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editorial
I

niciamos o mote dado para este Jornal referindo
o que é ser Cidadão no âmbito da Comunidade
Europeia:
Do Tratado de Paris (Comunidade Europeia do
Carvão e do Aço, 1951) aos Tratados em que se
funda a União (Tratado da União Europeia e Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia),
sucessivas gerações têm vindo a construir um longo caminho pela cidadania europeia, guiando-se
pelos valores da dignidade humana, da liberdade,
da democracia, da igualdade, do Estado de Direito
e do respeito pelos direitos humanos, incluindo os
direitos das pessoas pertencentes a minorias.
Os cidadãos da União gozam dos direitos e estão
sujeitos aos deveres previstos nos Tratados.
Qualquer cidadão da União Europeia pode circular, viver, trabalhar e estudar livremente em todo o
território da União Europeia.
A cidadania europeia passa também pela construção de uma identidade coletiva, pelo sentido de
pertença a uma comunidade que está para além
de cada Estado que reforce a participação ativa,
crítica e responsável dos cidadãos.
O que é ser cidadão?
Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei: ter direitos civis. É também participar no destino da sociedade,
votar, ser votado, ter direitos políticos. Os direitos
civis e políticos não asseguram a democracia sem
os direitos sociais, aqueles que garantem a parti4
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cipação do indivíduo na riqueza coletiva: o direito
à educação, ao trabalho justo, à saúde, a uma velhice tranquila.
Passamos agora a referir ser Cidadão a uma escala mais pequena, mas igualmente importante,
salientando o que acontece na atualidade no Sistema Educativo Português:
A Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania resulta da proposta elaborada e apresentada pelo Grupo de Trabalho de Educação para a
Cidadania (GTEC), criado por despacho conjunto da Secretária de Estado para a Cidadania e a
Igualdade e do Secretário de Estado da Educação. O Grupo de Trabalho realizou uma auscultação alargada dos principais intervenientes na promoção da Educação para a Cidadania em meio
escolar, com destaque para alunos, docentes e
representantes de entidades da sociedade civil,
como forma de aprofundar princípios e práticas
de trabalho com as escolas.
A Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania está a ser implementada através da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento lecionada
nos anos iniciais de cada ciclo de ensino e, gradualmente, consoante o definido pelo Decreto-Lei
n.º 55/2018.
A Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (ENEC) integra um conjunto de direitos e
deveres que devem estar presentes na formação
cidadã das crianças e dos jovens portugueses,

para que no futuro sejam adultos e adultas com
uma conduta cívica que privilegie a igualdade nas
relações interpessoais, a integração da diferença,
o respeito pelos Direitos Humanos e a valorização
de conceitos e valores de cidadania democrática,
no quadro do sistema educativo, da autonomia
das escolas e dos documentos curriculares em
vigor.
Pretende-se que os alunos desenvolvam e participem ativamente em projetos que promovam a
construção de sociedades mais justas e inclusivas, no quadro da Democracia, do respeito pela
diversidade e da defesa dos direitos humanos.
Compete à escola garantir a preparação adequada para o exercício de uma cidadania ativa e
esclarecida, bem como uma adequada formação
para o cumprimento dos objetivos para o Desenvolvimento Sustentável.
A Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania vem, assim, reforçar a implementação da
componente curricular de Cidadania e Desenvolvimento em todos os níveis de educação e ensino, respeitando os princípios, valores e áreas de
competências enunciados no Perfil dos Alunos à
Saída da Escolaridade Obrigatória.
A Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania recomenda o reforço da Educação para a
Cidadania desde a educação pré-escolar até ao
final da escolaridade obrigatória.
Elsa Carneiro
5

newsletter

informações
A Escola participa no projeto SAPIE - Sistema de Alerta Precoce do Insucesso Escolar. Este projeto está focado na prevenção do risco de insucesso e abandono escolar precoce.
Nos dias 29, 30 e 31 de janeiro, os alunos do 7.º ano visitaram a Casa da Ciência. Esta visita foi dinamizada pelos docentes
da disciplina de Físico-Química e patrocinada pela empresa Continental Mabor.
Entre 9 e 12 de fevereiro, no âmbito do Programa Erasmus+, um grupo de alunos estará em mobilidade na Eslováquia. O
projeto é subordinado ao tema “Make your Avatar the Write Human”.
O Clube do Ambiente está a preparar sessões de sensibilização para os alunos sobre separação de resíduos.

autoavaliação
A Equipa é constituída pelos docentes: Arminda Galas (coordenadora), Elisabete Silva (coordenadora do pré-escolar), Rosário Rocha (coordenadora do 1.º ciclo), Aurélia Azevedo (coordenadora da Biblioteca), Beatriz Gonçalves e Miguel Pedro.
A representante dos Assistentes Técnicos e Operacionais na equipa é Sandra Escudeiro.
Decorreu a eleição para o representante dos alunos na equipa: foi eleita a aluna Mara Vieira, do 8.º E.
A Equipa concluiu o tratamento dos resultados do 1.º período e os departamentos estão a dinamizar a avaliação do Sucesso Académico, bem como a monitorização das estratégias de melhoria.

biblioteca
Está a decorrer na Escola a formação “Projetos de Leitura: Áreas de Competência e Flexibilidade Curricular”.
No dia 13 de janeiro decorreu o Concurso Nacional de Leitura - Fase Escolar.
Alunos de duas turmas dos 5.º e 6.º anos estão a frequentar uma Oficina de Escrita Criativa em articulação com a Biblioteca
Municipal.
Duas turmas de 9.º ano assistiram ao filme “Ruth”, integrado no Close-Up – Observatório de Cinema.

