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Férias, férias, férias
Viva as férias e tempos livres!
Eles são uma diversão até mais não,
Nas asas da imaginação.

Mergulhos na água salgada dar
E no computador pesquisar.
Futebol vamos jogar! Vamos jogar!
Temos umas férias para aproveitar!

Ó férias que estão a chegar,
Vocês que me fazem brincar…
Ó bola que andas à roda,
E que queres entrar na baliza…

Ó caneta que estás cheia de tinta,
Por que queres que eu pinte o papel?
Ó carrinho, por que é que andas assim?
Parece que gostas de mim!

Bruno Silva

Cláudio Vieira
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EDITORIAL

03

 Férias em tempo de crise!
A Directora - Iolanda Sobral Torres

Vivemos um momento muito difícil, no aspecto económico-financeiro. A palavra “crise” entra-nos, todos os dias, 
em casa, através dos meios de comunicação social, através das conversas com os amigos e colegas de trabalho e 
pelo que vivenciamos à nossa volta.

De facto, falar de férias num momento tão difícil, parece uma grande ironia, contudo temos que tentar programar 
este tempo, de acordo com as nossas possibilidades, o que não invalida que possamos desfrutar de momentos agra-
dáveis com a nossa família.

O importante é que as famílias tenham disponibilidade para promoverem momentos de diálogo, de diversão, de 
descanso, permitindo o estreitamento de laços entre pais e filhos, pois, ao longo do ano, nem sempre há tempo ou 
disponibilidade mental para a partilha de vivências. 

Fugir da rotina do quotidiano, organizando programas ao ar livre, como um piquenique, que inclua actividades des-
portivas, poderá constituir um momento de convivência inesquecível. 

Cada família deverá adaptar o período de férias às suas reais capacidades, para que seja um tempo agradável, 
tranquilo e relaxante.

Estou certa que, com imaginação e diálogo, apesar das cedências que têm que ser feitas, serão encontradas solu-
ções que contribuirão para recarregar baterias, de forma a que, no final, todos estejam preparados para enfrentarem a 
dureza do quotidiano e acreditarem que serão capazes de contribuir para a reabilitação de Portugal.

Boas férias!

“O importante é que as famílias tenham 
disponibilidade para promoverem momentos de 
diálogo, de diversão, de descanso, permitindo o 
estreitamento de laços entre pais e filhos, pois, 
ao longo do ano, nem sempre há tempo ou 
disponibilidade mental para a partilha de vivências.” 
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 PLANO DE MELHORIA DA ESCOLA DE RIBEIRÃO 

Este Agrupamento de Escolas foi convidado, pela Câmara 

Municipal de V. N. de Famalicão, a integrar o Observatório de 

Melhoria e Eficácia da Escola. Esta iniciativa, coordenada pela 

Universidade Lusíada, apresenta a vantagem de estabelecer uma 

rede de avaliação entre as escolas do concelho, permitindo partilhar 

os resultados das diferentes estratégias implementadas em cada um 

dos estabelecimentos aderentes. 

Os professores têm um papel decisivo no desenvolvimento 

dos esforços de melhoria e são os agentes individuais cuja acção 

tem o potencial de ter um impacto mais decisivo na eficácia das 

estratégias desenvolvidas pelas escolas. Neste sentido, a equipa da 

avaliação interna considerou pertinente a construção de um plano 
de melhoria que favoreça o desenvolvimento de estratégias que 

tenham em consideração a realidade da nossa comunidade escolar. 

O objectivo central deste projecto é o de promover um 

processo de auto-avaliação equilibrado, de base alargada e 

permanente, que contribua para melhorar as competências 

académicas e sociais dos nossos alunos. Pretende este grupo de trabalho que os instrumentos e procedimentos de auto-

regulação passem a integrar de forma sistemática o funcionamento deste Agrupamento de Escolas, proporcionando o 

aumento da eficácia das práticas pedagógicas em todas as suas escolas. 

Perante os resultados dos vários instrumentos trabalhados verificou-se uma percentagem significativa de 

indisciplina latente em contexto de sala de aula, pelo que surgiu a necessidade de trabalhar a dimensão “Clima Social”, 

de modo a transformar a escola num local estimulante para a aprendizagem onde se promova a diminuição de 

indisciplina. 

As acções calendarizadas, que se espera venham gerar uma nova dinâmica à avaliação interna, procuram atingir 

os seguintes objectivos: transformar a Escola num local estimulante para a aprendizagem; diminuir as situações de 

indisciplina e de violência no meio escolar; promover o gosto pelas actividades culturais e formar a comunidade educativa 

para a problemática da criação de um bom clima social. 

O documento final estará brevemente disponível para consulta por toda a comunidade educativa. 
 
 

Abril de 2011 
A Equipa de Avaliação Interna 

 
 

PLANO DE MELHORIA DA ESCOLA 
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Olá Amiguinhos!
Carta Aberta

Na sequência do nosso projec-
to, “EDUCAR PARA OS VALORES”, 
tanto no dia do Pai como no dia da 
Mãe, as crianças fizeram a dramati-
zação da história “Meninos de todas 
as cores”, como forma de cimentar 
todas as mensagens que tenho vindo 
a passar ao longo do ano. 

Com algum nervosismo e empe-
nho, os nossos pequenos actores de-
monstraram, uma vez mais, aos adul-
tos o seu sentido de responsabilidade 
e profissionalismo.

Os Alunos do J.I.de Igreja - Vilarinho das Cambas

No dia 6 de Abril, pelas 
10 horas, no Café-Concerto 
da Casa das Artes, a turma 
do 5.º I apresentou uma pe-
quenina peça de teatro de 
fantoches, que se chamava 
“Árvores, verdes árvores”. 

Estávamos todos muito 
nervosos porque era a pri-
meira vez que íamos actu-
ar para uma plateia, neste 
caso formada por uma tur-
ma do 1.º ciclo, outra do 3.º 
e um grupo de alunos de 
Educação Especial. Até a 
Directora e a Subdirectora 
da nossa escola estavam lá. 

Estávamos muito ansio-
sos, porque queríamos que 
a nossa actuação corresse 
bem. Com esta peça, pre-
tendíamos alertar as pesso-
as para terem mais cuidado 

com a Natureza, por forma 
a beneficiarmos de um am-
biente saudável.

O público aplaudiu mui-
to e nós ficámos aliviados e 
muito orgulhosos do nosso 
trabalho.

Adorámos esta expe-
riência e gostaríamos de 
voltar a repeti-la no próximo 
ano lectivo. 

5.ºI na Casa das Artes

Os Alunos do 5.ºI
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AE promove palestra sobre nutrição

PortalMath, um blog para melhorares a tua 
nota a Matemática e não só...

Aqui, podes encontrar problemas, desafios, 
jogos, fichas de trabalho, fichas formativas, 
questões-aula, mini-testes, fichas de avaliação, 
Testes Intermédios e Exames Nacionais, tudo 
com as respectivas soluções e/ou sugestões de 
resolução.

Visita-nos em:
http://portalmath.wordpress.com.

PortalMath

Matemática online

No dia 8 de Abril de 2011, realizou-se uma palestra 
com a Nutricionista Margarida Vieira, no anfiteatro da Es-
cola E.B. 2,3 de Ribeirão.

Esta iniciativa partiu da Associação de Estudantes 
(AE) e visou alertar a comunidade escolar para os bons 
hábitos alimentares, importantes para garantir uma boa 
saúde.  

A sessão abriu com uma breve introdução da Profes-
sora Elisabete Silva, Adjunta da Direcção. Nesta palestra, 
salientou-se o facto de que ser saudável não é só não ter 
doenças, é também estar sempre activo e resistir a outras 
doenças/infecções.

Em Portugal, come-se mal. Ingerimos poucas verdu-
ras e temos maus hábitos alimentares: há o costume de 
saltar refeições como, por exemplo, o pequeno-almoço. 
Ora este é uma refeição imprescindível, pois permite-nos 
“recarregar as baterias”, fornecendo ao corpo as energias 

de que necessita para funcionar durante o dia. A Nutricio-
nista aproveitou ainda para referir alguns hábitos alimen-
tares saudáveis.

No final, a Associação de Estudantes agradeceu a 
presença dos alunos e a preciosa colaboração da Nutri-
cionista Margarida Vieira.

As alunas Maria Inês e 
Mariana, do 5.ºB, participa-
ram no Concurso Literário 
“Uma Aventura… Literária 
2011”, promovido nas aulas 
de Língua Portuguesa, ten-
do os seus trabalhos sido 
premiados na modalidade de 
texto original (Maria Inês) e 
desenho (Mariana). Este ano 
concorreram mais de quatro-
centas escolas, num universo 
de mais de 10 514 trabalhos 
individuais e de grupo. 

No passado dia 29 de 
Abril, as alunas e a docente 
de Língua Portuguesa, Ana 
Paula Pinto, deslocaram-se a 
Lisboa para a cerimónia pú-
blica de entrega de prémios, 
que contou com a presença 
das escritoras Ana Maria Ma-
galhães e Isabel Alçada. 

O prémio principal con-
siste na publicação dos tra-
balhos das alunas num dos 
livros da colecção “Uma 
Aventura”.

Concurso “Uma Aventura” Literária 2011
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SEMANA DOS AMIGOS
Os Alunos  do J.I. de Barranhas - Vilarinho das Cambas

AGRADECIMENTO ESPECIAL

Ana Santos
Cristiana Figueiredo
Bruno Dias
João Teixeira

João Amorim
José Silva
Marco Andrade
Mónica Madeira

A Equipa Gráfica agradece também o apoio 
prestado pelos Professores Aurélia Azevedo e 
Paulo Ribeiro.

A Equipa Gráfica agradece a colaboração e 
empenho de um grupo de alunos da turma E do 
9.º ano que muito contribuiu para esta edição.

IN LOCO  

No passado dia 11 de Maio, tivemos a visita dos nos-
sos amigos das duas salas do Jardim de Infância de Val-
dossos.

Foi um dia diferente porque as crianças partilharam e 
colaboraram uns com os outros.

Começámos por assistir a uma peça de teatro apre-
sentada pelos meninos de Valdossos.

O ponto alto da manhã foi a chegada do amigo palha-
ço “ Diabruras” que nos presenteou a todos com  anedo-
tas, histórias, brincadeiras, pinturas faciais e balões em 
diversas formas.  

Depois, cada um de nós escolheu um amigo especial 
e entregou-lhe a flor da amizade, que tínhamos feito no 
dia anterior.

Com estas actividades, pretendemos sensibilizar as 
crianças para a partilha de sentimentos, de afectos, de 
alegria e diversão, através de momentos lúdicos.

Foi um feliz Dia dos Amigos!
Boas amizades para todos… O amigo palhaço “Diabruras”.



08

EMRC leva alunos à Serra da Estrela
 Beatriz Matos, n.º7, 8.ºA

Nos dias 4 e 5 de Maio, os alunos de 8.º ano realiza-
ram uma visita de estudo a Seia (Serra da Estrela), orga-
nizada pelos professores de Educação Moral Religiosa e 
Católica (Professores  Miguel Maia e Nuno Pacheco).

No âmbito da temática estudada: Liberdade/Respon-
sabilidade, esta visita tinha como intuito a convivência e a 
partilha de experiências.

O tempo esteve óptimo e a diversão foi garantida! 
Piscina, slide, escalada, rappel, tiro ao arco, zarabatana, 
caça ao tesouro, discoteca, futebol, ténis, canoagem, an-
dar de cavalo, ...

A Quinta do Crestêlo foi o palco de toda a diversão 
com uns animadores (o Pipoca, a Yoh, o Gonçalo, o Da-
niel, …) divertidíssimos que não deixaram ninguém inibi-
do e foram os responsáveis pelo sorriso estampado nas 
caras dos participantes!

À noite, a caça ao tesouro correu muito bem, e com 
ajuda das lanternas, descobrimos o baú que possuía do-
çarias. Na discoteca, a selecção das músicas foi perfeita 
e toda a gente deu um passinho de dança bem divertido.

A experiência de andar de canoa foi uma das mais 
marcantes, porque foi única e indescritível! Houve alguns 
baptismos, quando chegou a parte da equitação, mas cor-
reu tudo bem. Os alunos conheceram ainda um cão de 
raça pura, descendente desta terra.

No autocarro, a viagem decorreu como fora esperado: 
animação, sonecas, conversa, música, …

Ficou a vontade de repetir e as lembranças e fotogra-
fias para recordar…

Entre os dias 4 e 7 de Abril, realizou-se, na Casa Das Artes, em Vila Nova de Fama-
licão, a III Mostra de Teatro Escolar, iniciativa inserida na Quinzena da Educação... Esta 
envolveu 13 grupos de teatro com a participação de alunos de vários níveis de ensino.  

No dia 6 de Abril, o grupo de teatro da nossa escola, “Duques e Cenas”, também lá 
esteve.  A participação nesta iniciativa permitiu a divulgação do trabalho que este grupo 
de teatro tem vindo a desenvolver, sempre fora do seu horário escolar. O grupo levou a 
cena duas peças: “João Calafate” e “Marianita”. O elenco foi orientado pelas Professo-
ras Lurdes Oliveira e Esmeraldina Carneiro, que contaram também com a colaboração 
da Professora Rosa Portela e da Auxiliar de Acção Educativa Sandra Escudeiro. 

No dia 16 de Junho, será apresentada a peça “Falar Verdade a Mentir”, de Almeida 
Garrett, no polivalente da escola. Esta destinar-se-á aos alunos que frequentam o oitavo 
ano de escolaridade. A iniciativa partiu do grupo de teatro e tem como principal objec-
tivo ajudar os alunos a aprofundar os seus conhecimentos sobre a categoria do texto 
dramático.

Duques e Cenas na Casa das Artes
João Amorim, n.º14, 9.ºE

(Colaborador da Janela da Escola)

IN LOCO

Visita de Estudo

Quinzena da Educação
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 EM JEITO DE DESPEDIDA…

No passado dia 19 de Maio, a turma do 9.ºano, CEF3, 
acompanhada pelos Formadores de Língua Portuguesa, Tec-
nologias de Informação e Comunicação (TIC) e Higiene, Saú-
de e Segurança no Trabalho (HSST), deslocou-se a Aveiro, 
a fim de visitar alguns lugares da nossa prestigiada História 
passada e recente. 

