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Conceito
Posso ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado
algumas vezes,
mas não esqueço de que minha vida é a maior
empresa do mundo.
E que posso evitar que ela vá à falência.
Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver
apesar de todos os desafios, incompreensões e
períodos de crise.
Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e
se tornar um autor da própria história.
É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz
de encontrar
um oásis no recôndito da sua alma .
É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre
da vida.
Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos.
É saber falar de si mesmo.
É ter coragem para ouvir um ‘não’.
É ter segurança para receber uma crítica, mesmo
que injusta.
Pedras no caminho?
Guardo todas, um dia vou construir um castelo...
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Fernando Pessoa

Editorial

A Presidente do Conselho Executivo: Iolanda Torres

No dia 09.12.1984, a Escola EB 2,3 de Ribeirão foi inaugurada pelo Arquitecto Rosado Correia. A sua comunidade escolar era constituída por 307 alunos; 20 professores; 5 auxiliares de Acção Educativa e 2 Assistentes
Administrativos.
Os alunos das freguesias de Ribeirão, Fradelos, Vilarinho e Lousado, ao concluírem o 4º ano de escolaridade,
já não necessitavam de se deslocar para Vila Nova de Famalicão para prosseguirem os seus estudos que começaram por ser ministrados até ao 6º ano de escolaridade e, nos anos subsequentes, foi-se alargando, até que, no
ano lectivo 1986/87 já estava implementado o 9º ano de escolaridade. Neste ano, já a população estudantil era
de 672 alunos.
Este número foi-se alargando e, neste momento frequentam este estabelecimento de ensino 1200 alunos,
110 professores, 25 auxiliares da Acção Educativa e 7 Assistentes Administrativos. Claro que este aumento de
alunos obrigou à construção de 2 pré-fabricados, em 1996, com 6 salas de aula de forma a disponibilizar espaços
físicos essenciais para a leccionação das aulas.
Porém, com o número de alunos a aumentar todos os anos e com o alargamento da carga curricular, rapidamente se registava uma situação de sobrelotação que dificultava a distribuição das turmas pelo número de salas
existentes.
Para suprir esta dificuldade, em 2004, foi construído um Pavilhão novo, com 7 salas de aula normais, 1 sala
TIC, 4 seminários e 1 auditório. Relativamente aos pré-fabricados ficamos apenas com 3 salas.
Ao mesmo tempo, tínhamos que estar atentos e responder à evolução tecnológica, e à necessidade de investir
nas ciências experimentais e criar condições para a realização de aprendizagens novas. Como resposta a estas
experiências, uma sala de aula foi reformulada para dar lugar a um laboratório para a leccionação das aulas
práticas de Físico-Química; também se adaptou uma sala, no Pavilhão Central, transformando-se uma sala de
Novas Tecnologias para que os alunos possam fazer as suas pesquisas na Internet e realizar trabalhos de investigação e, em simultâneo, funciona como laboratório de línguas.
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O Centro de Recursos Educativos integrado na Rede das Bibliotecas Escolares é um espaço muito solicitado
pelos alunos pois trata-se de um centro multidisciplinar, onde os alunos dispõem de livros, filmes, computadores, música… Um espaço de cultura e de lazer.