A Equipa de Autoavaliação
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não aprendemos sozinhos
A

prender é um processo que acontece ao longo da vida. A escola, enquanto estrutura organizada, assume um papel preponderante na efetivação da aprendizagem de todos os indivíduos. A escola deve atender à diversidade dos seus alunos,
fomentando a aprendizagem e o crescimento enquanto cidadãos.
É desde o Jardim de infância, uma das etapas mais importantes da vida de uma criança, que se desenvolvem competências essenciais às aquisições futuras. É já aqui que algumas crianças precisam de ajuda para que as suas potencialidades se desenvolvam em harmonia com o que é esperado para a sua idade. Depois, a entrada no primeiro ciclo, que tanta
ansiedade provoca em alunos e encarregados de educação, é a etapa do aprender a ler, a escrever e a calcular. Momento
este que, por vezes, se revela difícil para algumas crianças e que pode condicionar todas as aprendizagens futuras.
O segundo ciclo, são anos de mudança, de descoberta, de crescimento, onde é testada a capacidade de estruturação e
de estudo. Sendo a vida um percurso, tudo acontece muito rapidamente, e o terceiro ciclo revela-se trabalhoso, complexo,
com conceitos abstratos e com muita vontade de viver depressa.
São nove anos de escolaridade para cumprir e muitas vezes este caminho está cheio de pequenas ou grandes dificuldades, que afastam os alunos dos objetivos da escola. Precisamos de uma escola potenciadora das capacidades e proativa
na remoção de barreiras.
O Agrupamento de Escolas de Ribeirão orgulha-se de trabalhar em prol da equidade, e é neste sentido que disponibiliza
a todos os seus alunos um conjunto de recursos que se agregam numa estrutura designada Centro de Apoio à Aprendizagem. Fazem parte deste Centro todos os recursos humanos existentes na escola: professores, técnicos, assistentes
operacionais, e também um conjunto de materiais que servem de apoio a todos os alunos e professores, juntando todos
os saberes e competências da escola.
O principal objetivo desta resposta organizativa de apoio à inclusão é diversificar as estratégias de acesso ao currículo,
querendo que todos aprendam e cresçam, nos valores da autodeterminação, cidadania e bem-estar.
Assim sendo, são disponibilizados recursos especializados: professores de educação especial; recursos técnicos: psicóloga; recursos qualificados de apoio; professores e assistentes operacionais; equipas: Equipa Multidisciplinar de Apoio à
Educação Inclusiva; serviços: Serviço de Psicologia e Orientação; criação de espaços: bibliotecas, salas de estudo, salas
de apoio, Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno; implementação de clubes/projetos na área da música, teatro, media,
leitura, escrita, desporto, etc.; e ainda a articulação muito próxima com instituições da comunidade.
Queremos promover e apoiar a participação social e a autonomia, criando oportunidades de aprendizagem e lazer, promovendo o acesso à formação integral de TODOS os alunos. E porque as dificuldades nos devem fortalecer, desenvolvendo
a capacidade de resiliência e a vontade de vencer, o Agrupamento de Escolas de Ribeirão abre caminhos para que todos
aprendam com todos.
Josefina Reis Campos | Coordenadora do Departamento de Educação Especial e elemento permanente da EMAEI
Anabela Anjos | Professora de Educação Especial
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“A relação entre o indivíduo
e o mundo que o rodeia,
construída numa dinâmica
constante com os espaços físico, social, histórico
e cultural, coloca à escola o desafio de assegurar
a preparação dos alunos
para as múltiplas exigências da sociedade contemporânea.”
Estratégia Nacional
de Educação para a Cidadania

Em Cidadania e Desenvolvimento, os alunos do 6.º A elaboraram poemas sobre os temas debatidos.
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o racismo

a interculturalidade

Nós somos todos iguais

Todas as culturas são diferentes

Não há raça nem há cor

Quando estás com alguém desigual sentes

Se em nosso coração

Nós somos todos iguais

Houver amor, muito amor.

E não nos podemos tornar individuais.

Sentimentos e emoções

As letras formam alfabetos

Vivem no nosso coração

Os tijolos tetos

Nós temos muitas razões

As pessoas formam multidão

Para respeitar o nosso irmão.

Para vivermos todos
Em grande união.

Se todo o sangue é igual
É vermelho em qualquer sistema

Termos sorte de sermos assim

Não devemos transformar

Unidos como as flores do jardim

A cor de pele num problema.

