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Conceito
Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,
Muda-se o ser, muda-se a confiança;
Todo o Mundo é composto de mudança,
Tomando sempre novas qualidades.
Continuamente vemos novidades,
Diferentes em tudo da esperança;
Do mal ficam as mágoas na lembrança,
E do bem, se algum houve, as saudades.
O tempo cobre o chão de verde manto,
Que já coberto foi de neve fria,
E em mim converte em choro o doce canto.
E, afora este mudar-se cada dia,
Outra mudança faz de mor espanto:
Que não se muda já como soía.
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Editorial

A Presidente do Conselho Executivo: Iolanda Torres

“Que fazer com as Novas Tecnologias?”
“Que fazer com as Novas Tecnologias?” é este o desafio que o Concurso Nacional de Jornais Escolares, promovido pelo Projecto Público na Escola, com o apoio do Ministério da Educação, coloca no ano lectivo 2007/2008.
A nossa escola, face aos desafios que as Novas Tecnologias, diariamente, nos colocam, não pode ficar indiferente a este projecto, pois é um cenário que se apresenta como ferramenta fundamental para uma significativa
melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem.
Pensamos que a tecnologia não pode ser apanágio que, de repente, vai solucionar todas as carências educacionais. Porém, pode servir como um instrumento de enriquecimento na busca de novos conhecimentos.
Nos últimos tempos, a Escola tem investido muito nas Novas Tecnologias, disponibilizando meios tecnológicos para serem utilizados na sala de aula, proporcionando uma educação voltada para o desenvolvimento
científico e tecnológico - exigência de uma sociedade tecnologicamente desenvolvida que não pode ser ignorada
pelas instituições de ensino.
A inserção de meios tecnológicos no contexto educacional, permite ao aluno seleccionar informações, tornando a sua aprendizagem mais independente, estimulando-lhe o desejo de investigar, de descobrir novos conhecimentos.
O professor desempenha o papel de facilitador do processo de desenvolvimento intelectual do aluno, passando, a sala de aula, a ser um espaço mais atractivo, na medida em que proporciona ao aluno liberdade para aceder
ao conhecimento, permitindo-lhe perceber o mundo que o rodeia, preparando-o, assim, para a vida, pois aprende
a gerar soluções inovadoras e competitivas.
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A Presidente do Conselho Executivo

O CRI e as Novas Tecnologias na nossa Escola
O Plano Anual 2007/2008 para as TIC insere-se
no âmbito das orientações veiculadas pelo Despacho
n.º 26 691/2005 e procura promover uma crescente
integração das TIC nas actividades lectivas e não
lectivas, rentabilizando os meios disponíveis e generalizando a sua utilização por todos os elementos da
comunidade educativa. Ao nível do Agrupamento este
Plano procurará dar apoio aos diferentes projectos
em funcionamento bem como agilizar os processos de
gestão escolar, apostando na modernização das práticas educativas e na promoção do sucesso escolar.
O elemento central do projecto é o Centro de
Recursos Informáticos (CRI) que fica responsável pelo
regular funcionamento dos mesmos. O CRI é dirigido
pelo Coordenador de TIC, em articulação com o professor da disciplina de TIC e com os representantes dos
departamentos existentes e deve assegurar a correcta
utilização dos recursos já existentes e a adquirir. Este
centro procura assegurar a prossecução dos objectivos
definidos, criando condições físicas e logísticas para
que a rede de projectos existentes se articule em função das competências a desenvolver.
Um dos princípios que orientará a aplicação deste
Plano é o da articulação entre as suas acções e os desafios definidos pelos principais documentos orientadores deste agrupamento de escolas, nomeadamente
pelo seu Projecto Educativo. Neste, é destacado o esforço realizado nos últimos anos no sentido de “modernização de vários espaços com a introdução de equipamentos informáticos, para que os seus utentes
possam beneficiar das suas múltiplas vantagens quer
a nível educativo quer administrativo e organizacional”. Defende-se inclusive que este enorme investimento se “deverá manter nos próximos anos” (1). Prevê-se
assim a médio prazo um aumento do número de equipamentos disponíveis, através do aproveitamento de
projectos promovidos pelo Ministério e pela própria escola, que continuará a desenvolver esforços no sentido
de actualizar e aumentar o seu parque informático.
Defende-se portanto que, à medida que os recursos
aumentem, aumente também o número de pessoas
envolvidas, passando a equipa TIC a contar com mais
elementos.
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Nos objectivos prioritários definidos neste documento são claros os contributos que as TIC podem
dar no sentido de “estimular a prática da inovação
educacional nomeadamente através da utilização de
novas tecnologias de informação e comunicação” e no
desenvolvimento das “condições propiciadoras para a

O Coordenador TIC
Professor: António Matos

melhoria das relações humanas entre todos os intervenientes no processo educativo, reforçando a relação
Escola/Família/Comunidade” (2). Pode ainda contribuir
de forma decisiva para “Incentivar a formação de todo
o pessoal docente e não docente” (3). Este tipo de ferramentas é ainda decisiva para melhorar “a rapidez e
qualidade dos serviços” e continuar o “esforço de modernização da Escola, para que esta responda às novas
exigências do ensino” (4).
Procurar-se-á assim que este documento procure
dar resposta a estes desígnios, promovendo a utilização destas ferramentas no sentido de contribuir
de forma eficaz para o sucesso do processo de ensino/
aprendizagem e para aumentar o grau de eficácia do
conjunto dos serviços prestados pelo agrupamento.
Neste sentido parece-nos importante reforçar o investimento na divulgação da página da Internet do Agrupamento como veículo essencial na ligação entre a Escola e a Comunidade. Para além do acompanhamento
das principais iniciativas, a página permite já que os
encarregados de educação realizem diversas tarefas
relacionadas com a vida escolar do seu educando, devendo no futuro permitir outro tipo de tarefas: comunicação eficaz com o Director de Turma, acompanhamento de faltas, verificação de sumários, etc.
Deve ainda programar-se atempadamente a transição para um modelo de aprendizagem à distância,
utilizando uma das plataformas actualmente existentes (Moodle). Apesar das inegáveis vantagens que
este modelo apresenta é fundamental proceder à formação dos docentes interessados, recorrendo para
tal às acções disponibilizadas pelo Centro de Formação desta área ou recorrendo a formação da própria
Escola.
O CRI é responsável pela coordenação de dois espaços já existentes – a Sala de Novas Tecnologias e a
Sala de TIC. Coordena ainda a utilização do restante
equipamento existente, nomeadamente o conjunto
de portáteis recentemente atribuídos pela iniciativa
Escolas, Professores e Computadores Portáteis (da
responsabilidade do CRIE). Por último terá ainda
a seu cargo a gestão do equipamento que suporta o
funcionamento do GIAE. Este ano prestará também
apoio logístico ao funcionamento de um curso CEF –
Operador de Equipamentos Informáticos.
Cada uma destas áreas o CRI deverá criar um
regulamento de funcionamento e deverá zelar pela
sua correcta aplicação.
(1) Projecto Educativo do Agrupamento Vertical de Escolas de Ribeirão,
Triénio 2004/2007, p. 7.
(2) Objectivos 4 e 5 do PE, p. 9.
(3) Objectivo 10 do PE, p. 10.
(4) Capítulo Administrativo-Escolar, p. 11.

