso deu-
-me energia para fazer a minha personagem.”

Beatriz Dias

Lurdes Oliveira | Clube de Teatro (maio 2018)
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escola
INCLUSIVA

No âmbito da Comemoração do Dia Internacional da Pes-
soa com Deficiência, dia 3 de dezembro, o Grupo de Edu-
cação Especial do Agrupamento de Escolas de Ribeirão em 
parceria com os professores de Educação Moral Religiosa e 
Católica e professores Titulares de Turma promoveram uma 
ação de sensibilização para a igualdade e equidade de TO-
DOS, na perspetiva de “Que todos interessam e interessam 
igualmente” (David Rodrigues). Na Escola Básica foi visuali-
zado o filme “O extraordinário”. 
Esta atividade foi bastante proveitosa, resultando num deba-
te de opiniões e apelo ao respeito pela inclusão enquanto 
valor transversal da escola. Nas Escolas Básicas do 1.º ciclo 
foi visualizado e explorado o filme “Peixinho Arco Íris”, sensi-
bilizando para a aceitação da diferença e da interajuda.

boccia

todos ...

No dia 6 de dezembro, os alunos que integram sema-
nalmente a atividade desportiva do Boccia representaram 
o Agrupamento de Escolas na 1.ª jornada da Liga Inclu-
siva 2018-2019, no Pavilhão Municipal das Lameiras, em 
Vila Nova de Famalicão.
Esta atividade, desenvolvida no âmbito do Projeto Munici-
pal “Mais e Melhores Anos” – vertente Desporto Adaptado, 
tem por objetivo fomentar a prática desportiva adaptada 
em contexto escolar, constituindo também uma oportuni-
dade única de convívio e de inclusão social.
Os alunos vivenciaram o evento com muito entusiasmo, 
mostrando, em cada jogada, o conhecimento e técnicas 
aprendidas. Abraçaram com alegria esta experiência, rica 
e motivadora, para a participação nas futuras jornadas 
que irão realizar-se ao longo do ano.

No dia 13 de dezembro, no âmbito das atividades de-
senvolvidas no Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA), 
os alunos deslocaram-se ao Centro de Atividades Ocupa-
cionais de Ribeirão (CAO), para a promoção de um conví-
vio com a comunidade do CAO, no sentido de sensibilizar 
para a diferença, reconhecer outras realidades dentro da 
deficiência e partilhar experiências natalícias. 
Este momento de convívio veio reforçar os laços entre a 
comunidade escolar e esta instituição local, criando opor-
tunidade de participação e interação. A atividade culminou 
com uma troca de presentes.

d i a  i n te rnac iona l 
da  pessoa  com 
de f i c iênc ia 
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dia nacional 
luta contra o cancro da mama

EB/JI
de
Sapugal

EB/JI
de
Barranhas

EB/JI
de
Sapugal

EB/JI
de
Barranhas O Dia Nacional de Luta Contra o Cancro da Mama foi celebrado 

por toda a comunidade educativa. No Polivalente da EB, formamos 

um laço humano com todas as crianças do pré-escolar e do 1.º ciclo, 

professoras, assistentes operacionais e famílias que se juntaram a 

nós, trazendo uma peça de roupa cor-de-rosa.

Foi um momento de reflexão e de muita emoção.

     
Laço 

Humano
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Na EB de Barranhas celebrou-se o Dia Mundial da Ali-
mentação, como habitualmente se faz. Ao longo da sema-
na, os alunos participaram em várias atividades que visa-
ram sensibilizá-los para a necessidade de praticarem uma 
alimentação saudável: apresentações interativas sobre a 
alimentação, canções e construção da “Roda dos Alimen-
tos”. Também tiveram uma aula na cozinha. Com os mar-
melos que trouxeram, confecionaram marmelada que foi 
degustada com bolachas e fruta da época, no lanche do dia 
seguinte.

dia mundial 
da 

alimentação 

As crianças do Jardim de Infância comemoraram o Dia 
Mundial da Alimentação com a visita de um pai que as ensi-
nou a fazer iogurtes naturais. 
No dia seguinte, no lanche da manhã, provaram-nos juntan-
do-lhes frutas, flocos da aveia e doce de morango. 
Eis uma forma simples de agrupar nutrientes para um lan-
che saudável, equilibrado e variado.

Sensibilizar 
para a necessidade 

de praticar
uma alimentação 

saudável.
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A EB e o JI de Barranhas pro-
moveram a Feira de Outono com 
a colaboração dos Pais e Encar-
regados de Educação.
As escolas encheram-se de chei-
ros, cores e sabores característi-
cos desta época.
As crianças assumiram, com 
muita responsabilidade, o seu 
papel de “vendedores” e trans-
formaram as suas mesas da sala 
em coloridas bancas de venda. 
Os produtos da horta, os frutos 
da época, os bolos caseiros, as 
compotas, as flores, as roupas e 
os adereços fizeram as delícias 
de todos os familiares e amigos 
que visitaram a feira.

“As crianças assumiram, 
com muita responsabilidade,
o seu papel de ‘vendedores’

e transformaram as suas me-
sas da sala em coloridas 

bancas de venda.”