É um desejo que as pessoas querem
Mas nem todas as sociedades aderem.

Gabriel Loureiro, 6.º A

João Maia, 6.º A
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a diferença

O normal é ser diferente

A diferença é importante

Gordo, alto, magro, baixo

Uns com os outros a ajudar

A amizade não vê cor

Desde o mais escuro ao brilhante

Apenas vê o interior.

Com as cores a intercalar.

Neste mundo gigante

Ter amigos é fulcral

Todos nós somos diferentes

Sendo diferente ou normal

Desconhecidos, amigos

Pois eu irei querer

Ou até parentes.

Um mundo para conviver.

Todos têm uma cor

Na escola aprendemos

Escura, morena, clara

A diferença de raças

Mas somos todos iguais

O mundo conhecemos

Todos queremos muito amor.

Com adultos e crianças.

A chuva cai

Há regras para viver

E o sol aparece

Nos diferentes países ver

Se o racismo acabar

Em Angola, Ucrânia ou Brasil

Iremos todos festejar.

Com todos tenho que ser gentil.

Inês Cruz e Lara Costa, 6.º A
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direitos das crianças
N

o dia 20 de novembro realizou-se uma exposição de cartazes elaborados pelos alunos da turma 8.º A, no âmbito do
projeto ERASMUS +, subordinada ao tema “Os Diretos da Criança”. Estes cartazes foram realizados nas aulas de Cidadania e Desenvolvimento, onde os alunos transcreveram os artigos dos Direitos da Criança, utilizando a técnica da poesia
visual, na qual o texto é escrito dando forma a um desenho relacionado com o tema.
Os alunos empenharam-se plenamente na atividade e mostraram-se sensibilizados com a temática dos Direitos da Criança.
José Henrique Sousa | Professor de Cidanania e Desenvovimento do 8.º A

11

quadros de
valor e de
excelência

Agrupamento de Escolas de Ribeirão homenageia os seus alunos

N

o dia vinte de novembro, na Casa das Artes, o Agrupamento de Escolas de Ribeirão homenageou os seus alunos.
Assistiu-se a uma cerimónia de grande qualidade, muito
bem organizada, onde se reconheceu o resultado do trabalho dos alunos conseguido com o apoio de todos os atores
educativos, que assumiram os interesses de uma Escola
de qualidade, que Aprende, atendendo ao Perfil dos Alunos,
desenvolvendo as suas competências.
Relativamente ao Quadro de Valor, as categorias são as
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seguintes: solidariedade; participação e iniciativa; mérito
desportivo; criatividade artística/literária e científica. Aqui
reconhecem-se competências mobilizadoras não só de conhecimentos, mas também de capacidades e de atitudes
dos alunos deste Agrupamento de Escolas.
No Quadro de Excelência reconhece-se o mérito dos alunos
deste Agrupamento de Escolas que se destacaram através
dos excelentes resultados escolares que obtiveram.