Como forma de conhecer um pouco mais da vida dos pes-
cadores, mais concretamente da pesca do bacalhau, puderam 
usufruir de uma agradável visita guiada ao Museu Marítimo de 
Ílhavo, à qual se seguiu uma visita, muito esclarecedora, ao 
Museu-Navio Sto André, atracado na Gafanha da Nazaré.

Depois de um momento de descanso e lazer para almoço, 
onde ainda houve tempo para dar uma espreitadela à Ria de 
Aveiro e a toda a animação que por lá já se pressente, com 
os famosos Moliceiros num vaivém constante e o rodopio de 
crianças e turistas animados e bem-dispostos, seguimos via-
gem até Cacia.

A tarde prometia: íamos poder visitar todas as instalações 
de uma das maiores empresas nacionais com forte projecção 
no exterior e que produz vários componentes automóvel da 
marca Renault – estamos a falar da C.A.C.I.A. (Companhia 
Aveirense de Componentes para a Indústria Automóvel). Uma 
vez lá, fomos muito bem recebidos por dois dos colaborado-
res da empresa. O primeiro fez uma pequena apresentação 
da empresa e mostrou-nos um filme explicativo dos vários 
componentes que fabricam, como são fabricados, qual a sua 
finalidade e para onde são exportados. O segundo mostrou-
-nos, no terreno, como é que tudo isto se processa, não des-
corando todas as dicas relacionadas com higiene e seguran-
ça no trabalho. Pudemos também constatar que a empresa 
se preocupa com o meio ambiente e dispõe já de algumas 
técnicas de tratamento e aproveitamento dos resíduos que a 
própria empresa produz. No final, fomos convidados a deixar 
umas palavras no livro de visitas. Claro que o saldo foi muito 
positivo, pelo que as palavras só podiam ser amigas e impul-
sionadoras. Para nossa surpresa, agradável (diga-se), ainda 
fomos contemplados com uma pequena lembrança!

Antes de nos fazermos à estrada, rumo à nossa escola, 
ainda saboreámos um delicioso gelado regado com uma boa 
e amena cavaqueira! Foi um dia diferente, um dia em que os 
formandos não só aprenderam e viram coisas novas, como 
também puderam interagir e pôr em prática alguns dos en-
sinamentos tantas vezes repetidos e “exigidos” em contexto 
sala de aula e que se prendem com o saber ser e o saber 
estar. Desta, conseguiram um bom e proveitoso equilíbrio! 

Apesar de um dia longo, as expressões irradiavam satis-
fação e os formandos não se cansaram de referir que valeu 
a pena… por tudo: pelas aprendizagens, pelas experiências, 
pelo convívio. Por um todo que, muitas vezes, só o contexto 
sala de aula não consegue captar! Momentos que ficarão na 
memória destes formandos que finalizam aqui mais um per-
curso!

 
Desejamos-lhes as maiores felicidades!

CEF3 por terras de Aveiro

A Professora - Cristina Martins

IN LOCO
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Com distinção...

No dia 22 de Maio, dois alunos 
do 4.º ano, da E.B.1 de Valdossos - 
Fradelos, participaram, em Amares,  
num torneio de Gira-Vólei, promovido 
pela Câmara Municipal de Vila Nova 
de Famalicão, e conseguiram passar 
todas as etapas com distinção. 

Agora o Bruno Miguel Carvalho 
dos Santos e o Daniel Filipe Pereira 
Cruz vão participar na final do torneio 
de Gira-Vólei, no Alentejo.

Torneio Gira-Vólei
Alunos do 4.º ano, da E.B.1 de Valdossos - Fradelos

No passado dia 19 de Maio, as 
turmas B, E e F, do 8º ano, estiveram 
à conversa com o conhecido jornalis-
ta da SIC, Pedro Cruz, num encontro 
promovido pelo Grupo Disciplinar de 
Língua Portuguesa, que nós testemu-
nhámos.

Pedro Cruz segue o seu percurso 
profissional há 19 anos. O seu sonho, 
desde os 11 anos de idade, foi ser jor-
nalista e começou por fazer um pe-
queno jornal na sua aldeia onde, de 
seguida, o apresentou numa pequena 
rádio. A partir daí, começou a evoluir, 
a nível profissional, até ser convidado 
a colaborar na estação televisiva SIC, 
onde hoje se encontra.

O jornalista convidado falou-nos 
das diferentes experiências vividas 
na sua actividade jornalística e co-
meçou por nos revelar que não gosta 
da expressão “carreira profissional”, 
preferindo chamar-lhe “percurso pro-
fissional”. Segundo o jornalista, o 
momento mais alto deste percurso foi 
atingido quando começou a trabalhar. 

O tipo de reportagem que mais 
gosta de fazer é a que se relaciona 
com a política e confessou que, na 
sua opinião, as personalidades mais 
difíceis de entrevistar são o Presiden-
te do FCP, Pinto da Costa, e o Eng.º 
José Sócrates.

A situação que mais o fragilizou 
foi quando se encontrava no Haiti, en-
quanto percorria uma auto-estrada, e 
se deparou com inúmeras pessoas a 
viverem no separador central em bar-
racas de plástico, sem água para be-
ber, ou tomar banho, e sem comida.

Por outro lado, a situação mais 
engraçada que testemunhou foi vivi-
da numa reportagem com Valentim 
Loureiro, a 30 segundos de entrar 
em directo. Valentim contava-lhe uma 
anedota e Pedro Cruz não resistiu: 
começou a rir-se no preciso momento 
em que entrava em directo.

Não podemos deixar de mencio-
nar que foi enriquecedor para todos 
este encontro, em que nos foi parti-
lhada uma lição de vida.

Encontro com o jornalista Pedro Cruz

Alexandra Campos, n.º1 
Daniela Freitas, n.º10

Samuel Oliveira, n.º22
Teresa Campos, n.º26

8.ºE

AGRADECIMENTO

O Clube Escribomanias quer 
agradecer a todos os docentes de 
Língua Portuguesa e docentes do 
4.º ano, 1º ciclo, a dedicação e ajuda 
prestadas na concretização e dinami-

zação do Clube que cumpriu, assim, 
o seu primordial objectivo – promover 
a competência da escrita, de uma for-
ma lúdica e criativa! 

 Um agradecimento especial 
para a Coordenadora do 1.º ciclo, 
Professora Rosário Rocha, que fez a 
articulação entre o Clube e o 1.º ci-

clo e para o Professor Paulo Pimentel 
que, pacientemente, foi actualizando 
e colocando, na página da escola, ao 
longo do ano, todos os trabalhos rea-
lizados para o Clube.

A Coordenadora do Clube
A Professora  - Ana Paula Pinto

IN LOCO
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Entrevista a Pedro Cruz
Os  Colaboradores da Janela da Escola 

Uma agradável conversa...

Os colaboradores da revista Janela da Escola 
(J.E.) tiveram o privilégio de conversar com o jorna-
lista Pedro Cruz (P.C.). Aqui fica o registo dessa agra-
dável conversa.

J.E. - Acha que o seu trabalho contribui para melhorar 
a sociedade?

P.C. - Claro que sim! Porque informa as pessoas para 
que elas possam escolher e decidir.

J.E. - Como se sente, quando tem que fazer reporta-
gens num país em guerra?

P.C. - Bem, vou porque quero. É uma experiência de 
vida inesquecível e uma experiência profissional gratifi-
cante. Embora me custe o risco, gosto muito do desafio.

J.E. - Prefere fazer reportagens num cenário de guer-
ra ou de catástrofe?

P.C. - De catástrofe. Entre uma guerra e uma catás-
trofe, o cenário é igual – miséria, destruição e morte, mas 
enquanto que na guerra a solução depende do acordo en-
tre os homens, numa catástrofe não há como solucionar 
o problema.

J.E. - Qual o momento mais alto da sua carreira?
P.C. - Não gosto da palavra “carreira”, prefiro percur-

so; o momento alto foi quando comecei a trabalhar: entrei 
na Universidade e na tropa ao mesmo tempo e ainda co-
mecei a trabalhar num jornal. Todo o meu percurso acon-
teceu sem “cunhas”, sem o favor de ninguém. O que gosto 
mesmo é de ter entrado no mercado de trabalho a fazer 
o que gosto.

J.E. - Qual foi o entrevistado mais difícil?
P.C. - Pinto da Costa, porque é muito inteligente e con-

segue, com humor, fugir às perguntas que não lhe con-
vêm.

J.E. – Qual foi o momento mais marcante do seu per-
curso?

P.C. - Na catástrofe, no Haiti, senti-me muito fragili-
zado com a fome e a miséria das pessoas desalojadas, 
vivi situações de uma violência brutal! E é por isso que é 
compensador ser jornalista, pois podemos partilhar estes 
momentos com o resto do mundo e alertar para ajudar 
milhões de pessoas.

J.E. - Já recebeu algum prémio desde que é jornalis-
ta?

P.C. - Nunca, nem quero! Nunca me candidatei a 
nada! Espero apenas que reconheçam o meu mérito pro-
fissional.

J.E. - Qual a situação mais embaraçante que viveu 
num directo?

P.C. - Já vivi algumas, mas a mais engraçada foi quan-
do ia entrevistar uma figura pública e ele, segundos antes 
de entrar no ar, conta-me uma anedota picante e eu entro 
em directo a rir à gargalhada.

J.E. - Qual é o seu tema de reportagem favorito?
P.C. - Política, pois ela manda na nossa vida; quando 

as pessoas estão desanimadas e dizem que a culpa é “de-
les”, como se não fosse connosco. Fico muito chateado, 

pois todos temos responsabilidades. A politica é um arte 
nobre de enganar os outros e eu gosto de “desmontar” 
essas mentiras, gosto de os irritar.

J.E. – O curso de Comunicação Social tem saída pro-
fissional?

P.C. - Os bons têm sempre emprego. E quem são os 
bons? Os génios? Não, são os que trabalham árdua e ho-
nestamente todos os dias. Ser bom depende de cada um 
de nós e do nosso esforço.

J.E. - Quer deixar mais alguma mensagem aos alunos 
desta escola?

P.C. - Estejam por dentro, queiram saber, escolham! 
Não deixem que outros decidam por vocês! Não sejam 
carneiros - tenham opinião! Só vocês farão a diferença!

E foi assim que ficámos a conhecer este jornalista e a 
sua paixão pelo jornalismo…

IN LOCO
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Bullying em destaque

João Amorim, n.º14, 9.ºE
(Colaborador da Janela da Escola)

No dia 
26 de Maio, 
pelas 10h00, 
ocorreu, no 
a u d i t ó r i o 
do pavilhão 
branco, uma 
palestra com 
o Professor 
Paulo Costa, 
docente de 
uma escola 
de Braga. 
O Professor 
Paulo Costa 

fez-se acompanhar de alguns alunos da sua Direcção 
de Turma e abordou um tema muito actual: o bullying.

O docente de Braga foi apresentado por um membro 
da Direcção. Trata-se de um professor que é responsável 
pelo Desporto Escolar da sua Escola e resolveu realizar 
uma investigação sobre a violência escolar, com os alu-
nos da sua Direcção de Turma. 

No auditório, estiveram presentes alguns dos elemen-

tos da Direcção, alguns professores e várias turmas da 
escola. O Professor Paulo Costa iniciou a palestra dando 
a definição de bullying, a fim de não confundirmos esta 
realidade com outro tipo de violência. Abordou, igualmen-
te as consequências nefastas do bullying, a nível físico e 
psicológico, tanto no que diz respeito à vítima como ao 
agressor. Falou do ciberbullying, devido, especialmente, 
às últimas notícias surgidas na imprensa. Tanto o bullying 
como o ciberbullying podem ser evitados, se procurarmos 
a ajuda/apoio dos Directores de Turmas/Professores, pais 
e amigos. O Professor Paulo Costa pediu para estarmos 
atentos à possibilidade de um amigo/colega estar a ser 
vítima deste tipo de violência. 

Por fim, tivemos a oportunidade de transmitir a nossa 
opinião, esclarecer dúvidas e visualizar vários vídeos so-
bre o tema em questão.

Na nossa opinião, esta actividade foi muito útil para 
nos elucidar relativamente aos perigos deste tipo de com-
portamento. As potenciais vítimas e os possíveis agres-
sores têm de ter capacidade para resolver e encarar os 
problemas disciplinares. A palestra teve como principal 
finalidade informar, ensinar, esclarecer e, principalmente, 
sensibilizar as turmas participantes.

Bruno Pereira n. º4 e Juliana Campos, n.º14, 7.º I

No âmbito das disciplinas de Geografia e de Cidada-
nia e Mundo Actual, vários alunos do 9.º ano e do CEF4 
realizaram um mapa para participar no concurso “O meu 
mapa”, organizado pela Faculdade de Letras da Universi-
dade do Porto. 

Os alunos, em pares ou individualmente, tiveram de 
realizar um mapa com um tema e um aspecto o mais ori-
ginal possível. Para essa tarefa, puderam contar com a 
ajuda dos docentes das duas disciplinas. Os trabalhos 
estiveram expostos à Comunidade Escolar no Centro de 
Recursos Educativos da nossa escola, durante o mês de 
Maio.

Os mapas dos alunos foram, primeiramente, seleccio-
nados a nível escolar, para depois serem enviados para 
o concurso a nível nacional. Se alguns dos alunos selec-
cionados for vencedor, irá à Faculdade de Letras receber 
o prémio. 

CONCURSO “O MEU MAPA”

Mapas com 
“um tema e um aspecto o 

mais original possível.”

IN LOCO
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Alunos defendem projecto em Braga
Projecto de Recomendação

No passado dia 28 de Fevereiro, a nossa Escola mar-
cou presença em Braga, no Instituto da Juventude, a fim 
de defender o seu Projecto de Recomendação, tendo 
como objectivo debater a questão da violência escolar.

Para além de representantes de organismos ligados 
à juventude, a sessão contou com a presença do Dr. Ma-
nuel da Mota, deputado do PS da Assembleia da Repú-
blica, pelo Círculo eleitoral de Braga, tendo este sido o 
moderador do debate ao longo de todo o dia.