Novos desafios pessoais e organizacionais

Professor: Luís Alberto

nova atitude de revolta contra o arquétipo “Tempos
Modernos” (de Charlie Chaplin), em que o ser humano
deixa de ser uma peça da engrenagem, descartável, e
passa a ser subjectivo, envolvido e nobre, contribuindo
assim para uma nova aurora.
A qualidade técnica (objectiva), associada à qualidade humana (subjectiva), apoiada na educação, formação, informação, comunicação, motivação e compromisso, serão as matrizes de uma sociedade de futuro
e com futuro.
No percurso de uma vida, o ser humano deve lutar
para se libertar de todas as grilhetas que prendem a
possibilidade da tomada de consciência do ser existencial que é, bem como da sua importância como indivíduo. Para tal, durante este trajecto de vida em que
se assimilam conhecimentos, mesmo os de cariz residual que vão sendo adquiridos nas distintas etapas
da aprendizagem, os quais propiciam ao conhecimento diferentes estádios que gradualmente serão mais
elaborados, é essencial procurar estágios evolutivos
que permitam alcançar a “sabedoria” sustentada pela
constante aquisição de novos conhecimentos e complementada pela “experiência”.
Se não houver uma aposta no sentido da aquisição
de novos saberes e na formação contínua, dentro em
breve irá surgir um novo tipo de exclusão social encabeçada pelos que não abrangeram um patamar razoável de conhecimentos.

Entre os muitos profetas do “Neo”, “ (...) destacamos Alvin Toffler (que nos introduziu o conceito de
vaga; wave), Nicholas Negroponte (que nos ajudou a
compreender o futuro digital), Dan Tapscott (que ousou adjectivar a economia de digital), Peter Drucker
(que sublinhou a importância dos profissionais do conhecimento) e Bill Gattes (que chamou a atenção para
a necessidade das empresas disporem de um «sistema
nervoso» que lhes permita desenvolver novas formas de
competição).” (Junqueiro, 2002, p.23)
Do ser humano contemporâneo, envolto pelas revoluções técnico-científicas e procriado pelos modernos
meios de comunicação da era electrónica, os quais geram, entre outras funções, a idolatria pelos valores da
“Sociedade Neoliberal”, espera-se uma maior intervenção em todos os azimutes. Para tal, é premente uma

A sociedade contemporânea, que desvaloriza o pensamento crítico a favor de tendências como a iniquidade social e a falta de consciência ecológica, ainda
vive com valores concernentes da era industrial, e
trabalha em função das necessidades próprias da era
industrial.
Todos os ensinamentos, próprios da era industrial,
baseados numa ordem mecanizada, devem ser revistos, a começar pela reformulação das estruturas educativas, e evoluindo do enraizamento que suportou o
desenvolvimento económico do século passado, e seus
elementos tangíveis como o capital, o trabalho e os recursos naturais, para o apadrinhar de todo o tipo de
elementos intangíveis como é o caso da informação e
da criatividade. O direito que qualquer elemento da
sociedade tem à educação, formação, informação, comunicação, é um dos factores de excelência que patrocinam motivação e compromisso para com os desafios pessoais e organizacionais.
Dezembro 2007

Cada movimento geracional, cultural, social, ou de
outro teor, tem na sua génese o “Novo”.

As novas ferramentas
professora: Rosa Vale
pedagógicas
As Tecnologias da Informação e da Comunicação
e, sobretudo, a Internet trouxeram novas ferramentas
educativas ao serviço da escola, dos professores e dos
alunos.
No livro Las Nuevas Tecnologías aplicadas a
la educación: elementos para una articulación
didáctica de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación. Universidad de Alicante, Alcoy
2002, de Rosabel Roig Vila, no capítulo dedicado às
aplicações educativas da Internet, identifica-se a Internet como meio de comunicação e expressão, como
fonte de informação e de conhecimento, como suporte
didáctico para a aprendizagem e como suporte de colaboração.
Na escola, podemos usar a internet como ferramenta pedagógica para consultar portais educativos,
jornais, revistas electrónicas, museus e bibliotecas
virtuais. A internet pode também ser utilizada para a
investigação escolar. É neste aspecto que os docentes,
actualmente, se queixam porque muitos alunos encontram a informação, imprimem e entregam.
Este problema pode ser solucionado utilizando as
WebQuests.
As WebQuests, conceito criado por Bernard Dodge
e Tom March constituem actividades orientadas para
a pesquisa em que toda ou quase toda a informação se
encontra na Web.
As webquests respeitam cinco componentes:
- introdução apelativa;
- tarefas a desenvolver;
- processo;
- avaliação;
- conclusão.
Assim, os docentes seleccionam temas específicos,
bem identificados, podendo explicitar a quantidade e
qualidade da informação que os alunos devem reunir.
Indicam-se fases ou etapas a seguir para realizar a
tarefa e os recursos ou fontes a consultar ou a analisar. Apresentam-se também os critérios de avaliação
mencionando-se, por fim, as vantagens da realização
do trabalho.
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A duração do trabalho a ser desenvolvido numa
WebQuest depende da complexidade do mesmo que,
por sua vez, também é condicionado pela faixa etária
dos alunos.