V

ivemos, hoje, em Portugal, ao nível das nossas escolas, um tempo marcado por inúmeros desafios que se relacionam, em larga medida, com a promulgação dos Decretos-Lei n.º 54/2018 e 55/2018 e com todas as iniciativas prévias e
posteriores que se associam à Construção de uma Escola mais inclusiva e democrática: uma escola que seja capaz de
garantir que todos os seus alunos, independentemente das suas singularidades e condições de vida, possam apropriarse do património de informações, instrumentos e procedimentos culturalmente validados, de forma a terem oportunidade
de desenvolver competências e atitudes que lhes permitam afirmar-se como pessoas mais capazes num mundo sujeito a
exigências tão inéditas quanto complexas, seja na vida pessoal, seja na vida comunitária, seja na vida laboral.
Ninguém se educa sozinho, nem mesmo com o admirável mundo da inteligência artificial. Precisamos dos nossos professores e dos nossos alunos.
Dos alunos, precisamos que se juntem e se organizem numa aprendizagem cooperativa. A cooperação é uma das chaves
da educação do nosso século.
Dos professores, esperamos adquirir linguagens que nos permitam ler o mundo e interpretar a imensidão diária de informação e desinformação; precisamos que os professores nos ajudem a chegar a Camões, a Picasso, a Einstein e até a Sophia
de Mello Breyner a quem se prestou homenagem.
“A rainha das fadas disse:
- Oriana, entrego-te esta floresta. Todos os homens, animais e plantas que aqui vivem de hoje em diante ficam à tua guarda. Promete-me que nunca a hás-de abandonar”.
Foi este compromisso que assumimos com este Agrupamento de Escolas, nenhum professor, nenhum aluno, nenhum pai,
nenhum funcionário se sinta abandonado. Estamos sempre presentes, atentos e vigilantes.
O que assistimos, ontem, pode dizer-se que é o resultado do trabalho dos alunos conseguido com o apoio de todos os
atores educativos, que assumiram os interesses de uma Escola de qualidade, que Aprende, atendendo ao Perfil dos
Alunos, desenvolvendo as suas competências.
Competências mobilizadoras não só de conhecimentos, mas também de capacidades e de atitudes dos alunos deste
Agrupamento de Escolas que se destacaram no campo do Valor, nas categorias de: solidariedade; participação e iniciativa;
mérito desportivo; criatividade artística/literária e científica e também o mérito dos alunos deste Agrupamento de Escolas
que se destacaram no campo da Excelência, através dos excelentes resultados escolares que obtiveram.
A diretora agradeceu:
- à família, primeira responsável pela educação das crianças e jovens;
- às associações e coletividades, que proporcionam diversas opções a nível social e cultural;
- às empresas que contribuem para o desenvolvimento das aprendizagens, através da disponibilização de recursos, de
modo particular às Empresas Ferespe e Continental Mabor que quiseram associar-se ao evento, entregando prémios aos
alunos que se destacaram dentro de cada ciclo;
- à Autarquia que, a partir do envolvimento de todos os agentes educativos, apoia na concretização/operacionalização do
Plano Estratégico Educativo Municipal e do Plano Municipal de Melhoria e Eficácia da Escola.
E, depois, mas de forma muito especial, agradeceu o empenho dos professores que, de forma profissional e dedicada, souberam inspirar estas crianças e jovens, ajudando-os a descobrir e a apropriar-se do seu próprio talento e potencialidades.
E, claro, agradeceu à escola, escola como um todo: alunos, professores, psicóloga, funcionários e colegas da direção que
são o núcleo de uma escola com qualidade, que proporciona aos alunos os conhecimentos, as capacidades, as competências necessárias e essenciais para questionarem e resolverem os problemas, e numa perspetiva de disponibilidade para
a aprendizagem ao longo da vida.
Destacou, também, todos os que contribuíram para a realização do evento, nomeadamente o CCM (Centro de Cultura
Musical), a Escola de Dança Groove, a Equipa da Biblioteca, com o seu Clube de Leitores, Professores, Assistentes Operacionais; os Coordenadores de Diretores de Turma, a Coordenadora dos Professores Titulares de Turma e as Associações
de Pais do Agrupamento.
Ao terminar, felicitou todos os alunos que receberam o prémio, motivo de orgulho para toda a comunidade educativa, e dos
quais espera que continuem a refletir a sua Escola:
- que torna a função de diretora (e a de docente também) mais complexa e mais exigente;
- que trabalha competências no sentido de ir ao encontro do Perfil dos Alunos à saída da Escolaridade Obrigatória.
À Escola pede-se, ainda, que prepare os jovens para que sejam capazes de construírem autonomamente a sua capacidade de criar e intervir num mundo global.
Deixou, a TODOS, o desafio para continuarem com a mesma dedicação e empenho pois, tem a certeza, que os conduzirá
ao sucesso e à felicidade, cumprindo todos os desafios que se colocam à Escola Atual:
- que promova a inovação, a criação, a curiosidade, a persistência, a colaboração, a autonomia, a vontade (e a necessidade) de continuar a aprender ao longo da vida.
20 de novembro de 2019
Casa das Artes – V. N. Famalicão
(Discurso da Diretora)
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cerimónia de
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entrega de diplomas
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II Gala da
EDUCAÇÃO

O

que de melhor se fez nas escolas da rede de Educação do Município de Vila Nova de Famalicão no ano letivo 2018/19

foi alvo de distinção, no dia 1 de dezembro, na II Gala da Educação, cerimónia que decorreu na Casa das Artes.
O nosso aluno Daniel Carrasco foi distinguido com o Galardão Desenvolvimento Positivo e Bem-Estar pelos seus resultados de mérito nacional alcançados no Corta-Mato Nacional (terceiro lugar) e MegaKm Nacional (terceiro lugar).
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Rotary Club

Rotary Club
premeia aluna do nosso Agrupamento

prémios de
mérito escolar
O

Centro de Estudos Camilianos foi o palco es-

colhido pelo Rotary Club de Famalicão para, no dia
23 de novembro, homenagear os alunos de todos
os Agrupamentos de Escolas de Famalicão, que registaram os melhores resultados escolares no ano
letivo transato.
O Rotary Club de V. N. de Famalicão procedeu à
entrega do Prémio de Mérito Escolar aos alunos dos
Agrupamentos de Escolas Camilo Castelo Branco,
Instituto Nuno Álvares, Ribeirão, D. Maria II, Pedome, Padre Benjamim Salgado, Gondifelos, D. Sancho e Didáxis.
Diana Olaio foi a aluna premiada do nosso Agrupamento.
A cerimónia, presidida pelo presidente do Rotary, Libório Silva, contou com a presença da comunidade
rotária famalicense, Vereador da Educação da Câmara Municipal, Leonel Rocha, representantes dos
Agrupamentos Escolares, dos professores, pais e
irmãos dos alunos distinguidos.
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U