 Estiveram presentes as várias Escolas do Distrito de 
Braga, tendo cada uma apresentado, e defendido, o seu 
Projecto de Recomendação.

Ao longo dia, e com o decorrer dos trabalhos, os alu-
nos presentes participaram como se de autênticos de-
putados da Assembleia da República se tratasse, numa 
verdadeira sessão plenária onde cada Escola defendeu o 
seu Projecto.

Tendo todos os Projectos sido sujeitos a votação, 
acabou por vencer o Projecto da Escola Básica 2,3 de 
Esposende, por ter sido o que conseguiu a maioria dos 
votos, sendo este, portanto, o que representará o projecto 
do Círculo Eleitoral de Braga, em Maio, na Assembleia da 
República.

Foi, sem dúvida, uma experiência enriquecedora para 
os alunos presentes, uma vez que foram tratados como 
cidadãos interventivos e responsáveis! Poder debater um 
assunto, que a todos diz respeito, e que é cada vez mais 
preocupante, respeitando as regras de um verdadeiro de-
bate político, traduziu-se, com certeza, numa aprendiza-
gem deveras significativa!

Inserida na Quin-
zena da Educação, a 
Assembleia Municipal 
de Crianças e Jovens 
Famalicenses marcou 
encontro com os alunos 
do concelho, para deba-
ter o tema “Violência em 
meio escolar”.

Esta actividade teve lugar no passado dia 5 de Abril, 
no Auditório da Biblioteca Municipal de Vila Nova de Fa-
malicão, e contou com a presença de 99 alunos/deputa-
dos das várias escolas do concelho.

A nossa Escola esteve representada pelos quatro pri-
meiros alunos de cada lista do Projecto Parlamento dos 
Jovens, num total de 12.

Esta actividade proporcionou aos alunos uma experi-
ência política muito enriquecedora que, com certeza, irá 
contribuir para despertar neles um maior espírito de cida-
dania e  maior respeito pelas instituições políticas.

A Professora - Goreti DiasA Professora - Goreti Dias

Violência em meio escolar 
Parlamento dos Jovens

“(...) experiência 
política (...) para des-
pertar (...) um maior 
espírito de cidadania 
e  maior respeito pelas 
instituições políticas.”

Biblioteca de livros digitais - http://e-livros.clube-de-
-leituras.pt/index.php

Uma história todos os dias - http://www.historiadodia.
pt/pt/index.aspx

Batalha naval - http://mail.sapo.pt/imp/message.
php?mailbox=INBOX&index=1603

Brinca com os números - http://www.mathplayground.
com/math_manipulatives.html

Carro amarelo - http://www.asolutionforyou.com/Pa-
rking%20Game/scoregame/Game.htm

Cálculo mental - http://web.educom.pt/pr1305/mat_
calculo_mental.htm

Cálculo mental ao minuto - http://ares.cnice.mec.es/
matematicasep/colegio/maquina.html

Jogo da divisão - http://www.arcademicskillbuilders.
com/

Sites de interesse... para as tuas férias!
A Professora - Lucília Gomes

IN LOCO
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      “O maior solitário é o que tem medo de amar, o que tem medo de ferir e ferir-se,
o ser casto da mulher, do amigo, do povo, do mundo. Esse queima como uma lâmpada triste, cujo reflexo      
entristece também tudo em torno. Ele é a angústia do mundo que o reflete. Ele é o que se recusa às verda-
deiras fontes de emoção, as que são o patrimônio de todos, e, encerrado em seu duro privilégio, semeia 
pedras do alto de sua fria e desolada torre.”

Vinicius de Moraes

IN LOCO

Nos dias 12 e 13 de Maio, os alunos do 9.º ano da 
nossa escola foram a Lisboa, numa visita de estudo orga-
nizada pelos docentes da disciplina de Educação Moral 
Religiosa e Católica.

Partimos no dia 12, pelas 8h15. A ideia de 4 horas de 
viagem transmitia cansaço, mas o entusiasmo e a excita-
ção foram mais fortes.

À hora de almoço, fizemos uma paragem para comer 
e, de seguida, prosseguimos viagem.

Já na capital, iniciámos a visita com a ida ao Mostei-
ro dos Jerónimos e à Torre de Belém. No Mosteiro dos 
Jerónimos, pudemos ver o túmulo de Luís Vaz de Ca-
mões, facto que, de imediato, nos fez recordar as aulas 
de Língua Portuguesa e a obra “Os Lusíadas”. Esta pri-
meira parte da visita permitiu, desde logo, adquirir alguma 
cultura geral e conhecer um pouco do nosso riquíssimo 
património nacional.

Depois da visita ao Mosteiro, dirigimo-nos ao Plane-
tário, local privilegiado para adquirirmos alguns conheci-
mentos sobre o universo.

Um pouco mais tarde, fomos conhecer o local onde 
iríamos ficar alojados. Após o jantar, fomos recompen-
sados com um passeio pelas docas. O rio Tejo, o mais 
extenso da Península Ibérica,  estava à nossa frente. Da 
sua foz partiram as naus e as caravelas dos Descobri-
mentos portugueses. 

Depois das Docas, fomos para a beira da praia, no 
Estoril, para desfrutarmos de um momento de convívio.

No segundo dia, começámos com uma visita a um 
templo Hindu. Ficámos a conhecer um pouco mais de 
uma religião diferente da nossa, o Hinduísmo - a tercei-
ra maior religião, depois do Cristianismo e do Islamismo, 
com aproximadamente um bilião de fiéis, dos quais cerca 
de 905 milhões vivem na Índia e no Nepal.

Prosseguimos até ao Shopping Center Vasco da 
Gama para almoçar. E ainda tivemos tempo para dar uma 
volta pela área comercial e assim conhecer um pouco 
deste centro com características arquitectónicas únicas 
que tem ao seu dispor 164 lojas, 36 restaurantes, 10 sa-
las de cinema, Health Club, Recreio Infantil e diversos 
Serviços de Atendimento ao Cliente.

Por volta das 14h30, iniciámos a viagem de regresso 
que foi longa, mas repleta de memórias de dois dias bem 
passados. Esta visita permitiu, sem dúvida, enriquecer a 
nossa cultura, conviver e estreitar laços de amizade.

O nosso bem-haja aos organizadores!

Visita de Estudo a Lisboa

Ana Santos, n.º 1; Cristiana Figueiredo, n.º 7 
e Mónica Madeira, n.º 20, 9.º E 

(Colaboradoras da Janela da Escola)
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A equipa da biblioteca 
e os professores de Por-
tuguês organizaram um 
fórum de leitura, no dia 27 
de Maio, aberto a toda a co-
munidade educativa.

Esta é uma actividade 
que costuma ser feita ape-
nas para alunos, mas desta 
vez foi alargada aos pais e 
encarregados de educação 
que prontamente aderiram 
ao desafio.

O programa constou de 
um pequeno sketch drama-
tizado pelos alunos do 6.ºI, 
de um trabalho de expres-
são corporal e de um mo-
mento musical pelo Clube 
de Leitores da biblioteca.

Foi com agrado que a 
organização do fórum viu 
o polivalente cheio de alu-
nos acompanhados pelos 
respectivos familiares com 
vontade de falar sobre li-
vros.

Este fórum começou 
com uma breve viagem aos 
livros e objectos de escrita 
mais antigos, o que fasci-
nou o público mais jovem, 
que nunca tinha visto uma 
caneta de tinta permanen-
te, com o respectivo tinteiro 
ao lado.

Depois foi a vez de cada 
aluno apresentar o seu livro 
e explicar o motivo que o le-
vou a ler. Uma aluna apre-
sentou ”Um lugar mágico”, 
de Susana Tamaro, porque 
fala do amor aos animais, 
“Os 10 anõezinhos e a tia 
verde água” foi lido, porque 
tinha um título sugestivo. 
“Anne Frank” foi apresenta-
do pela psicóloga da esco-

la, porque lhe foi oferecido 
pela avó, quando entrou 
para a primária, e ela ficou 
ansiosa por aprender a ler 
rapidamente para poder 
apreciar o livro; um aluno 
do 5.º ano também adorou 
este livro, pois ficou muito 
sensibilizado com o sofri-
mento da jovem Anne que 
foi perseguida pelos judeus 
e viveu anos enclausurada 
numa casa. ”O Diário de um 
banana” foi um dos livros 
mais apresentados, porque 
num outro fórum foi levado 
pela professora de portu-
guês que conseguiu des-
pertar a curiosidade de o ler 
em muitos alunos. Os que 
o leram acharam-no muito 
divertido, pois ensina a pre-
gar partidas aos amigos. 
Um autor muito apreciado 
foi Nikolas Sparks, por ser 
um autor muito romântico 
e todas as raparigas gos-
tarem de o ler, chegando 
a emprestar os seus livros 
umas às outras. Pedro Se-
romenho foi o autor de elei-
ção deste fórum, pois todos 
se reviam nas personagens 
e viajavam pelo mundo da 
fantasia e da cor criadas 
por este jovem autor que, 
frequentemente, se encon-
tra com alunos desta esco-
la e a todos conseguiu ca-
tivar com as suas palavras 
encantadas.

Viveram-se momentos 
de partilha e de paixão pe-
los livros que a todos agra-
dou e foi uma oportunidade 
dos alunos mostrarem aos 
pais as leituras que vão fa-
zendo.

Fórum de Leitura: pais e filhos à volta dos livros

A Professora - Aurélia Azevedo
(Coordenadora da Biblioteca)

“Amar a leitura é trocar horas de fastio por horas de inefável e deliciosa companhia.”
John F. Kennedy 

“Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende.”
Leonardo da Vinci

“A leitura nutre a inteligência.”
Sêneca
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Este concurso decorreu durante a Semana da Lei-
tura e envolveu alunos de todo o Agrupamento. Teve 
como principais objectivos promover o gosto pela lei-
tura e estimular o espírito de competitividade. A equi-
pa da revista Janela da Escola aproveitou para entre-
vistar os vencedores de cada ano.

O Bruno Dias é aluno do 9.ºE e foi o grande ven-
cedor deste concurso. Aproveitámos para lhe fazer 
umas perguntas.

Janela da Escola (J.E.) - Por que participaste no con-
curso de leitura?

Bruno Dias (B.D.) - Sempre gostei muito de ler e fui 
escolhido pelos colegas da minha turma para os repre-
sentar no concurso.

J.E. - Como explicas essa tua paixão pela leitura? 
B.D. - Há muitos livros que nos dão lições de vida e 

alguns até mudaram a minha maneira de pensar sobre 
vários aspectos da vida.

J.E. - Onde arranjas os livros?
B.D. - Levo da biblioteca e também tenho alguns em 

casa, pois costumo pedir livros no Natal.
J.E. - O que costumas fazer nos teus tempos livres? 

Lês muito?
B.D. - Sim, mas para além de ler, gosto de conversar 

com os meus amigos; pratico várias actividades desporti-
vas, tais como danças de salão e jogo futebol; ainda faço 
parte do Clube de Teatro da escola, ”Duques e Cenas”; 
sou colaborador na revista do Agrupamento Janela da Es-
cola e também faço parte da Associação de Estudantes.

A Ana Isabel, do 5.ºB, contou que participou neste 
concurso, porque pediu à professora, pois gosta muito de 
ler e costuma requisitar os livros na biblioteca ou comprá-
-los na livraria.

A  Ana Margarida, do 6.ºF, ficou muito surpreendida 
por ter sido escolhida, pois não estava nada à espera; 
gosta muito de ler porque acha que aprende melhor, pois 
quando começa a ler um livro entra logo num mundo fa-
buloso que tanto pode ser de fantasia, de aventura ou de 
ficção.

O João do 7.ºC, para além de gostar de ler, também  
gosta de observar a expressão de quem lê, pois os ros-
tos transmitem muitas emoções. Com a  leitura sente que 
está a aprender coisas novas que enriquecem os seus 
conhecimentos, desenvolvendo assim a sua capacidade 
de intervenção.

A  Ana Costa, do 8.ºB, participou porque achou que era 
um actividade interessante e diferente onde se encontram 
vários tipos de alunos; para ela, a leitura é uma realidade 
encantadora que permite viajar para mundos diferentes.

Entrevista aos vencedores
Concurso de Leitura

(Colaboradores da Janela da Escola)

                PLANO NACIONAL DA LEITURA

Desenho elaborado pelo aluno 
Cláudio Renato Vieira, 
da turma 4, do 4.º ano, 

da E.B. 1 de Valdossos, Fradelos, 
no âmbito da leitura e exploração da obra 

“Contos e Lendas de Macau - O que sabem os pássaros”, 
de Alice Vieira.
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Clube de Leitores partilha experiência
Entrevista

Colaboradores da Janela da Escola

O Clube de Leitores, composto por vários alunos 
de diferentes anos e turmas, é o responsável pela ani-
mação da Biblioteca; existe desde que a Biblioteca foi 
criada e, sempre que há representações teatrais, mo-
mentos de poesia, horas do conto, danças, etc., estes 
alunos são chamados.

Os colaboradores da Janela da Escola (J.E.) foram 
à descoberta de mais coisas sobre eles.

J.E. - O que é o Clube de Leitores?
Nádia - É um conjunto de pessoas que valoriza a lei-

tura, lê como quem vive, consome a imaginação e aprecia 
uma boa história.

Leonor - É um encontro de fanáticos pelos livros. Eu 
vim contar algumas histórias aos alunos do 1.º ciclo e do 
pré-escolar. Adorei o contacto!

Luís - Eu fiz umas gravações de leitura num programa 
chamado Podcast e também contei uma história de amor.

Marco - É um clube de cariz cultural onde partilha-
mos a leitura. Foi uma experiência muito enriquecedora; 
participei na “história mistério”, dando voz à história de 
“Romeu e Julieta” de Shakespeare. Os alunos tinham que 
adivinhar qual era a história. 

Pedro - É um clube onde nos juntamos para partilhar 
experiências sobre livros.

Ana Margarida - Podemos participar em diversas ac-
tividades relacionadas com a leitura para alunos da escola 
ou para outros anos; o objectivo é sempre o mesmo: mo-
tivar para a leitura.