EB/JI
de
Sapugal

EB/JI
de
Barranhas

EB/JI
de
Sapugal

EB/JI
de
Barranhas

fe
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o
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EB/JI
de
Barranhas O Jardim de Infância de Barranhas participou na XVII edição da 

Exposição “Natal Ecológico - Natal Sem Plástico”, organizada pela 
Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.
Com esta iniciativa, pretendeu-se sensibilizar a comunidade escolar 
para o uso excessivo do plástico e o problema que este representa 
para o meio ambiente, bem como promover a criatividade e fomen-
tar atitudes menos consumistas.
Com a colaboração das crianças, do pessoal docente e não docen-
te e das famílias, elaborou-se uma árvore de natal feita com jornais, 
que esteve exposta no edifício dos Serviços Educativos do Parque 
da Devesa.
O grupo das crianças finalistas esteve presente no dia da inaugura-
ção, juntamente com a Educadora e as Assistentes Operacionais.

natal ecológico
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A época de Natal é vivida com grande 
alegria pelas crianças.

 No último dia de aulas, realizou-se o Convívio 
Natalício com todos os alunos do pré-escolar e do 

1.º ciclo. O convívio teve início na parte da manhã, 
com a apresentação de canções, danças e dramatiza-
ções.Seguiu-se o tradicional almoço natalício, promovi-
do pela Junta de Freguesia, onde não podia faltar o ba-
calhau, as batatas e a couve portuguesa. Da sobremesa 
fizeram parte os doces típicos desta época: aletria, pão 
de ló e bolo-rei.
No final da festa, chegou a tão ansiada surpresa: o Pai 
Natal, que distribuiu presentes por todas as crian-
ças. Esta atividade foi realizada pela Associação 

de Pais.Tudo decorreu num ambiente mágico e 
num  verdadeiro espírito da quadra 

natalícia.
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EB/JI
de
Barranhas Os alunos do Pré-escolar e do 1.º ciclo, no dia 13 de de-

zembro, deslocaram-se ao Coliseu do Porto, para assistir a 
um espetáculo de circo de Natal, promovido pela Associa-
ção de Pais e Junta de Freguesia.
Foram momentos especiais, de muita magia e diversão!

circo de natal no coliseu 
EB/JI
de
Barranhas
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A Resinorte, através do Clube do Ambiente do nosso 
Agrupamento, veio à EB e ao JI de Barranhas dinamizar uma 
sessão de sensibilização sobre a reciclagem. 
Foram desenvolvidas várias atividades lúdicas e jogos, que 
levaram os alunos a aprender como devem separar os resí-
duos.

sessão de sensibilização

A nossa escola participou no exercício nacional “A TERRA TREME”, que se realizou no dia 13 (Dia Internacio-
nal para a Redução de Catástrofes), pelas 10.13 horas.
Nesta atividade, os alunos aprenderam o que era um sismo, quando ocorria e os comportamentos a ter numa 
situação dessas. Para além disso, praticaram os 3 gestos fundamentais: “BAIXAR, PROTEGER E AGUARDAR".

notícias do mês de outubro
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No dia 12 de novembro, os alunos dos 

1.º e 2.º anos foram à Escola de Educação 

Rodoviária, no Lago Discount, assistir a 

uma aula teórica de educação rodoviária 

e, posteriormente, praticaram as regras 

aprendidas, no circuito lá existente.

Todos aprenderam a ser bons condutores e 

envolveram-se com muito entusiasmo nes-

ta atividade. 

A alegria era visível no rosto de cada um.

EB/JI
de
Barranhas

c o n d u ç ã o  r o d o v i á r i a

“Todos 
aprenderam 
a ser bons 

condutores e 
envolveram-se 

com muito 
entusiasmo 

nesta 
atividade.” 
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EB1 
de

Valdossos

Para comemorar o Dia Mun-

dial da Alimentação, os alu-

nos da EB de Valdossos 

confecionaram e saborearam 

uma deliciosa salada de fru-

ta. 

Para relembrar e consolidar a 

importância de uma alimen-

tação saudável e equilibrada, 

foram abordados conteúdos 

relacionados com esta temá-

tica, nomeadamente, a Roda 

dos Alimentos. 

Foi ainda recordado e entoa-

do o hino dos Heróis da Fru-

ta.           

dia 

mundial 

da 

alimentação

saudável
 equilibrado
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EB
n.º 1
de Ribeirão

A empresa Resinorte, em parceria com o Agrupamento de Escolas de Ribeirão, reali-
zou em todas as turmas da EB n.º 1/JI de Ribeirão uma ação de sensibilização, comple-
mentada com um jogo do agrado dos alunos, sobre a política dos 3 “R”. 
Um elemento da Resinorte orientou os alunos na separação dos diferentes resíduos, 
explicando-lhes a necessidade desta atitude.
O objetivo desta atividade é criar hábitos de separação dos resíduos em ambiente esco-
lar, familiar e nos espaços públicos, tendo em vista a preservação do Planeta Terra.   