m grupo de 13 alunos, acompanhados por 3 professores,
partiu para a Holanda, no passado dia 16 de novembro, no âmbito
de um intercâmbio integrado no programa Erasmus+.
Chegados à cidade de Roosendaal, fomos recebidos pelo Coordenador do projeto, o professor CeesElsteen, que nos guiou pelas
fantásticas instalações do Jan TinbergenCollege.
Na Sala de Professores, esperavam ansiosamente as famílias que
nos iriam acolher durante a semana em que permaneceríamos em
Roosendaal. O Domingo foi assim passado com as "host families".
Na segunda-feira, juntamente com o grupo de alunos gregos, tivemos palestras sobre como argumentar e debater em público,
de modo a estarmos preparados para o debate final. À tarde, num
peddy-paper na cidade, a nossa equipa foi a vencedora.
Na terça- feira, o dia foi passado na belíssima cidade de Amesterdão. Além da viagem de barco pelos canais, visitámos o Museu
Rijks, onde estavam expostas pinturas de Van Gogh e Rembrandt.
Quarta-feira, Haia, a cidade onde está situado o Parlamento Holandês. Toda a cidade transborda história, com monumentos maravilhosos e cheios de histórias para contar. Após uma atividade,
orientada por uma técnica do Parlamento, fomos encaminhados
para assistir um pouco ao debate do dia. Em holandês...
Quinta-feira foi o último dia. De manhã, participámos em aulas de
Física-Química, Música, Economia e Matemática.
Antes do início do Quizfamily, recebemos o diploma de participação no Erasmus.
No debate, subordinado ao tema "Problemas ambientais", estivemos em grupos com os nossos colegas gregos e holandeses. Foi
extremamente interessante e o nosso grupo teve um excelente
desempenho, conseguindo alguns dos nossos alunos ficar nos
primeiros 4 classificados.
Em jeito de balanço, a opinião do grupo é unânime: as nossas expectativas foram largamente superadas. Além de fazermos novas
amizades, do prazer de vivenciar novas experiências e conhecer
novas culturas, foi muito importante para aumentar a nossa autoestima e desenvolver o nosso desempenho na Língua Inglesa.
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holanda
holland
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testemunhos
the erasmus experience
A Holanda foi uma das melhores experiências da minha vida, sem dúvida, com
os melhores amigos e os melhores professores. Pude fazer novos amigos e melhorar o meu inglês. Espero que haja mais oportunidades! Eu adorei as aulas, as
festas, os passeios, os novos amigos, tudo!

Holland was one of the best experiences of my life, no doubt, with the best friends
and the best teachers. I could make new friends and improve my English. I hope
there are more opportunities! I really enjoyed it, classes, parties, sightseeing, new
friends, everything!
Raquel Sousa, 9.º G

Durante a semana Erasmus, vivi uma experiência única, cheia de novas amizades, aventuras, novas culturas, tradições e conhecimentos. Tudo isso tornou
inesquecível a viagem à Holanda. Também melhorei a minha competência na
língua inglesa. Adorei esta experiência e vou recordar para sempre os momentos
que vivi lá.
During the Erasmus week, I lived a unique experience, full of new friendships, adventures, new cultures and traditions and knowledge. All these things turned this
trip to The Netherlands unforgettable. I also improved my English speaking skills, I
really loved this experience and I will always remember the moments I lived there.
Maria Sá, 9.º D

Esta experiência foi uma das melhores da minha vida, nunca esquecerei aquela
semana. Aprendi muito, conheci um pouco da cultura holandesa, fiz novos amigos e aperfeiçoei o meu inglês. Obrigado por esta semana, vai ficar para sempre
no meu coração!

This experience was one of the best in my life, I will never forget that week. I learned a lot, got to know a little about Dutch culture, made new friends and improved
my English. Thank for this week, it will stay in my heart!
Daniel Guimarães, 9.º G
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testemunhos
Esta experiência marcará a minha vida para sempre, com certeza. Nunca esquecerei tudo o que aprendi lá. Tive a oportunidade de estar em contacto com uma
cultura diferente, pessoas diferentes e lugares fantásticos. Melhorei o meu inglês
e fiz novos amigos. Isso permanecerá para sempre no meu coração.

This experience will mark my life forever, for sure. I’ll never forget all I learned there. I had the opportunity to be in touch with a different culture, different people and
fantastic places. I improved my English and I made new friends. This will remain
forever in my heart.
Mafalda Costa, 9.º D

A minha experiência na Holanda foi fantástica. Tivemos uma semana incrível,
cheia de diversão, novas amizades e muita aprendizagem. Conheci melhor o país
e, com as aulas de debate, melhorei a forma como falo em público e também me
tornei mais consciente das mudanças climáticas. Fui muito bem recebido pela
família holandesa e adoraria ter mais oportunidades como esta! Recomendo o
que fiz a todos e agradeço à escola e aos professores que nos acompanharam
esta oportunidade.
My experience in The Netherlands was fantastic. We had an amazing week full
of fun, new friendships and lots of learning. I got to know this country a lot better,
and with discussion classes I improved the way I speak in public and also became
more aware of climate change. I was very well received by the Dutch family I’d
love to have more opportunities like this! I recommend what I did to everyone and
thank the school and the teachers who accompanied us.
André Couto, 9.º F

Adorei participar no Erasmus. Além de muito divertido, foi extremamente educacional. Foi uma semana inesquecível. Obrigada!