Mariana Moreira - É um clube onde se treina a leitura.
João Teixeira - É um clube onde nos podemos ex-

pressar.
J.E. - Por que razão fazes parte dele? 
Leonor - A equipa da biblioteca pediu a minha ajuda e 

eu tive muito gosto em colaborar. 
Pedro - Gosto de partilhar as minhas experiências de 

leitura.

Marco - Achei que seria uma experiência enriquece-
dora.

João Teixeira - Achei uma ideia gira e divertida!
Ana Afonso - Uma vez experimentei e gostei; nunca 

mais parei, pois é muito “fixe” ver a cara dos espectado-
res.

J.E. - Em que actividades costumas participar?
João Teixeira -  Sessões de poesia e fórum de leitura.
Marco - Gravações em Podcast e leitura de histórias.
Leonor e Nádia - Teatro de fantoches, história da lei-

tura e da alimentação e, ainda, contar histórias aos alunos 
do 1.º ciclo.

J.E. - Qual foi a actividade de que mais gostaste? Por-
quê?

Nádia - Adorei contar histórias ao 1. º ciclo.
Pedro – Achei o teatro de fantoches muito divertido, 

por causa da reacção dos miúdos que ficaram fascinados.
Ana Afonso e Ana Margarida - Gostei muito da acti-

vidade alusiva ao dia de S.Valentim, porque lemos o livro 
“Amor de Perdição”, de Camilo Castelo Branco, a outras 
turmas e foi uma experiência interessante e enriquecedo-
ra.

J.E. - O que achas que a Biblioteca Escolar (B.E.) po-
deria fazer para envolver mais alunos nas suas activida-
des?

Ana Afonso - Devia fazer mais actividades, convidar 
mais turmas para participar e assim se envolverem mais 
na B.E.

Nádia - Maior divulgação das actividades e diversifica-
ção dos convites.

João Teixeira - Se os alunos tivessem melhores ho-
rários, teriam mais tempo livre para frequentar a B.E. e 
participar nas suas actividades.

Ana Margarida - O clube devia ser mais divulgado, 
para que todos os alunos se pudessem inscrever.

Leonor - Todos os alunos deveriam ter oportunidade 
de participar neste clube, nem que fosse apenas uma vez, 
pois é uma excelente experiência. Eu adorei!
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Para assinalar o mês do coração, os Formandos e os 
Formadores do curso EFA Secundário tomaram a iniciati-
va de organizar uma caminhada pelo coração, no domin-
go 29 de Maio de 2011, pelas 09h00. 

Esta iniciativa, que contou com a participação de mais 
de 100 pessoas, teve como objectivo alertar para a prática 
de exercício físico ao alcance de todos: caminhar. 

Cada participante recebeu, no início do percurso, uma 
garrafa de água e, ao cruzar a meta, um lanche composto 
por bolachas e uma maçã (oferta dos nossos patrocina-
dores). Além disso, ainda houve espaço para o sorteio de 
um cabaz. 

Um gesto tão simples como caminhar pode fazer toda 
a diferença melhorando a qualidade de vida. Caminhar 
pode evitar algumas doenças como o AVC, o enfarte e 
ainda reduzir a “falta de ar” por excesso de gordura. Cami-
nhar meia hora por dia não custa muito. Não precisamos 
de um ginásio para manter a forma.

Com a vida sedentária que levamos, não pensamos 
na nossa saúde deixando sempre para amanhã o exercí-
cio físico. Quando acordamos, por vezes é tarde demais. 
Prevenir é o mais importante em termos de saúde.

Uma alimentação saudável à base de peixe, carnes 
brancas, legumes e saladas, a ingestão de líquidos e ca-
minhar (sempre que possível) são pequenos gestos que 
podem salvar a nossa vida. 

Se é fumador, ou ingere bebidas alcoólicas, tenha cui-
dado, pois tem cem vezes mais possibilidades de sofrer 
de doenças cardiovasculares. Os vícios não são uma afir-
mação de personalidade mas sim uma fraqueza física e 
psicológica.

Vamos pensar no nosso coração todos os dias e não 
só no mês de Maio. Vale a pena conservar o nosso “mo-
tor” em bom estado! O coração agradece. 

Além disso, ao cuidarmos da nossa saúde com uma 
caminhada, também damos um contributo muito impor-
tante para o meio ambiente. 

Seja saudável! Diga SIM à qualidade de vida! Cami-
nhe pelo seu Coração!

IN LOCO

Caminhada pelo coração
As Formandas do EFA NS

Amélia Santos e Patrícia Castro
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É bom para o coração;
Emagrece;
Diminui o stress;
Combate a depressão;
Dá mais vitalidade;
Aumenta a eficiência do sistema imunológico;
Promove a fortificação dos ossos;
Auxilia na prevenção à osteoporose;
Ajuda no controle da diabetes;
Facilita o controle do colesterol.
Cria amigos.

O coração de um homem 
adulto:

- é do tamanho de um punho 
fechado e pesa apenas 400 gra-
mas;

- funciona, em descanso, a 
uma média de 72 batidas por mi-
nuto: 104 mil por dia, 38 milhões 
por ano e algo em torno de 3 mil 
milhões de pulsações ao longo 
da vida;

- bombeia 85 gramas de san-
gue a cada batida, o que equiva-
le a mais de 9 mil litros por dia.

O coração da mulher é um 
pouco mais acelerado. Num mi-
nuto, bate mais 8 vezes do que o 
do homem. 

Nos recém-nascidos, bate 
120 vezes por minuto.

Não se pode verificar o bater 
do coração com o polegar por-
que este dedo tem uma pulsação 
própria. O horário de maior inci-

dência de ataques cardíacos é 
das 6 da manhã até o meio-dia.

As doenças cardiovascu-
lares são a principal causa de 
morte em Portugal com uma taxa 
superior à de todas as formas de 
cancro.

O sistema de vasos san-
guíneos - artérias, veias e capi-
lares  - tem mais de 96 mil km 
de extensão (suficiente para dar 
a volta ao mundo mais de duas 
vezes).

Num dia, o sangue viaja 19 
mil km, o que representa quatro 
vezes a distância dos Estados 
Unidos de uma costa à outra.

A aorta é quase tão espessa 
quanto uma mangueira de jar-
dim. 

Os capilares são tão peque-
nos que seriam precisos dez de-
les para se igualar à espessura 
de um cabelo humano.

Razões para caminhar diariamente
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Estão abertas as pré-inscrições para a oferta formativa de adultos e jovens para o ano lectivo de 2011/12. 
Para os adultos estão disponíveis pré-inscrições, para cursos EFA Básico (B3 – 9.º ano) e EFA Secundário (NS – 

12.º ano), ambos em modalidade escolar. 
Os cursos EFA destinam-se a formandos com idade igual ou superior a 18 anos, à data do início da formação, com 

baixa qualificação (escolar e/ou profissional) e, prioritariamente, sem a conclusão do ensino básico ou secundário de 
escolaridade, sem a qualificação adequada para efeitos de inserção ou progressão profissional.

Para os jovens estão abertas as candidaturas para a frequência de um curso CEF na área da Hotelaria e Restau-
ração – Empregado de Mesa (Tipo 2 – alunos com o 6.º ano concluído, com equivalência ao 9.º ano de escolaridade). 

Estes cursos enquadram-se na Iniciativa Novas Oportunidades, que tem como principal objectivo a elevação dos 
níveis de qualificação de base dos jovens e da população adulta.

Informamos os interessados que esta oferta formativa só se concretizará se houver o número mínimo de alunos 
inscritos previsto na lei.

Para mais informações, os interessados podem dirigir-se aos Serviços Administrativos do Agrupamento.

Oferta Formativa 2011-2012
Informação
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O Serviço Nacional de Protecção 
Civil exerce funções nos domínios 
de aviso, alerta, intervenção imedia-
ta, socorro e assistência através de 
agentes como: os Bombeiros, a Po-
lícia, as Forças Armadas, os Serviços 
de Saúde, a Cruz Vermelha e as Au-
toridades Marítimas. Se bem que é da 
responsabilidade do Estado a princi-
pal responsabilidade na prevenção 
e no combate das situações de risco 
colectivo, as instituições privadas e 
os cidadãos também podem desem-
penhar um papel activo. 

Com efeito, é fundamental que 
toda a comunidade se envolva num 
esforço de prevenção das catástrofes 
naturais, por um lado, e de minimiza-
ção dos seus efeitos negativos, por 
outro lado.

Com o objectivo de sensibilizar 
para a importância da Cruz Vermelha 
de Ribeirão, a turma do CEF4, no âm-
bito da disciplina de Cidadania e Mun-
do Actual, participou numa acção so-
bre “Noções de Primeiros Socorros”, 
na Casa do Povo, no passado dia 30 
de Maio, desenvolvida pelos voluntá-
rios Marco Pinto e Ana Oliveira.

Tratou-se de uma apresentação 
bastante interessante, onde ficámos 
a saber informações úteis sobre a 
Cruz Vermelha de Ribeirão tais como:

- possuem 5 ambulâncias (2 de 
emergência e 3 de transporte de do-
entes);

- as suas situações de socorro 
são variadas, desde acidentes esco-
lares, de trabalho, de viação, doenças 

súbitas…;
- histórias mais marcantes. Hou-

ve, por exemplo, referência a um aci-
dente do qual resultou uma mutilação; 
a assistência feliz a um menino de 5 
anos que entrou em paragem cardí-
aca e o nascimento de 2 crianças na 
ambulância (cujo nome e a data do 
acontecimento estão gravadas no 
próprio veículo);

- a partir dos 17 anos (com auto-
rização dos pais), pode ser-se volun-
tário, após a frequência de um curso 
de formação;

- em caso de necessidade de 
socorro, devemos ligar para o 112, 
por forma a que o CODU (Centro de 
Orientação de Doentes Urgentes) ac-
cione os meios mais próximos (Cruz 
Vermelha, INEM ou Bombeiros).

Seguidamente, vimos um peque-
no vídeo sobre esta Organização Não 
Governamental.

Por fim, foi-nos explicado que os 
Princípios Gerais dos Primeiros So-
corros são prevenir, alertar e socorrer.

Os voluntários também nos ensi-
naram o comportamento correcto a 
ter em caso de necessidade de pri-
meiros socorros (desmaios, febres 
altas, feridas ou hemorragias, quei-
maduras e em situação de atrope-
lamento). Foram explicações muito 
úteis e esclarecedoras, pois, sempre 
que se proporcionou, recorreram aos 
formandos para exemplos práticos.

Em caso de desmaio (que é uma 
perda súbita e temporária de consci-
ência e muscular, devido à diminuição 

do oxigénio no cérebro), devemos le-
vantar as pernas para facilitar a circu-
lação sanguínea. 

Perante febres altas (elevação 
da temperatura corporal acima dos 
38.ºC), devemos retirar a roupa, to-
mar banho com água morna, beber 
líquidos e recorrer a profissionais de 
saúde.

Em caso de uma ferida, devemos 
lavá-la, com água ou soro, desinfec-
tá-la (com betadine) e protegê-la com 
um penso esterilizado.

Perante uma hemorragia, deve-
mos fazer pressão com compressas, 
e caso não consigamos pará-la logo, 
substituímos apenas as compressas 
superiores para não interromper o 
processo de coagulação e elevar o 
membro ao nível do coração. 

Em caso de queimaduras, em 1º 
lugar devemos arrefecer a zona quei-
mada com água corrente.

Perante um acidente de viação, 
devemos manter a calma, pedir so-
corro (ligar 112), prestar os primeiros 
socorros, não mexer na vítima, nem 
lhe dar de comer ou de beber.

Alunos recebem noções de Primeiros Socorros
Cruz Vermelha Portuguesa de Ribeirão

Os Alunos da  turma do CEF4
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No dia nove de Junho, por volta das 21h30m, de-
correu mais uma actividade levada a cabo pelos alunos 
do 9.º ano, respectivos Directores de Turma e Dra. Sara 
Brandão, Psicóloga do Agrupamento, não esquecendo a 
preciosa colaboração do Adjunto da Direcção, Professor 
António Matos, da Estagiária em Ciências da Educação, 
Liliana Ferreira, e Auxiliares de Acção Educativa.

Como se aproxima mais uma recta final para estes 
alunos, fez todo o sentido dedicar algum tempo ao que 
representa esta fase na vida de todos eles, a finalizar mais 
uma etapa do seu, esperemos auspicioso, percurso de 
vida.

Chegados aqui, deparam-se com algumas dúvidas, 
alguns desafios: E AGORA? QUE FAZER? AS PRIMEI-
RAS ESCOLHAS SÉRIAS COMEÇAM AQUI!

Muitos seguirão o ensino regular… outros irão op-
tar pelo ensino profissional… outros, talvez, gostassem 
de ingressar já no mundo do trabalho. Por isso, é muito 
importante conhecer as opções profissionais e académi-
cas existentes, para que a tomada de decisão por parte 
de cada um seja clara, objectiva e consciente. Foi nes-
te sentido que, ao longo do ano lectivo, trabalharam os 
Directores de Turmas, os Professores responsáveis pela 
Área de Projecto, o Coordenador do Projecto de Orien-
tação Vocacional e o Serviço de Psicologia e Orientação 
da nossa escola, na pessoa da Dra. Sara Brandão. Estes 
foram decisivos na orientação dos alunos na descoberta 
das suas tendências e vocações, para que tomem as mais 
adequadas opções vocacionais e profissionais, de modo 
que num futuro próximo sejam cidadãos conscientes, bem 
sucedidos e, na medida do possível, realizados.

Foi para retratar todo este processo, ainda que de for-
ma singela, que os alunos de 9.º ano prepararam mais 
um evento, o “Desfile das Profissões”. Vários alunos en-
carnaram as profissões que desejam seguir e desfilaram 
na passerelle, ao som de música, apresentando, assim, 
múltiplas e diversificadas profissões que fazem parte de 
um leque abrangente de saídas profissionais e académi-
cas. Apenas algumas foram protagonistas nesta noite… 
as que fazem parte dos sonhos e das realidades dos alu-
nos participantes. Educação, saúde, justiça, segurança, 
desporto e lazer, audiovisuais, comunicação, informática 
e serviços, foram as áreas escolhidas pelos alunos.

