XVI edição

(Re)Começar

ÍNDICE

Conceito

02

Indice l Ficha Técnica l Conceito

03

Editorial

04

Escola versus Família

06

Educação Especial

07

Campeonato de Ortografia

Recomeçar…
Reagir
Refazer
Relembrar
Religar
Reaprender
Recordar

Recomeçar…

09

BE - À Descoberta do Mundo Novo

15

Orientação Escolar e Profissional

16

Projecto Pense Indústria 2.0

17

Produção Escrita

Realizar
Reiniciar
Readaptar
Readquirir
Reafirmar
Reajustar

Recomeçar…

19

Saberes & Sabores

21

Notícias do Laboratório de Línguas

25

Matemática Divertida

26

Na Primeira Pessoa

Realojar
Renovar
Reencetar
Reiterar
Reatar
Assistente Operacional - Sandra Escudeiro

Ficha Técnica
Propriedade_ Agrupamento Escolas de Ribeirão
Direcção_ Iolanda Torres

Design_ Cláudia Gomes
Equipa Gráfica_ Lurdes Dias, Cláudia Gomes e Ana Paula Gomes

Colaboração_ Professores e Alunos do Agrupamento
Apoio_ Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão

Tiragem_ 700
Depósito Legal_ 140723/08

02

Impressão_ Organigráfica, Lda.

EDITORIAL

Nada jamais continua,
Tudo vai recomeçar!
E sem nenhuma lembrança
Das outras vezes perdidas.

Mário Quintana

(Re)começar
A Directora - Iolanda Sobral Torres

Parece-me muito sugestivo e adequado o tema “Recomeçar” para o primeiro número do Jornal deste
Agrupamento de Escolas do ano lectivo 2009/2010.
“(Re)começar” algo não significa que se vá repetir o mesmo percurso, cometer os mesmos erros.
Pelo contrário, recomeçar implica mudar para melhor, corrigir erros, aprender mais e marcar pela diferença,
que é precisamente o espírito que se vive na nossa escola.
Ao longo da nossa vida, estamos sempre a recomeçar, na expectativa de conseguirmos atingir os
nossos objectivos que, certamente, vislumbram uma vida cheia de projectos que conduzirão ao nosso
sucesso pessoal e profissional.
Seguramente que a Escola desempenha um papel significativo e determinante na nossa vida futura, pois
são as competências que aí desenvolvemos que vão abrir portas para mostrarmos as nossas capacidades
inovadoras e empreendedoras, pois o conhecimento funciona como uma alavanca impulsionadora do
desenvolvimento sócio-económico de um país.
Recomeçar é ter uma ou várias páginas em branco, esperando que nelas escrevamos uma nova
história, em que somos os autores e podemos criar os nossos próprios cenários, sempre convictos de que
Educação e Formação são as pedras basilares para que façamos uma entrada bem sucedida no mercado
de trabalho que é muito competitivo e exigente.
Ao longo deste ano lectivo, os alunos podem ir escrevendo as venturas e desventuras que vão acontecendo no seu dia-a-dia, procurando melhorar e corrigir as situações que condicionam o seu processo
educativo.
A família desempenha um papel fulcral no sucesso deste percurso ao acompanhar de forma sistemática
e interessada a vida escolar dos seus filhos/educandos.
A Escola desempenha um papel relevante na formação científica, pessoal e social do indivíduo.
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ESCOLA
versus FAMÍLIA
FAMÍLIA
A Importância da Escola
A Psicóloga do Agrupamento - Filipa Soares

seguem-se alguns enigmas que ajudam a estimular a
capacidade de atenção/concentração e o raciocínio. Bom
trabalho!

Adivinhar a Idade
Tente solucionar o seguinte enigma. Depois de resolvido,
pode ainda tentar inventar um exemplo parecido.

A Confusão dos Irmãos
Tente resolver o seguinte enigma em menos de três
minutos.
Qual é a relação que tem comigo o filho do único
irmão da única irmã de meu pai, que tem um só filho?
Solução: Sou eu mesmo.

O caracol viajante
Temos uma parede de 11 metros de altura que
termina numa aresta muito estreita e um caracol sobe
por ela, de forma que, ao chegar lá em cima, ecorrega
imediatamente pelo outro lado.
O caracol sobe dois metros por dia, mas escorrega
(desce) um metro durante a noite, enquanto descansa.
Vida dura, a do caracol!
Trata-se de saber quantos dias o caracol vai
demorar para chegar até à parte mais alta da parede. Já
descobriu?

Solução: Em 10 dias. Cada dia ele sobe 2 metros e desce
1, isto é, ele sobe 1 metro por dia, mas no dia 10, durante
o dia, chega até a parte mais alta da parede e então já não
descerá mais um metro à noite.
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As crianças dos nossos dias dominam coisas
que muitos adultos (os seus avós e por vezes os pais)
desconhecem, por exemplo computadores, internet,
entre outras tecnologias... De facto, cada vez mais
cedo, as crianças são iniciadas em actividades que,
eventualmente, poderão contribuir para um futuro melhor.
Contudo, e paralelamente a estas actividades,
existem outros aspectos importantes para o nosso futuro,
que passam não só por um crescimento ao nível de
conhecimentos, mas essencialmente por um crescimento
como pessoas. Afinal, onde é que conhecemos a maior
parte dos nossos amigos? Onde é que aprendemos
a aceitar as diferenças de cada um? Onde é que
aprendemos a trabalhar em grupo? Em suma, onde é
que aprendemos a viver em sociedade?
De facto, é na escola que ampliamos a nossa
esfera de relações e que nos deparamos com novas
experiências que nos permitem desenvolver uma visão
de nós próprios, estabelecendo crenças e atitudes acerca
das nossas próprias capacidades.
Na escola não aprendemos apenas conteúdos
relacionados com Língua Portuguesa, Matemática,
História, Geografia, Línguas Estrangeiras, entre outros,
que nos ajudarão a ampliar conhecimentos e a entrar
no mercado de trabalho que, cada vez mais, exige
pessoas qualificadas. A escola engloba um conjunto de
actividades intelectuais, artísticas, criativas e desportivas,
importantes para o nosso crescimento psicológico
e social. Quando falamos de inteligência, não nos
referimos apenas à ideia de tirar uma boa nota num
teste e ter sucesso na escola, mas sim à forma como
nos comportamos perante várias e novas situações.
Porém, não podemos esquecer que os pais são
os primeiros educadores da criança e que, ao longo
da sua escolaridade, continuam a ser os responsáveis
pela sua educação e bem-estar. Assim, escola e família
devem trabalhar em conjunto. Cabe aos pais e familiares
a função de educar a criança ao nível de valores, crenças
e conhecimentos, enquanto a escola prepara a sua
participação na estrutura social (através de um processo
de descoberta, exploração criativa e desenvolvimento de
competências).
E por falar em desenvolvimento de competências,

Peça a um amigo ou familiar para escrever, num
papel, o número que ele calça. Peça em seguida para que
ele:
- multiplique esse número por 2;
- some 5 ao resultado obtido;
- depois multiplique essa soma por 50;
- e depois some a esse produto 1.759 (número
válido para o ano de 2009. Nos anos seguintes deve-se
acrescentar uma unidade por ano);
-subtraia o seu ano de nascimento.
Desta forma, ele obterá um número de quatro
algarismos, que deve depois mostrar. Os dois primeiros
correspondem ao número do seu sapato e os dois
seguintes à idade dele. Vais assim descobrir o número
que ele calça e a sua data de nascimento.

* Bibliografia:
- Batllori, J. (2004) Jogos para Treinar o Cérebro.
Madras Editora.
- Serra, H., Alves, T. (2008) Cadernos de Reeducação
Pedagógica. Porto Editora.

ESCOLA versus FAMÍLIA

Entrevista

MUNDOS DE VIDA em destaque
Ana Santos, Cristiana Figueiredo, 8ºE

Já alguma vez pensaste como seria a tua vida sem a tua família?
Certamente, para algumas pessoas, seria a melhor coisa do
mundo não ter os pais a controlar tudo!
Mas sabias que o maior sonho de algumas crianças é ter sempre
os pais ao seu lado, quando na realidade não podem?!
A Dr.ª Selena - Directora de Mundos de Vida - recebeu
amavelmente as duas colaboradoras da Janela da Escola.
O que é a associação
Mundos de Vida?
A associação Mundos de
Vida é uma IPSS (Instituição
Particular de Solidariedade
Social). Existe desde 1984
e desenvolve um conjunto
de serviços destinados a
crianças, idosos e famílias.
Como nasceu esta
associação?
Nasceu através da boa
vontade de algumas
pessoas moradoras da
freguesia de Lousado.
Estas pessoas juntaramse para criar a associação.
Porque razões estas
crianças são aqui
colocadas?
As razões pelas quais as
crianças são aqui colocadas
são ou porque estão em
perigo ou porque os pais
não têm responsabilidade,
não conseguem controlar
os horários ou ainda
porque existem muitos
conflitos em casa.
As crianças são colocadas
através da Comissão de
Protecção de Crianças e
Jovens e pelos tribunais.
Quando chegam à
instituição, vão para o
centro de acolhimento
temporário – a “Casa das
Andorinhas” ou para o lar
de jovens “Casa do Alto”.
Quantas crianças acolhe
a associação neste

momento?
Temos 12 crianças na
“Casa das Andorinhas”, 10
no lar de jovens e 15 em
famílias de acolhimento.