Sites sobre WebQuests

Exemplos realizados na
Universidade do Minho

Direcção Geral de Inovação e
Desenvolvimento Curricular

M.C. Escher ... pavimentações do plano
- 9º ano de escolaridade

- exemplos de WebQuests

Centro de Competência Nónio
da Universidade de Évora

- Aventuras na Web

À bolina, na Escola Superior de Setúbal
- Aventuras na Web
[No menu, em Desafios: Actividades]

WebQuests na Universidade de São Paulo
- muita informação sobre WQ

Um Passeio pela 9ª Arte
- 2º e 3º ciclos
Os Sistemas de numeração da antiguidade
- 5º e 6º anos de escolaridade
Camões e “Os Lusíadas”
- 9º ano de escolaridade
Associação dos Amigos do Príncipezinho
- 9º ano de escolaridade
Moléculas e Átomos
- 9º Ano de escolaridade
Nós somos o que comemos
- 9º ano de escolaridade
Heróis esquecidos
- 9º ano de escolaridade

Fonte: http://www.iep.uminho.pt/aac/diversos/webquest

Ensinar com as novas tecnologias

professora: Rosa Vale

Nas aulas de Formação Cívica analisam-se filmes que tratam de problemas sociais, em Geografia estimulase a visão crítica de fotografias de paisagens que aparecem em revistas, em Língua Portuguesa ensina-se a
notícia recorrendo ao leitor de CD, analisa-se a publicidade que aparece em revistas e se ouve na rádio... Nestas
acções, ensinamos com as novas tecnologias da informação integrando-as no desenvolvimento das actividades
escolares.
Esta nova visão pedagógica – ensinar com as novas tecnologias de informação – significa incorporá-las nas
áreas curriculares com fins específicos e não, obrigatoriamente, associá-las a todos os temas estudados. Não há
dúvida que há temas/conteúdos a que podem e devem ser associadas as novas tecnologias, no entanto também
é verdade que a outros temas/conteúdos não se devem ou podem associar.

Informação útil / Links
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http://www.wikipedia.org/
http://www.artcyclopedia.com/
http://www.designmuseum.org/
http://www.moma.org/
http://www.metmuseum.org/
http://www.nga.gov/feature/nouveau/exhibit_intro.shtm
http://www.artsmia.org/index.cfm
http://www.artsmia.org/modernism/videos/
http://www.artsmia.org/modernism/
http://www.gaudi2002.bcn.es/castellano/index.html

Do 1 ao 0

Professora: Rosa Vale

O nosso jornal é o número 10 o que nos levou a pensar sobre o conceito de número.

e futura tipografia, tornando-o diferente, por exemplo,
do símbolo da cruz.

Sabias que o zero foi o último símbolo a ser inventado? E qual será a razão de representarmos o número
três 3 e não III como os romanos?

Os números: 5 (cinco/quinto), 6 (seis/sexto), 7 (sete/
sétimo), 8 (oito/oitavo), 9 (nove/nono), e 0 (dez/décimo)
foram definidos usando os conhecimentos sobre as
representações manuscritas do ábaco.

Os homens que viveram há milhares de anos não
conheciam os números nem sabiam contar.
Mais ou menos há 10 000 anos, o homem, que até à
altura era nómada, ou seja, deslocava-se de um lugar
para outro, alimentando-se da caça, frutos e raízes,
passou a sedentário, começando a cultivar algumas
plantas e a criar animais.
Alguns começaram a controlar as suas cabeças de
gado fazendo, por cada unidade, um corte na casca de
uma árvore, outros faziam nós em cordas de lianas e
outros amontoavam conchinhas, pedras ou pauzinhos
(um por cada animal contado).

A par desta teoria, há quem defenda que todos os
números continham originalmente a quantidade de
ângulos cujo número se desejava representar.

Foi assim que os homens da Pré-História inventaram o sistema que depois os matemáticos definiram
como correspondência biunívoca entre duas
ordens: tantas pedrinhas, pauzinhos ou conchas por
tantos animais.
Mas como efectuar cálculos rápidos e precisos com
pedras, nós ou riscos num osso?
Foi a partir dessa necessidade imediata que passaram a representar a quantidade de objectos de uma
colecção através de desenhos – os símbolos.
A criação dos símbolos foi um passo muito importante para o desenvolvimento da Matemática.

E os nossos símbolos, como surgiram?
Há quem defenda que cada algarismo continha
originalmente exactamente a quantidade de ângulos
cujo número se desejava representar. Assim:
O número um tem um ângulo;
O número dois tem dois ângulos aditivos;
O número três tem três ângulos aditivos;
O número quatro tem quatro ângulos aditivos.
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Devido à escrita cursiva, o número quatro teria
sido modificado e fechado, facilitando a sua caligrafia

Há ainda quem afirme que é provável que o símbolo
“1” tenha origem no dedo levantado, que é a maneira
mais fácil e natural que temos para dizer “um”. Outra
maneira de indicar o um era através de uma vara colocada no chão, por essa razão o um representava-se
também através de uma linha horizontal.
O dois expressava-se através de duas linhas horizontais = e o três através de três linhas ≡.
Escrito com rapidez, o símbolo = transformou-se
em Z, que, por sua vez, se converteu em 2. De maneira similar o símbolo ≡ evoluiu até se converter no
moderno 3.
Um pouco de história
Foi há cerca de 2000 anos que os Hindus (no Norte
da Índia) começaram a usar símbolos numéricos que
deram origem aos numerais agora usados por nós.

Professora: Rosa Vale

Os Hindus tinham um símbolo para cada número,
do 1 ao 9. Para calcular não tinham problemas sem
a existência do Zero, pois usavam um tipo de ábaco
desenhado na areia, onde iam anotando quantidades
com bolinhas.
Aí podiam desenhar uma quantidade como 509,
deixando um espaço central vazio: 5 bolinhas para
centenas, um vazio para as dezenas e 9 bolinhas para
unidades. O problema surgia ao escrever: Não tinham
símbolo para o espaço vazio!
Só há cerca de 800 anos é que os Hindus, além dos
símbolos dos números, tiveram também o mérito genial de inventar o zero. Vários antropólogos procuraram explicar como pode ter surgido esta ideia do nada,
tão importante para a Matemática.