...Editorial

A Presidente do Conselho Executivo: Iolanda Torres

Os alunos com necessidades educativas especiais também necessitavam de um espaço que facilitasse o desenvolvimento das suas competências e aprendizagens, foi então adaptada uma sala para este efeito.
A sala de estudo constitui um espaço privilegiado para os alunos estudarem e suprirem algumas lacunas
nas suas aprendizagens, pois está sempre presente um docente, cuja função é orientar e ajudar os alunos a
estudar.
O laboratório de Matemática, embora disponha de uma sala de dimensões muito reduzidas, realiza um trabalho de acompanhamento dos alunos de forma a motivá-los para a importância da Matemática.
Actualmente, a escola continua a viver uma situação de sobrelotação, sendo muito difícil arranjar espaços
para o desenvolvimento dos inúmeros projectos implementados: Clube do Ambiente, do Teatro, da Numismática, da Escribomanias, das Línguas Estrangeiras, da Música, da Protecção Civil, da Tutoria, da Orientação
Vocacional, do Jornal Escolar, do Desporto Escolar, da Sala de Estudo, do Substituir a Ler, do Crescer a Brincar,
do Entre Todos, do Plano Nacional de Leitura, da Matemática, da Jardinagem, da Terapia Ocupacional.
Os Serviços de Psicologia e o projecto Tutoria “O Acompanhar Permanente” também necessitavam de espaços de maior dimensão para realizarem o seu trabalho.
Todas estas valências enumeradas visam combater o insucesso escolar e o abandono precoce da escola. Nesta área tem-se assistido a uma grande melhoria, pois o abandono escolar é praticamente nulo e o insucesso é
mínimo.
Mais recentemente, para reduzir ainda mais o insucesso e banir o abandono, criaram-se dois cursos de Educação e Formação (CEF) em que os alunos completam o 9º ano de escolaridade e se preparam para o mundo do
trabalho.
A necessidade de investir na Formação de Adultos, levou-nos à criação de 3 cursos que funcionam em regime
nocturno, onde os adultos podem completar o 9º ano de escolaridade ou o 12º ano, bem como um Curso de Alfabetização a nível do 1º ciclo.
Podemos afirmar que, 25 anos volvidos, assistiu-se a uma evolução muito positiva da qualidade do ensino
aqui praticado, tendo contribuído para isso um trabalho sistemático e rigoroso, apostando-se sempre na formação dos seus alunos nas vertentes humana, social e académica, preparando-os para a vida activa.
O cumprimento desta missão muito ingrata e, nem sempre devidamente reconhecida pela sociedade, a todo
o trabalho desenvolvido pelos professores, pelos auxiliares de acção educativa e assistentes administrativos. É
com grande espírito de abnegação, de entrega total que esta missão de ensinar é cumprida.
Ao longo destes anos, temos assistido a grandes mudanças no sistema educativo, e, apesar de todas as convulsões que se têm verificado nestes últimos anos, e neste em particular, os professores nunca deixaram de
cumprir com os seus deveres, colocando sempre o interesse dos alunos como centro da sua actividade.
É urgente que os professores sejam respeitados pela sociedade para que a escola seja vista como uma instituição privilegiada para a formação das crianças e jovens, pois dela depende o desenvolvimento de um país.
Para terminar, não posso deixar de agradecer a todas as entidades que têm contribuindo para o sucesso da
escola, nomeadamente: Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Juntas de Freguesia, Escolas profissionais, Associação de Pais e Encarregados de Educação…
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Vamos continuar, com empenho, dedicação, entusiasmo e esforço a construir e a sonhar com um futuro melhor sem perder de vista os valores, os princípios que são os pilares fundamentais das gerações que, acreditamos, contribuirão para uma sociedade melhor, mais equilibrada e mais solidária e mais justa.

“Sabedoria do mundo”

Professor: Luís Alberto

Nesta época de incertezas, no ano em que a nossa escola comemora 25 anos de existência, transcrevendo o
“conselho” de Friedrich Nietzsche, propomos à comunidade escolar o seguinte:

Não fiques em terreno plano.
Não subas muito alto.
O mais belo olhar sobre o mundo
Está a meia encosta.
Assim sendo, para este terceiro milénio, as comunidades devem optimizar todo o potencial humano, alicerçando a sua estrutura no “saber” e na “aprendizagem”. Este “saber” e esta “aprendizagem” têm de ser constantemente reformulados com “novos saberes e novas aprendizagens”.
Com o advento do digital e a sua difusão “virosa”, benigna ou maligna, somos envolvidos por uma espécie de
“mercado de ideias” que obriga cada um, pelo menos aqueles que a este mundo tem acesso, a mergulhar numa
espiral de conhecimentos interdisciplinares. Para decifrar os códigos “mutantes” é premente investir na qualificação da educação, na formação contínua e num funcionamento “em rede”.
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O valor cultural perpetua-se e enriquece-se, quando se abre a outras culturas, absorvendo e irradiando os
“saberes” espiralados do conhecimento.

“Promoção da Inclusão...”