3 “R”
R e d u z i r
R e u t i l i z a r 
R e c i c l a r 
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No dia 20 de novembro, comemorou-se a Convenção dos Direitos das Crian-
ças, através de uma campanha nacional que pretende aumentar a consciência 
das crianças sobre os seus direitos e facilitar a integração plena das crianças e 
jovens no processo de desenvolvimento dos seus direitos.
Em contexto de sala de aula, os alunos conversaram sobre os seus direitos e 
elaboraram um “estendal” sobre os mesmos para divulgação.

Pessoas conscientes dos seus direitos
 são mais interventivas na sociedade.

e s t e n d a l  d o s  D I R E I T O S  D A C R I A N Ç A
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EB/JI
de
Sapugal

EB/JI
de
Sapugal

O clube do Ambiente da Escola Bási-

ca de Ribeirão planeou várias palestras 

sobre reciclagem, patrocinadas pela Re-

sinorte. 

No passado dia 25 de outubro foi a vez 

da EB/JI de Sapugal receber a visita de 

um técnico da Resinorte. Veio dar uma 

palestra sobre reciclagem, durante a 

qual sensibilizou os alunos para a sepa-

ração do lixo e para a política dos 3R’s: 

Reduzir, Reutilizar e Reciclar.

Os alunos responderam a perguntas e fi-

zeram um jogo com um carrinho de mão, 

em miniatura, onde levavam o lixo para 

colocar no ecoponto.

Saber reciclar os resíduos, respeitar o 

meio ambiente e saber o que fazer para 

preservar a natureza foram alguns ensi-

namentos que ficaram desta palestra.

R e d u z i r 
R e u t i l i z a r 
R e c i c l a r 
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Na manhã do dia 24 de outubro, no Par-

que da Devesa em Vila Nova de Famali-

cão, realizou-se mais uma prova do Pro-

grama do Desporto Escolar (corta-mato) 

organizada pela Direção Geral da Educação, 

Divisão do Desporto Escolar, e pela Direção-

-Geral dos Estabelecimentos Escolares.

O verde do parque transformou-se, du-

rante algumas horas, num “arco-íris co-

lorido” com som de vozes infantis.

A turma do 4.º ano da escola EB/JI de Sapugal 

participou com imenso entusiasmo e “fairplay”, 

depois de uma animada viagem de autocarro.

Os alunos trouxeram uma medalha, boa dispo-

sição e uma enorme vontade de participar na 

prova do próximo ano. 

EB/JI
de
Sapugal

corta-mato
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EB/JI 
de
Sapugal

O dia das bruxas na EB/JI de Sapugal 

decorreu cheio de magia e misticismo. 

Os alunos usaram este dia para testar todos 

os feitiços e puderam fazê-lo na casa das 

bruxas criada pela Associação de Pais. Nesta 

casa assustadora comeram doçuras e fize-

ram muitas travessuras.

Ao fim da manhã, houve lugar para um desfile 

onde os alunos mostraram as suas fantasias 

de bruxas, monstros de desenhos animados, 

animais, vampiros, fantasmas…e dançaram 

ao som de músicas alusivas ao dia.

d i a  d a s B R U X A S

EB/JI 
de
Sapugal
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A onda rosa chegou à EB/JI de Sapugal. No dia 29 de outubro, os alu-
nos, os professores e os assistentes operacionais juntaram-se no campo 
de jogos da escola e formaram um laço humano com balões cor de rosa.
 A data é celebrada anualmente com o objetivo de promover a consciencia-
lização sobre a doença e partilhar informações sobre o cancro de mama. 
Um pouco por todo o mundo, durante este mês, a cor rosa alastra-se com 
o objetivo de sensibilizar a população.

magusto

onda rosa

O magusto da EB/JI de Sapugal realizou-se no dia nove de novembro, com o objetivo de manter esta tradição, de pro-
mover as relações interpessoais e proporcionar um saudável convívio entre toda a comunidade escolar. 
As crianças da educação pré-escolar e os alunos do 1.º ciclo juntaram-se no polivalente da escola. A manhã estava chuvo-
sa e não foi possível fazer a tradicional fogueira, com muita pena de todos.    
Sentadinhos à volta do cesto, comeram as castanhas que estavam quentinhas e muito saborosas e beberam sumo. Depois 
brincaram, entoaram uma canção sobre o ouriço, dançaram e fizeram muitas rodas, sempre a dançar e a cantar. 
Foi uma alegria!...

REVISTA VERSAO FINAL.indd   43 01-02-2019   14:41:59



EB/JI 
de
Sapugal

A EB/JI de Sapugal aderiu à Cam-
panha Nacional para assinalar a co-
memoração da Convenção dos Direi-
tos das Crianças. 
Neste sentido, elaborou um “Estendal 
dos Direitos”. Com este trabalho, pre-
tende-se aumentar a cons-
ciência das crianças 
sobre os seus direitos e 
facilitar a integração plena das crian-
ças e jovens no processo de desenvol-
vimento dos seus direitos.