É uma família que durante
algum tempo, acolhe em
sua casa uma criança que,
temporariamente, não
pode viver com os pais.

Como é o dia-a-dia destas
crianças?
Tentamos que elas tenham
um dia-a-dia normal, de
acordo com a sua idade.
Levantam-se de manhã e
vão para a escola ou jardim
de infância. Chegam a casa
por volta das 17h00. Tomam
banho e fazem os trabalhos
de casa com a ajuda de
alguém. Vão para a cama,
por volta das 21h30. Ao
fim-de-semana, de acordo
com os seus gostos,
frequentam actividades
desportivas, escuteiros ou
grupo de jovens. Às vezes,
organizamos actividades
diferentes. É também nestes
dias que, normalmente,
recebem a visita dos
pais. Há crianças que
passam mesmo o fim-desemana todo com os pais.

O que é que é preciso
fazer para ser uma família
de acolhimento?
Inscrever-se no serviço
de acolhimento familiar.
Depois, as famílias
passam por um processo
de formação/selecção. A
formação é composta por
8 sessões e entrevistas de
selecção para conhecermos
melhor as famílias.

Actualmente lançaram
a campanha “Abraços”.
Em que consiste esta
campanha?
A campanha pretende
captar novas famílias de
acolhimento e também
sensibilizar para o problema
das crianças em risco.
O que é uma família de
acolhimento?

Quais as vantagens
para a criança, em ser
entregue a uma família
de acolhimento?
Numa família, a criança
tem a oportunidade de
ter um tratamento mais
individualizado, de acordo
com as necessidades e
características pessoais.
Na sua opinião, é
mais vantajoso para a
criança estar numa
família de acolhimento
ou ser entregue a uma
instituição?
Depende da criança. Há
crianças que têm um perfil
e têm necessidades em
estar numa instituição;
para outras, é mais
vantajoso estar numa
família. Tudo depende de
vários factores que têm

de ser analisados pelos
técnicos. A instituição não
é melhor do que a família
e a família não é melhor
do que a instituição. As
duas são importantes e
com objectivos diferentes.
O que diria a uma família
que ainda tem dúvidas
quanto a tornar-se uma
família de acolhimento?
Primeiro diria para
fazerem a formação, sem
compromisso de continuar,
porque na formação
aprofundamos os vários
temas relacionados com
o acolhimento e assim
decidiam melhor se
querem, ou não, ser uma
família de acolhimento.
Diria também para falar
com os membros da
família, filhos, esposa,
porque a opinião deles
também é importante,
para aceitarem a
criança em sua casa.

Não sejas indiferente!

http://www.mundosdevida.pt
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EDUCAÇÃO ESPECIAL

Um Especial “(Re)Começar”

Outro ano lectivo à espreita e há que vestir a
camisola pela nova equipa que (re)começou, pintada
com as cores da imaginação e do espírito de entreajuda
e de entrega.
E assim, qual “Fénix” renascida das cinzas,
aos poucos, a partir de quatro paredes despidas e sem
vida, numa sala onde outrora borbulhou a azáfama e
vivacidade típica das crianças prontas a despertarem
os saberes, foram surgindo cores, formas, sonhos
disfarçados de jogos, brincadeiras, verdadeiras
aventuras e persistência em aprender na Diferença!
E do nada, assistimos, pouco a pouco, e com
a ajuda, paciência e dedicação de todos que nela se
empenharam, ao reerguer de uma sala que, depois
de renovada, veio toda sorridente dar o nome à nossa
Unidade de Apoio Especializado à Multideficiência,
projecto este há muito pensado, desejado e que, neste
ano lectivo, foi acarinhado com o amor de todos os
“Pais” que tornaram possível o seu nascimento. Por
essa razão, um agradecimento muito especial a todos
que colaboraram connosco:
- às famílias que, a custo, foram oferecendo
materiais lúdico-pedagógicos e direccionados para o
bem-estar dos seus filhos;
- à firma “Eurico Ferreira S.A.”, da Trofa,
que, pronta e generosamente, disponibilizou ajudas
financeiras para equiparmos a sala com material lúdicopedagógico necessário para podermos arrancar o ano
lectivo;
- à Junta de Freguesia de Fradelos,
especialmente na pessoa do Sr. Presidente, Avelino
Reis;
- à Câmara Municipal de Vila Nova de
Famalicão, nomeadamente o Dr. Leonel Vieira e equipa
que consigo trabalha;
- e também, como não podia deixar de ser,
à Direcção do nosso Agrupamento de escolas, com
especial destaque à subdirectora, Dr.ª Elsa Carneiro,
que tem sido incansável na conquista de um lugar no
coração de todos para a Unidade.

Um muito obrigado
a todos que tornaram possível
um diferente recomeçar!
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As Professoras da UAEM - Elsa Gomes, Cândida Ferreira e Paula Ferreira

IN LOCO

ACTIVIDADES

Começou um ano novo
Os professores de Educação Musical
Regressamos à Escola, revemos os nossos amigos
Sabemos que podemos contar contigo afinal a Escola
e colegas... Que bom!!! Conscientes da necessidade que é Nossa.
há de um convívio saudável entre todos, convidámos toda
Temos a certeza que vais ADORAR!
a Comunidade Escolar a participar na Tuna da Escola.
COMPARECE!
A Tuna da Escola, como sabes, começou há mais
ou menos ano e meio, tem um vasto repertório e já
efectuou alguns espectáculos, dentro e fora da escola,
claro que com bastante sucesso…
Se sabes tocar algum instrumento, gostas de
cantar e queres dar a conhecer a tua escola aos outros,
comparece aos ensaios.
O ensaio da Tuna é às terças-feiras, das 17h00
às 17h45, na sala de Educação Musical, e está aberto
a todos os alunos, professores, assistentes técnicos e
assistentes operacionais.

1 de Outubro

Campeonato de Ortografia

Dia Mundial da Música

O Professor de Língua Portuguesa - António Vaz

O Dia Mundial da Música foi criado pela Unesco, em
1975. Este dia é muito importante porque homenageia
todas aquelas pessoas que permitem o desenvolvimento
da primeira arte - a Música - tais como compositores,
intérpretes, críticos musicais e todos os que apreciam
música.
A Escola E.B. 2,3 de Ribeirão também não deixou
este dia no esquecimento. Todos os alunos do 2º ciclo
elaboraram um marcador de livros, ilustrando-o com
belíssimos desenhos musicais.
Aqui vão alguns exemplos deste trabalho. Lamentamos, o facto de não podermos apresentar o trabalho
de todos.

Quando cheguei a
esta nova casa, que será
minha, pelo menos nos
próximos quatro anos,
deparei-me com uma
realidade social diferente.
C o m o p r o f e s s o r, s e i
que o conhecimento da
comunidade envolvente
é importante, de forma
a que o trabalho que se
possa desenvolver com os
alunos seja mais objectivo
e proveitoso.
Ao “folhear” o
Projecto Educativo do
Agrupamento, e agora
falo como professor
de Língua Portuguesa,
confrontei-me com um dos
campos de intervenção
prioritários apontado neste
documento: a ortografia.
Mais tarde, e no
momento em que o
Plano de Actividades
do Agrupamento para o
ano lectivo de 2009/2010
teria que ser aprovado,
pareceu-me que esta
competência estaria a

Os professores de Educação Musical desejam que
todos tenham um BOM ANO de trabalho!

ser descurada. Não digo
que não se trabalha a
ortografia com os alunos!
Parece-me é que será
importante criar neles
a vontade de escrever
mais e melhor, evitando
os erros.
Como tal, sugeri ao
Grupo Disciplinar, que
fosse implementado ao
longo do ano lectivo um
campeonato de ortografia
ao nível da escola, de
forma a que pudessem ser
premiadas as pessoas que
cometam menos “gafes”
ortográficas.
Os
prémios,
importantes para quem
os recebe, não deverão
ser o único motivo de
satisfação. Esta satisfação
deverá aumentar
significativamente
naqueles em que os
prémios os reconheçam
pessoas competentes
neste domínio da Língua
Portuguesa.
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IN LOCO

ACTIVIDADES

Jogar com as palavras

Projecto de Educação para a Saúde

Clube Escribomanias

Participa nos concursos!

O Clube Escribomanias iniciou o seu projecto
no passado mês de Novembro, promovendo diversas
actividades relacionadas com a época do ano. Este
clube é frequentado por cerca de 28 alunos do 2º ciclo e
funciona em dois blocos semanais de 45 minutos.
O Clube Escribomanias pretende desenvolver
a competência da escrita, despertando nos alunos o
interesse pela escrita, desenvolvendo a imaginação, o
gosto pelo acto de escrever e promovendo a criatividade.
Tem como princípios pedagógico-didácticos:
interagir continuamente com os alunos, explicitar com
clareza as regras de trabalho e facilitar a cooperação
entre pares.
É o espaço ideal para:
* desenvolver as potencialidades de cada um;
* desbloquear os alunos para as actividades
criativas;
* fazer perder o medo, para chegar a gostar de
conviver com as palavras;
* jogar com as palavras e descobrir o prazer desse
jogo;
* descobrir que as palavras podem, de cada vez,
mostrar uma nova face, um mundo diferente.