Grupo: Educação Especial

Recentemente foi comemorado o Dia Contra a Exclusão Social, cuja finalidade é alertar não só para a mendicidade mas também para o desrespeito, indiferença e desprezo pelos outros, evidenciando-se a necessidade do
conhecimento e aceitação de todos, numa tentativa de evitar a segregação social.
Também em contexto educativo, não raras vezes, nos deparamos com situações análogas de rejeição e discriminação, por vários motivos. Pretende-se promover a igualdade de oportunidades, valorizar a educação e
promover a melhoria da qualidade do ensino, onde todos temos “responsabilidades neste sistema de educação
flexível, pautado por uma política global integrada, que permita responder à diversidade de características e
necessidades de todos os alunos que implicam a inclusão das crianças e jovens…” e o seu respectivo sucesso
(escolar/pessoal e social).
Esta escola inclusiva integra alunos tradicionalmente excluídos, reforçando esta dimensão eminentemente
social. A educação inclusiva visa a equidade educativa, ou seja, a garantia de igualdade, quer no acesso quer
nos resultados. Neste sentido, toda a comunidade educativa deve assegurar respostas educativas adequadas e
diferenciadas, mediante as necessidades educativas dos alunos, promovendo a autonomia e o acesso à condução
plena da cidadania por parte de todos, isto é, a inclusão educativa e social.
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Em todo este processo é central a intervenção de professores que se devem envolver de forma activa e colaborante, tendo em conta o contexto global da situação educativa dos alunos, evitando-se a sua separação da
comunidade escolar de que são parte integrante.

“Leituras e Afins” - Biblioteca presente no cordão humano pela leitura
Nos 95 anos
da Biblioteca Municipal
No dia 2 de Outubro, 47 alunos do 5º e 6ºano deslocaram-se à Biblioteca Municipal para participar na
actividade comemorativa dos 95 anos desta biblioteca.
Na escola tinha sido elaborado um cartaz identificativo do estabelecimento de ensino, onde constava
um poema de António Gedeão alusivo ao prazer da
leitura.
O principal objectivo desta actividade foi chamar a
atenção para a importância da leitura e do livro.
À chegada, cada aluno recebeu uma t.shirt alusiva
ao aniversário e todos enlaçaram as mãos para formarem o cordão humano desde a Biblioteca Municipal até aos Paços do Concelho. Neste local, cada escola
depositou o seu cartaz no Mural da Leitura. Foram
recebidos pelo Presidenta da Câmara que incentivou
todos os presentes à leitura e informou que se houvesse um aluno que não lesse por não ter livros que se
dirigisse ao Gabinete de Educação e lá lhe ofereceriam
vários livros.Com este desafio o Presidente da Câmara
quis mostrar que todos devem ler, ninguém deve ser
excluído da leitura por dificuldades económicas e que
a Câmara apoia todos os que gostam de ler.
Esta actividade contou com a cobertura dos órgãos
de comunicação social locais que foram entrevistando
os presentes e colhendo as impressões. Vários foram
os alunos que manifestaram o seu apoio a esta iniciativa, referindo que é fundamental explicar às pessoas
a importância da leitura. De salientar que grande parte destes jovens, souberam referir as suas bibliotecas
escolares como centros importantes das suas aprendizagens.
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A coordenadora da Be
Aurélia Azevedo

“Leituras e Afins”
Poesia na rua
No dia 2 de Outubro a minha turma foi à Biblioteca de Camilo Castelo Branco.
Fomos da Biblioteca à Câmara Municipal participar num cordão humano pela leitura para comemorar
os 95 anos da Biblioteca Municipal. Eu não sabia que
antigamente não existiam bibliotecas; fiquei espantada ao saber que a primeira funcionava numa casa
particular e tinha pouquinhos livros.
Quando chegamos à Câmara Municipal ouvimos o
Presidente a falar; ele até disse que quem não tivesse
um livro em casa podia ir a Câmara Municipal que
eles davam um livro.
Ao fim do presidente falar, as escolas que estavam lá foram ler um texto ou uma poesia que falava sobre
livros.
A poesia que nós lemos era de António Gedeão: “Todo tempo é de poesia, desde a névoa da manhã à névoa do
outro dia. Todo o tempo é de poesia, desde a arrumação do caos à confusão da harmonia.”
Ao fim de ouvir as escolas todas a que eu gostei mais foi a da minha escola. O nosso cartaz era o mais
giro…
Alguns dos alunos até deram entrevistas para a rádio “Cidade Hoje”.
Foi uma manhã muito bem passada.
							
Diana Carina Cerqueira , Nº12 Turma 5º D

À Descoberta da minha Biblioteca
O que eu fiquei a saber:
Há muitos livros, CDs, DVDs e computadores
- todos com regras muito claras;
O material em suporte papel é destinado à leitura e
consulta para trabalhos a todas as disciplinas;
Existe uma grande secção de Literatura Juvenil,
que posso levar para casa;
Para fazer pesquisas na Internet nunca devo imprimir toda a informação que encontro - devo resumir
e apresentar um trabalho pessoal.
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Bruna Filipa,5ºH