convenção 
dos 

direitos 
das 

crianças
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No dia 20 de novembro, os alunos do 3.º ano da EB/JI de Sapugal foram à Casa do Território participar numa ação 
sobre reciclagem de papel. Esta ação teve a orientação da Engenheira Lia.
A reciclagem é o ato de recuperar, de modo total ou parcial, algum produto para que seja utilizado como matéria-prima para 
produzir um novo produto. Com este objetivo, a Engenheira Lia sensibilizou os alunos para a reciclagem de todo o tipo de 
lixo e para a importância de realizarem em suas casas a coleta seletiva. 
No fim da sessão, todos experimentaram fazer uma folha de papel reciclado que levaram para a escola com muita satis-
fação.

reciclagem 
de 
papel

 “A reciclagem 
é o ato 

de recuperar, 
de modo total 

ou parcial, 
algum produto 
para que seja 

utilizado como 
matéria-prima 
para produzir 

um novo 
produto.”
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EB/JI 
de
Sapugal

Preparamos uma festa bonita para homenagear os avós. Numa 
linda  tarde de outono vieram, ao Jardim de Infância, os mais sábios. 
Com os seus netos, brincaram e realizaram algumas atividades. As 
crianças, com a ajuda do professor de música, cantaram  algumas 
canções para os avós. De seguida, houve um lanche convívio. 
Os avós foram embora de coração cheio, levando os afetos dos 
netos e também um presente oferecido por eles. homenagem aos avós

EB/JI 
de
Sapugal
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O detetive Lupinhas visitou a Escola de Sapugal, no passado dia 16 de novembro, no 
âmbito do Projeto “Crescer a Brincar”.
Os alunos ficaram agradavelmente surpreendidos com a visita e ouviram, com atenção, 
as recomendações do Sr. Detetive, com a cabeça em forma de lupa, que veio à procura 
de bons comportamentos. Os meninos prometeram ajudar na pesquisa de atitudes cor-
retas.
Este projeto é uma iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Vila Nova de Fama-
licão, em conjunto com o Agrupamento de Escolas de Ribeirão, e visa incutir nos alunos 
bons valores, tais como a solidariedade, a partilha e o respeito pelo outro.

projeto
crescer a

brincar

detetive
LUPINHAS

na
escola

“Os alunos  (...)  ouviram com 
atenção as recomendações do 

Sr. Detetive (...) que veio à procu-
ra de bons comportamentos” e 
“(...) prometeram ajudar na pes-

quisa de atitudes corretas.”
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EB/JI 
de
Sapugal

Na escola de Sapugal é de pequenino que se apren-
de a respeitar as regras de segurança rodoviária. Isso 
mesmo comprovaram os alunos da turma SAP4 que já 
sabem identificar vários sinais e regras de trânsito. 
No dia 4 de dezembro visitaram a Escola de Segurança 
Rodoviária de Vila Nova de Famalicão. Um projeto que 
nasceu de uma parceria criada entre a Câmara Muni-
cipal e o Museu do Automóvel com o apoio da Con-
tinental Mabor. Esta escola está localizada no Lago 
Discount, em Ribeirão, mesmo ao lado da Escola de 
Restauro Automóvel.
Os alunos tiveram oportunidade de assistir a uma aula 
teórica que incidiu sobre as regras e sinalização ro-
doviária. No final puderam pôr em prática tudo o que 
aprenderam em carrinhos de pedal ou bicicletas. O ce-
nário era uma mini cidade com bastante espaço, onde 
não faltavam lojas, postos de abastecimento e até uma 
réplica dos Paços do Concelho. As crianças foram os 
peões, conduziram automóveis e bicicletas e, seguindo 
as regras de segurança rodoviária, circularam pelas es-
tradas, passeios, passadeiras, rotundas, cruzamentos 
e túneis, sob orientação de “agentes da Polícia Muni-
cipal”.

educação rodoviár ia
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O dia de Reis foi criado para lembrar a data em que os três Reis Magos, Gaspar, Bal-
tazar e Belchior, entregaram presentes ao Menino Jesus. 
Para recordar, foi com muito entusiasmo e alegria que os alunos do 1.º ciclo da Escola de 
Sapugal se deslocaram ao Jardim de Infância para cantar os Reis e desejar um bom ano 
a todos! Assim cumpriram uma tradição que deve ser preservada. 
A receção foi calorosa! 

cantar 
os 
reis
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desporto
escolar

Pelo segundo ano, o Grupo Disicpli-
nar de Educação Física do Agrupamen-
to organizou, em  parceria com o  Grupo 
de Educação Física do Agrupamento de 
Escolas Camilo Castelo Branco, o 
Corta-Mato Escolar.
No dia 28 de outubro, no Parque da De-
vesa, mais de 1200 alunos, do 3.º ao 
12.º ano, participaram neste evento com 
entusiasmo.