 Claro que a festa não estaria completa sem a co-
laboração e participação dos grupos e clubes que fazem 
parte da nossa escola e que muito nos orgulham com as 
suas actuações. 

Para abrir este sarau, contámos com a TUNA da nossa 
escola que nos presenteou com dois temas: “Anzol”, dos 
Rádio Macau e “Em Playback” do Carlos Paião. O grupo 
de teatro “Duques e cenas” surpreendeu-nos com a peça 
“Malhar em Ferro Frio” e roubou inúmeras gargalhadas da 
plateia. No final da peça, procedeu-se ao tão ansiado sor-
teio das rifas que tinham sido vendidas pelos alunos para 
a ajuda das despesas inerentes ao Baile de Finalistas. As 
rifas premiadas foram: 1.º prémio – n.º 020B; 2.º prémio – 

458D e 3.º prémio – 283E. 
Para finalizar, nada melhor do que a actuação do clube 

de dança da escola que nos brindou com uma fantástica 
dança ao som da música “Viva La Vida”, dos Coldplay. O 
palco encheu-se de vida, energia e cor! Foi uma bela for-
ma de encerrar este nosso sarau.

No entanto, o término só ocorreu mesmo, após os 
agradecimentos sentidos dos apresentadores, porta-vo-
zes de todos os alunos e responsáveis por esta activida-
de. Estas foram as palavras proferidas: 

“A vossa presença aqui, esta noite, e a vossa genero-
sa contribuição para a concretização de mais um dos nos-
sos sonhos - O Baile de Finalistas - foram decisivas! Por 
isso: Excelentíssimos Senhores, Membros da Direcção, 
Pais, Encarregados de Educação, Directores de Turma, 
Professores, Serviço de Psicologia e Orientação, Auxilia-
res de Acção Educativa da nossa Escola e demais presen-
tes, MUITO OBRIGADO!” 

Fica provado, mais uma vez, que a união (ainda) faz 
a força!

Boas e certeiras escolhas, meninas e meninos!!! 

Mais uma noite festiva na escola…

Profissões e animação na crista da onda…
A Professora - Cristina Martins
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Pois é, o tempo passa a correr.
Parece que foi há dois dias, mas não. Já lá vão quatro 

anos! Quatro anos de intenso trabalho, de muitas horas de 
ensaio após as actividades (e muitas vezes durante as inter-
rupções) lectivas. Quatro anos de muito suor, de muito texto 
memorizado, de muita cumplicidade, de muita brincadeira, 
de muito convívio sadio.

Quatro anos em que todos nós (alunos, professoras e 
assistente operacional) aprendemos sempre mais… e juntos 
crescemos na arte de representar, na arte do faz-de-conta, 
na arte que permite “vestir a pele” de outras personagens e, 
com elas, experimentar outras vivências que não a nossa. 

Isso é magnífico! É olhar a vida por outras perspectivas, 
é alargar os nossos horizontes, é entrar no mundo maravi-
lhoso da fantasia que nos permite relativizar todos os nossos 
problemas e preocupações, que nos possibilita momentos de 
relaxamento saudável, numa época em que tudo nos pres-
siona e nos exige um ritmo de trabalho alucinante. Em suma, 
é soltar a “criança” que existe em cada um de nós e que vive, 
na maior parte do tempo, subjugada por tantas obrigações.

Ah! Como isso faz falta a esta juventude que, lamenta-
velmente, vem demonstrando, cada vez mais, uma preocu-
pante incapacidade para conviver e para “brincar” de uma 
forma saudável.

Pois é, caro leitor, estou a referir-me ao Clube de Teatro 
“Duques e Cenas”. Concretizando mais, estou a referir-me a 
um grupo de alunos extraordinário que, desde o sexto ano de 
escolaridade, se dedicou de corpo e alma a este projecto e 
que, apesar das imensas tarefas lectivas, nunca se poupou 
a esforços para alcançar o melhor desempenho possível, 
procurando assim, retirar o maior prazer em pisar o palco e, 
simultaneamente, prestigiar a nossa escola.

Um grupo espectacular que participou, sempre com mui-
ta garra e êxito, nas três Mostras de Teatro Escolar de Vila 
Nova de Famalicão, no Festival de Teatro Amador de Seide, 
nos saraus anuais que organizou, nos “Desfiles das profis-
sões” e nas “Festas de talentos”, promovidos pelos alunos 
do 9º ano. 

Um grupo de jovens magnífico que “trouxe” até à nossa 
escola muitos pais, familiares e amigos para se deleitarem 
com o seu trabalho, mas que nos irá deixar, no final deste 
ano lectivo, para ingressar no ensino secundário.

O Clube de Teatro está eternamente agradecido a to-
dos eles: Ana Azevedo, Bruno Dias, Catarina Fernandes, 
Catarina Monteiro, Cristiana Figueiredo, Daniela Leal, João 
Amorim, João Teixeira, José Silva, Márcia Marques, Marco 
Andrade, Paulo Carvalho e Simão Figueiredo. 

A todos estes alunos, o Clube de Teatro deseja as maio-
res felicidades e faz votos para que continuem, quer no palco 
da vida, quer no palco do teatro, a demonstrarem a mesma 
garra até agora evidenciada.

Um exemplo a seguir, sem margem para dúvidas.

Um exemplo a seguir
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A Professora - Lurdes Oliveira
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Com o objectivo de transmitir à Comunidade Escolar as diversas técnicas, materiais, suportes e elementos visuais 
da linguagem plástica, o Grupo Disciplinar de Educação Visual e Pintura (3.º Ciclo) promoveu, entre os dias 17 e 27 do 
mês de Maio, no Centro de Recursos Educativos desta escola, (Biblioteca), uma exposição dos trabalhos dos alunos, 
realizados ao longo do presente ano lectivo. Nela, foi possível vislumbrar o talento que, nalguns dos nossos alunos, 
começa a despontar.

Esta actividade ocorreu na data em que se comemorou o Dia Internacional dos Museus, promovida pela Associa-
ção de Estudantes da nossa escola. 

“Não há, na arte, nem passado nem futuro. A arte que não estiver no presente jamais será arte.”

A Professora - Rosa Portela

A Arte no Processo de Aprendizagem

Pablo Picasso
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Entrevista

Presidente da AE na 1.ª pessoa

O Marco Andrade (M.A.) anda 
no 9.º ano e é o Presidente da re-
centemente criada Associação de 
Estudantes instaladora (AE). Cris-
tiana Figueiredo, colaboradora da 
revista Janela da Escola (J.E.), es-
teve à conversa com ele, para fazer 
o balanço das actividades deste 
grupo de alunos que há muito so-
nhava em constituir-se como asso-
ciação.

J.E. - O que levou este grupo de 
alunos a constituir a Associação de 
Estudantes?

M.A. - Antes de sermos um grupo 
de alunos, somos um grupo de ami-
gos. Estávamos todos juntos e um de 
nós referiu que a Directora da escola,   
Professora Iolanda Torres, estava in-
teressada em formar uma Associação 
de Estudantes instaladora na escola. 
Depois, foram surgindo nomes para 
ocupar determinados lugares dentro 
da associação.

J.E. - Contaram com o apoio de 
alguém nesta vossa “aventura”?

M.A. - Sim, contámos com algu-
mas pessoas sem as quais nada disto 
teria sido alcançado. Contámos com 
a colaboração da Direcção da esco-
la, com a ajuda da nossa Directora 
de Turma, Professora Lurdes Dias, 
de professores de Educação Visual/
Pintura e de Ciências Naturais. Con-
támos também com a compreensão 
e boa vontade da Professora Liseta 

Machado (pro-
fessora de Edu-
cação Física) 
que autorizou 
a realização do 
torneio de futsal. 
Contámos ainda 
com o apoio da 
Assistente Ope-
racional da Bi-
blioteca Escolar, 
Sandra Escudei-
ro.

J.E. - O que 
c o n s e g u i r a m 
concretizar neste 
ano de existên-

cia?
M.A. - O primeiro passo foi iniciar 

todo o processo e, claro, ganhar as 
eleições. Depois disso, foi concretizar 
as actividades que a AE se propusera 
desenvolver. Realizámos uma ses-
são de cinema, um torneio de futsal e 
promovemos uma palestra com uma 
nutricionista.

J.E. -  Do vosso plano de activida-
des o que foi mais difícil realizar?

M.A. - As actividades que nos de-
ram mais dores de cabeça foram o 
torneio de futsal e a sessão de cine-
ma, talvez por serem as que exigiram 
mais responsabilidade e organização.

J.E. - Qual foi a actividade que 
deu mais gosto realizar? Porquê?

M.A. - A actividade que deu mais 
gosto realizar foi a sessão de cinema, 
pois foi algo novo e fresco nesta es-
cola. Uma actividade deste género 
exige algum esforço, mas o resultado 
foi divertido e proporcionou uma noite 
diferente para quem veio.

J.E. - Quais foram as maiores difi-
culdades que enfrentaram?

M.A. - Não houve grandes dificul-
dades, mas é difícil concretizar pro-
jectos sem apoio financeiro. A nossa 
solução foi, portanto, organizar um 
torneio de futsal de forma a aliar as 
receitas para a sessão de cinema à 
prática de desporto e lazer dos alu-
nos.

J.E. - Em que consiste o apadri-
nhamento de alunos?

M.A. - O apadrinhamento de alu-
nos é um projecto em que os alunos 
mais velhos recebem os mais novos 
e lhes apresentam a nova escola; 
Achamos muito importante que os 
alunos do 5.ºano se sintam acarinha-
dos desde o primeiro dia.

J.E. - Conseguiram mudar algu-
ma coisa neste ano de existência?

M.A. - Não muito, porque estar no 
9.º ano não nos facilita a vida. No en-
tanto, o facto de ter havido uma ses-
são de cinema à noite e um torneio 
desportivo organizado por alunos 
significou muito para nós. Mas o mais 
importante foi, sem dúvida, sermos a 
primeira Associação a ser eleita, aqui, 
na escola.

J.E. - Valeu a pena esta “aventu-
ra”?

M.A. - Valeu a pena o nosso tra-
balho que, aliás, tem sido reconheci-
do. E a AE acaba por ser importante 
na nossa vida futura, pois o empre-
endedorismo, a responsabilidade e a 
organização estiveram sempre pre-
sentes.

J.E. - Como foi (embora ainda 
seja!) ser o Presidente da Associação 
de Estudantes?

M.A. - Um enorme privilégio e, ao 
mesmo tempo, uma grande respon-
sabilidade. É gratificante saber que 
as pessoas confiaram em mim para 
este cargo.

Cristiana Figueiredo, n.º7, 9.ºE
(Colaboradora da Janela da Escola)
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A Música transmite sentimen-
tos, emoções e estados de espírito 
diversos. Provoca, normalmente, 
uma sensação de bem-estar. Cada 
pessoa, pela sua cultura e pela sua 
aprendizagem, desenvolve o seu 
gosto musical, seja música popular, 
erudita, heavy metal, hip hop…

Estudos revelam que, quando 
ouvimos música rock, heavy metal, 
ou outra com uma natureza mais vi-
gorosa e intensa, o nosso cérebro é 
estimulado de tal forma que nos induz 
a ”mexer”. Por outro lado, a música 
clássica, a música ambiente ou outra 
de natureza mais calma levam-nos a 
relaxar, a acalmar. Dizem estudiosos, 
entre eles Campbell, que se um alu-
no ouvir música de Mozart, meia hora 
antes de um teste, terá mais facilida-

de na realização do mesmo. Há diver-
sos estudos, de facto que comprovam 
que a música de Mozart, por ser mui-
to bem estruturada, organizada e pela 
beleza melódica que possui, provoca 
calma, bem-estar, maior concentra-
ção e um melhor desenvolvimento 
intelectual. 

Na minha opinião, como profes-
sora de educação musical, entendo 
que será sempre bom conhecer todos 
os tipos de música, contudo devemos 
ajustar o nosso temperamento a um 
determinado tipo. Se estou demasia-
do agitado, ansioso, porque não ouvir 
música clássica ou new wave? Mas 
se por ventura estou triste, melancóli-
co, depressivo, então devo ouvir mú-
sica com mais movimento, para me 
estimular, tal como pop, rock, hip hop, 

metal, entre outras. 
Bem, não devemos, nunca, é 

abusar da intensidade. Devemos ou-
vir sempre o mais baixo possível para 
não prejudicar nem o nosso ouvido, 
nem o ouvido dos nossos vizinhos… 

Que tipo de música devo ouvir?
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A Associação de Matraquilhos do distrito de Braga or-
ganizou uma fase final do Campeonato Concelhio Inter-
-Escolas 2010-2011, que se realizou no dia 4 de Junho 
(Sábado), no Pavilhão das Lameiras, em Vila Nova de 
Famalicão.

Foi uma fase final porque competia a cada escola par-
ticipante organizar torneios entre os alunos interessados, 
de modo a apurar as equipas vencedoras, uma equipa 
feminina e uma masculina por cada ano de escolaridade, 
desde o 5º ao 9º ano. Importa referir que a Associação 
de Matraquilhos do distrito de Braga emprestou duas me-
sas de matraquilhos para facilitar o apuramento das equi-
pas da nossa escola. E a organização dos torneios teve 
a colaboração da Associação de Estudantes, segundo as 
orientações dos elementos da Direcção.

A fase final ocorreu entre as 14h e as 17h, ficando os 
nossos alunos classificados da seguinte maneira:

Em 1.º lugar: “Os Perde Tudo”, Bruno Araújo e Tiago 
Silva do 6.ºG; “As Chicas”, Ana Costa e Ana Azevedo do 
6.ºA; “A Sandra e a Filipa”, Sandra Cruz e Ana Azevedo, 
do 9.ºG.

Em 2.º lugar: “Caça Matrecos”, António Araújo e Nuno 
Sá do 5.ºD; “O Zé e o Amorim”, João Amorim e José Silva 
do 9.ºE; “As Campeãs”, Vânia Pereira e Andreia Ferreira 
do 5.ºI.