“Leituras e Afins”
Bibliopaper
Visitas guiadas à Biblioteca
Eu gostei muito de ir à Biblioteca e jogar o bibliopaper. Fiquei a saber que é um espaço destinado à leitura e à consulta de enciclopédias e dicionários, posso
levar livros para casa, que os livros estão organizados
por ordem alfabética, que devo reparar nas lombadas
e ver as três primeiras letras do apelido do escritor; as
regras da Biblioteca também são simples desde que
todos cumpram as duas palavras de ouro: ordem e silêncio.
Eu percebi tudo o que a responsável da Biblioteca disse: não sabia que quando vou pesquisar na Internet
sobre um assunto qualquer não devo imprimir tudo o que lá diz - devo escolher o mais importante e passar para
o caderno.
Ainda bem que têm um espaço com música e televisão onde se pode ver filmes lúdicos e didácticos.
Eu e todos os meus colegas achamos que foi uma hora muito bem passada.
Beatriz Ferreira, 5ºH

A biblioteca escolar
e o Património Local
No dia 22 de Outubro, os alunos do 3ºano, da escola
de Santa Ana visitaram a Biblioteca da escola sede e
participaram num encontro sobre o património local.
Este assunto é um dos conteúdos programáticos abordados nas suas aulas de Estudo do Meio.
Foi convidada a professora Esmeraldina, que além
de docente de História durante muitos anos conhece
como ninguém este assunto.
Depois de falar dos locais com mais interesse da vila, foi abordado o património oral: por esta altura já os
alunos estavam encantados com a facilidade de comunicação desta docente. Assim, rapidamente se deixaram
levar pela magia da Lenda do Senhor dos Perdões todos se entusiasmaram com aquela quadrilha de ladrões que
roubava e matava sem dó nem piedade.
Aliada à sua grande capacidade de comunicação e à grande curiosidade dos alunos viveram-se verdadeiros
momentos de encantamento e todos partiram com pena e com muitas perguntas por responder.
Estava dado o primeiro passo para um estudo eficaz do património local…
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A coordenadora da BE
Aurélia Azevedo

“Leituras e Afins”
Dia Internacional
das Bibliotecas Escolares
Ontem, para comemorarmos este dia, fomos visitar a
Biblioteca Escolar da Escola EB 2,3 de Ribeirão.
Começámos por ouvir a professora Esmeraldina a contar a lenda do Senhor dos Perdões. Ficámos a saber
que há mais de um século atrás aquele lugar era tenebroso, medonho, assustador e que havia uma quadrilha que assaltava, roubava e matava as pessoas que
passavam a pé ou nas diligências. O chefe da quadrilha, Luís Meirinho, tinha um pacto com o dono da uma
pousada que ficava ali perto e que fazia o mesmo às
pessoas que ali pernoitavam, roubava-as e atirava-as
a um poço, no fim dividia o assalto com a quadrilha.
Por causa disto tudo, as pessoas pediam ajuda ao “Senhor” e em honra Dele construíram um Nicho. Mais
tarde, construiu – se a capela do Senhor dos Perdões.
Com a prisão de Meirinho, a quadrilha desfez-se e
aquele lugar foi deixando de ser assustador.
Depois da audição da lenda, a professora Aurélia mostrou-nos a Biblioteca e vimos como os livros estavam
organizados. À saída ainda vimos uma exposição dos
monumentos do Património Local.
Gostámos muito desta Biblioteca que daqui a dois
anos também será a nossa biblioteca.
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EB1 de Santa Ana, 23 de Outubro - 3ºB

“Leituras e Afins”
Ler ajuda a crescer
Num dia frio de Outono o inesperado aconteceu: a
professora de Língua Portuguesa, que até tinha vindo
para a escola, não apareceu na hora da aula com o
6ºH.
A turma, desesperada e sem saber o que fazer, foi
investigar o desaparecimento da professora. Dividiuse em grupos pela escola na tentativa de a encontrar.
Ao fim de algum tempo reuniram-se à beira da
biblioteca sem qualquer informação. Nessa altura apareceu uma funcionária da escola que lhes deu
um envelope deixado pela professora. A delegada da
turma abriu-o e desembrulhou um papel que dizia:
“Ide à biblioteca e procurai o livro Eragon”. Curiosos e
ao mesmo tempo assustados os alunos lá foram procurar o livro. Quando o encontraram abriram-no e, todos
eles, como que por magia, foram engolidos para outra
dimensão.
De imediato a turma ficou no mundo encantado da
escrita e da leitura e a fazer parte da história “Eragon”. Viveram momentos de grandes aventuras, mas,
nem sinal da professora! Estavam todos cansados e já
sem esperança de a encontrarem. Até que apareceu
Eragon, a personagem do livro! Ele deu-lhes um mapa
que mostrava o local onde se encontrava a professora e
explicou-lhes que esta tinha sido raptada e presa num
castelo.