desporto escolar

parque da devesa

c o r t a - m a t o
e s c o l a r 
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O projeto OPMUSA veio juntar-se a outros projetos já implementados, no sentido de tornar possível o desenvolvimento 
de um Agrupamento cada vez mais capacitado para responder aos complexos desafios da Escola do século XXI. 
Um Agrupamento que aspira afirmar-se junto da comunidade como um Agrupamento de sucesso tem de construir contex-
tos e práticas sólidas de supervisão pedagógica, respeitando a autonomia profissional dos professores. 
A possibilidade de se definir, criar e estabelecer processos colaborativos de comunicação será a chave para motivar os 
professores a participarem no modelo de supervisão pedagógica que o Agrupamento escolheu: OPMUSA. 
O OPMUSA apresenta a supervisão pedagógica segundo uma perspetiva de partilha coletiva, reafirmando o poder da 
comunicação entre os pares como motor do desenvolvimento das práticas pedagógicas e construção de um professor 
reflexivo. 
É, sem dúvida, um privilégio poder participar num projeto de supervisão pedagógica comprometido com as práticas peda-
gógicas, promotor de dinâmicas de comunicação e reflexão sem caráter avaliativo, assumindo o objetivo inequívoco de 
potenciar o desenvolvimento profissional docente. Os processos de comunicação determinados por uma intencionalidade 
da observação de pares multidisciplinar desenvolvem uma compreensão colaborativa mais reflexiva e crítica das práticas 
pedagógicas vividas pelo professor e partilhadas com os pares, sem a interferência comprometedora do saber científico.
Acreditando que a comunicação imergente da observação de pares multidisciplinar é impulsionadora de dinâmicas de 
qualidade e promotoras do Sucesso, como podemos fazer do OPMUSA parte integrante do nosso Agrupamento? Esta 
integração não pode nem deve ser imposta. Deve ser “ditada pela consciência profissional dos professores, pelo imperati-
vo moral de melhorar a qualidade das aprendizagens dos alunos, pela necessidade de uma maior satisfação profissional, 
pela busca de uma visão de educação que faça das escolas lugares de esperança e de luta por sociedades mais justas e 
democráticas”(Vieira, 2009).

Referência bibliográfica: Vieira, F. (2009). Supervisão pedagógica e emancipação profissional. Elo 16, 31-35.

OPMUSA: 
comunicar intencionalmente 
as práticas pedagógicas

projeto 
OPMUSA

Eunice Carvalhal
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projeto 
INGLÊS EM 
LONDRES

para recordar ...
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No final do ano letivo 2017/18, vários alunos do 9.° ano realizaram a tão ansiada viagem a Inglaterra. Esta viagem, or-
ganizada pelas professoras de Inglês do 3.°ciclo, tinha como objetivo a frequência de um curso intensivo de Inglês. 
Partimos do Aeroporto do Porto em direção a Stanstead onde fomos recebidos pela monitora do curso, Nina Williams, que 
nos conduziu até à cidade onde nos instalamos, Peterborough.
Logo após a chegada, depois de uma pausa refrescante, fizemos um pedipaper de reconhecimento no centro histórico 
da cidade. Começámos aí a praticar o nosso Inglês, pois tivemos que fazer diversas perguntas. Depois de um merecido 
descanso, as famílias que nos acolheram vieram buscar-nos para nos levar para o que seria a nossa casa nessa semana. 
No dia seguinte, a manhã foi preenchida com uma aula de Inglês, tal como todas as manhãs que se seguiram, exceto o fim 
de semana, claro.  À tarde, fomos ao museu de Peterborough, numa interessante visita guiada, que nos deu a conhecer a 
história da própria casa e a sua importância durante a Segunda Guerra Mundial. 
As atividades foram muitas e muito divertidas. Fizemos Rafting, fomos ao Bowling e, como estava muito calor, algo pouco 
comum em Inglaterra, fomos à piscina. 
Chegados a sábado, fomos de comboio até Cambridge. O dia estava ótimo e por isso o passeio de barco (punting) para 
ver as universidades foi maravilhoso. A tarde ficou reservada para fazer compras e visitar Cambridge. 
No domingo, o momento que muitos esperavam: a visita a Londres. Tudo o que, até então, só víamos nos filmes estava 
ali: o Palácio de Buckingham, London Eye, o Big Ben...a cidade toda. À tarde, tínhamos agendada uma visita ao Museu de 
Cera Madame Tussaud, que adorámos. 
No dia da partida para Portugal, foi a despedida das famílias de acolhimento e da escola. Recebemos os diplomas de 
frequência do curso e os parabéns dos representantes da escola pela nossa postura exemplar, quer na escola, quer com 
as famílias. 
Mais do que as fotos e a diversão, esta experiência ficará para sempre na nossa memória pelos momentos de partilha, pela 
oportunidade de praticar e melhorar no nosso Inglês e de conhecer novas pessoas e uma nova cultura. Podemos dizer 
que também contribuiu para nos fazer crescer e ser mais autónomos, pois para alguns de nós foi a primeira viagem sem 
os nossos pais.
E, como estamos na era da tecnologia, a nossa viagem ficou perpetuada no Facebook, com o nosso diário de viagem, para 
que os nossos pais e amigos pudessem acompanhar as nossas aventuras por terras de Sua Majestade.

                                                                    Texto escrito com base nos testemunhos dos alunos que participaram no curso

os nossos alunos por terras de Sua Majestade
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clube 
de
ferromodelismo

Aproveitando uma oferta da Associação de Pais e Encar-
regados de Educação desta escola, foi montada uma pista 
de slot na sala do clube. Esta nova modalidade tem tido uma 
grande adesão por parte dos jovens “pilotos” e criado roti-
nas de “mecânica automóvel” que são seguidas, de forma 
exemplar, até pelas nossas participantes do sexo feminino!