A equipa do Projecto de Educação para a Saúde, em
parceria com a área curricular não disciplinar de Estudo
Acompanhado, está a desenvolver dois concursos.
O Concurso Literário destina-se a promover a
escrita criativa, a fomentar a escrita em várias línguas,
a realçar a importância dos afectos na vida de cada ser
e a promover a descoberta de novos talentos.
O Concurso de Slogans destina-se a alertar para
os malefícios de uma vida com tabaco, desenvolver a
criatividade e o poder de síntese.
Os trabalhos devem ser entregues ao professor de
Estudo Acompanhado, até dia 26 de Fevereiro.
Os resultados dos concursos serão divulgados entre
os dias 3 e 7 de Maio, na página da Internet e no CRE,
e a entrega dos prémios terá lugar em data a anunciar.

As Coordenadoras - Ana Paula Pinto e Mónica Oliveira

Canção do Dia de Sempre
Mário de Miranda Quintana
Tão bom viver dia a dia...
A vida assim, jamais cansa...
Viver tão só de momentos
Como estas nuvens no céu...
E só ganhar, toda a vida,
Inexperiência... esperança...
E a rosa louca dos ventos
Presa à copa do chapéu.
Nunca dês um nome a um rio:
Sempre é outro rio a passar.
Nada jamais continua,
Tudo vai recomeçar!
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E sem nenhuma lembrança
Das outras vezes.

(Poeta, tradutor e
jornalista
brasileiro - 1906-1994)

IN LOCO

ACTIVIDADES

BE - À descoberta do mundo novo...
Visita à Biblioteca

Turma do 5ºF

No dia 19 de Outubro de 2009, a nossa turma foi
convidada a visitar a Biblioteca desta escola, durante a
aula de Estudo Acompanhado.
Inicialmente, ouvimos uma história sobre um burro
que desconhecia o mundo e partiu à sua conquista. De
seguida, conversámos um pouco sobre essa história
e comparámo-la com a nossa turma que estava à
descoberta do mundo novo da Biblioteca.
Vimos um PowerPoint sobre as regras da Biblioteca
e todos concordámos que a principal era o silêncio. Vimos
também o Blogue da Biblioteca que continha, entre outras
coisas, um filme sobre a Gripe A.
Para finalizar a visita, a nossa turma realizou um
pedipaper: a turma foi dividida em grupos de trabalho e a
cada um foi atribuída uma ficha com perguntas acerca do
funcionamento da Biblioteca. O objectivo desta ficha era
respondermos correctamente e no menor tempo possível.
Gostámos muito da visita à Biblioteca, porque
aprendemos várias coisas sobre o seu funcionamento,
nomeadamente, como requisitar um livro, como ver um

filme, ouvir música e fazer trabalhos de pesquisa nos
computadores.
O grupo que nos recebeu na Biblioteca foi bastante
simpático, atencioso e prestável.
À saída ofereceram-nos um marcador de livros!

Uma Corrida Marada - Ana Paula e Pedro Figueiredo
Em prosa...

Em verso...

EB 1 de Santa Ana SA4B, Sofia Carvalho

Turma 4º A (no Magalhães)

Era uma vez
Uma ratinha
Muito inteligente
Mas muito gordinha
Comia… Comia…
Sem nunca parar
Só comia lambarices
Fruta, nem pensar
Um dia em Física
De cansaço parou
Preocupada a professora
A mãe chamou.
A Rita está gordinha
Precisa ser lembrada
Deve comer sopinha
Para não ficar cansada.
Num divertido piquenique
Num dia de Verão
A ratinha descobriu
A importância da alimentação.

Na corrida marada
Só a lebre média ganhou
A ratinha fica encantada
E a vida dela mudou.

Ter cuidado com a alimentação
É dever de toda a gente
Comer de todos os alimentos
É ser inteligente.

Era uma vez uma ratinha que vivia em Ribeirão.
Ela era muito gordinha; gostava muito de comer; sempre
que podia, comia. A mãe fartava-se de lhe dizer que não
podia comer tanto porque poderia adoecer, mas ela não
ligava e continuava a comer todas as guloseimas do bar
da escola.
Um dia, a professora de Educação Física mandou-a
correr, mas ela não conseguiu. Por isso, a professora
chamou a mãe da ratinha à escola e contou-lhe o que
tinha acontecido, a mãe ficou preocupada.
Passados alguns dias, a família da ratinha resolveu
fazer um piquenique e convidou alguns amigos. E lá
foram todos até ao Gerês. Apreciaram a bela paisagem,
comeram e, depois, cada um foi fazer uma coisa diferente.
A ratinha e a mãe foram-se deitar nas ervas a ver
as nuvens. Até que a filha disse à mãe para reparar em
três nuvens que pareciam lebres a fazerem uma corrida
marada. A que estava à frente era magra e depressa se
desfez; a do meio, nem gorda nem magra, dominava a
corrida e ganhou e a gorda não consegui chegar ao fim.
De repente, a ratinha disse à mãe que não queria
ser mais gorda, mas sim como a nuvem do meio e que,
a partir dali, iria consultar a Roda ou a Pirâmide dos
Alimentos para ter uma alimentação saudável.
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IN LOCO

Uma encontro alegre e importante

No dia 7 de Outubro, fomos à sede do Agrupamento,
a convite da Coordenadora da Biblioteca. Fomos com
a nossa professora e a outra turma do 4ºano. Fomos
ver a apresentação do livro “ Uma corrida Marada”.
Quando chegámos, a professora Iolanda
Torres, Directora do Agrupamento, a professora Aurélia
Azevedo, Coordenadora da Biblioteca, e a autora Ana
Paula Figueiredo receberam-nos e deram-nos as boas
vindas.
Depois,sentámo-nos e a autora apresentou o livro
“ Uma corrida Marada”. O livro alerta para a importância
de uma alimentação completa e saudável.
A autora aconselhou-nos a comer alimentos
saudáveis e a ter o prato sempre colorido de alimentos.
No final, fomos comprar o livro autografado pela
autora.
Achei o livro alegre e importante.

EB 1 de Santa Ana SA4B - Pedro Jorge

OUTUBRO - Mês Internacional da Biblioteca Escolar
A International Association of School Librarianship (IASL) criou o “Mês Internacional da Biblioteca
Escolar”, que será celebrado no mês de Outubro de cada ano, em substituição do
Dia Internacional da Biblioteca Escolar.

Atenção e entusiasmo...
... na apresentação
No dia sete de Outubro, eu, os meus colegas, a
minha professora, a professora Graça e a professora
Manuela fomos à Escola E.B. 2,3 de Ribeirão assistir à
apresentação do livro Uma Corrida Marada.
A Directora do Agrupamento - Dra. Iolanda Sobral
Torres - apresentou a autora do livro, Ana Paula Figueiredo.
De seguida, a autora disse que o assunto falado
no livro era sobre como ter uma alimentação saudável;
contou a história de forma resumida; projectou imagens
e, por fim, explicou por que escreveu o livro.
No final deu uma sessão de autógrafos.
Esta visita foi feita para assinalar o Mês Internacional
da Biblioteca Escolar.
Agora estamos a ler o livro na escola.
Gostei muito e estou pronta para o ler.

EB 1 de Santa Ana SA4B - Cristiana
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Uma lição saudável

IN LOCO

A história de uma galinha

EB1 de Aldeia Nova -Turma do 3º ano

EB1 de Aldeia Nova, Turma do 4º ano

No dia 5 de Novembro, pelas 9h00, na Biblioteca
da EB1 de Aldeia Nova, assistimos à apresentação do
livro Uma Corrida Marada da autoria dos enfermeiros
Ana Paula e Pedro Figueiredo.
Gostámos muito do livro e da lição que aprendemos
sobre alimentação saudável.
Os dois enfermeiros ainda nos explicaram como
devemos cuidar da higiene pessoal.

Na Biblioteca da EB1 de Aldeia Nova, vimos um
power point sobre a “Galinha Pitanga”. Essa história foi
inventada pelos enfermeiros Ana Paula e Pedro Figueiredo.
Fala de uma galinha que queria ter dentes como
os humanos. Conseguiu ter dentes e cuidava deles muito
bem. Lavava-os três vezes por dia, depois das refeições,
e até foi à dentista.
Fizemos trabalhos sobre a história, que achamos
muito bonita e engraçada, e sugerimos aos dois autores
que escrevessem um livro sobre ela.

Comemoração do Magusto
Jogos e castanhas animam o dia

Feira Outonal
No dia 10 de Novembro, a EB1/JI de Lousado
organizou uma Feira Outonal. Os alunos levaram para
a escola produtos do Outono, como frutas, legumes,
flores, doces, plantas…
No dia da feira, vestiram-se a rigor, para venderem
os seus produtos. Abriram a feira a toda a Comunidade
Educativa, ao som da concertina e de cantares alusivos
ao Outono.
Ao longo do dia, foram muitas as pessoas que
participaram activamente nesta actividade, através da
compra e venda de produtos.
A feira foi um sucesso e todos contribuíram com
empenho e entusiasmo!