Quando chegou à escola contou aos colegas e,
qual não foi o seu espanto quando descobriu que todos tinham tido o mesmo sonho! Terá sido mesmo um
sonho?! Ou realidade?!
Produção escrita colectiva elaborada pela turma H
do 6º Ano.
Escola E.B. 2,3 de Ribeirão - 2008/09

Para ser Grande
Para todos os
Adolescentes, Críticos, Responsáveis e Boémios.
Dedico-vos este poema de Ricardo Reis.

Para ser grande, sê inteiro: nada
Teu exagera ou exclui.
Sê todo em cada coisa. Põe quanto és
No mínimo que fazes.
Assim em cada lago a lua toda
Brilha, porque alta vive.

Funcionária: Sandra Escudeiro
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Toda a turma decidiu seguir as pistas do mapa
para encontrar a professora. A meio do percurso depararam-se com três caminhos e essa parte do mapa estava danificada. Que chatice! Ficaram todos sem saber
o que fazer. Qual seria o caminho certo?! A subdelegada ouviu um som vindo do caminho da direita “Trimm,
Trimm”. Acordou e verificou que tudo não tinha passado de um sonho, … era o som do seu despertador a
tocar!

“Leituras e Afins”
A Escola

O Raul gosta da escola

A escola é minha amiga
Na escola aprendo muito
Matemática, Língua Portuguesa...
Aprendo muitas coisas belas e interessantes.

Estava um lindo dia de Outono quando o Raul saiu
da escola e dirigiu-se a casa.
A mãe do Raul ao vê-lo disse:
- Gostaste do teu dia de aulas na escola?
- Sim, adorei.
- O que fizeste na escola? – perguntou a mãe.
- Eu na escola brinquei muito no recreio com os meus
amigos. – respondeu o Raul com grande entusiasmo.
- E o que fizeste na sala de aula?
- Primeiro entreguei os trabalhos de casa. Depois fiz
uma ficha de avaliação de Língua Portuguesa. Foi
muito fácil!
- Ainda bem que tu ontem estudaste mais um bocadinho.
- Eu também pintei um desenho sobre o Magusto,
recortei-o e colei-o no meu caderno.
- E ficou bonito? – perguntou a mãe sorrindo.
- Sim. Eu na escola aprendo muitas coisas sobre o
mundo, faço experiências maravilhosas e viajo através das histórias.
- Fico contente que tu gostes da escola. Eu também
gostava muito. Agora vais fazer os trabalhos de casa
para a seguir ires jantar.
O Raul fez o que a mãe mandou e estava ansioso para
ir à escola outra vez. Ele dormiu e sonhou que estava
na festa do Magusto na escola.

Na escola aprende-se a brincar
Faz-se jogos, pintura e desenhos
Teatrinhos e experiências...
É divertido descobrir e construir!
Amiga, companheira é a escola
Nela faço amigos e nunca estou sozinho.
Canto e danço quando estou feliz
Conto anedotas e adivinhas quando quero rir.
Texto colectivo - Turma 2 do 2.º ano
E.B.1/J.I. de Valdossos – Fradelos

Texto colectivo dos alunos do 2.º ano da turma 2 da
E.B.1/J.I. de Valdossos – Fradelos

Na escola…
Nós adoramos a escola porque lá aprendemos a ler e
a escrever.
Na escola temos muitos amigos e fazemos muitas brincadeiras divertidas.
Aprendemos a desenhar, a pintar, a recortar e a colar.
Na escola fazemos peças de teatro e aprendemos canções.
Aprendemos a tabuada, a contar, a fazer contas e a
resolver problemas.
Pesquisamos para conhecer melhor o nosso mundo e
descobrimos coisas novas todos os dias.
É tão bom andar na escola!
Turma do 2º ano do Edifício
Dezembro 2008

de baixo da Escola de Lousado

O que não se deve
fazer na Escola.