O clube funciona à terça-feira, entre as 10.20 e as 11.00 
horas, e à quinta-feira, entre as 14.15 e as 15.05 horas. No 
entanto, estamos disponíveis para encontrar outros mo-
mentos que se aproximem das disponbilidades horárias dos 
alunos interessados.

Mantendo uma tradição saudável, alguns elementos 
deste clube estiveram presentes no encontro que o núcleo 
de Módulos de Comboios do Norte organizou, no passado 
dia 28 de outubro, no Museu Ferroviário de Lousado. Refira-
-se que este encontro se inseriu no âmbito da comemora-
ção do aniversário dos Caminhos de Ferro portugueses. 

horário de funcionamento

atividades

novas valências
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Aprendemos - jogando com a Resinorte - a importância 
de manter a “casa” limpa. Sim, o nosso planeta é a nossa 
casa e nós temos vindo a sujá-la muito, com consequências 
gravíssimas para o nosso futuro. Algumas são irreversíveis 
e tocam-nos mais de perto. Falamos de espécies em vias 
de extinção como o azevinho, algumas espécies de carva-
lhos, miosótis das praias, etc.

Está também em vias de extinção em Portugal o Línce
-iberico. O abutre-preto, a águia-real-ibérica e o saramugo 
são espécies que também estão criticamente em perigo.
A manutenção da diversidade dos seres vivos é fundamen-
tal para a nossa permanência saudável no planeta. Será um 
pecado se não dermos um passo para ajudar nessa manu-
tenção. Como fazer? Separando resíduos.

clube
do 

ambiente

lynx pardinus (línce- ibérico) 

S E P A R A R  É  F I X E ! 

Já se julgava extinta desde que o último núcleo conheci-
do foi destruído pela construção do aeroporto de Faro. Em 
2014, porém, foi encontrado um novo pequeno núcleo popu-
lacional de 20 indivíduos, sendo o único que se conhece na 
atualidade. O seu futuro é incerto, pois devido ao diminuto 
número de indivíduos, qualquer pequena alteração no seu 
habitat pode conduzir à extinção da planta no nosso país. 

armeria velutina 
e s p é c i e s  e m  v i a s  d e  e x t i n ç ã o
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In October 1988, Bill Denbrough gave his seven-year-old brother, Georgie, a paper 
sailboat. Georgie sailed the boat along the rainy streets of the small town Derry, and he 
was disappointed when it fell down a storm drain. As he attempted to retrieve it, Georgie 
saw a clown in the sewer, who introduced himself as Pennywise, the Dancing Clown. 
The clown enticed Georgie to come closer, then severed his arm and dragged him into 
the sewer. The following summer, Bill and his friends—Richie Tozier, Eddie Kaspbrak, 
and Stan Uris—ran afoul of older bully Henry Bowers and his gang. Bill, still haunted by 
Georgie’s disappearance and the resulting neglect from his grief-stricken parents, dis-
covered that his brother’s body may have washed up in a marshy wasteland called the 
Barrens. He recruited his friends to investigate, believing his brother may still be alive. 
I found this film great and a bit spooky.
I really enjoyed the film because I like scary movies and this is a scary movie. 

4  Yo u
ENGLISH

m y  f a v o u r i t e  f i l m  i s  . . .

Ana Andrade, 8.ºA | Front of the class                                Luísa Moura, 8.ºA | Me before you

Ângela Azevedo, 8.ºB | The Bourne Identity                             Miguel Faia, 8.ºB | It 
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It`s a drama based on a book with the same name, written by Brad Cohen, the main 
character. It was directed by Peter Werner and was released in 2008 in America. The 
film stars Jimmy Wolk, who plays Brad Cohen. Others actors are Treat Williams and 
Patricia Heaton, who play the part of the parents of the main character.
The film is about Brad, a boy with Tourette´s syndrome. This condition makes him have 
some spasms, so he is always making some noise. The teachers would punish him and 
in every school he went to, the other kids bullied him. But his mom never gave up on 
him and started studying by herself on medicine books. Later his “constant companion” 
started having a name but things were still hard and till these days there is no cure, yet. 
One day, a director of one school changed his life and inspired him to be a teacher, too. 
The film is about everything he went through and teaches us that we should never give 
up on our dreams.
I really enjoyed this film because it taught me that it´s OK to be different and we should 
respect everyone. I also learned about this illness. I´ve watched it thousands of times 
and I´m not tired of it. I really love films based on real stories so I recommend ´´Front of 
the Class`` to everyone that likes it too.

This film is about a man who wakes up without memory after being shot by a stran-
ger. When he recovers, he finds only a single clue to his identity: a chip implanted in his 
hip, on which is registered a bank account number in Zurich, Switzerland. In the bank 
vault he discovers that his name is Jason Bourne and that he lives in Paris. He is pur-
sued by people who want to kill him, and in these circumstances he finds that he has 
a wealth of knowledge in fighting techniques as well as speaking several languages. 
Marie, a stranger, crosses her path and together they will discover the truth about the 
name Jason Bourne a man whose wounded body is discovered by fishermen who nurse 
him back to health. He can remember nothing and begins to try to rebuild his memory 
based on clues such as a Swiss bank account, the number of which is implanted in his 
hip. He soon realizes that he is being hunted and takes off with Marie on a search to find 
out who he is - and why he is being hunted.
I found this film good, because I liked the story and I like the films of Matt Damon. I re-
commend it to anyone because the story is interesting and the film too.   