Em 4.º lugar: “Golden Club”, Bruno Oliveira e Tiago 
Costa do 8.ºA.

A Estagiária em Ciências da Educação
Liliana Ferreira

Campeonato Concelhio Inter-escolas 

O Novo Acordo Ortográfico é um acordo assinado em 
1990 entre os sete países de língua oficial portuguesa e 
estabelece normas ortográficas, ou seja, regras de como 
escrever determinadas palavras. Deste modo, não altera 
a pronúncia de nenhuma palavra.

O governo português aprovou uma resolução que de-
termina a aplicação do Acordo Ortográfico da Língua Por-
tuguesa (AOLP), no sistema educativo, no próximo ano 
lectivo de 2011-2012, e na Administração Pública, a partir 
de 1 de janeiro de 2012.

Neste sentido, os leitores podem aprender o vocabu-
lário ortográfico português, através dos recursos e passa-
tempos disponíveis no site:

www.portaldalinguaportuguesa.org/

A Estagiária em Ciências da Educação
Liliana Ferreira

Curiosidades

Novo Acordo Ortogáfico

IN LOCO
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A expressão Mens Sana in Cor-
pore Sano traduz-nos a ideia de que 
para uma pessoa estar bem é neces-
sário haver um bem-estar psíquico e 
físico. Isto significa que deverá existir 
uma correlação estreita entre estas 
duas dimensões que, em conjunto, 
nos permitem realizar as acções do 
nosso dia-a-dia de uma forma harmo-
niosa. Ao cuidarmos do nosso corpo, 
estaremos a estimular positivamente 
a nossa mente.

Este equilíbrio conduzirá a uma 
vida saudável, na qual poderemos 
exercer as nossas actividades, se-
guindo um estilo de vida mais calmo 
e, assim, conseguir lidar com o stress 
e as atribulações da sociedade actu-
al. 

Na maioria das vezes, a forma 
como organizamos o nosso tempo 
não nos permite seguir algumas re-
gras consideradas essenciais, para 
mantermos um estilo de vida salutar.

Todos os dias podemos e deve-
mos realizar esforços que contribuam 
para atingirmos as metas necessá-
rias. Aqui ficam algumas dicas:

1.º Devemos ter uma alimentação 
correcta e variada, consumindo, dia-
riamente, alimentos dos sete grupos 
alimentares, nas quantidades reco-
mendáveis. A água é indispensável à 
vida e está presente na maioria dos 
alimentos, razões pelas quais nunca 
podemos esquecer a sua ingestão ao 
longo do dia.

2.º O exercício físico constante e 
moderado irá produzir efeitos muito 
positivos na saúde em geral, princi-
palmente ao nível psicológico, con-
tribuindo para reduzir a ansiedade, 
melhorar a auto-estima, bem como a 
cognição e diminuir o stress. 

Não é necessário que todos se-

jamos atletas, mas é muito benéfico 
para a saúde a execução de despor-
tos variados: caminhadas, corridas, 
natação, jogos de futebol, andebol, 
ténis…

Não nos podemos esquecer que 
a prática de desporto também contri-
bui para o desenvolvimento físico e 
intectual das crianças e jovens com 
Necessidades Educativas Especiais. 
Felizmente, hoje em dia, já assisti-
mos a uma maior preocupação por 
parte dos educadores, quer em con-
texto escolar, quer na ocupação de 
tempos livres, pois, apesar das limita-
ções inerentes a cada problemática, é 
possível proporcionar-lhes momentos 
muito agradáveis, nos quais têm a 
oportunidade de explorar as suas po-
tencialidades, que muitas vezes são 
descuradas. 

É extremamente gratificante, para 
nós, enquanto educadores, verificar 
que alguns desportos como o boccia, 
o basquetebol em cadeira de rodas, 
a hipoterapia, entre outros, têm sido 
muito valorizados e o bom desempe-
nho de alguns dos nossos desportis-
tas nacionais já tem sido reconhecido 
a nível internacional.                               

3.º Convém ainda referir que a 
maneira como ocupamos os nossos 
tempos livres permite-nos disfrutar 
de momentos de descontração e 
prazer e descarregar as tensões que 
acumulamos ao longo dos dias. Por 
isso, nada melhor do que programar 
algumas atividades diversificadas e 
lúdicas, para afastar a monotonia e 
aproveitar o que de melhor a vida tem 
para nos oferecer. 

O contacto com a natureza, a 
criação de boas amizades e bons 
relacionamentos interpessoais, a 
exploração de diferentes estímulos 

sensoriais (leitura, música, arte, cine-
ma…) são algumas experiências que 
enriquecem e embelezam o nosso 
quotidiano.                                  

Não podemos deixar de reforçar a 
ideia de que tudo o que fizermos para 
manter uma mente sã, que terá for-
çosamente que passar pela alteração 
de alguns maus hábitos e pela criação 
de rotinas saudáveis, tornará o nosso 
corpo mais são. Se cuidarmos bem 
da nossa alimentação, aproveitarmos 
o bem-estar que a prática do despor-
to nos proporciona e ocuparmos de 
forma inteligente os nossos tempos 
livres, conseguiremos caminhar com 
passos mais seguros em direcção à 
tão desejada felicidade.

As Professoras 
de Educação Especial

Carla Mendonça  e Sofia Machado

Mens Sana in Corpore Sano

“Torna-se indispensável manter o vigor do corpo, 
para conservar o do espírito.”

Luc de Clapiers Vauvenargues

MENTE SÃ EM CORPO SÃO
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Os Alunos da turma 3, da E.B. 1 

do Souto - Fradelos

Está a chegar o calor e com ele 
vem a vontade de dar um mergulho. 
Para tal, devemos respeitar algumas 
regras de segurança.

Na praia
• Para tomar banho, escolher 

sempre uma praia vigiada.
• Observar a cor da bandeira, 

antes de tomar banho.
• Só entrar na água três horas 

depois das refeições.
• Não ficar demasiado tempo 

ao sol, antes do banho.
• Sair da água logo que sentir-

mos frio.

No rio
• Não ir sozinhos para o rio.
• Não nos afastarmos da mar-

gem do rio.
• Nadar ao longo da margem.
• Não passear de barco, sozi-

nhos.

Na piscina
• Utilizar a piscina das crian-

ças.
• Tomar banho de chuveiro, à 

entrada e à saída.
• Entrar, lentamente na água.

A praia, o rio e a piscina são lo-
cais onde podemos passar os nossos 
tempos livres de uma forma saudável.

O Verão está a chegar...

Se tivermos uma mente, um espí-
rito e uma cabeça sem complicações, 
sem distúrbios, sem pensamentos 
negativos, isso leva-nos a termos um 
corpo são.

Tendo uma mente sã, temos de 
ter harmonia entre o corpo e a mente, 
para que possamos usufruir de uma 
saúde perfeita e tranquila. 

Se pensarmos numa situação ne-
gativa, podemos sofrer um mal-estar 
connosco próprios.

Se alterarmos e melhorarmos o 
nosso modo de vida, a nossa alimen-
tação, a actividade física, os horários 
regulares e se tivermos outros cuida-
dos, poderemos resolver os nossos 
problemas do dia-a-dia com mais se-
renidade e eficácia e também evitar 
problemas de saúde.

Uma vida em contacto com a Na-
tureza, o exercício físico, o poder da 
mente, a auto reflexão e  o cuidado 
com a nossa nutrição são os princi-
pais princípios para o nosso bem-
-estar. 

O nosso auto-conhecimento nem 
sempre é fácil, por vezes torna-se 
complicado sabermos como somos, 
como reagimos. Ter um controlo so-
bre isso é um desafio na nossa vida.

Desviarmo-nos de pensamentos 
destrutivos, cultivarmos a paz interior, 
apreciarmos os momentos bons na 
vida e sermos sensíveis ao que nos 
rodeia são atitudes que nos levam a 
ter um  “corpo são em mente sã”.

E, se reflectirmos um pouco, ra-
pidamente concluímos que o nosso 
corpo é o espelho da nossa mente.

Ana Oliveira, n.º3, 9.ºA

Corpo e Alma

De todos os animais, o Homem 
é o único dotado de ritmo, capaz de 
responder à música com movimen-
tos. É também o único a apresentar 
um cérebro adaptado para compreen-
der complexas estruturas musicais e 
ainda emocionar-se com elas.

Segundo alguns cientistas, a mú-
sica afecta o carácter e a sociedade, 
pois cada pessoa é capaz de trazer, 
para dentro de si, a música que aca-
ba por influenciar os pensamentos, as 
emoções, a saúde, os movimentos do 
corpo, etc. Portanto, cabe aos com-
positores serem morais e construtivos 
e não imorais e destrutivos nas suas 
músicas.

A influência da música é tão gran-
de, que ela actua constantemente 
sobre nós: acelerando ou retardan-
do, regulando ou desregulando as 
batidas do coração, relaxando ou irri-
tando os nervos, influindo na pressão 
sanguínea e no ritmo da respiração. 
Está comprovado o seu efeito sobre 
as emoções e desejos do homem.

Enfim, a música exerce um poder 
muito grande sobre nós, podendo o 
mesmo ser positivo ou negativo.

Bruna Fonseca, n.º5; Joana Costa, 
n.º11; José Almeida, n.º12 e 

Ricardo Oliveira, n. º21, 6.ºC

A música e a mente

MENTE SÃ EM CORPO SÃO
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MENTE SÃ EM CORPO SÃO

As actividades de lazer como factores de equilíbrio...

Todos os seres humanos necessitam, para o seu equi-
líbrio pessoal saudável, de alcançar uma adequada har-
monia entre o trabalho e a descontracção, entre projectos 
sérios e actividades livres…

Aqui, reside a importância do lazer, da actividade fí-
sica, do desporto e do descanso. As pessoas que estão 
sufocadas pelo trabalho sério e exigente vivem em tensão 
e portanto são menos felizes, assim como os que consi-
go partilham a vida. Se estão ainda numa fase de desen-
volvimento e ainda a caminho da sua maturidade, como 
é o caso de crianças e adolescentes, dificilmente podem 
adaptar-se a esses ritmos, acabando por quebrá-los ou 
entrar em desequilíbrio.

Os pais devem estar atentos e intervir, quando os fi-
lhos não descansam o suficiente, não demonstram gosto 
pelos jogos e entretenimento em grupo, ao ar livre, ou se 
não se encaixam naturalmente no ritmo e nas actividades 
das crianças em idade e situação semelhantes. 

Claro que as crianças e os jovens que apresentam ac-
tividades exageradas e quase parece que não têm tempo 
de ter tempo, também devem ser alvo de atenção. 

O desejável é que as crianças e os jovens consigam 
combinar lazer com trabalho, no tempo, interesses e ha-
bilidades, como fazem todos os adultos. A questão é des-
cobrir e orientar tantas dimensões, de modo a que não 
existam desequilíbrios prejudiciais. 

Sugere-se por isso que:
• Partilhe momentos de lazer (e.g. desporto, pas-

seios, leitura, etc.) com os seus filhos. Esta partilha pro-
porciona momentos de diálogo e de segurança. Se na in-
fância os pais participam nas actividades físicas dos filhos 
de maneira positiva, mostrando satisfação independente 
do resultado, farão do desporto um ambiente seguro e, 
assim, as crianças ficam mais próximas dos pais.

• Pense com os seus filhos em actividades que po-

dem fazer juntos, ou individualmente, e que sejam saudá-
veis. Experimente retirar os seus filhos da frente da televi-
são, do computador ou de outras actividades sedentárias.

• Partilhe momentos de prazer e divertimento, evi-
tando a obrigação dos mesmos.

• Leia, com e para o seu filho. Esta leitura poderá 
ser em ambientes diferentes, como o parque, a praia, uma 
esplanada… mostre que a leitura é também forma de des-
contracção.

• Brinque com o seu filho. Aproveite os momentos 
de férias, ou o fim-de-semana, para convidar o seu filho 
a brincar (colar, pintar, jogar às corridas, futebol, escon-
de…). 

• Realize actividades ao ar livre (piqueniques, jo-
gos, passeios…).

• Fique atento à programação cultural da cidade. 
No verão, a maioria dos lugares oferece opções de actu-
ações, cinema e teatro, com atracções exclusivas para o 
público infantil.

A relação pais-filhos

”É na educação dos filhos que se revelam as virtudes dos pais.”

Coelho Neto

 Dra. Sara Brandão
(Psicóloga do Agrupamento)

Precisamos de ser educados para 
viver e conviver em sociedade.

Aprender a conhecer, aprender a 
fazer, aprender a ser e aprender a vi-
ver juntos.

 Muito mais importante do que 
fornecer uma avalanche de conhe-
cimentos e informações às nossas 
crianças, é o facto de nós as formar-
mos enquanto pessoas humanas 
incentivando-as a darem o melhor de 
si. 

É preciso dar o exemplo! Isso 
mesmo, além de conhecermos bem 
os nossos valores, nós adultos pre-
cisamos de praticá-los no nosso dia-
-a-dia, nas pequenas e nas grandes 
atitudes.

A sociedade preocupa-se mais 
com os resultados finais do que com 
a construção de um ser humanizado. 

É uma sociedade em que se faz 
tudo “a correr”.

Não somos piores pais do que os 

nossos foram, somos diferentes e te-
mos condições de vida diferentes.

Nós, pais modernos, rodeados de 
tanta tecnologia, sabemos o quanto é 
difícil educar os nossos filhos.

Concluo com o pensamento de 
Mahatma Gandhi: 

“Todos devemos ser a mudan-
ça que desejamos ver no mundo.” 

Reflexão Crítica

A Assistente Operacional 
Sandra Escudeiro
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Como a obesidade 
é um problema que está 
a afectar pessoas de 
todo o mundo, merece 
uma atenção especial. 

 A obesidade, tam-
bém conhecida por ne-
diez ou pimelose, é uma 
doença crónica multifa-
torial, na qual a reser-
va natural de gordura 
aumenta até ao ponto 
em que passa a estar 
associada a certos pro-
blemas de saúde ou, 
até mesmo, ao aumento 
da taxa de mortalidade. 