seu valor, Al-Khowârizmî explicou o seu uso num livro
chamado Sobre a arte hindu de calcular, explicando com detalhes como funcionavam os dez símbolos
hindus. Este livro foi depois traduzido por Abelardo de
Bath, cerca do ano 1120, com o nome de Liber Algorisimi de Numero Indorum, O Livro de Al-Khowârizmî
sobre o Número dos Hindus.
Com o livro de Al-Khowarizmi, matemáticos do
mundo todo tomaram conhecimento do sistema de numeração hindu: os símbolos – 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 – que
constituem o nosso sistema de numeração conhecidos
como algarismos indo-arábicos.
Evolução na grafia dos números
indo-arábicos que nós usamos hoje.
Adaptado da Enciclopédia Britânica:

Uma das explicações mais interessantes parece ser
a que liga o conceito do zero à ideia de “nada”, bem
expressa no misticismo religioso Hindu pelo chamado
Nirvana.
A primera ocorrência do zero na Índia aparece
numa inscrição datada de 876 em Gwalior. Nesta inscrição, 50 e 270 aparecem escritos com zero.
A forma do zero pode ter sido sugerida pela letra
grega omicron por ser esta a inicial de nada, ou Ùdšn,
por um ponto, por um pequeno círculo, etc.
O nome parece ter evoluído do vocábulo hindu
sûnya, vazío. Este nome passou ao árabe como as-sifr
ou sifr.
Quando Leonardo Fibonacci (Pisa c. 1170 c. 1250)
escreveu o seu Liber Abaci em 1202, nomeava-o como
zephirum: “quod arabice zephirum appellatur”.
Maximus Planude (c. 1340) nomeava-o tzifra, en grego
tz…fra, usado na mesma época por Neophytos. Em
1307 passou ao italiano como zeuero num registo de
Jacopo da Firenze. Em formas posteriores aparece
como ceuero na aritmética de Giovanni de Danti de
Arezzo de 1370, e como zepiro, numa tradução de Avicena (980/1 1037).

Como vês, havia uma diferença entre a grafia dos
algarismos entre os árabes do Médio Oriente e os árabes ou mouros da Andaluzia e do Maghreb. Foi deste
que derivou a forma que nós usamos hoje.
Queres saber mais sobre os números e a sua
história?
Consulta os seguintes endereços:
- http://pt.wikipedia.org
- www.esdmibeja.pt
- educar.sc.usp.br
- www.matematicasociety.hpg.ig.com.br/sistema_de_numera
cao.htm
- www.canalkids.com.br/cultura/matematica/zero.htm
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Na primeira metade do século IX d.C. (cerca do ano
825), o matemático árabe Al-Khwarizmi (770 840),
conheceu os números originários da Índia (pensa-se
que chegaram a Bagdad como resultado da tradução
de umas tábuas astronómicas, realizada cerca do ano
773, possivelmente por Al-Fazârî). Reconhecendo o

Matemáticos famosos + PITÁGORAS +

Professor: Jorge Dias

da astronomia. O símbolo desta irmandade era a estrela de cinco pontas (ou estrela pentagonal).
A Escola Pitagórica defendia o princípio de que a
origem de todas as coisas estava nos números, o atomismo numérico.
Ao longo da sua vida, Pitágoras viajou por vários
países, tendo aprendido muitos conhecimentos matemáticos com os egípcios e os babilónios. Entre outros,
dois filósofos com que Pitágoras estudou e que influenciaram as suas ideias matemáticas foram Tales de Mileto e o seu pupilo Anaximander.

No domínio da matemática, os estudos mais importantes atribuídos
a Pitágoras são:
- a descoberta dos irracionais ;

Pitágoras - Não se sabe ao certo quando nasceu e morreu Pitágoras mas calcula-se que viveu uma longa vida (entre 80 a 100 anos), entre
a primeira metade do século VI a.C. e o início do
século V a. C.

Pitágoras, matemático, filósofo, astrónomo, músico
e místico grego, nasceu na ilha de Samos ( na actual
Grécia ).
Pitágoras é uma figura extremamente importante
no desenvolvimento da matemática, sendo frequentemente considerado como o primeiro matemático puro.
No entanto, pouco se sabe sobre as suas realizações
matemáticas pois não deixou obra escrita e, além disso, a sociedade que ele fundou e dirigiu, tinha um carácter comunitário e secreto.
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Essa sociedade, a Escola Pitagórica, de natureza
científica e religiosa (e até mesmo política), desenvolvia estudos no domínio da matemática, da filosofia e

- o teorema do triângulo rectângulo (Teorema de Pitágoras). Apesar de actualmente sabermos que, cerca de mil anos antes,
já eram conhecidos casos particulares
deste teorema na Babilónia, no Egipto e
na Índia, Pitágoras foi o primeiro a enunciar e demonstrar o teorema para todos os
triângulos rectângulos;
- a descoberta da tabuada ;
- o estudo de propriedades dos números
(dos números ímpares regulares, dos números triangulares, etc.);
- a construção dos primeiros três sólidos
platónicos (é possível que tenha construído os outros dois) ;
- a descoberta da relação existente entre
a altura de um som e o comprimento da
corda vibrante que o produz.
www.stacatarina.ccems.pt/matematica/curiosidades.htm

Plano Nacional de Leitura

EB 2,3 de Ribeirão
Espero que a Biblioteca continue assim como está
agora.
Diana Pires, 7ºB

“Rosa, minha irmã, Rosa” é um livro fascinante!
Este livro emociona as pessoas a lerem até ao fim.
Estou a adorar!
A leitura faz muito bem à mente. É pena que pouca
gente leia. Estou a gostar muito do plano nacional de
leitura.
Natalina Madeira,7ªE

Implementação do Plano Nacional de
Leitura na nossa Escola
Alguns depoimentos

Eu estou a gostar de ler o livro «Rosa minha irmã
Rosa», está a ser divertido porque a irmã mais velha
tem gostos diferentes da sua família, não gosta de
matemática, fala muitas vezes e ri-se com a sua avó
…O plano nacional de leitura podia ser o ano lectivo
todo.
João Luís, 7ºB

Marta,7ªB

O Plano Nacional de Leitura está a decorrer muito
bem, pelo menos para mim está porque eu sou «viciada» em ler.
O livro Rosa, minha irmã, Rosa está cada vez mais
a incentivar os jovens adolescentes. Por mim o Plano Nacional da Leitura podia durar todo o ano lectivo
incluindo as férias também.
Sempre que posso vou á Biblioteca da escola. A
funcionária é compreensiva e sempre que procuramos
algum livro ela ajuda-nos.
Eu posso dizer que sou do tipo fã Biblioteca. Porque
as professoras Aurélia, Manuela e Alice, são aquelas
que eu conheço, trabalham juntamente com a D. Alexandrina faz com que este espaço o melhor de toda a
escola.