The film tells a story of a paralyzed man who met a happy woman that worked hard 
to support her family, her parents. William, the man, was rich and, well, he wasn’t a good 
person because he was living a sad life because of his deficiency but when Louise, the 
woman, came to his “world” he started to feel happy, and they fell in love.
Well, not everything was made of happiness and before William meet Louise he wants 
to end with his life, and he was not in the mood to change his mind because…..UPS 
spoiler alert!!!
I really enjoyed the film because I love drama and romantic films. I recommended that 
who likes the movie to read the book which is even more fantastic!!
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L'Année européenne des langues 2001 (AEL), organisée 
conjointement par le Conseil de l'Europe et l'Union euro-
péenne, a réussi à impliquer des millions de personnes dans 
l'ensemble des 45 Etats ayant participé à l'AEL. Ses activi-
tés ont célébré la diversité linguistique en Europe et promu 
l'apprentissage des langues.
Les objectifs généraux de la Journée européenne des lan-
gues sont les suivants:

1. sensibiliser le public à l'importance de l'apprentissage 
des langues et de la diversification des diverses langues ap-
prises afin de favoriser le plurilinguisme et la compréhension 

interculturelle;
2. promouvoir la riche diversité culturelle et linguistique 

de l'Europe, qui doit être maintenue et cultivée;
3. encourager l'apprentissage tout au long de la vie dans 

et en dehors du contexte scolaire, que ce soit durant les étu-
des, pour des besoins professionnels, pour des raisons de 
mobilité ou simplement pour le plaisir et l'échange.

In https://edl.ecml.at/Home/Whatisit/tabid/1760/language/fr-FR/Default.
aspx

Qu’est-ce que c’est?

journée européenne des langues
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Le  26 septembre, des informations concernant la Jour-
née Européenne des Langues ont été affichées dans le 
polyvalent de notre école. 
Vu que les élèves n’avaient pas cours de FLE ce jour-lá, les 
enseignantes ont organisé des activités diverses dans les 
cours de Français, le 27 septembre. 
Des questionnaires de culture générale, des jeux avec les 
drapeaux des pays de l’UE ainsi que des jeux sur le Net ont 
été réalisés. 
Le grand objectif de ces activités? Sensibiliser les élèves à 
l’importance de l’apprentissage des langues, et en particula-
rité de la langue française, bien sûr!
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Nous avons beaucoup aimé le film “Le Grand Bleu”, de Luc Besson, 
film dramatique qui a été présenté au Festival de Cannes en 1988.  Il 
s’agit d’un film inspiré des vies de Jacques Mayol et Enzo Maiorca, cé-
lèbres champions de plongée en apnée. C’est un film très émotif, avec 
une production et une performance très professionnelles.
La musique du film a retenu notre attention. Elle est intense et comple-
xe. La musique de ce film a d’ailleurs reçu un César.
Nous avons aussi aimé la performance des deux acteurs, Jean-Marc 
Barr, qui joue le rôle de Jacques Mayol, et de Jean Reno, dans le rôle 
d’ Enzo Maiorca.
Voir du ciné à l’école avec nos collègues et pouvoir en discuter avec 
eux et avec nos profs, c’est vraiment enrichissant! Br
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Le film parle de Jacques Mayol et Enzo Maiorca, deux amis 
d’enfance qui vivent sur une île grecque, Amorgos. Un jour, le père 
de Jacques meurt noyé. Cet événement a marqué négativement la 
vie de Jacques qui, orphelin et triste, rentre en France.  
Les deux amis ne se sentent bien que sous l’eau. Ils deviennent com-
pétiteurs de plongée. 
Vingt ans plus tard, à l’âge adulte, Jacques et Enzo, plongeurs profes-
sionnels, se retrouvent. Jacques est un plongeur volontaire pour des 
enquêtes scientifiques et Enzo devient champion de plongée. Dans 
l’une de ses missions, au Pérou, Jacques connaît Johanna Baker.
Jacques et Enzo se retrouvent au championnat du monde d’apnée 
en Sicile. 

Tu veux en savoir plus? Vois le film!!!!!C
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c i néma à  l ’éco le

Le Grand Bleu
de Luc Besson

Ana Araújo, n.º 1
Catarina Silva, n.º 6

Mariana Gonçalves, n.º 13
Mariana Almeida, n.º 14

Mariana Costa, n.º 15
9.ºD

Luc Besson est français, il est né à 
Paris, le 18 mars 1959.
Il a réalisé plusieurs films: Le Der-
nier Combat (1983), Subway (1985), 
Le Grand Bleu (1988), Nikita (1990), 
Atlantis (1991), Léon (1994), Le Cin-
quième Élément (1997), Jeanne d’Arc 
(1999), Angel-A“ (2005) et ”Arthur et 
les Minimoys (2006), entre autres.
Luc Besson a gagné le César du 
meilleur directeur en 1998 avec le film 
Le Cinquième Élément. Ce réalisa-
teur, producteur et scénariste français 
a eu de nombreuses récompenses et 
il a gagné beaucoup de prix.