I loved going on Erasmus. I had a lot of fun and it was very educational.

Lara Moreira, 9.º E
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the erasmus experience
A viagem à Holanda foi incrível. Lá, ficámos com famílias que nos mostraram um
pouco da comida típica e dos jogos tradicionais. Também tivemos a oportunidade
de praticar o nosso inglês com as famílias e, claro, com o nosso parceiro. Eu acho
que esta é uma experiência que todos deveriam ter porque nos ajuda a praticar
o nosso inglês e a aprender mais sobre as culturas de outros países da Europa.

The trip to The Netherlands was amazing. There we stayed with families that
showed us some of the typical food and also games in The Netherlands. We could
also practise our English with the families and of course with our buddy. I think this
is an experience that everyone should have because it helps us to practise our
English and to learn more about the cultures of other countries in Europe.
Luísa Moura, 9.º A
Quando saí de Portugal, as minhas expectativas eram muito altas e, no final
dessa semana, percebi o quanto elas haviam sido superadas. Foi uma semana
inesquecível com muita aprendizagem, que não só me permitiu praticar a língua inglesa, mas também entrar em contacto com outra cultura, com diferentes hábitos e mentalidades, com novas pessoas, o que foi muito enriquecedor.
Lembrar-me-ei sempre desta experiência. Todos os colegas e professores que
me acompanharam contribuíram bastante para este sucesso e também me senti
muito bem recebida pelas famílias holandesas que me acolheram. Gostaria de
agradecer a todos os que tornaram esta experiência única e memorável!
When I left Portugal, my expectations were very high and by the end of this week
I realized how much they had been exceeded. It was an unforgettable week with
many learning, not only allowed me to practice the English language, but also contacted with another culture, with different habits and mindsets, with new people ...
which was very enriching and that I will remember forever. All the colleagues and
teachers who accompanied me contributed a great deal to this success and I also
felt very welcomed by the Dutch families who welcomed me. I would like to thank
everyone who made this experience unique and memorable!
Ana Andrade, 9.º A
O momento mais inesquecível da minha vida começou em 16 de novembro. Aconteceram tantas coisas boas que não se consegue descrevê-las em poucas linhas.
Foi ótimo, uma nova cultura, novos amigos, novas histórias, mas sobretudo um
novo conhecimento da vida. Voltei a Portugal com uma nova perspetiva que me
ajudará no futuro. No entanto,o que mais me agradou foi refazer amizades. Sou
grata pela experiência. Eu só tenho que dizer que foi espetacular.
The most unforgettable moment of my life started on November 16th. There were
so many good things that you can't write it in few lines. It was great, a new culture, new friends, new stories, but above all a new knowledge of life. I returned to
Portugal with a new perspective of life which will help me in the future, but what
pleased me most was redoing friendship. I'm grateful for the experience. I only
have to say it was spectacular.
Ana Costa, 9.º F
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EB Ribeirão

biblioteca

entre livros e ilustrações
No dia 30 de outubro, as nossas turmas participaram num encontro com o escritor
Pedro Seromenho. Foi entusiasmante!
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encontro com o escritor
Pedro Seromenho
Adorei esta atividade, porque o escritor foi muito simpático, divertido, criativo e muitos mais
adjetivos poderia referir acerca dele. Contou-nos histórias de uma maneira bem interessante,
ia falando e, ao mesmo tempo, desenhava. Achei isso absolutamente fabuloso!
Adriana Leite, 6.º E

Na minha opinião, este escritor é fantástico, achei-o muito inteligente. Ele tem contos que nos
dão mesmo a volta à cabeça, bem divertidos e que nos fazem rir. Gostei muito de o conhecer
pessoalmente. A rapidez com que ia ilustrando as histórias que contava foi fantástica!

Tiago Santos, 6.º E

Ele encantou-me por encadear muito bem as histórias que ia contando e pela forma como as
ilustrava, sempre com um sorriso muito cativante. Ele contagiava com a sua energia.

Ana Faria, 6.º E

Adorei ter estado com este escritor, ele é mesmo especial e interessante. É cómico, alegre,
criativo e um excelente ilustrador.

Tiago Sá, 6.º G

Foi muito iinteressante. O escritor revela ter imensa criatividade e imaginação. Ele é muito positivo na sua forma de falar, o que é muito cativante.

Beatriz Sampaio, 6.º G
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sessão
de
cinema
na
casa
das
artes

EB Ribeirão

biblioteca

o acossado
de Jean-Luc Godard

eu e o cinema francês

N

E

o dia 15 de outubro eu, juntamente com outros alunos
do 9.º ano, fomos assistir a uma sessão de cinema na Casa
das Artes, do Observatório de cinema, Close-up, em Famalicão.
Fomos ver um filme francês. As personagens principais
eram Jean-Paul Belmondo e Jean Seberg. Achei a história
bastante interessante, pois englobava comédia, ação e um
pouco de romance.
Foi a primeira vez que fui ao cinema e adorei.

u gosto de filmes antigos e como era a preto e branco
ainda gostei mais.
Achei os atores interessantes. A personagem principal era
um homem muito bruto e atrevido e a outra personagem
muita calma, mas tão bonita... No entanto, fiquei admirado
porque quase todos fumavam.
Achei a história engraçada, mas ao mesmo tempo muito
violenta. A minha relação com o cinema é muito “fixe”, pois
gosto de ver filmes no grande ecrã.