Ao princípio não achei muita graça, mas continuei
a leitura e achei que a história é muito bonita e acho
que todos o deveriam ler pelo menos metade, porque
depois não conseguem parar de ler.
Quanto à minha opinião deveríamos não só ler em
Estudo Acompanhado, mas também em Português.
Tiago, 7ºF

Esta a ser muito divertido e calmo, a história está a
ser maravilhosa, engraçada, até dá gosto de ler.
Essa história tem muita lógica e passa-se um pouco de tudo, personagens muito espertas, engraçadas
e também tem muitos sentimentos que às vezes nós
também temos.
Acho o livro muito interessante e sentimental, há
muitas coisas que parecem reais, até podia dizer que
eu sou uma das personagens, parece que entro naquela aventura.
Gostei muito do livro! É encantador.
Flávia Faria, 7ªE

www.planonacionaldeleitura.gov.pt
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O Plano Nacional de Leitura, na minha escola é
feito nas aulas de Estudo Acompanhado de quinze em
quinze dias. O livro que escolhemos é: “Rosa, minha
irmã Rosa” de Alice Vieira. É um livro muito real que
alguns de nós se identificam com a protagonista. Estou a gostar imenso, porque lemos, ficamos a saber
como às vezes somos injustos e, sem nos apercebermos
magoamos as pessoas que gostamos mais.
É muito interessante!

A Lebre e a Raposa

Alunas: Diana Pires, Sara Costa - 7ºB

Era uma vez, numa floresta, há muito, muito tempo
uma Lebre que vivia assustada e sempre a fugir com
os seus filhos porque tinha medo de ser apanhada pela
sua pior inimiga a terrível e assustadora Raposa.
Certo dia a Lebre depara-se com a Raposa e pergunta-lhe:
- O que se passa contigo?
E esta responde:
-Eu estou com uma infinita dor de dentes!

Provérbios

Escola EB 1 do Souto

Semeia, planta e cria, terás alegria.
Um bom livro é o melhor dos amigos.
Conforme comemos assim vivemos.
Livros e amigos poucos e bons.
Pelo fruto se conhece a árvore.
Onde nos damos bem é que é a nossa terra.

-E tu sabes o porquê dessa dor?

O trabalho é fonte de todas as riquezas.

-Não. Porquê?

Carro alugado não anda sem ser usado.

-Porque andas sempre a comer os filhos dos outros
animais, e, todos os animais têm medo de ti.
-Ai sim? Eu não fazia ideia!
- Mas sim. Tens que começar a ser mais simpática.
- Está bem!
Passado algum tempo…
-Lebre, Lebre – chamou a Raposa.
-Diz Raposa, diz.

No dia de S. Martinho assa as castanhas e molhaas no teu vinho.
Depois do S. Martinho bebe o vinho e deixa a água
para o moinho.
Pelo S. Martinho vai à adega e prova o vinho.
Dia de S. Martinho, lume, castanhas e vinho.
Pelo S. Martinho, mata o teu porco e bebe o teu
vinho.
Quem planta no Outono, leva um ano de abono.

-Agora tenho muitos amigos.
E foi graças á Lebre que a Raposa passou daí em
diante a ter muitos amigos.
Moralidade:
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Não faças aos outros aquilo que não
queres que te façam a ti.

Levantamento de provérbios dos alunos do 3.º ano
da turma D, Escola do Souto, Fradelos

Adivinhas

EB1 do Souto

6 – Qual é coisa, qual é ela,
Que foi feita para falar
E não fala?

7 – Qual é a coisa, qual é ela?
Tenho camisa e casaco,
sem remendo nem buraco;
estoiro como um foguete,
se alguém no fogo me mete.

Resposta 10: Cogumelos
Dezembro 2007

Resposta 9: Relógio e Horas

Resposta 8: Teia de Aranha

Resposta 7: Castanha

Resposta 6: Telefone

Resposta 5: Ovo

5 - Qual é a coisa qual é ela?
Sou filho de pais cantantes
minha mãe não tinha dentes
nem nenhum dos meus parentes;
eu, de mim sou todo calvo,
meu coração é amarelo
e o meu rosto é branco e belo.

Levantamento de adivinhas dos alunos do 4.º ano
da turma D, Escola do Souto, Fradelos

Resposta 4: Vassoura

4 - Qual é a coisa, qual é ela?
Uma senhora delicada
com a saia rodadinha,
ao dançar numa casa
deixa-a muito asseadinha.

10 – Qual é a coisa, qual é ela
que tem chapéu
e não tem cabeça,
não se calça
e tem pé?

Resposta 3: Fósforo

3 - Qual é a coisa, qual é ela?
É uma varinha de condão
que, ao tocar numa caixinha,
faz lembrar uma estrelinha
a brilhar na escuridão.

Resposta 2: Telhas

2 - Qual é a coisa, qual é ela?
São muitas senhoras
Deitadas num telhado,
Todas a chorar
Para o mesmo lado.

9 – Qual é a coisa, qual é ela?
Na minha casa há doze damas,
Cada dama tem quatro quartos,
Todas elas têm meias
E nenhuma usa sapatos.

Resposta 1: Boca

1 - Tenho trinta e dois moinhos
Todos à uma a moer
E uma menina a varrer
Diz lá, ó esperto,
Que venho então eu a ser?

8 – Qual é a coisa, qual é ela,
por onde passa
um elefante
e não consegue passar
um mosquito?