É resultado do ba-
lanço energético positi-
vo, ou seja, a ingestão 
alimentar é superior 
ao gasto energético. 
Denomina-se também 
obesidade a uma enfer-
midade caracterizada 
pelo excesso de gordu-

ra corporal, associada a 
problemas de saúde, ou 
seja, que traz prejuízos 
ao bem-estar do indiví-
duo. 

Uma das causas 
deste problema é o con-
sumo excessivo de co-
mida de plástico aliada 
a uma vida demasiado 
sedentária. Uma grande 
percentagem da popu-
lação portuguesa sofre 
deste problema, pois 
consome grande quanti-
dade de alimentos, mui-
tas vezes de qualidade 
duvidosa, e não pratica 
exercício físico. 

As pessoas que so-
frem deste problema, 
muitas vezes possuem 
diabetes, colesterol alto, 
excesso de peso, má 
circulação e podem es-
tar sujeitas a enfartes e 

perda de anos na média 
de vida.

Lutar contra a obe-
sidade está ao alcan-
ce de todos. Para isso, 
basta ter uma alimenta-
ção saudável e equili-
brada, seguir a roda dos 
alimentos, praticar mui-
to exercício físico, para 
ficar forte e saudável, e 
beber muita água, pois 
é um dos componentes 
essenciais da roda dos 
alimentos. 

Estas são algumas 
das pequenas dicas que 
poderão fazer toda a di-
ferença!

E … porque “é de 
pequenino que se torce 
o pepino”, convém co-
meçar já! 

FORÇA!

Ana Martins, Fábio Cruz, Pedro Sá e Rui Sousa 7.ºA

O que é a OBESIDADE?

Como jovem que me preocupo com a saúde, vejo todos os anos o aumen-
to de casos de certas doenças relacionadas com o excesso de peso, como 
a obesidade, mas também as relacionadas com o stress e o corre-corre do 
dia-a-dia.

Como forma de tentar solucionar estes problemas, o desporto é uma boa 
opção. Por isso, decidi escrever este artigo, com a finalidade de mentalizar 
toda a comunidade que pode, e deve, praticar desporto, não só para prevenir 
certas doenças, mas também para o bem-estar próprio.

Hoje em dia, os casos de excesso de peso bem como a falta da prática 
desportiva são muito frequentes. Temos o dever de inverter esta realidade e 
educar, essencialmente, para hábitos de vida saudáveis, pelo que a prática 
desportiva é muito importante, desde muito cedo.

O desporto não tem que ser uma actividade feita por obrigação, podemos 
praticar desporto de uma forma muito divertida com os amigos e/ou com a 
família.

Durante o tempo em que praticamos desporto, o stress acumulado no nos-
so dia-a-dia é libertado assim como os quilinhos a mais, fazendo com que nos 
sintamos melhor, quer a nível físico, quer a nível psicológico.

Como tal, a prática desportiva é uma das melhores “curas” para o corpo e 
a mente.

Qual é, então, a desvantagem do desporto? Por que não ser saudável 
e equilibrado? Temos uma vida equilibrada ao nosso alcance, por que não 
aproveitá-la?...

Mente sã em corpo são… o exercício ajuda…

“Temos uma vida saudável ao nosso 
alcance, por que não aproveitá-la?...”

MENTE SÃ EM CORPO SÃO

Tânia Costa, 7.ºE
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A célebre frase lati-
na “mens sana in corpore 
sano” (mente sã em corpo 
são) ilustra o facto de que 
o homem sempre sentiu a 
necessidade de exercitar 
o seu corpo para poder al-
cançar um equilíbrio psíqui-
co completo. A depressão é 
uma das doenças que mais 
incapacita o Ser Humano. 
É uma das mais frequentes 
doenças psiquiátricas. Uma 
em cada quatro mulheres e 
um em cada dez homens  
podem vir a ter crises de-
pressivas durante a vida, 
desde a juventude até à 
terceira idade.  

A prática de exercício 
físico é uma boa forma de 
prevenir e combater a de-
pressão. O exercício físico, 
constante e moderado, tem 
efeitos benéficos na saúde 
em geral e, ao nível psico-
lógico, pode reduzir a an-
siedade, melhorar a auto-
-estima e auto-confiança e 
diminuir o stress.

O exercício físico li-
berta, no cérebro, subs-
tâncias que proporcionam 
uma sensação de paz e de 
tranquilidade. São as en-
dorfinas, neuromediadores 
ligados ao bem-estar e ao 
prazer. Por ser um poten-
te libertador de endorfina, 
o exercício físico cria uma 
boa dependência, quando 

praticado regularmente, e 
faz falta como faria qual-
quer outra substância asso-
ciada ao prazer. O exercício 
é muito eficaz para comba-
ter o stress, por ter um efei-
to relaxante e por favorecer 
uma descontracção mental 
e ajudar a pessoa a afastar-
-se, temporariamente, dos 
problemas e da tensão. É 
ainda igualmente eficaz no 
combate ao stress e ansie-
dade e, quando é mode-
rado e regular, descontrai 
o corpo e activa o sistema 
imunitário.

Deve-se começar len-
tamente, com elevações 
graduais. Um programa de 
exercício muito rígido e exi-
gente pode deixar a pessoa 
ainda mais stressada. O 
exercício físico moderado 
produz um efeito benéfico 
geral sobre o organismo.

A prática regular de 
exercício físico traz resulta-
dos positivos aos distúrbios 
de sono, aos aspectos psi-
cológicos e aos transtornos 
de humor, de ansiedade, 
depressão, e melhora os 
aspectos cognitivos, como 
a memória e a aprendiza-
gem. 

O exercício físico sis-
tematizado traz benefícios 
tanto na esfera física quan-
to na esfera mental do ser 
humano ao proporcionar 

uma melhor qualidade de 
vida.

O segredo do sucesso 
é seleccionar um programa 
que seja agradável à pes-
soa e que seja realizado 
com estratégias para tornar 
o exercício menos monóto-
no, com músicas animadas 
por tempo, intensidade e 
frequência suficientes para 
produzir efeitos positivos.

Podemos então con-
cluir o seguinte: 

É importante praticar 
uma modalidade na qual a 
pessoa se sinta bem e de 
que goste, para evitar a 
frustração. As modalidades 
mais adequadas, quando 
se sofre de depressão, são 
aquelas mais calmas, me-
nos exigentes, de fácil reali-
zação e que trabalham com 
a concentração, respiração 
e relaxamento. O melhor é 
evitar iniciar novas moda-
lidades, optar por treinos 
de dificuldade média, nos 
quais a pessoa se sinta se-
gura e capaz de desenvol-
ver e avançar com suces-
so, sempre iniciando com 
um treino mais fácil para 
um mais difícil e terminan-
do com um treino no qual 
a pessoa esteja habituada 
e tenha um desempenho 
bom a excelente.

O desporto de competi-
ção pode ser uma boa solu-

ção somente nos casos da 
pessoa se sentir motivada 
para isso e gostar do des-
porto que pratica.

Devendo ter em con-
ta que um exercício físico 
baseado em fortes com-
petições desportivas pode 
resultar num aumento de 
stress, que poderá ser 
prejudicial, é melhor optar 
por uma modalidade mais 
tranquila e não competiti-
va. É importante incluir a 
actividade física como uma 
forma de prevenção e trata-
mento para uma vida mais 
feliz e harmoniosa.

Há que transformar o 
treino diário num acto de 
prazer e aproveitar, ao má-
ximo, o bem-estar que a 
prática do desporto propor-
ciona, tentando conciliar o 
lado físico (melhora da per-
formance), com o estético 
(ter um corpo modelado…), 
sem esquecer que o emo-
cional precisa de estar bem 
e sentir que está a praticar 
uma actividade adequada.

O segredo da longevi-
dade e do bem-estar físico 
e psicológico está principal-
mente em ter uma alimen-
tação adequada, de baixas 
calorias e praticar exercício 
físico regular.

O Grupo de 
Educação Física

Mens sana in corpore sano
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Organizar o ensino e a aprendiza-
gem para todos os alunos, não obs-
tante as suas limitações, implica que 
os intervenientes, quer a nível polí-
tico quer psicopedagógico, partam 
do princípio que a heterogeneidade 
ajuda ao crescimento de uma educa-
ção mais significativa e em todas as 

vertentes. Verifica-se, ainda, alguma 
relutância para responder à diversida-
de da população escolar, em termos 
de educação inclusiva e social, uma 
vez que a inclusão suscita questões 
complexas. Os alunos da Educação 
Especial (EE) são alunos que apre-
sentam dificuldades tão acentuadas 
em todo o seu desenvolvimento psi-
cossocial que certas actividades se 
afiguram como grandes obstáculos.  

Mente sã também implica um 
contributo de todos para a constru-
ção de uma sociedade mais solidária, 
onde é desejável que todos sejam 
respeitados. Desse modo, conhecer 
algumas das características inerentes 
aos alunos com NEE poderá contri-
buir para uma intervenção preventiva 
no desenvolvimento da competência 
emocional das crianças.

 Assim, de entre as várias pro-
blemáticas inerentes à Educação 
Especial, temos as perturbações 
emocionais e comportamentais na 
infância e adolescência que são bas-
tante frequentes e, particularmente, 
relevantes, apresentando-se o Trans-
torno da Personalidade Anti-social, 
vulgarmente chamado de sociopatia, 
psicopatia, ou transtorno da persona-
lidade dissocial. Realce-se, contudo, 
que só os alunos com perturbações 
emocionais e comportamentais gra-
ves deverão ser referenciados para 
a EE. O Transtorno da Personalidade 
Anti-social pode ter início na infância 
ou adolescência, continuando na ida-
de adulta com características de um 
padrão social de comportamento ir-
responsável, explorador e insensível. 

Os indivíduos com este transtor-
no, não se ajustam às leis vigentes 
em sociedade por não quererem, 
riem-se delas, têm problemas legais 
e criminais por isso, mas nem assim 
modificam a sua atitude. Com regula-
ridade, manipulam os outros em pro-
veito próprio, dificilmente mantêm um 

emprego ou um casamento por muito 
tempo.

Se se trata de um adolescente 
que já cometeu delitos, apresenta 
uma maior resistência à psicoterapia, 
sendo importante adoptar a ocupação 
dos tempos livres com actividades. Se 
entre os 3 e 8 anos já têm alguns sin-
tomas do transtorno da conduta (ex: 
irritar-se com facilidade, não cumprir 
regras nem ordens dos adultos, per-
turbar deliberadamente as pessoas, 
ferir animais, roubar), já são referen-
ciados como portadores desse trans-
torno, para que se possam adoptar 
medidas preventivas junto da crian-
ça, pais e professores. É necessário 
atender que quanto mais jovem o pa-
ciente e menos graves os sintomas, 
maior a probabilidade do indivíduo 
beneficiar de psicoterapia. Por outro 
lado, os problemas de comportamen-
to são, por si mesmos, factores de 
inibição intrínseca do portador desse 
transtorno no acesso às terapias que 
poderiam levar à superação de défi-
ces de habilidades sociais e/ou dimi-
nuição de excessos comportamentais 
considerados inconvenientes, recu-
sando as ajudas terapêuticas neces-
sárias.

Há diversos estudos que relacio-
nam este tipo de psicopatologia com 
criminalidade, perturbações psiquiá-
tricas, toxicodependência e dificulda-
des de inserção social na idade adul-
ta. LaGreca & Stone (1990) referem a 
necessidade de tentar compreender e 
diagnosticar o fenómeno com a maior 
precocidade possível de modo a ini-
ciar-se tratamento adequado atem-

padamente, uma vez que as crianças 
que apresentam padrões específicos 
de comportamentos disruptivos, in-
cluindo hiperactividade, problemas 
ao nível da atenção, bem como com-
portamentos agressivos, anti-sociais 
e problemas de conduta, manifestam 
também problemas de aprendiza-

gem. Existe, consequentemente, um 
risco acrescido de futura desadapta-
ção social (como por exemplo crimi-
nalidade e abuso de álcool e drogas) 
nos jovens e adultos que, em crian-
ças, apresentaram perturbações de 
comportamento, estando a gravidade 
associada à precocidade dos primei-
ros comportamentos desviantes.

 A superação de problemas de 
comportamento exige tratamento (in-
tervenção nas condutas terapêuticas) 
e o emprego de medidas socioedu-
cativas capazes de desenvolver as 
habilidades sociais pela psicoterapia 
familiar e individual, orientação aos 
pais, professores e técnicos envolvi-
dos, como acções preventivas.

                                             MJM

“ Posso admitir que o deficiente seja vítima do destino! 
Porém, não posso admitir que seja vítima da indiferença!”

John Kennedy

Mente sã: um contributo de todos

MENTE SÃ EM CORPO SÃO
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ENGLISH PAGE 

 

 Name the parts of the human body 

     

Colour the picture 

  

            Laughing time! 
  What did the pig say at the beach on a hot summer's day? 

  
  What's black and white and red all over? A sunburned zebra. 

   

  What does the sun drink out of? Sun-glasses. 

ESPAÇO LES
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HEY KIDS!  
 
Don't be bored this summer - there are lots of things to do,  
see and learn about both online and offline. Here you have some ideas… 
 

 Grow a Garden       
 A Day at the Races  
 A Walk in the Past  
 Walk by the Falls  
 Read a Book  
 Go Fishing  
 Fly a Kite  
 Go Camping  
 Go on a Picnic 

 Blow Bubbles 
 Make a paper airplane  
 Go on a thrill Ride  
 Do a zoo  
 Build a sand castle  
 Collect shells  
 Learn to play the 

guitar 

 
 

 

   

 
Unhealthy Foods 

 Battered and deep fried foods 
 Sugary drinks 
 Processed lunch meats 
 Greasy snack chips 
 White bread and refined pasta 
 Most canned spaghetti and ravioli 
 Sugary breakfast cereals 
 Frozen fried chicken and fish sticks.  

 
 
Healthy Foods 

 Green and brightly coloured vegetables 
 Dark leafy greens and lettuce 
 Fresh fruits and berries 
 Lean turkey and chicken 
 Nuts, dried fruits and healthy snacks  
 Whole grain breads and pasta 
 Healthy cooking oils like olive oils 
 Grass fed beef 
 Cold water oily ocean fish 
 Low fat milk or soya beverages 
 Nuts, seeds, and legumes 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.What do the five rings of the 
Olympics mean? 