“Leituras e Afins”
“A Sementinha”
Uma semente pequena
Numa grande imensidão
Como um ovo no ninho
Deu uma grande população
Resistiu aos sacrifícios
Com grande determinação
Como uma semente que cresce
Com um grande coração
Na sua veia cristalina
Sabedoria começou a escorrer
Uma ESCOLA compreendida
Onde todos querem aprender…
Turma 4 / 4ºano
E.B.1/J.I. de Valdossos – Fradelos
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X é a Xa ra que gosta da P lices.
Z é o Zé na que partiu a carimavera.
que tem
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“Leituras e Afins”
Crítica do livro:
“O primeiro livro do Diário de Sofia”
O assunto deste livro é o diário que uma adolescente escreveu sobre parte da sua vida. Nesse seu diário
ela fala sobre os seus amigos, a sua família, o seu namorado e suas paixões, sobre as suas saídas, os seus
problemas, a escola…
O nome dessa adolescente é Sofia, ela tem 17 anos,
e é amiga, corajosa, objectiva, determinada, estudiosa,
divertida…
A história desta adolescente tem de tudo (diversão,
paixão, tristeza, alegria, acção…).
É uma história muito interessante, divertida e
emocionante.
Eu aconselho toda a gente (mais os adolescentes,
porque são os que se interessam mais por este tipo de
livros) a ler este livro porque nos mostra como a vida
dos adolescentes não é nada fácil e nos pode ajudar a
resolver certos problemas, porque nos ensina a compreender melhor os adolescentes (os seus comportamentos, as suas atitudes…), porque nos diz que certos
comportamentos e atitudes são errados, ou seja, podem
originar problemas (como, por exemplo, no amor).

Enquanto eu lia este livro parecia que entrava na história e que era eu a protagonista, ou seja, parecia que
estava a vivê-la naquele momento.
É um livro espectacular.
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Carolina Rodrigues Oliveira, nº7, 8ºD

“Resolução de equações”

Professor: Jorge Dias

Uma equação é fogo para se resolver
é igualdade difícil e de grande porte
é necessário saber todas as regras
e ter até uma boa dose de sorte.
A primeira coisa a ter em conta
quando se olha uma equação
é ver se tem parênteses,
é que umas têm outras não.
Se tiver, é por ai que tudo deve começar.
Sinal “+” antes: fica tudo igual.
Mas tudo o que vem a seguir se deve trocar
se antes do parênteses o “-” for o sinal.
A seguir...alerta com os denominadores!
Todos têm que ter o mesmo para se poder avançar.
Os sinais negativos antes de fracções
são degraus onde podem tropeçar.
É preciso não esquecer nenhum sinal
e estar atento ao coeficiente maroto
e se um termo não interessa de um lado
muda-se o sinal e passa-se para o outro.
Quando a incógnita estiver sozinha
podemos então dar a tarefa por finda. E então,
sem nunca esquecer o que foi feito,
escreve-se o conjunto solução.
[Autor desconhecido]

Endereço electrónico da página Web do
Laboratório de Matemática:
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http://labmatribeirao.blogspot.com

“À descoberta dos outros e das Instituições” - O passado no meio local
FICHA DE PESQUISA DO PASSADO DE UMA INSTITUIÇÃO
Nome da instituição
.......... E. B. 2,3 de Ribeirão
Localização
.......... Avenida Rio Veirão - Lugar da Igreja, n.º 46
4760 - 771 Ribeirão – V.N. de Famalicão - Braga
Horário de funcionamento
.......... As aulas começam às 8:30h e terminam às 18:35h.
A secretaria abre às 9.00h e encerra ao público às 16:00h e a Biblioteca abre às
8:45h e fecha às 16:00h.
A sua fundação e as personagens
relacionadas com a sua criação
.......... Esta escola foi inaugurada oficialmente a 9 de Dezembro de 1983 pelo Arquitecto Rosado Correia. Da Comissão Instaladora fez parte a professora Odete, a
professora Manuela Pinho e o Engenheiro Ribeiro.
É uma instituição, religiosa, cultural ou recreativa?
Quais os serviços prestados à população?
.......... É uma Instituição Cultural que tem 110 professores e 1114 alunos.
Dedica-se ao ensino de crianças e jovens. Cada aluno tem em média
11 disciplinas teóricas e práticas, dependendo se frequentam no 2.º
ou 3.º ciclo.
Qual a razão do seu nome?
.......... As suas iniciais significam Escola Básica de segundo e terceiro ciclo de Ribeirão.
Por quem é frequentada?
.......... Por alunos, professores, auxiliares, psicólogos…
Por quantas escolas é composto
o Agrupamento de escolas de Ribeirão?
.......... O Agrupamento de Escolas de Ribeirão é composto por catorze estabelcimentos, sendo a sede na Escola E. B. 2,3 de Ribeirão.
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“Parabéns pela magia que nos mostras”