Rodrigo Oliveira, n.º 14, 9.º B

Ricardo Cruz, n.º 13, 9.º B

s filmes franceses são diferentes. Gostei deste filme,
de ver como as pessoas viviam nos anos sessenta. Foi engraçado e gostei da interpretação dos atores Jean-Paul Belmondo e Jean Seberg. Nunca tinha visto um filme com eles.
Achei-os tão bonitos e expressivos! Conseguiram transmitir
a relação amorosa das suas personagens.
O “Acossado” relata a história de um gangster, que estava a
ser procurado pelo assassinato de um polícia francês e do
seu envolvimento com uma jovem nova-iorquina. Durante o
desenrolar da trama, podemos perceber os atos maliciosos
e perspicazes do gangster, a forma como ele facilmente engana os outros, o seu charme e, também, um pouco do seu
melhor lado.
O filme foi realizado por Jean-Luc Godard, um cineasta que
não conhecia. Fiz uma pesquisa e fiquei a saber que é franco-suíço e é reconhecido pelo seu cinema vanguardista e
polémico, pois aborda os dilemas e perplexidades do século
XX.
Foi uma experiência enriquecedora.
Maria Sá, n.º 15, 9.º D

“Acossado” é um filme antigo e eu não estou muito
habituada a este tipo de filme, mas gostei. Foi uma experiência diferente.
Desde pequenina que sempre gostei de ir ao cinema e assistir a filmes de animação. Obviamente que os gostos vão
mudando à medida que vamos crescendo, mas sempre que
posso, e que sai um filme de que gosto, vou ver.
Beatriz Campos, n.º 2, 9.º B

O
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O

visita de
estudo
ao Porto
dramatização
do auto da barca
do inferno
Assistir ao “Auto da Barca do Inferno” foi muito interessante. Até gostei da linguagem do Parvo. Faz-nos bem ver estas
peças, pois ajuda-nos a perceber melhor a matéria de Português, neste caso a obra de Gil Vicente.
Também acho importante a realização de visitas de estudo, pois ajudam a enriquecer o nosso conhecimento.
Ricardo Cruz, n.º 13, 9.º B
Na minha opinião, as visitas de estudo são muito importantes, pois estimulam os alunos. Eu gostei muito da dramatização
do “Auto da Barca do Inferno”. Esta peça ajuda-nos a tomar consciência de que todos os nossos atos têm consequências,
mesmo depois da morte, e que temos de ser sempre boas pessoas. Também gostei de ir à Casa do Infante, foi muito bom,
pois enriqueci os meus conhecimentos sobre o Porto, a sua cultura, e sobre como a cidade se foi transformando na que
conhecemos hoje.
Marcela Santos, n.º 8, 9.º B
A peça de Gil Vicente, “Auto da Barca do Inferno”, fez-me pensar nas grandes injustiças que ainda hoje acontecem. Com
efeito, ainda há demasiados contrastes sociais entre ricos e pobres.
Na minha opinião, a maioria dos países ricos deveria ajudar os países mais pobres, por exemplo doando dinheiro, fazendo
casas, dando ajuda alimentar.
A maior parte dos países ricos ignora os países mais pobres. Continua a haver muita discriminação e as riquezas desses
países pobres, como o ouro e os diamantes, são desviados para os países ricos.
Além disso, há uns séculos, a maior parte da população mais pobre era escrava e vendida a pessoas mais ricas que a
maltratavam.
Hoje em dia, os pobres ainda existem, infelizmente. E a maior parte mora na rua, passa o dia a pedir dinheiro para comer
e é praticamente ignorada por todos.
Então, em jeito de conclusão, acho que a população mais rica deveria ajudar os mais pobres com dinheiro e comida.
Nélson Sousa, n.º 12, 9.º B
Achei a dramatização do “Auto da Barca do Inferno” muita boa, pois os atores eram muito divertidos, cheios de energia e
notava-se que gostam do que fazem.
As visitas de estudo organizadas pela escola são bem mais divertidas do que ir com a família, pois acabamos por aprender
e conviver mais.
Além da ida ao teatro, também visitámos a Casa do Infante, fomos ao Mar Shopping onde almoçámos, e passeámos pelo
Porto. Tirámos fotografias, vimos barcos, a Ponte D.Luís, entre outras coisas que só se encontram no Porto.
Miguel Faia, n.º 10, 9.º B
As visitas de estudo são importantes para podermos conhecer mais o nosso país e ficarmos mais cultos. Eu gosto deste
género de atividade porque podemos estar mais tempo com os amigos e professores, socializando em vez de estarmos no
telemóvel a jogar. Por outro lado, as visitas de estudo geram, nos alunos, novas formas de pensar, novos conhecimentos.
Eu gostei bastante da peça “Auto da Barca do Inferno”, achei-a interessante e divertida. Também gostei de visitar a Casa
do Infante D. Henrique, foi bastante interessante e aprendi várias coisas.
João Sá, n.º 7, 9.º B
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dia europeu
das