Five Cities 

Five Countries 

Five Continents 

2. What does the Olympic Motto 
"Citius, Altius, Fortius" mean? 

Harder, Stronger, Faster 

Swifter, Higher, Stronger 

Better, Bigger Bolder 

3. According to the Olympic Creed, 
the most important thing in the 
Olympic Games is not to win but... 

to play fair 

to win big 

to take part 

4. Where is the Olympic torch first 
lit? 

Athens 

Greece 

Olympia 

5. Women were first allowed to 
compete in the Olympics in what 
year?  

1800 

1900 

2000 

 

Let’s see how much you know 
about the Olympic spirit… 

You know, having a healthy lifestyle, helps you 
to keep fit, to live longer and better. For that you 
should exercise and choose the right diet.  

ANSWERS    1. Five Continents  2. Swifter, Higher, Stronger   3. to take part     4. Olympia     5. 1900 
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Alimentación saludable 
Aquí tienes un dibujo para que compruebes cómo es la dieta mediterránea:  

                                             Fuente: http://www.plateromarbella.com/ 
 
 

¿Sabes cuáles son los males que causan una mala alimentación? 
Marca verdadero (V) o falso (F) 

 
  

 

 

 

 

 

 

La gordura excesiva es un factor de riesgo.  
El aumento del colesterol puede llevar a accidentes vasculares.  
La llamada “comida basura” es buena para la salud.  
Los carbohidratos apaciguan el hambre momentáneamente.  
El agua, las verduras y frutas no pueden reemplazar a las golosinas.  
Las grasas causan el acumulo excesivo de tejido adiposo en el 
organismo. 

 

Las grasas no causan trastornos de sueño.  

 

 

 

 

  
 

       Un cuerpo entrenado y acondicionado es la 
mejor manera de afrontar desafíos y decisiones. 
El pensamiento es movimiento y el movimiento 
es parte del aprendizaje y desarrollo cerebral de 
los niños. De allí que los ejercicios físicos 
contribuyan tanto a la salud como al crecimiento 
personal, en la medida en que son valiosos para 
pensar.  

 

 

 

 

¡A pasarlo bien! 

ESPAÇO LES
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Mots croisés
En vacances 

Horizontalement
2.   Sous l'eau.

4.   Elle nous aide à flotter.

5.   Bleue.

6.   On s'y retrouve pour y bronzer.

7.   Va et vient.

 

Verticalement
1.   Il brille.

3.   Qui s'y frotte s'y pique.

4.   Sur l'eau.

© Claude Marc 2007 - Plein de jeux et activités sur Claude et ses amis, le site des enfants :
www.pour-enfants.fr
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EclipseCrossword.com

Solutions

Mots mêlés

Labyrinthe
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Podes encontrar as soluções dos problemas deste número da Janela da Escola e outros artigos de interesse sobre Matemática nos endereços: 
 http://labmatribeirao.blogspot.com
http://portalmath.wordpress.com
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O que é indisciplina escolar?
A indisciplina escolar é um fenó-

meno relacional que acontece quan-
do alguém incumpre as regras esta-
belecidas para o bom funcionamento 
dentro da sala de aula e nas outras 
divisões da escola. Dito por outras 
palavras, é quando um elemento da 
comunidade escolar desrespeita as 
normas e valores cruciais para um 
estável clima social.

Indisciplina e/ou violência es-
colar?

A indisciplina pode implicar vio-
lência, mas não é necessário que 
ocorra violência em todas as situa-
ções de indisciplina. Neste sentido, é 
relevante distinguir diferentes níveis 
de indisciplina:

- Comportamentos desnecessá-
rios que afectam o funcionamento 
das aulas ou mesmo da escola;

- Conflitos que afectam as rela-
ções entre alunos e que podem pas-

sar da violência ver-
bal para a violência 
física;

- Conflitos que 
afectam a relação 
professor-aluno e 
que podem colocar 
em causa a autori-
dade e o estatuto do 
professor;

- Vandalismo 
contra a instituição 
escolar.

Em suma, po-
dem distinguir-se 
quatro níveis de in-

disciplina: desvio às regras; conflitos 
interpares; conflitos da relação pro-
fessor-aluno e vandalismo escolar.

Quais os motivos da indiscipli-
na escolar?

Esta problemática provém de vá-
rios factores. No entanto, é pertinente 
conhecer alguns dos possíveis fac-
tores causadores da indisciplina, por 
parte dos alunos, na escola, para a 
comunidade escolar poder agir em 
conformidade com a situação. Deste 
modo, alguns dos possíveis factores 
causadores da indisciplina escolar 
são:

- Desacordo com os métodos de 
ensino, com as estratégias de relação 
professor-aluno na aula e com os cri-
térios de avaliação;

- Dificuldade de aprendizagem e 
fracasso escolar, provocando falta de 
motivação;

- Influência de pessoas que pos-
suam maus hábitos, como o consumo 

de drogas e, consequentemente, de-
sobedecem às regras escolares;

- Problema familiar e/ou social, 
provocando dificuldades de inserção 
escolar;

- Desinteresse pela escola, falta 
de identificação com os professores e 
com a escola.

Quais as estratégias para evitar 
a indisciplina na escola?

Não há uma estratégia-padrão a 
aplicar na indisciplina escolar, mas 
estratégias a aplicar de acordo com 
as situações e os factores causado-
res da indisciplina. Neste sentido, 
algumas estratégias a aplicar podem 
ser:

- Dialogar, fortalecendo a relação 
entre professor e aluno e contribuindo 
para um acordo sobre os métodos de 
ensino e os critérios de avaliação;

- Diferenciar as aulas, indo ao en-
contro das necessidades dos alunos;

- Incentivar a companhia de ami-
gos com hábitos escolares adequa-
dos;

- Analisar o meio familiar e social 
dos alunos e contribuir para a rela-
ção com outros colegas, tendo em 
consideração o seu aproveitamento 
e concentração, de modo a facilitar a 
inserção escolar;

- Motivar os alunos para a impor-
tância da escola e de uma relação 
estável com os professores, através 
da co-responsabilização dos profes-
sores, alunos e encarregados de edu-
cação.

*Liliana Ferreira

Indisciplina Escolar
Reflectindo...

A Estagiária em Ciências da Educação*

CITANDO...

“O caminho da vida pode ser o da liberdade e da beleza, porém extraviamo-nos.
A cobiça envenou a alma dos homens... levantou no mundo as muralhas do ódio... e tem-nos feito marchar a passo 

de ganso para a miséria e morticínios
Criámos a época da velocidade, mas sentimo-nos enclausurados dentro dela. A máquina, que produz abundância, 

tem-nos deixado na penúria.
Os nossos conhecimentos fizeram-nos céticos; a nossa inteligência, empedernidos e cruéis. Pensamos em dema-

sia e sentimos bem pouco.
Mais do que de máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que de inteligência, precisamos de afeição e doçu-

ra. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo será perdido.”
Charlie Chaplin

(O último discurso do filme O Grande Ditador)

ESPAÇO REFLEXÃO
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Acordei com muita fome. Depois do pequeno almo-
ço, saí apressadamente para o emprego. Estava a chover 
intensamente e as gotas eram espessas como pérolas a 
deslizarem dos céus. O denso smog daquela zona da ci-
dade pairava sobre mim.

À porta da empresa onde eu trabalho, estava um lu-
xuoso e elegante automóvel de vidros escurecidos. Eram 
tão escuros que a única coisa que conseguia ver era a 
minha face debaixo do guarda-chuva. 

O vidro abriu-se no momento em que alcancei o pas-
seio. Surgiu então uma face pálida, com um olhar vazio, 
aspecto típico da Rússia ou dos estados caucasianos. Ti-
nha uma enorme cicatriz no lado direito do rosto. Contraiu 
a face e da sua boca saiu um inglês quase imperceptível, 
com um sotaque acentuado e voz densa. Pediu-me para 
entrar no carro. Obviamente, recusei o seu pedido. Insistiu 
novamente e eu recusei mais uma vez. Logo revelou um 
telemóvel com uma foto que mostrava o meu amigo Luke 
rodeado de homens  encorporados. Mantinham uma arma 
junto do meu amigo. Reagi e entrei no carro. Senti-me 
confuso e amedrontado, pois vendaram-me os olhos.

Não fizeram uma única pergunta durante a viagem. O 
carro parou e a chuva também. Ajoelharam-me e retira-
ram a venda. Vi o homem da cicatriz com uma arma apon-
tada a mim. Estávamos nas docas Eu tremia, pois diante 
de mim estava um mafioso ou um mercenário. Aquela si-
tuação aliada ao local fez-me pensar no meu destino. Não 
sabia o porquê dali estar.

O homem perguntou-me pela “carga”. Eu, sem saber 
do que falava, perguntei “Qual carga?”. Voltou a perguntar 
“A carga?”. Eu não fazia ideia do que queria. Não sabia 
quem era o indivíduo. “Qual carga?”, questionei, nova-
mente. O coração acelerava e ele disse-me, no meio de 
um riso sarcástico, “Resposta errada”. Lentamente, o seu 
dedo alcançava o gatilho e... De repente acordei... afinal 
tinha sido apenas um sonho.

NAS ASAS DA IMAGINAÇÃO...

Marco Andrade, n.º18, 9.ºE

Todos nós temos algumas recordações da nossa in-
fância. Umas são particularmente agradáveis; outras nem 
tanto. Na altura, talvez, não achamos piada a algumas 
destas situações, mas, no presente, analisando bem o 
que se passou, muitas delas parecem tiradas de um filme 
de humor.

Ainda me recordo de uma ocasião. Tinha eu cerca de 
quatro anos. Esta, sem dúvida, irá acompanhar-me para 
o resto da vida. Estava toda a família reunida à mesa e, 
como de costume, entre irmão e irmã, estava a decorrer 
uma discussão. Esgotado do trabalho e a precisar de al-
gum sossego, o meu pai interrompe e resmunga: “Não 
abras mais a boca até ao fim do jantar!”. Como resmun-
gão que era, e que ainda sou, não resisti a ficar calado e 
exclamei: ”É, mas eu assim não como!” O ar sério que se 
tinha instalado à mesa, com a intervenção do meu pai, 
depressa se transformou em gargalhadas. A única pessoa 
que não se riu fui eu. Com aquela tenra idade, questionei-
-me: “Onde está a piada?!”

Agora, percebo onde estava, de facto, a piada. Estava 
na ignorância da afirmação, na naturalidade, e até mesmo 
na razão. Afinal de contas, como é possível comer sem 
abrir a boca?

Esta foi uma das marcantes passagens da minha in-
fância e muitas outras tinham já acontecido e muitas ou-
tras se sucederam... O que é certo é que só somos crian-
ças uma vez e temos de aproveitar enquanto essa fase 
dura.

João Amorim, n.º14, 9.ºE
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Aí vem o Verão e as férias grandes
Tempo de muito sol e calor que a ninguém chateia.
Quando forem à praia muita atenção:
Não se esqueçam do guarda-sol e óculos de sol.

Os tempos livres são bons e muito animados
Dão para fazer muitas coisas divertidas:
Jogar, brincar, passear, ler…
Os tempos livres são sempre bem passados.

Está a chegar o Verão
E com ele as férias também.
Correr e brincar com os meus amigos…
As férias são a valer e não é de esquecer!

O Verão está a chegar,
Os tempos livres também.
Estudar, correr e brincar
É o que nós vamos fazer.

Está a chegar o Verão
E o sol brilhante.
Posso ir para a piscina nadar.
E o sumo refrescante beber.

Dou mergulhos na água
E vou passear com os pais.
Posso andar de bicicleta
E ir para a praia brincar.

As férias são muito divertidas
Vêm quando as pessoas animam.
As pessoas nunca se aborrecem nas férias
Elas vêm na melhor altura.

O Verão está a chegar e as férias.
Vão ser de encantar!
As férias são para brincar,
Jogar e desfrutar dos tempos livres.

Estão a chegar as férias. Que delícia!
Com elas vêm belos momentos nas praias.
E também as brincadeiras e muita risota.
Quero-me divertir nestas férias de Verão!

Nas férias há calor e muita diversão.
E depois há gelados saborosos.
Nos tempos livres a animação é a valer.
Vou gozar este Verão até mais não!

Está a acabar a Primavera,
Vem aí o Verão.
São muitos os dias de férias!
Ai que bom, posso brincar com o meu cão.

Nas férias faço coisas engraçadas,
Vou ao teatro, cinema e ver os animais.
Gosto muito dessas diversões.
Espero que as férias não acabem mais.

Que divertido que é brincar e cantar,
Nas férias grandes a pular e a correr,
A descansar e a divertir-me.
Vou fazer isso agora no meu rico Verão.

Adoro ter tempos livres,
Para todos estarem comigo
A pesquisar coisas bonitas e misteriosas.
Fico sempre animada e feliz com tão boa companhia.

Estão a chegar as férias.
Podes pesquisar,
Imaginar histórias alegres
Com príncipes de encantar!

Adoro fazer brincadeiras,
No meu tempo livre,
Porque adoro brincar e jogar.
Aí vem a animação aqui parar.

Está a chegar o Verão
E também o São João.
Estou muito ansiosa
Pelo calor do Verão.

Como estão a chegar as férias grandes,
Eu como gelados, melancia e sardinhas. Que bom!
Eu corro pelos campos, colho flores lindíssimas.
Atenção, atenção: as férias estão a chegar.

Está a chegar o Verão
Com ele posso ir para a praia,
Fazer castelos e brincadeiras,
Ir nadar para o mar para refrescar.

Está a acabar o terceiro período na escola.
Não faz mal, nas férias vou recordar o que aprendi.
Vai ser divertido o meu Verão e super animado.
Vou aproveitar os tempos livres para estudar e melhorar.

Daniel Cruz Bruno Santos

Fábio Loureiro Francisca Costa

José Pinto

Mariana Nova

Mário OsórioFrancisca Silva

Rita Torres

Carlos Loureiro

Os Alunos do 4.º ano, turma 4, da E.B.1 de Valdossos – Fradelos
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