Outono

Escola EB 1 do Souto

Jean de La Fontaine

Outono
Começou o Outono!
Uma estação entristecida,
com cores, muitas cores.
Uma estação envelhecida.
Cores acastanhadas,
cores alaranjadas,
cores amareladas.
Enfim, todas elas um pouco arrojadas!...
Francisca Campos ( EB1-Souto, 4ºE)

A folha do Outono
Numa linda manhã de Outono, estava muito, muito
vento.
De uma grande árvore, cai uma folha muito bonita. Tão bonita! Que uma menina ficou encantada ao
vê-la.
O Senhor Outono quando viu aquela beleza disse:
-És muito bonita!
-Obrigada, mas estou triste com o seu vento…
Sandra Fonseca (EB1-Souto, 4ºE)
O Outono
Chegou o Outono! Já se sentia o ar a ficar mais frio.
Começavam as primeiras chuvadas e tudo mudava. As
folhas mudavam de cor, as árvores despiam-se, os frutos do Outono apareciam, as pessoas vestiam roupas
mais quentes…
A Natureza mudava mas continuava muito bonita!
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Tânia Costa (EB1-Souto, 4ºE)

Jean de La Fontaine nasceu a 8 de Julho de 1621 e
faleceu a 13 de Abril de 1695. Era um fabulista francês. Os temas das suas fábulas não são novos, mas sim
herdados da tradição popular de Fedro e de Esopo,
mas os comentários e a imaginação são da sua autoria.
É conhecido pelas diversas fábulas com moral que escreveu. Escreveu e reeditou muitas fábulas, entre elas
algumas de Escopo: A lebre e a tartaruga; A gansa dos
ovos de ouro (e não a galinha).
Este fabulista é considerado o pai da fábula moderna.
Marta Filipa Peniche da Costa, 7ºB

Jean de La Fontaine nasceu em Château-thierry
em 1621 e faleceu em 1695, vivendo assim até ao 74
anos de idade.
O seu nome é conhecido até aos dias de hoje devido às “Fábulas Escolhidas” que começou a publicar
em 1668. Das 69 fábulas que compõem esta recolha,
a maior parte põe em cena o mundo dos animais. Estes guardam certas características tradicionalmente
atribuídas à respectiva espécie, mas apresentam também alguns traços humanos (falar…). “A lebre e a tartaruga” é uma das fábulas escritas por este escritor
francês. Nesta, é visível a sua forma de escrever tão
característica.
Adriano,7ºB

Concertos de Leitura na Biblioteca

EB 2,3 de Ribeirão

ladra não morde”.
Apreciei todos os poemas talvez pela forma como
me cativou. Se fosse eu a lê-los nem os entenderia.
Gostei mais de dois poemas em particular: um falava
do espaço, e o outro falava de como as coisas pequenas
são importantes, pois sendo pequenas estão sempre lá,
mesmo se não as vemos, pois são essas coisas pequenas que nos aborrecem, no prejudicam ou nos alegram
sempre.
Cláudia Maia, 7ºF
No dia 28 de Novembro, pelas 15 horas, realizou-se
um encontro de poesia entre os alunos desta escola e
João Negreiros. Esta iniciativa resulta de uma parceria com o centro de formação Camilo Castelo Branco.
João Negreiros tem uma larga experiência como
encenador, actor e director de alguns grupos. Formado
em Teatro/Interpretação na ESMAE, para além de desenvolver o seu trabalho na Repetição, é também professor de expressão dramática, dando aulas em grupos
de teatro, bem como em centros de formação. Para
além do teatro, a sua grande paixão é a poesia.
Através dos seus espectáculos, a poesia é apresentada de forma irreverente, o que atrai de forma
surpreendente os jovens. João Negreiros destaca-se
também na literatura como poeta e dramaturgo. Após
vários anos como actor, dramaturgo e encenador de
espectáculos de comédia João Negreiros e a sua companhia apresentam este ano dois grandes projectos de
humor e poesia com uma vertente radiofónica : “Sentido de Amor” e “Tributo aos poetas”.
A coordenadora da BE: Aurélia Azevedo

Nesta declamação, houve um belo espectáculo: os
poemas são muito bem declamados por ele. Gostei
imenso da forma como ele brincava com as palavras,
os gestos e expressões que fazia. Por este concerto, deu
para notar que este poeta tem amor ao que faz e gosta
da sua profissão.
O poema que eu mais gostei foi o das pequenas coisas em que ele tinha um azar enorme e encarava esse
azar pela positiva.
Ele deixou ao alcance de todos o seu livro “O cheiro
da sombra das flores” na biblioteca com os seus poemas.
Espero que façam mais iniciativas como estas porque nos incentivam a gostar destas artes de leitura.
João Duarte, 7ºF
Eu gostei de tudo, mas admirei-me com o que ele
fazia, principalmente quando ele falava baixinho e
todos os alunos ouviam e no anfiteatro estavam uns
80 alunos; e também quando ele fazia palhaçadas e
falava alto. Quase toda agente se ria quando ele falava
alto.
Eu gostei de todos os poemas mas gostei mais dos
poemas de amor e o do tempo e espaço.

Comentários

Catarina Ribeiro, 7ºF
O que mais gostei foi a forma e a expressividade
com que ele lia os seus poemas: mudava o seu timbre
de voz dependendo da parte do poema. Gostei também
da forma como ele brincou com o provérbio: cão que

Miguel Ângelo, 7ºF
O que gostei mais no João Negreiros foi a sua capacidade de conquistar o silêncio dos alunos.
João Negreiros também é muito divertido, expressivo a ler os seus poemas, brincalhão e um grande poeta.
João Negreiros só para dar mais entusiasmo para
a sua leitura fazia alguns gestos tais como por o pé na
cadeira e levantar a voz cada vez mais.
Tiago Azevedo, 7ºF
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O que gostei mais foi quando ele exclamava os poemas com expressividade, quando ele falava alto e também gostei quando ele metia o pé em cima da cadeira
e abanava a cabeça.
Gostei dos poemas de amor, um que falava da padaria e o do tempo.
Foi uma aula diferente que fez com que nós apreciássemos mais os poemas.

Harry Potter em circuito mágico

EB 2,3 de Ribeirão
Este ano a equipa da Biblioteca abordou a temática Harry Potter de forma diferente: para além dos
habituais concursos, das exposições bibliográficas e
da projecção dos seus filmes, os alunos têm oportunidade de aplicar todo o conhecimento adquirido nos
anos anteriores jogando o Jogo da Glória do Harry
Potter.
Este jogo foi criado pela equipa e concebido exclusivamente para os alunos da Biblioteca.