25 anos Escola de Ribeirão
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Turma do 3º ano

Alguns desenhos feitos por alunos do 2.º ano
da turma 2 da E.B.1/J.I. de Valdossos – Fradelos.
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“Oficina da Escrita”
Como temos sentido dificuldades na escrita de textos, nas aulas de Apoio ao Estudo desenvolvemos a “Oficina
da Escrita”. Escrevemos textos, a partir de diversas técnicas, uma delas é a caixa de palavras, que funciona da
seguinte maneira: na sala de aula temos uma caixa com diversas palavras que recortamos de revistas e jornais;
retiramos sem ver algumas palavras e a partir delas inventamos uma história. Da última vez que usamos esta
técnica, resultou o seguinte texto colectivo.
Palavras retiradas:

comigo		

braços		

quatro		

Os amigos
O André deu uma oferta ao seu amigo Manuel. A oferta era uma bola de futebol. O Miguel agradeceu ao
amigo:
- Obrigada, André. Queres passar o dia comigo?
- Sim, quero. Podemos jogar com a tua bola nova?
- Podemos, vamos jogar para o parque.
Lá foram eles e o Manuel marcou quatro golos.
No final do jogo foram para casa do Manuel ver televisão. Na televisão estava a dar o programa favorito do
Manuel: “De Braços Abertos”.
Assim passaram um belo dia juntos, os dois amigos.
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Alunos do 2º ano da EB1 de Portela – Ribeirão

Clara – EB1 de Santa Ana – 1ºB

oferta

“O Capuchinho Vermelho” - Peça de teatro
Capuchinho - Sou eu, a tua netinha. Posso entrar?
Lobo - Sim, podes entrar.
Capuchinho - Tens uns olhos tão grandes, avozinha!
Lobo - É para te ver melhor minha netinha.
Capuchinho - Tens orelhas tão grandes !
Lobo - É para te ouvir melhor!
Capuchinho - Tens a boca tão grande!
Lobo - É para te comer!!!
(Uma menina chamada Capuchinho vermelho vivia
numa casa no bosque com a sua mãe.)
Mãe - Capuchinho, leva estes bolinhos à tua avó que
está doente. Não fales com ninguém desconhecido pelo
caminho.
Capuchinho vermelho - Assim o farei, mãezinha.
(E lá foi o Capuchinho vermelho toda contente, a saltar, a cantar e a brincar com os pássaros. Enquanto
ela apanhava flores distraída, aproximou-se um lobo.)

(O capuchinho vermelho conseguiu fugir do lobo e saiu
de casa muito assustada. Um caçador ouviu os gritos
do capuchinho e foi ver o que se passava. Quando viu
o lobo atrás da menina, deu-lhe um tiro e abriu-lhe a
barriga. A avozinha conseguiu sair da barriga do lobo
e todos ficaram felizes.)
Texto elaborado pelos Alunos
do 3º Ano da EB1 de Portela

Lobo - Olá, tu tens aí uns bolinhos deliciosos! Para
quem são?
Capuchinho - São para a minha avozinha que está
muito doente.
Lobo - Vamos fazer uma corrida? Eu vou por este
caminho e tu vais por aquele.
(O lobo foi pelo caminho mais curto e chegou em
primeiro lugar à casa da avozinha. Bateu à porta da
casa.)
Avozinha - Quem é?
Lobo - Sou a tua netinha, o capuchinho vermelho. Venho trazer-te uns bolinhos.
(O lobo entrou em casa e comeu a avozinha que estava
deitada na cama.
Entretanto chegou o capuchinho e bateu à porta.)
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Dia Mundial dos Correios
Para assinalar o Dia Mundial dos Correios os alunos do 1º ciclo da Escola de Lousado foram conhecer o funcionamento de um posto dos correios.
A visita foi realizada com os professores de expressões artísticas com o coordenador da escola em colaboração
com a professora titular de cada turma. O objectivo foi de dar a conhecer as diversas tarefas que se podem realizar nos correios.
A informação dada a cada turma foi planeada com a D.Alexandra (chefe dos correios de Lousado), a quem queremos agradecer pela sua preciosa ajuda na escolha da documentação a apresentar aos alunos assim como pelo
tempo que despendeu a ajudar-nos a aprender mais um pouco sobre os correios.
Prof. Andreia Monteiro e Prof. Carlos Dinis