O magusto na nossa escola foi muito divertido, porque
fizemos actividades engraçadas.
O primeiro jogo que jogámos foi o das cadeiras; o
segundo foi a dança das laranjas; o terceiro foi um jogo que
nós, com uma bola, tínhamos de deitar garrafas ao chão;
o quarto foi o jogo das andas; o quinto foi o dos atilhos e
o sexto foi o jogo dos sacos.
Depois dos jogos, fomos lanchar e comer castanhas
assadas. Pusemos as castanhas numa caixinha que
fizemos com a professora das Artes Plásticas.
No fim da festa, fomos almoçar e regressámos a casa.
EB1 Aldeia Nova, Luís Miguel, 4º ano
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Entrevista
Professor Bibliotecário

Coordenadora fala do novo cargo

‘ Ler é poder!
Mesmo que alguns
possam pensar o
contrário, para se
ser bom aluno,
até nas disciplinas
mais científicas
e tecnológicas, é
determinante serse um bom leitor. ‘
Através da Portaria n.º 756/2009 de 14 de Julho (Diário
da República, 1.ª série — N.º 134 — 14 de Julho de
2009), o Ministério da Educação (ME) definiu um perfil
específico para o cargo de professor bibliotecário, ou seja,
estabeleceu as regras para a designação de docentes
para a função de professor bibliotecário.
Sabemos ainda que, em cada agrupamento ou escola,
é criada uma equipa que coadjuva os professores
bibliotecários.
Sabias que no nosso Agrupamento é a professora Aurélia
Azevedo que desempenha as funções de coordenadora
dos professores bibliotecários?
Quantos professores bibliotecários há neste
Agrupamento?
Este ano, somos três professoras bibliotecárias. Desde
a sua integração na Rede das Bibliotecas Escolares,
em 1999, que a escola tem lutado por um dos principais
objectivos deste programa: assegurar a existência de uma
biblioteca, ou serviço de bibliotecas, em todas as escolas,
para garantir a institucionalização do trabalho realizado
pelas escolas e pelos seus professores responsáveis
e pela gestão funcional e pedagógica das bibliotecas,
em articulação com o Gabinete da Rede de Bibliotecas
Escolares. Assim, este Agrupamento passa a contar
com uma professora bibliotecária por cada biblioteca
integrada neste programa: escola sede, Aldeia Nova e
Souto (Fradelos).
Trata-se de garantir que a biblioteca escolar se assuma, no
novo modelo organizacional das escolas, como estrutura
inovadora, funcionando dentro e fora da escola, capaz
de acompanhar e impulsionar as mudanças nas práticas
educativas, necessárias para proporcionar o acesso à
informação, ao conhecimento e ao seu uso, exigidos pelas
sociedades actuais.
Têm-se destacado projectos que, claramente, evidenciam
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um bom uso da biblioteca e reflectem um investimento
significativo em trabalho e qualificação, por parte dos
coordenadores e das equipas da biblioteca escolar.
De todas as funções inerentes ao cargo de professora bibliotecária, destaca alguma(s) pela sua
importância?
De todas as funções a que mais me agrada é a divulgação dos livros, a promoção da leitura e animação
cultural. Fazer chegar junto dos alunos toda a informação relativa à Literatura Juvenil e conseguir despertar
neles o prazer de ler é um desafio que assumi desde
que sou professora de Língua Portuguesa.
É fácil ser professora bibliotecária na escola sede
que conta com cerca de 1140 alunos e ter de promover a articulação das actividades da biblioteca com
os objectivos do projecto educativo, do projecto
curricular de agrupamento/escola e dos projectos
curriculares de turma - uma das funções do cargo?
Porquê?
Não é muito fácil, mas como estamos aqui para que os
nossos alunos se tornem cidadãos cultos e autónomos,
é preciso fazer um trabalho de articulação com todos os
elementos da Comunidade Educativa. Para além das
competências técnicas de gestão, de recursos físicos
e humanos e de informação, a professora bibliotecária
tem um alargado conjunto de competências pedagógicas, para as quais se exige que trabalhe colaborativamente com todas as estruturas do agrupamento/escola,
através da participação no Conselho Pedagógico, em
Conselhos de Departamento, em Conselhos de Docentes, em reuniões informais... e, naturalmente, também
com as famílias e toda Comunidade Escolar alargada.
Quais as principais funções de um coordenador
dos professores bibliotecários?
O coordenador dos professores bibliotecários tem que
apoiar as iniciativas promovidas pelas outras bibliotecas do Agrupamento; estabelecer redes de trabalho
cooperativo; desenvolver projectos de parceria com
os elementos da Comunidade Educativa. Deve ainda
conhecer as dinâmicas do Agrupamento; ter uma
perspectiva de conjunto e conseguir articular com as
diversas estruturas e parceiros educativos. Deve também ser dotado de doses de criatividade, de organização e de paixão pelo que faz. Deve ser um estratega,
apaixonado pelos livros, pela leitura e pelos autores,
catapultando professores e alunos para a aventura da
leitura, levando-os a descobrir as potencialidades da
biblioteca no sucesso educativo dos alunos.
Vários estudos internacionais mostram que
existe uma correlação muito significativa entre
a existência de uma biblioteca numa escola e o
sucesso escolar dos seus alunos. Concorda?

IN LOCO

Porquê?
Concordo totalmente! Não tenho dúvida nenhuma que um
aluno que lê é potencialmente um bom aluno. Enquanto
lê, o aluno está a trabalhar várias vertentes: o raciocínio,
a leitura, a imaginação, o enriquecimento do vocabulário,
a expressão escrita, a aquisição de informação e de
conhecimentos e a própria ortografia. Ler é poder! Mesmo
que alguns possam pensar o contrário, para se ser bom
aluno, até nas disciplinas mais científicas e tecnológicas,
é determinante ser-se um bom leitor. Veja-se o caso
de alguns escritores como António Gedeão, Miguel
Torga, Fernando Namora ou Lobo Antunes, homens das
ciências exactas e da medicina, que se afirmaram pelo
seu desempenho no mundo das Letras. Mesmo para se
ter um bom desempenho a Matemática, é importante
saber interpretar, saber ler. É frequente ouvir-se dizer
que os alunos portugueses têm um mau desempenho
a Matemática por não saberem interpretar. Ora, para se
desenvolver esta competência, é importante praticar a
leitura. Os hábitos de leitura não são inatos, aprendemse e ensina-se a ler e essa tarefa pode passar pela
biblioteca. Só com bibliotecas atraentes, modernas,
inovadoras e bem equipadas, será possível atrair leitores
e motivá-los para a leitura.
José Silva e Paulo Carvalho, 8ºE

Gosta do que faz? Porquê?
Gosto muito, porque sempre foi um sonho trabalhar
com jovens.
Trocaria este cargo por um outro? Porquê?
Todos os cargos desta escola são muito importantes.
Cada elemento desta escola é indispensável na
sua função. Eu gosto muito do que faço e sinto-me
reconhecida nas minhas funções.
Os alunos frequentam este espaço com regularidade?
Os alunos frequentam muito este espaço, pois
procuramos dar resposta a todos os seus pedidos.
São essencialmente do 2º ou 3º ciclo? Há alguma
explicação para esse facto?
Todos procuram a Biblioteca, mas noto que os alunos
dos 5º e 6º anos estão mais receptivos às actividades da
Biblioteca e isto talvez porque, nesta idade, são menos
autónomos e sentem-se mais protegidos neste espaço.
Os alunos do 3º ciclo procuram a Biblioteca sobretudo
para realizar os trabalhos escolares.
O que procuram mais? Livros? Filmes? CDs?
Computadores?
Os livros são a grande aposta da Biblioteca, por isso são
de longe os mais procurados, mas a Biblioteca tem sido
equipada com novos computadores para dar resposta
às muitas solicitações dos alunos.
Há muitos leitores nesta escola?
Sim, porque apostamos muito na divulgação da
Literatura Juvenil.

Biblioteca Escolar

DO OUTRO LADO...
Tr a b a l h a r n m a e s c o l a e n u m a b i b l i o t e c a e m
particular pressupõe um trabalho em equipa. A
D. Alexandrina - assistente operacional - é uma
das pessoas que integra a equipa do CRE e que
conhece muito bem o espaço, já que lá trabalha
há quase 15 anos.
Há quanto tempo trabalha no CRE?
Trabalho na Biblioteca há 14 anos.
Actualmente, que funções exerce neste espaço?
Atendo alunos, professores e funcionários; procuro
que haja um bom ambiente de trabalho na sala; faço
empréstimo domiciliário e também para as salas de
aulas. Faço ainda a informatização do acervo da
Biblioteca.

Mudaria alguma coisa no CRE? O quê?
Sim, aumentava o espaço, porque tem horas em que a
Biblioteca está muito cheia e custa-me dizer aos alunos
que não há lugares.
José Silva e Paulo Carvalho, 8ºE

“Viajar pela leitura
sem rumo, sem intenção.
Só para viver a aventura
que é ter um livro nas mãos.”