Luc Besson

Synopsis 

Opinion

https://cinemaginando.com
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en cours...
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.ºBEn cours de FLE, dans les classes de 4e, on a  parlé d’Halloween et on a présenté des petits travaux en 

PowerPoint.On a appris des mots spécifiques et on a fait des petits jeux avec nos collègues. 
Voici du vocabulaire lié à cette fête:

En cours de Français, nous avons 
parlé des clichés sur les français et des 
clichés sur les portugais. Je vais expri-
mer mon opinion sur certains clichés 
concernant les portugais.
Le cliché qui, selon moi, est le plus con-
nu c’est que la plupart des portugais 
porte une moustache. Je ne suis pas 
d’accord, puisque tous les jours je vois 
beaucoup d’hommes qui n’ ont pas de 
moustache.
Il y a des personnes qui pensent aussi 
que les portugais mangent beaucoup 
de morue. Ce n’est pas totalement faux, 
parce que la plupart des portugais aime 
la morue, mais ils n’en mangent pas 

tous les jours. Au Portugal, d’ailleurs, il 
y a bien d’autres plats délicieux.
Les portugais sont aussi connus pour 
être maçons et avoir tous les mêmes 
prénoms. Je suis contre le premier cli-
ché parce qu’il y a beaucoup d’autres 
professions, mais je suis à faveur que 
les portugais ont presque tous les mê-
mes prénoms. En effet, il y a beaucoup 
de José, António et Manuel, par exem-
ple. 
Le film La Cage Dorée, réalisé par Ru-
ben Alves, reprend plein de clichés. Je 
te conseille à voir ce film qui est une co-
médie bien intéressante. Tu trouveras 
le film au CDI (Centre de Documenta-
tion et d’Informations) de notre école. 

Bernardo Santos, n.º 6, 9.ºC

Le français est la 5e langue la plus parlée au monde, la 3e langue la plus utilisée 
sur Facebook et Wikipedia, et la 2e langue étrangère la plus largement apprise 
après l’anglais.
Le français est la langue officielle de plus de 29 nations.
Le français est la langue de travail dans de nombreuses organisations interna-
tionales (l’ONU, l’OCDE, l’Union Européenne, l’UNESCO, le Comité Internatio-
nal Olympique, etc.).

In https://afthailande.org/fr/pourquoi-apprendre-le-francais/

Le sais-tu?
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Le 8 janvier, notre école a commémoré l’EPIPHANIE 
avec le support de l’hypermarché E-Leclerc de Famalicão 
qui nous a gentiment offert vingt galettes des rois. Ainsi, 
les élèves de  5e  ont pu goûter ce fameux gâteau français. 
Pratiquement tous les élèves ont aimé la pâte d’amande, la 
frangipane, et la croustillante pâte feuilletée. 
Cette activité a permis aussi aux élèves de connaître cette 
tradition française qui a lieu annuellement, en janvier, douze 
jours après Noël. 

un cours délicieux...

“La fête des rois est célébrée douze jours 
après Noël.”
“Les français mangent un gâteau plat et rond: 
la galette des rois.”
“En France, on mange la galette des rois le 
jour des rois, lorsque la famille est réunie.”
“J’adore la galette des rois.”
“La galette des rois est très bonne!”
“La galette des rois est délicieuse avec sa 
frangipane!”

quelques phrases des élèves...

l’épiphanie
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Et oui! Nous voilà au mois de décembre! Pour célébrer Noël, les élèves de FLE de 
7e année (5e selon le système scolaire français) ont fait des cartes postales pour offrir à 
leurs familles! Difficile de choisir la plus belle, puisqu’elles étaient toutes très originales et 
surtout faites avec amour! 

Joyeux Noël à toutes et à tous! 
Et… Bonne et Heureuse Année 2019!

7e A

7e E

7e F

noël 
est arrivé...
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No dia 9 de janeiro, realizou-se no Agrupamento a pri-
meira eliminatória das XXXVII Olimpíadas Portuguesas da 
Matemática (OPM), com a participação de alunos nas Pré
-Olimpíadas e nas categorias Júnior e A.
Os problemas propostos nas provas fazem sobretudo ape-
lo à qualidade do raciocínio, à criatividade e à imaginação 
dos alunos.
Para a segunda eliminatória, ficaram apurados os alunos 
Francisco Reis, do 7.ºF, e Ana Andrade, do 8.ºA, não sendo 
ainda conhecidos os resultados desta eliminatória.
Os alunos poderão consultar os enunciados das provas e 
as respetivas soluções no site: olimpiadas.spm.pt.

          XXXVII  OPM
Olimpíadas Portuguesas da Matemática

Na 148.º edição da revista Educação e Matemática da 
Associação Professores de Matemática (APM) foi publica-
do um artigo sobre o projeto APS.
Este revista pode ser consultada no site do APM.
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Aprender

vidacolorir

patrocínios
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