Para quem é novo no agrupamento e não nos conhece,
vamo-nos apresentar.
Somos um grupo de 24 crianças muito empenhadas
em trabalhar e divulgar o que de diferente se faz no
nosso Jardim de Infância.
Todas as 4ª feiras temos ginástica, como podem ver
pelas fotografias. Todas as aulas são diferentes e terminam sempre com períodos de relaxamento ao som
de diferentes tipos de música, desde que dêem para
relaxar: ora clássica, piano, jazz…
Estamos também, a fazer uma casa com os pacotes de
leite que se bebem diariamente na nossa escola, para
mais tarde, podermos fazer os nossos teatros de fantoches.
Continuamos com as aulas de música todas as 3ª feiras, com a nossa querida Professora Zinha, que nos
ensina canções muito giras e divertidas.
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Está a ser um ano muito divertido.
Por hoje é tudo, muitos beijinhos para todos.
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O Magusto do Curso EFA
No dia 11 de Novembro, dia de S. Martinho, a turma EFA organizou na cantina da nossa escola um magusto que contou com a presença de professores, funcionários e familiares dos formandos.
Além das tradicionais castanhas, do caldo verde e
do bom vinho, as formandas mostraram os seus dotes
culinários e confeccionaram muitos petiscos que deliciaram os presentes.
As mesas foram decoradas com tecido gentilmente cedido pela professora Rosa Portela e os frutos da
época, os frutos secos e as abóboras transformaram-se,
através das mãos habilidosas das professoras Isabel
Braga e Esmeraldina Carneiro (que deram uma preciosa colaboração), em bonitos arranjos que decoraram
o espaço da festa, que decorreu em clima de grande
animação.
Todos os presentes foram unânimes em afirmar
que o magusto EFA foi realmente um sucesso.

João Pedro - 1º ano - EB1 de Portela
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É tempo de regressar à escola e ver novamente os amigos.
Somos os alunos da sala 1 do Jardim de Infância de
Valdossos.
Mais um ano lectivo começou e a nossa escola sede
está parabéns pelos seus 25 anos.
Temos andado muito atarefados…
No dia do idoso fomos ao Centro de Dia de Fradelos
cantar uma canção e dar alegria aos velhinhos.
A água e a música proporcionaram-nos momentos
muito divertidos com a construção de um instrumento
musical: xilofone de garrafas.
No dia da desfolhada algumas avós e o motorista da
Junta de Freguesia foram animar a nossa festa.
Fomos conhecer a Biblioteca da E. B. 1 do Souto. Vimos um filme e conhecemos outros livros de histórias.
Saboreamos os frutos deliciosos que o Outono nos oferece! Fizemos marmelada e salada de fruta.
No dia das bruxas os fantasmas andaram à solta e
transformamo-nos em bruxos e bruxinhas.

Num dia especial de Novembro, S. Martinho reparte a sua capa com um pobre, de repente aparecem uns quentes raios de sol….
Com os alunos do 1º Ciclo fizemos como manda a tradição, comemos castanhas e festejamos com um bom convívio.
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Olá a todos!
Na sala 2 do Jardim de Infância de Valdossos temos
andado a “sentir “ o Outono de diversas maneiras…
Cantamos canções… observamos a natureza… recolhemos folhas… provamos frutas da época…
No dia do idoso fomos fazer um visita ao Centro de dia
de Fradelos, oferecemos lhes uma lembrança e dançamos o “Zinguingai”. Sentimos que aqueles velhinhos
passaram alguns momentos de boa disposição e achamos que os conseguimos fazer sorrir.
No dia da água (01 de Outubro) realizamos uma experiência – a congelação. Logo pela manhã observamos
a água, que é um líquido, juntamos Tang, mexemos e
depois vertemos essa mistura em recipientes individuais que foram algum tempo ao frigorífico. Da parte
da tarde, já tínhamos um gelado, resultante da nossa
experiência com a água. Foi uma experiência bem saborosa!
Mas o que nos ocupou e deixou muito animados foi
mesmo , o dia das bruxas…. Resolvemos transformar
a nossa sala em “casa da bruxa” e durante os dias dos
preparativos foi uma animação…
Fizemos doce de abóbora (prato favorita das bruxinhas)… E “bolinhos embruxados”…
No dia, vestidos a condizer, escutamos os sons característicos do Halloween… decoramos a nossa sala com
aranhas, morcegos, caraças de abóbora acesas, bebemos “sangue de gato preto” e visualizamos no computador uma história contada pela bruxa Serafina, sobre a higiene corporal… Foi um dia muito animado e
inesquecível! Vieram os amigos do J.I. do Sapugal e
também os do 1º Ciclo…
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