Clarice Pacheco

(1989-2002) - jovem escritora brasileira
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ACTIVIDADES

Reportagem

No palco com Duques e Cenas

Cristiana Figueiredo, 8ºE

Sabias que às terças-feiras, das 16h00 às 18h35, há um grupo de alunos da tua
escola que se junta, para preparar as peças de teatro, que representamos para ti?
O Clube de Teatro Duques e Cenas é gerido pelas professoras Esmeraldina
Carneiro e Lurdes Oliveira. Sabias que a professora Esmeraldina Carneiro é uma docente
aposentada, que gosta tanto da escola e dos alunos que continua a trabalhar connosco?!
Certamente, já viste alguma peça representada pelos nossos alunos. Mas, já
imaginaste o trabalho e esforço que fazem até os veres no palco?
Antes de entrar em cena, o treino é duro. Depois de escolhidas as personagens,
que cada um irá representar, há que ler a peça com atenção, praticar as vozes, ou seja,
“entrar na personagem”.
O próximo passo é ensaiar em palco. Aí, é necessário estar muito mais concentrado.
Todos os detalhes, gestos e adereços são fundamentais.
Os técnicos também desempenham um papel muito importante e, normalmente,
são alunos da escola que o desempenham. As luzes e os sons dependem deles!
Numa apresentação, os actores têm de ir vestidos a rigor, de acordo com as
suas personagens. Para isso, temos o guarda-roupa. Algumas roupas são feitas,
propositadamente, para uma determinada peça! Quem nos ajuda no guarda-roupa é a
professora Esmeraldina e a D. Sandra (assistente operacional que está na Biblioteca).

Dia dos Avós

Troca de Afectos
Este dia foi vivido com muita alegria. A troca de
afectos foi bem visível. Os netos, com grande entusiasmo,
prepraram um dia festivo para oferecer aos Avós.
Com carinho, receberam os seus avós que, na
grande maioria, estiveram presentes e saborearam os
seus afectos. Depois de um pequeno momento de música,
os netos ofereceram um fatia de bolo de iogurte, feito por
eles, e um copinho de sumo aos avós.
Com ar de satisfação, os avós receberam estes
gestos carinhosos e manifestaram o seu agrado pela
festinha apresentada.
Não deixou de ser salientada a importância de
reforçar os laços afectivos entre avós e netos, que são
tão importantes para o crescimento e equilíbrio emocional
das crianças.
Jardim de Infância do Sapugal

Fernando Pessoa

Ao ver o neto brincar,
Diz o avô, entristecido:
«Ah, quem me dera voltar
A estar assim entretido!
«Quem me dera o tempo quando
Castelos assim fazia,
E que os deixava ficando
Às vezes p'ra outro dia;
«E toda a tristeza minha
Era, ao acordar p'ra vê-lo,
Ver que a criada já tinha
Arrumado o meu castelo».
Mas o neto não o ouve
Porque está preocupado
Com um engano que houve
No portão para o soldado.
E, enquanto o avô cisma, e triste
Lembra a infância que lá vai,
Já mais uma casa existe
Ou mais um castelo cai;
E o neto, olhando afinal
E vendo o avô a chorar,
Diz, «Caiu, mas não faz mal:
Torna-se já a arranjar».
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Projecto de Orientação Escolar e Profissional
O Professor - José Campos
Este projecto é constituído por actividades de
preparação, promoção e integração de experiências de
exploração vocacional, com vista à tomada de decisão
relativamente à escolha que os alunos devem efectuar,
após a conclusão do 9º ano de escolaridade e à construção
de projectos escolares e profissionais.
Objectivos Gerais:
- Promover a Orientação Escolar e Profissional;
- Promover o Auto-Conhecimento;
- Aumentar o desenvolvimento de competências;
- Promover actividades de Despiste Vocacional;
- Aumentar a motivação escolar, facilitando a progressão de estudos;
- Sensibilizar para a necessidade de Qualificação
Profissional;
- Facilitar o processo de tomada de decisões dos
alunos;
- Aumentar o envolvimento dos Pais/Encarregados
de Educação e Professores.
A equipa de trabalho tem a seguinte constituição:
Coordenador - José Campos; colaboradores directos Filipa Soares (psicóloga deste Agrupamento); Cláudia
Costa (psicóloga da Câmara Municipal de VNF); Sabina
(técnica do PROFIT); Directores de Turma e Professores
que leccionam a Área de Projecto das turmas de 9º ano.
Acções a Desenvolver:
a) Sessão de sensibilização e informação a
Directores de Turma/Professores de Área de Projecto;
b) Sessões de sensibilização e informação aos
alunos do 9º ano;
c) Sessões de sensibilização e informação a Pais/
Encarregados de Educação;
d) Sessões de Orientação Escolar e Profissional;
f) Acção de Formação em Técnicas de Procura
activa de Emprego;
g) O Profissional na Escola;
h) Visitas às Escolas Profissionais;
i) Mostra das Profissões (Quinzena da Educação);
j) Mostra Tecnológica dos Cursos Profissionais;
K) Sessões de Informação relacionadas com a
Oferta Educativa/Formativa do concelho e dos concelhos
vizinhos;
l) Elaboração e Exposição de trabalhos sobre as
profissões no âmbito de projectos desenvolvidos em
Área Projecto;
m) Desfile das Profissões (Actividade a definir
oportunamente) que abrange todas as turmas do 9º ano;
n) Apoio às matrículas de 10º ano;
o) Acompanhamento do percurso escolar dos

alunos, ao longo do Ensino Secundário.
No final de cada ano lectivo que constitui o ciclo de
formação do ensino secundário, serão feitos contactos com
cada aluno, com vista à obtenção de informações sobre
o grau de satisfação acerca dos cursos que frequentam,
o aproveitamento e os percursos escolares/profissionais
subsequentes.
O cronograma de todas as acções já foi
estabelecido e entregue aos Directores de Turma e
professores de Área de Projecto. As actividades estão
distribuídas ao longo do ano lectivo e estão concentradas
nos 1º e 2º períodos.

Projecto

Empreendedorismo na Escola
No âmbito da parceria estabelecida entre o
Agrupamento de Escolas de Ribeirão e o Profit, procedeuse à inscrição de várias turmas na acção 4 do projecto:
Empreendedorismo na escola.
Trata-se do programa Júnior Achievement
(Aprender a Empreender), pioneiro no concelho de
Famalicão e que vai ser operacionalizado em 6 turmas
do 1º ano, 3 do 2º ano e em todas as turmas do 8º ano de
escolaridade.
Para o 1º ano, o projecto é aplicado em 5 sessões
e submete-se à temática “A família”. Identifica o que é
uma família e o seu funcionamento.
Os alunos do 2º ano trabalham o tema “A
comunidade”. Os alunos são orientados no sentido da
descoberta da comunidade e aborda-se ainda o dinheiro
e a sua importância, bem como a responsabilidade que
os cidadãos têm no bem-estar económico da comunidade.
As turmas do 8º ano trabalham a temática:
“Economia para o sucesso”, em Área de Projecto. É o
1º programa a ser implementado em Portugal. Fornece
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Projecto Pense Indústria 2.0
O Professor - José Campos

informações práticas sobre finanças pessoais e sobre a
importância de identificar objectivos de educação e carreira, baseados em interesses, valores e qualidades dos
alunos.
Os alunos trabalham o conceito de auto-conhecimento; identificam carreiras de interesse e o modo como
são classificadas no mundo do trabalho; identificam e
explicam os momentos em que é importante o processo
reflexivo na tomada de decisões; são estimulados a valorizar a importância de continuar na escola e de prosseguir
estudos; são sensibilizados para reconhecerem que um
orçamento equilibrado é importante para toda a gente;
aprendem a distinguir rendimento bruto de rendimento
líquido e identificam modos de equilibrar um orçamento.
Pretende-se que identifiquem custos de oportunidade associados ao pagamento a pronto e a crédito; as vantagens
e desvantagens do crédito e os benefícios dos seguros.
Acreditamos que se trata de um conjunto de actividades muito pertinentes (reflexão e trabalhos sobre:
a família, a comunidade e a economia para o sucesso)
que ajudam a consciencializar e a formar as crianças e
os jovens para realidades do quotidiano de cada um de
nós.
Trata-se de um projecto cujo custo por turma do
3º ciclo ronda cerca de mil e quinhentos euros, totalmente
suportados pelo Profit.
A Associação Aprender a Empreender – Junior
Achievement Portugal é uma organização sem fins
lucrativos, fundada em Setembro de 2005. Desenvolve
e promove o Empreendedorismo, o gosto pelo risco, a
criatividade e a inovação das próximas gerações. São
estes os requisitos obrigatórios para o desenvolvimento
de Portugal e para o aumento qualitativo e quantitativo
de iniciativas empresariais.
O Professor - José Campos