Alunos disputam conhecimentos sobre Harry
Potter no Jogo da Glória exclusivamente criado para
a Biblioteca
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Extracto de “Mafalda”, de Quino

No passado dia 7 de Novembro durante a manhã,
os alunos do 9ºano e respectivos professores de língua
portuguesa (José Campos, Rosa Vale, Maria Ercínia
e Lucília Gomes) foram assistir a uma peça de teatro,
em Braga.
A peça de teatro intitula-se “Auto da barca do inferno” de Gil Vicente. Foram representadas várias cenas
por um excelente grupo de actores profissionais, designados “Actus”.
Das cenas representadas, a favorita da maior parte
dos alunos foi a do parvo, talvez por ter sido a mais
engraçada e fazia-nos rir, sobretudo pelo cómico de
linguagem e de situação.
Tendo em conta a totalidade da peça, o que chamou
mais a atenção nas personagens foi o vestuário (ver
imagens abaixo) e a forma destas se exprimirem.
O que os alunos têm a reter desta peça é que, à luz
da fé cristã, todo o mal que praticarmos na terra será
pago na próxima vida. O tema desta obra é o destino

Aluna: Eva Nicole - 9ºE

da alma, depois da morte do corpo, numa perspectiva
cristã.
Este auto contribuiu para a nossa vida futura, interiorizada de conhecimentos e para uma reflexão sobre
a vida, pois faz-nos reflectir sobre situações constrangedoras da vida, como o caso de algumas personagens
que foram referidas neste auto de moralidade.
Concluindo, durante toda a peça, o comportamento
dos alunos pôde ser definido como exemplar, o que demonstra o quanto a peça foi interessante.
O transporte foi efectuado em autocarro, pela empresa “Vale do Ave”.
Foi a primeira vez que muitos dos alunos do 9ºano
foram ao teatro.
Adoramos a experiência e gostávamos que os nossos pais nos proporcionassem outras idas ao teatro,
como programa de fim-de-semana ou de férias. Acreditem que valeu mesmo a pena.
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Visita de estudo ao teatro

Projecto “Pense Indústria”
O projecto “Pense Indústria” faz parte de um protocolo estabelecido entre a Escola E.B. 2 e 3 de Ribeirão
e o Citeve (Centro tecnológico das indústrias têxtil e
do vestuário de Portugal). Este projecto foi promovido
pelo prof. José Campos e faz parte da Orientação Vocacional.
O objectivo central deste projecto consiste em estimular o empreendedorismo.
Quinzenalmente e até ao final de Junho, dirigimonos às instalações do Citeve em V.N. de Famalicão,
onde fazemos várias actividades. Na primeira sessão,
começámos por nos apresentar, verificamos no que
consiste o projecto e qual a função desta instituição e
respondemos também a um inquérito.
Já na sessão seguinte, começámos em pequenos
grupos, por construir um pequeno carro com peças de
Lego, e programámos estes veículos para percorrerem
um determinado percurso. O entusiasmo era visível
entre os membros de todos os grupos, o que provavelmente irá acontecer nas sessões seguintes.
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Na minha opinião, e penso que também na generalidade dos alunos, este projecto tem um grande interesse, uma vez que já se pôde verificar em alguns
alunos, prováveis escolhas de cursos profissionais,
que talvez não tivessem surgido se não estivéssemos
envolvidos neste projecto. Mais uma vez, saliento a
importância e o interesse deste projecto, visto que a
instituição promotora deste mesmo, visa formar e incentivar o espírito empreendedor nos nossos jovens.

Aluno: Pedro Campos - 9ºE
A meu ver, o empreendedorismo é algo de que o
nosso país necessita para melhorar a economia e desenvolver a indústria.

Notícias

SO ltas

EB 1 Santa Ana

16 de OUTUBRO
Dia Mundial da alimentação
Festa do leite na nossa escola

Neste dia, falámos sobre a necessidade de fazermos
uma alimentação saudável, equilibrada e variada.
Falámos sobre a importância do leite e seus derivados para o nosso crescimento.
Vimos o filme “O Ataque de Melgamor”, fornecido
pelo projecto “Festa do leite”.
Com a colaboração dos professores e auxiliares fizemos leite-creme com o leite fornecido pela Mimosa. Na
hora do lanche fomos prová-lo. Estava uma delícia!
Lembra-te o leite faz-nos crescer e dá-nos muita
energia. Toma leite todos os dias mais de uma vez por
dia.
Faz também exercício físico para te sentires forte e
cheio de energia.
Boas férias! ... Feliz Natal!

Viagem ao Passado

4ºC

No dia 27 de Novembro fomos visitar importantes e preciosos monumentos da nossa história: Castelo de
Guimarães, Igreja de S. Miguel e Paço dos Duques.
“ No Paço dos Duques aprendi que os reis gostavam de ter animais e então, para eles não estarem sempre a
dar comida e a tratar deles, tinham um aquário que, por dentro, estava pintado com peixes, algas e bolinhas.
Quando D. Catarina ia casar-se com um rei inglês, este começou a ouvir dizer que ela era horrorosa e gorda. O
noivo assustou-se, mas os portugueses mandaram pintar o seu retrato e enviaram-no para Inglaterra e ele ficou
apaixonado ao primeiro retrato.” (extracto do texto da aluna Andreia)
“Os telhados do Paço dos Duques eram inclinados porque D. Afonso I, Duque de Bragança, copiou-o de um
castelo em França. Fomos à Igreja de S. Miguel onde foi baptizado D. Afonso Henriques.” (extracto do texto do
aluno Miguel)
“No Castelo de Guimarães andámos nas muralhas,
por cima de uma ponte e entrámos na torre central.
Dentro do Castelo e no topo da torre tinha a nossa querida bandeira de Portugal.” (extracto do texto do aluno
Rui)
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“Adorei! Foi mesmo uma manhã bem passada e um
dia de aniversário fantástico.” (extracto do texto do
aluno Diogo Afonso)

Notícias

SO ltas

Jardim de Infância de Valdossos

Olá Amiguinhos

Somos os meninos do Jardim de Infância de Valdossos e cá estamos para vos contar as novidades
deste novo ano lectivo que está a começar. Já realizamos muitas actividades, visitas de estudo, etc. Como
queremos crescer saudáveis e com muita energia este
ano vamos falar da educação para a saúde. Para o Dia
Mundial da Alimentação fomos a um supermercado
comprar fruta e realizamos espetadas de fruta que foi
a nossa sobremesa nesse dia.