FELIZ NATAL a TODOS

16

O Citeve – Centro Tecnológico das Indústrias
Têxtil e do Vestuário de Portugal estabeleceu uma
parceria com a Escola E. B. 2, 3 de Ribeirão, enquadrada
como complemento da Orientação Escolar e Profissional
e, na sua acção formativa, a operacionalizar em Área
de Projecto na Escola de Ribeirão, pretende transmitir
aos jovens de todas as turmas dos 8º e 9º anos de
escolaridade, num total de 374 alunos, uma nova imagem
da indústria, associando-a a valores positivos e a um futuro
profissional atractivo, através da abordagem criativa de
temas relacionados com a indústria e com as profissões
a ela associadas, de forma inovadora. Pretende-se,
assim, fomentar nos jovens o gosto pela indústria.
Em concreto, haverá sessões de sensibilização
onde poderão experimentar algumas tecnologias
e trocar opiniões sobre a actividade industrial, as
profissões técnicas e as tecnologias inerentes.
Nestas sessões de formação, serão abordados
diversos temas sobre a indústria como, por exemplo,
ambiente e energia, higiene e segurança no trabalho,
tecnologias inovadoras aplicadas em Portugal, robótica,
empreendedorismo, modelação em 3D, entre outros temas.
Todos os custos do Projecto são suportados
pelo Citeve e estes contactos com a realidade industrial
pretendem sensibilizar os jovens para a necessidade
de apostarem numa formação escolar e profissional
rigorosa e séria que lhes permita uma boa preparação
para o ingresso, a médio prazo, no mercado de trabalho.

PRODUÇÃO ESCRITA

Acrósticos

Cá por mim eu sou muito mimalha.
Linda? Um pouco.
Amiga de toda a gente.
Uma carinha redondinha e o resto do corpo também.
Digo bom-dia, às vezes.
Imaginativa, sempre.
As minhas professoras e professores são simpáticos.

Francisca é o meu primeiro
nome
Raciocínio tenho pouco
Alguns dias sou pouco
amorosa outros não
Nunca me chateio com o meu
irmão
Chata não sou muito
Inteligente sou um pouco
Se não me porto bem, o
Castigo é para onde eu vou
Adoro a minha turma porque
é divertida.

Preta? Não sou preta nem branca, morena sim.
Eu gosto muito de brincar, na escola e em casa.
Rica? Nem rica nem pobre.
E a minha família é amorosa.
Inglaterra. Gostava de ir mas ainda sou muito nova para viajar. Sabe toda a gente que eu
sempre
Risonha, sempre.
Adorei a minha vida e as
A minha turma é pequena e ``fixe ´´.
coisas assim.
Cláudia Pereira, n.º 5, 5ºE

Vítor um nome pequeno e bonito.
Imagino que sou bom a jogar futebol.
Tenho 10 anos.
Ovos, gosto muito.
Recordo-me de quando era gordo e tinha caracóis.
Dou sempre presentes no Natal aos meus amigos.
Ando sempre a passear nas férias.
Minha mãe deixa-me andar de bicicleta.
Indico muitas coisas à minha família.
Ando no 5º ano.
Os meus professores são muitos e eu gosto deles.
Vítor Damião, n.º 14, 5ºE

Inteligente é uma característica
Não gosto de comer
E gosto de dançar
Sonhadora
Risonha
Observadora
Carinhosa e com sentido de
Humor
Amorosa

Inês Rocha, n.º 8, 5ºE

Diogo é o meu nome. A minha
Irmã chama-se Diana. O meu
pai usa

Óculos, mas eu
Gosto dele assim

mesmo e

estou
Orgulhoso disso

Antes
Levava muitos raspanetes da
minha mãe mas depois

Vim para esta
Escola e já não levo
Sabes?
Diogo Alves, n.º 6, 5ºE

Francisca Sá, n.º 7, 5ºE

Como escapar à Gripe A
Turma do 4º A da EB 1 de Santa Ana

Não comas nada dos outros, guloso
Espirra para um lenço
Tem cuidado com o vírus
Que é muito contagioso
Para não teres a gripe A
Não dês apertos de mão
Não deves ficar zangado
É apenas por protecção
Tem cuidado com a gripe A
Não é uma gripe qualquer
É preciso lavar as mãos
E ter lenços de papel
Temos de ter cuidado
Pois esta gripe veio para ficar
Anda bem alimentado
Lava as mãos para desinfectar
Escapa à gripe A
Sem abraços e apertos de mão
Mas com sabão e água
Para a nossa protecção
Da gripe A vou escapar
Muito cuidado vou ter
As mãos vou lavar
Sempre antes de comer
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Quadras de S. Martinho
Dia onze de Novembro
É dia de S. Martinho
Come-se a castanha assada
E mais o caldo verdinho.
Clara Silva, 6º F		
Castanhas, castanhinhas,
Boas e douradinhas
Vou comê-las todas
Porque são só minhas.
Beatriz Lourenço, 6º F

Quero ir ao S. Martinho
E andar em volta da fogueira
Sujar a cara de carvão
Nesta grande brincadeira.
Nuno Oliveira, 6º F

Tenho duas castanhas
Para ti meu menino
Em troca quero um beijo
Neste dia de S. Martinho
Duarte, 6º F		

No dia de S. Martinho
O Sérgio vem visitar
A sua amiga Tânia
Para com ela trabalhar.
Sérgio Moreira, 6º F

Neste dia de S. Martinho
Tão alegre e soalheirinho
Vamos saltar à fogueira
Comer castanhas e beber vinho.
S. Martinho, S. Martinho
Castanhinha, castanhinha
Sai lá do teu dono
Que tu és minha.
S. Martinho, S. Martinho
Vai à adega
E prova
O vinho.
S. Martinho deste o nome,
À terra da minha gente
Vai à adega, bebe vinho
E come castanha quente.
Meu lindo S. Martinho
Tão alegre e bonitinho
Vem saltar à fogueira
Comer castanhas e beber vinho.
João Oliveira, 6ºF

Provérbios de S. Martinho
Quem bebe no S. Martinho, faz de velho e de menino.
Se o Inverno não erra caminho, teme-lo pelo S.
Martinho.
Miguel Ribeiro, 6º F

Castanhas quentinhas
No lume a estalar
Pelo S. Martinho
Vou comer até fartar.
Joana Vieira, 6º F

No dia de S. Martinho,
Toda a gente comemora.
Comem-se as castanhas,
E prova-se o bom vinho.
S. Martinho foi amigo,
Do pobre que encontrou,
Dividiu a sua capa,
E ele lhe agradeceu.
Por isso nesse dia,
O sol brilha no céu,
Para lembrar aos homens,
O que o pobre agradeceu.
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Rafael Cruz, 6ºF

A cada bacorinho vem o seu S. Martinho.
As geadas de S. Martinho levam a carne e o vinho.
Gonçalo Gomes, 6º F

SABERES & SABORES

Curiosidades do CLUBE de HISTÓRIA

Especiarias/Produtos Orientais e Plantas Medicinais
Sabias que...

A Professora - Goreti Dias

…na composição das
pastilhas elásticas entra
o gengibre? Mas cuidado!
O consumo abusivo pode
provocar cáries dentárias…
se tiverem açúcar!
…algumas
dentífricas
gengibre?

tempo;
…o café forte adicionado
a um pouco de amoníaco
é eficaz para tirar o lustro
do vestuário?

…as borras do café são um
p a s t a s óptimo produto para limpar
c o n t ê m garrafas velhas, vasos de
vidro e de cristal?

...os torrões de açúcar
previamente impregnados
de sumo de limão aliviam
as constipações?
…algumas folhinhas de
salsa colocadas sobre os
cortes e apertados com um
adesivo param rapidamente
… se adicionares ao café a hemorragia?
um pouco de chocolate
em pó, gengibre, canela, …que as ervas podem ser
baunilha ou noz-moscada, secadas no microondas,
o seu sabor torna-se ainda na potência máxima, sobre
papel absorvente, durante
mais sublime?
2 ou 3 minutos? Depois
…o óleo da canela era guardam-se em frascos
usado na medicina para com tampa.
tratar dores de estômago,
cólicas, mau hálito, para … o alecrim queimado
abrir o apetite e confortar absorve a humidade das
casas, afugenta os insectos
o estômago?
e purifica o ar?
…na Inglaterra não se
dispensa o famoso “Chá … o alecrim guardado com
d a s 5 ” d e v i d a m e n t e a roupa evita que esta seja
misturado com leite (hábito devorada pelas traças?
que data do Século XVI,
introduzido na corte inglesa … a camomila ajuda a
pela princesa portuguesa purificar a pele?
D.Catarina de Bragança,
filha do nosso rei D. João … o tomilho é excelente
para tonificar a pele com
IV)?
excesso de gordura?
…se usa açúcar na
produção de papel, de … lavar o cabelo com uma
tinta, de detergentes e de infusão de camomila (3
têxteis? E até para fazer colheres de flores num
litro de água) torna-o mais
graxa de sapatos?
claro?
o
alecrim
é
…se deitares uma pintada …
de açúcar na jarra das tradicionalmente usado
flores, verás que tens para enfeitar as casas no
uma jarra para muito mais Natal?
…quem sai do dentista traz
a boca a cheirar a cravinho
porque este é considerado
um óptimo desinfectante?
… o puré de batata melhora
com uma pintada de nozmoscada?

… a cebola dá sorte e
é usada na véspera de
Ano Novo, enchendo-se
12 cascas de cebola com
sal? O ano será de seca
ou chuvoso, conforme o
sal permaneça seco ou
molhado!
… quando se guarda
metade de uma cebola
deve-se untar a parte
cortada para se conservar
fresca durante mais
tempo?
… a cebola cozida é um
excelente laxante?
…
as
crianças
costumavam usar colares
de alho para se proteger
do mau olhado, da icterícia
e dos parasitas?

Cenoura

Alho

Hortelã

Cidreira

Salsa

Medicina Doméstica
Chá para combater o enjoo nas viagens
Pegue num pedaço de gengibre do tamanho de uma
avelã, pele-o e corte-o às fatias. Ponha-o numa chávena
com um pouco de açúcar. Encha a chávena com água a
ferver e deixe repousar durante 5 minutos. Bebe cerca
de meia hora antes da viagem.
Xarope de cenoura para o alívio da tosse
Corte a cenoura, coloque-a num recipiente de barro ou
de vidro e cubra-a com algumas colheres de açúcar ou
mel. Deixe macerar durante 24 horas, coe o líquido por
um passador e beba-o de manhã e ao deitar.
Mezinha de combate às frieiras
Ferve-se 1 litro de água e um punhado de folhas de louro
(com as pontas viçosas), durante 15 minutos. Passa-se
por um pano e com o produto daí resultante lava-se as
mãos de manhã e à noite.
Infusão para constipações
Ferva num litro de água com 2 ou 3 folhas de eucalipto,
uma colher de folhas de louro secas e cortadas em
pedacinhos. Coe, adoce com bastante mel e beba ao
deitar. Transpirará bastante ao longo da noite e sentirse-á melhor no dia seguinte.
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Lengua Española
As Professoras - Joana Abreu e Lucélia Moreira

Diviértete con los siguientes chistes.
Entre amigos:
- yo siempre me levanto cada día a las 3.
Y el otro dice:
- ¿A las 3?, ¿y cómo lo haces?
- Pues hago 1, 2, 3 y me levanto.
En la escuela:
- Jaimito, dime una palabra que empiece por “j”.
- “Ayer”, señorita.
- Muy mal, Jaimito, tienes mala nota.
- ¿Es que “ayer” no fue jueves?
Dos ladrones, en medio de un asalto:
– ¡Viene la policía!
Y el otro dice:
- ¡Saltemos por la ventana!
-¡Pero si estamos en el piso 13!
- ¡Este no es momento para supersticiones!

Langue Française
Quizz de Noël
Reconstituer les mots.
1.Noël est une fête
______________ (I N É H N E E R I C T)
2. Cette fête est célébrée le 25 de quel mois?
______________ (M C E É D R E B )
3. Quelle arbre décore-t-on à Noël?
______________ (P N S I A)
4. En France, quel animal mange-t-on à Noël?
______________ (D E N D I)
5. Comment s’appelle l’homme au costume rouge
qui apporte les cadeaux?
______________ (Ë E R N È P L O)
6. Dans le Nord de la France, la Belgique et
Pays-Bas, les cadeaux sont apportés par qui?
______________ (I N C L A N T I S A O S)
7. À quelle heure a lieu la messe de Noël?
_____________ (I T I U N M )
8. Que met-on au pied du sapin de Noël?
_____________ (C E C È H R)

Había tres amigos que se llamaban Tonto, Nadie
y Ninguno.
Tonto va y le dice al policía:
- Nadie se cayó al pozo y Ninguno lo está ayudando.
Entonces el policía le responde:
- ¿Usted es tonto?
- Sí, ¡Mucho gusto!

Encuentra siete palabras ocultas que son gentilicios españoles.

Asturiano
Balear
Cubano
Extremeño
Uruguayo
Valenciano
Vasco
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O HALLOWE’EN NA NOSSA ESCOLA

Joana Silva, Margarida Torres, 9ºA

Uma das lendas do Hallowe’en tem origem nos
Celtas. Este povo acreditava que os falecidos naquele
ano regressariam à procura de um corpo onde pudessem
reencarnar para viver o ano seguinte. Eles consideravam
o dia 31 de Outubro a última hipótese de voltar à vida.
Para que os seus corpos não fossem possuídos,
os celtas apagavam as tochas e fogueiras de suas
casas, para que estas se tornassem sombrias. Vestiamse de fantasias e desfilavam ruidosamente, sendo
tão destrutivos quanto possível, com a finalidade de
amedrontar quaisquer espíritos.
No dia 30 de Outubro, a Escola E. B. 2/3 de
Ribeirão proporcionou aos alunos actividades alusivas
ao Hallowe’en. Durante todo o dia, uma das actividades
apresentadas foi o visionamento do videoclip da música
do cantor Mickael Jackson, “Thriller”.
Também foi proposta outra actividade que esteve
a cargo dos alunos do 3º ciclo. Estes disponibilizaram o
seu tempo extra-curricular para fazerem pinturas faciais
noutros alunos.
As “estatísticas a olho nú” demonstram que os
alunos mais receptivos a esta actividade pertenciam ao
2º ciclo. E com que orgulho ostentavam aquelas pinturas!
Esteve em curso uma terceira actividade, que

desafiava todos os alunos da escola a usarem a sua
imaginação para a concepção de um chapéu de bruxa.
Foram poucas as turmas que não participaram nesta
actividade e, tal como a organização calculava, a adesão
a esta acção correspondeu às expectativas.
Assim o afirma o professor de Inglês, José
Carlos Cunha: “O que ressalta deste concurso é, não só
a grande quantidade de chapéus que foram a concurso,
mas também a criatividade e o entusiasmo que os alunos
demonstraram.”
Os chapéus que se evidenciaram e acabaram
por ganhar a simpatia do júri pertencem, no 2º ciclo, à
turma 6ºF e no 3º ciclo, à turma 8ºD. No entanto, todas
as outras turmas estão de parabéns pelo seu empenho.

Notícias do Laboratório de Línguas

Dia Europeu das Línguas

Tomando em consideração a importância crescente
da língua inglesa na vida futura dos nossos alunos, e
também o desenho curricular do 8º ano que contempla
apenas um bloco semanal para a leccionação desta
língua, os professores de Inglês decidiram propor um
plano, especialmente dirigido aos alunos deste 8º ano de
escolaridade, e que funcionará no Laboratório de Línguas.

O Dia Europeu das
Línguas (DEL) foi criado
durante o Ano Internacional
das Línguas, em 2001.
Todos os anos, o dia
26 de Setembro passou a
ser uma forma de juntar as
pessoas, através da Europa
inteira, na celebração da
diversidade linguística,
riqueza inestimável da
Humanidade.
Lançado pelo Conselho
da Europa, a comemoração
do DEL visa essencialmente:
- chamar a atenção do
públicosobre a importância da
aprendizagem das línguas
e da sua diversificação
( desenvolvimento d o
plurilinguismo);
- sensibilizar o s
cidadãos para a existência
e para o valor de todas as
línguas faladas na Europa;
- manter e favorecer a
rica diversidade linguística

O enquadramento deste plano é o seguinte:
- Cada turma poderá frequentar este espaço durante
45 minutos por semana que terá, sempre que possível,
a supervisão do professor que lecciona a disciplina de
Inglês;
- A frequência não é obrigatória mas influencia a
avaliação no item “PARTICIPAÇÃO” (incluído na parte
ATITUDES E VALORES);
- Os alunos cumprirão um plano de trabalho por
módulos em que cada módulo incluirá vocabulário ou
gramática; cada aluno terá o seu próprio ritmo de trabalho;
no final de cada módulo haverá um teste; se o aluno for
avaliado positivamente nesse teste passará ao módulo
seguinte; se não, praticará mais algum tempo os temas
do primeiro módulo;
- Haverá uma folha para o registo de presenças e
da progressão do aluno; os Encarregados de Educação
serão avisados da falta de assiduidade dos seus
educandos.

da Europa;
- f avorecer a
aprendizagem d a s
línguas ao longo da
vida a fim de responder
às transformações
económicas, sociais
e culturais na Europa,
contribuindo igualmente
para a realização pessoal.
No dia 28 de
Setembro, algumas turmas
comemoraram o Dia
Europeu das Línguas,
através de actividades
diversas. 			
Os 27 EstadosMembros e as 23 Línguas
oficiais da UE foram temas
dominantes.
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1

2

3
4

5

6

8

7

9

10

Across
1. Jingle _____.
4. Send a Christmas ____.
5. Mr. Claus.
7. Stingy old man.
10. Animals that pull the sleigh.

Down
2. Something to put at the top of the tree.
3. It covers your window.
4. _____ cane.
5. It hangs above the fireplace.
6. Egg ___. A Christmas drink.
8. Santa’s helper.
9. The presents are under the ____.

(c) 2002 www.bogglesworldesl.com

Find the secret message in the
Christmas card!