No dia do aniversário da bruxa convidamos os meninos do Jardim de Infância de Sapugal e os alunos do
1ºCiclo de Valdossos para visitarem a casa dela. A bruxa estava com dores de dentes porque comia muitas guloseimas e não fazia a escovagem dos dentes, só o primo bruxo dentista que chegou numa vassoura é que lhe
tratou os dentes e lhe tirou as dores
Depois com as abóboras fizemos doce de abóbora. A bruxa aprendeu a lição e prometeu cuidar sempre dos
seus dentes, escova-los sempre no fim das refeições.

Divertimo-nos muito no dia de São Martinho onde
assistimos à dramatização da lenda de São Martinho
que as educadoras realizaram. Depois da desfolhada
visitamos um moinho.
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Com a farinha fizemos pão em casa da avó do Lucas. Até à próxima!

Notícias

SO ltas

EB 1 de Valdossos

Na nossa escola festejámos o Magusto com muita
alegria.
Fizemos jogos tradicionais, dançámos ao som do
acordeão, dramatizámos “A Lenda de São Martinho”
através de um teatro de sombras e comemos muitas
castanhas quentinhas.

Notícias

As Árvores

SO ltas

EB 1 de Portela

As árvores são muito importantes porque embelezam a natureza, fornecem-nos o oxigénio, dão-nos os
frutos, a madeira e a resina.
Se não houvesse árvores não podíamos brincar á
sombra delas ou ler debaixo dos seus ramos.
Elas também servem de abrigo para os animais e
para os passarinhos fazerem os seus ninhos.
Da sua madeira fabricam-se os móveis e o papel.
As árvores de fruto dão-nos os frutos para nos alimentarmos. Há várias espécies, como a laranjeira, o
pessegueiro, a macieira, a pereira, o castanheiro, etc.
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Rafael Duarte Cruz do 4.º ano.

Notícias

SO ltas

EB 1 de Portela

O Grande Amor de D. Pedro e D.ª Inês
Alexandre, escrevo-te esta carta para te contar a
história de amor entre D. Pedro e D.ª Inês de Castro,
que aprendi hoje na escola.
Há muitos anos D.Pedro, neto de D.Dinis, casou-se
com D.ª Constança, que vinha de Castela.
Para não se sentir só, D.ª Constança trouxe consigo
uma aia chamada Inês.
D. Pedro não conseguiu resistir à beleza de Inês, apaixonando-se por ela.
D. Afonso IV, pai de D. Pedro, não aceitava este namoro, porque ele receava a influência da família de Inês e
porque o único filho varão de D. Pedro e D.ª Constança era Fernando, que era uma criança doente e podia morrer, ficando um dos filhos de D. Inês a governar, então mandou que matassem D.ª Inês de Castro, o que deixou
D. Pedro muito triste.
Quando D. Pedro subiu ao trono, onde ficou a ser conhecido por D. Pedro I, mandou executar os que mataram
D.ª Inês e ordenou que a colocassem num túmulo digno de uma rainha. Também mandou inscrever no túmulo
a seguinte frase:
“Até ao fim do mundo…”
Quando D. Pedro morreu colocaram-no ao lado de D.ª Inês para que no dia do Juízo Final estivessem frente
a frente.
Espero que tenhas gostado da história de amor, Alexandre.
Abraços e até breve.
Leonardo António da Costa Esteves, 4º ano

Notícias

SO ltas

Jardim de Infância de Igreja - Vilarinho das Cambas
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Olá Amiguinhos
Para que nos fiquem a conhecer, somos um grupo
de crianças do Jardim de Infância de Igreja – Vilarinho das Cambas.
Somos 20 crianças muito divertidas. Gostamos
muito da nossa escolinha.
Adoramos trabalhar, fazer coisas diferentes.
Tirando as actividades anuais que todas as crianças fazem, vamos falar apenas das mais divertidas e
apreciadas por todos nós, que já vêm do ano anterior,
e que de ano para ano têm vindo a ganhar mais entusiastas e mais adeptos deste projecto.
Adivinham o que é?
Temos a nossa querida ginástica à 4ª feira, e a par desta actividade, há os antigos jogos do elástico, da macaca, saltar à corda…. jogos que caíram em desuso nas últimas gerações e que temos vindo a introduzir desde
o ano lectivo anterior.
Vêm como temos razão ao dizer que a nossa escola é divertida? Acreditam agora?
Mas, temos mais…
Temos a visita semanal do avô Queirós para nos ensinar e ajudar nos trabalhos hortícolas e de jardinagem,
sempre que o tempo permite.
Por hoje é tudo.
Beijinhos para todos.
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Jardim de Infância de Barranhas Vilarinho das Cambas

Olá! Cá estamos mais uma vez!
Somos os meninos do Jardim de Infância de
Barranhas – Vilarinho das Cambas, que em conjunto
com os meninos do Jardim de Infância da Igreja, estamos envolvidos no Projecto:
“EDUCAÇÃO ALIMENTAR – A ALIMENTAÇÃO”
Como a obesidade infantil está a aumentar, temos
que tentar resolver este problema, diz a nossa Educadora.
Temos que aprender as regras para uma alimentação saudável e equilibrada para viver melhor, no
nosso dia-a-dia.

Alunos Jardim de Infância de Barranhas

Mas, a nossa família terá que ser envolvida
também nestas regras, porque o que nós comemos e
gostamos, depende daquilo que há em casa e os gostos
vão-se educando, como diz novamente a nossa Professora Linda.
Há que praticar muito desporto, não comer
gorduras, não fumar e tentar viver sem stress. Isto é
muito importante principalmente para os mais crescidos, portanto prestem muita atenção.

Alunos Jardim de Infância da Igreja

Neste momento, na nossa escola, estamos a aprender a importância da “Fruta” na nossa alimentação.
Até já chegamos á conclusão que devemos comer
mais fruta nas sobremesas, do que comer doces, porque estes são mais prejudiciais á nossa saúde – fazem
engordar e estragam os nossos dentinhos…
Também não nos devemos esquecer de lavar a
fruta.
Até já fomos visitar dois pomares em Vilarinho das
Cambas, onde observamos diversas árvores de frutos.
Agora vamos falar um pouco das nossas aulas de
música, com a Professora Zinha.
Todas as quintas-feiras, das 15h às 16h, temos
aulas de música, de uma forma muito divertida.
Estamos a gostar muito desta nova experiência.
Daremos mais notícias… até breve!
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Beijinhos e um Feliz Natal!