23 5
23 9 19 8
25 15 21
1
We
w ______________________________________
13 5 18 18 25
________________________________________________
3 8 18 9 19 20 13 1 19
________________________________________________
1 14 4
1 8 1 16 16 25
________________________________________________
14 5 23
25 5 1 18
________________________________________________
Clue: A = 1; B = 2; C = 3, etc.

22

Passatempos de Inglês
Christmas
5ºH
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PASSATEMPOS

À Descoberta das Ciências

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Animais que vivem em locais com pouca água.
O mesmo que hidrófilos.
Seres vivos que dependem de uma fonte externa de calor.
Movimento das plantas em direcção à luz.
Onde vive uma comunidade.
O maior ecossistema.
Animais que possuem a temperatura corporal constante.
Seres vivos semelhantes.
Bioma a que Portugal pertence.
Regiões do nosso Planeta com as mesmas condições climáticas.
Seres vivos que vivem em locais húmidos.
Conjuntos de seres vivos da mesma espécie.
Local onde vive uma espécie.
Animais que não suportam a luz.
Factor que caracteriza o bioma.
Um ecossistema.
Conjunto formado por seres vivos num determinado lugar

João Cerqueira, João Rodrigues, Miguel Ferreira e Sílvia Marques, 8ºB
1. Os caracóis fazem no Verão.
2. Todos os seres vivos semelhantes que se cruzam entre si e originam uma descendência fértil.
3. O conjunto de seres vivos de um ecossistema.
4. É um factor abiótico elevado no Oceano.
5. Factor abiótico que contém água e solo.
6. Sinónimo de chuva.
7. Os homeotérmicos têm.
8. Variam a sua temperatura corporal.
9. Contrário de poiquilotérmicos.
10. Quanto à necessidade de água, o homem pertence a este grupo.
11. Alguns mamíferos fazem no Inverno.

Jorge Carvalho, Paulo Silva, Pedro Silva e Marta Monteiro, 8ºB
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PASSATEMPOS

Podes encontrar mais desafios e curiosidades no endereço:

http://labmatribeirao.blogspot.com
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Entrevista

(Re)Começar como Directora
João Amorim e Marco Andrade, 8ºE

desenvolverem as suas
aprendizagens. Desde a gestão
da correspondência; atendimento
aos pais, encarregados
de educação, docentes,
não docentes, autarcas,
representantes de instituições
e entidades diversas, alunos;
participação em reuniões; gestão
dos conflitos; assegurar que o
serviço docente e não docente
está assegurado; representar
a escola em todos os actos
oficiais até fazer a administração
financeira e administrativa deste
Agrupamento.
Neste (Re)Começar, a Dr.ª
Iolanda Sobral Torres – Directora
do Agrupamento Escolas de
Ribeirão – acedeu responder
às questões colocadas por dois
alunos colaboradores da Janela
da Escola.
A Dra. Iolanda entrou para esta
escola em 1998, exercendo
então as funções de docente.
Quais os motivos que a levaram
a deixar esse cargo e a preferir
um cargo de chefia, um ano
depois?
Na altura foi um desafio que me
foi colocado pelos colegas e
juntamente com os Professores
Miguel Cardoso e Manuel Vieira
de Carvalho, que aliás é aqui
professor, resolvi iniciar este
percurso que é bastante aliciante,
mas também difícil.
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Como é o seu dia-a-dia como
Directora do Agrupamento?
Juntamente com a minha
equipa, temos que zelar pela
organização e funcionamento
deste Agrupamento de Escolas
e o grande objectivo é assegurar
que estejam reunidas todas
as condições para os alunos

De 1998 até agora, muito
mudou na escola… Quais as
mudanças mais significativas?
A mudança mais significativa foi
a constituição do Agrupamento.
Quando comecei no Órgão de
Gestão, apenas tinha que gerir
um estabelecimento de ensino,
que era a escola E. B. 2, 3 de
Ribeirão. Depois, formou-se o
Agrupamento de Escolas que é
constituído por esta escola, que
é a escola sede, e por mais nove
unidades pedagógicas, ou seja,
estabelecimentos de ensino do
1º ciclo e do pré-escolar. Esta
foi a grande mudança que se
verificou.
Ao nível das tecnologias de
informação, houve um forte
investimento nesta área e, neste
momento, a escola está bem
apetrechada com computadores,
vídeoprojectores e quadros
interactivos.
Seguiram-se as bibliotecas da
E. B. 2, 3 de Ribeirão, da E. B.
1 J. I. de Aldeia Nova e E. B. 1
de Souto que são espaços multidisciplinares onde os alunos
dispõem de muitos e variados
recursos.
Outra grande alteração: o GIAE.

Penso que, através deste novo
processo, aumentou a segurança:
os alunos não precisam de trazer
dinheiro para a escola; fazem as
suas compras através do cartão;
os pais também podem obter um
certo número de informações que
são importantes, principalmente
para os pais que não podem
vir à escola com a frequência
desejada.
Existe cada vez mais alunos
desmotivados e que acham que
a escola não serve para nada.
Na sua opinião, quais as razões
desta desmotivação?
O grande problema dos nossos
alunos, das crianças e dos
jovens é que encaram a escola
apenas como um local de lazer.
Também pode ser, mas a escola
é essencialmente um local de
trabalho, de muito trabalho.
Parece-me que motivar alguém
que não quer é uma tarefa
extremamente difícil.
É evidente que há razões extrínsecas
à escola, nomeadamente o
ambiente familiar. Há ambientes
familiares muito complicados,
em que os pais não reconhecem
qualquer importância à escola e
os filhos, ao contactarem com
este meio que muitas vezes
hostiliza a escola, dificilmente
vêem na escola um local onde
estão a construir o seu futuro.
Estes pais que se demitem da
escola são os que eu aponto
como os primeiros causadores
da desmotivação dos seus filhos.
Mas também temos outros que,
embora muitas vezes pertençam
a um meio social desfavorecido,
tentam acompanhar os filhos,
tentam fazer-lhes ver que a
escola é muito importante. Neste
momento também nos debatemos
com outro problema: temos o

NAREPORTAGEM
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professor que não é respeitado, porque a sociedade
não o respeita. Temos que encontrar o equilíbrio, de
forma a que os alunos revejam no professor alguém
que está a trabalhar em prol do seu futuro; alguém
que dá tudo para que os alunos saiam da escola
munidos de competências que os vão orientar ao
longo da sua vida e ajudar a entrar no mercado de
trabalho que é cada vez mais exigente e que não
se compadece com incompetências.
Que conselhos daria a estes alunos?
Começaria por dar um grande conselho aos pais:
que acompanhem o trabalho dos seus filhos. Isto é
básico, é essencial. Os pais têm de se convencer
de que não podem despejar os filhos na escola e é
a escola a responsável pela educação e formação
dos seus filhos. Só com uma interacção entre a
família e a escola é que os alunos poderão motivarse e ver na escola um local privilegiado para a sua
educação e formação. Quanto aos filhos - os nossos
alunos - que sigam estes conselhos que os pais
lhes dão e que vejam que é na escola que estão a
construir o seu futuro. O sucesso da sua vida pessoal
e profissional depende do investimento que fazem
no seu percurso escolar.
Finalmente, confiem na Escola! Adoptem
comportamentos que propiciem um ambiente
saudável e de respeito na escola, de forma a que a
promoção da excelência seja uma realidade neste
Agrupamento de Escolas.
Há também cada vez mais alunos a utilizar
termos impróprios no recinto da escola e fora
dela. Esta situação certamente preocupa o Órgão
de Direcção. Além do contido no Regulamento
Interno, o que pensa fazer para combater esta
situação?
A mim, preocupa-me o facto dos alunos não se
aperceberem que dizem o palavrão, o que é muito
grave. O palavrão faz parte da sua linguagem. E
isso não pode ser!
Como combater este problema? Este problema
é de todos: dos pais, dos alunos, dos docentes
e dos não docentes. Ninguém pode ignorar que
ouviu o palavrão. Parece-me que só assim é que
conseguiremos banir o palavrão.
É proibido jogar futebol nos intervalos no recinto
da escola. Por que razão os alunos não podem
praticar este desporto?

Já foi permitido jogar à bola, no entanto tínhamos
muitas queixas de professores e assistentes
operacionais que levavam boladas no recinto
da escola a caminho ou no regresso das aulas.
Os próprios alunos também se queixavam das
boladas e dos óculos partidos. Para evitar todos
estes constrangimentos, e por muito que me custe,
a proibição de jogar, no recinto da escola, tem de
ser mantida. Dispõem de mesas de ping-pong e de
tabelas de basquete.
O que acha fundamental para o bom funcionamento
de uma escola e desta em particular?
O bom funcionamento de uma escola depende da
forma como nos comportamos. Se todos cumprirem
com os seus deveres, tenho a certeza de que a
escola funciona bem. Mas todos têm de cumprir com
os seus deveres.
Que balanço faz do cargo de chefia que exerce
desde 1999?
Tem sido uma caminhada difícil que vou percorrendo
sempre com a ajuda da minha equipa, visando levar
a cabo um projecto educativo que é do Agrupamento
de Escolas e que pretende promover uma escola de
qualidade. Considero positivo o trabalho que tenho
vindo a realizar, apesar de todas as dificuldades que
tenho encontrado.
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