línguas

E

u gostei da palestra sobre a importância das línguas
no contexto europeu, pois serviu para me motivar para a
aprendizagem das línguas.
O Dia Europeu das Línguas começou a ser celebrado em
2001 com o intuito de promover o plurilinguismo em todo o
continente, com base na convicção de que a diversidade
linguística é uma via para alcançar uma maior compreensão intercultural e um elemento-chave da riqueza do património cultural da Europa.
“Os objetivos gerais do Dia Europeu das Línguas são:
1. Alertar o público em geral para a importância da aprendizagem das línguas e diversificar a oferta linguística de
modo a incrementar o plurilinguismo e a compreensão
intercultural;
2. Promover a riqueza da diversidade linguística e cultural da Europa, que deve ser preservada e valorizada;
3. Fomentar a aprendizagem de línguas ao longo da vida,
dentro e fora da Escola, seja para fins académicos ou
profissionais, seja para fins de mobilidade ou por prazer
e intercâmbio”.
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Mafalda Costa, 9.º D

“O dia europeu das línguas começou a ser celebrado em 2001 com o
intuito de promover o plurilinguismo
em todo o continente, com base na
convicção de que a diversidade linguística é uma via para alcançar uma
maior compreensão intercultural e um
elemento-chave da riqueza do património cultural da Europa.”

dia europeu
do

desporto
escolar
fama show
no agrupamento

N

o dia 27 de setembro, o Agrupamento de Escolas de Ribeirão juntou-se às comemorações nacionais do Dia Internacional do Desporto promovendo,
ao longo de todo o dia, experiências desportivas diversificadas para os seus alunos.
O nosso Agrupamento tem procurado, no seu dia
a dia e nas atividades que promove, desenvolver
hábitos de vida saudáveis nos seus alunos e sensibilizá-los para a importância da prática desportiva.
Com a comemoração deste dia pretendeu-se envolver o maior número possível de alunos nas modalidades de Desporto Escolar que temos implementadas no Agrupamento, conseguindo que mais alunos
se motivem para a prática regular de uma atividade
desportiva.
A forma entusiasta e comprometida com que os
alunos e professores têm acompanhado o percurso fantástico do Futebol Clube de Famalicão nestas
últimas épocas levou-nos a pedir a colaboração da
SAD do FC Famalicão nas nossas comemorações,
tendo esta oferecido uma camisola do então líder
da Liga - Futebol Clube de Famalicão - autografada
pelos seus jogadores.
Sandra Pereira
Coordenadora do Desporto Escolar
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desporto
escolar

corta-mato
escolar
N

o dia 28 de outubro realizou-se no Parque da Devesa

o Corta-Mato Escolar do nosso Agrupamento.
Pelo terceiro ano consecutivo, esta atividade foi organizada em parceria com o Agupamento de Escolas Camilo
Castelo Branco e contou com mais de 1200 participantes.
Em representação do nosso Agrupamento irão participar
no Corta-Mato Escolar Regional 42 alunos.
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torneio de basquetebol 3x3
N

o dia 10 de dezembro realizou-se na Escola Básica de Ribeirão o Torneio de Basquetebol 3x3 com a participação de

186 alunos. No torneio participaram equipas femininas e masculinas desde o escalão Infantil A até ao escalão de Juvenis.
Esta atividade desportiva assinalou também os 71 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e os 41 anos da
adesão de Portugal à Convenção Europeia dos Direitos Humanos, um marco histórico para todos os que respeitam e defendem a dignidade humana, uma vez que este foi e continua a ser um instrumento de referência na defesa dos direitos
humanos de todos.
Os alunos que participaram no torneio mostraram-se comprometidos no desenvolvimento de uma formação humanista e
inclusiva através da divulgação de mensagens, sensibilizando assim a comunidade para a importância do envolvimento e
a participação de todos na defesa dos seus direitos.
Esta atividade, através de uma prática participativa, procurou não só mobilizar os alunos e a comunidade como também
capacitá-los com os conhecimentos, atitudes, valores e aptidões de que precisam para usufruir e exercer esses direitos e
para respeitar e defender os direitos dos outros. Para além de se assimilarem direitos, aprenderam-se também responsabilidades e criaram-se competências para a ação.
Sandra Pereira | Coordenadora do Desporto Escolar
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dia mundial
do

não fumador

A

equipa de Educação para a Saúde, em articulação com a Farmácia de Ribeirão, proporcionou
aos alunos do 7.º ano de escolaridade uma ação de
sensibilização sobre os malefícios do tabaco.
A equipa do GIAA (Gabinete de Informação e Apoio
ao Aluno) demonstrou, através da atividade experimental “Garrafa Fumadora”, os efeitos do fumo do
tabaco nos pulmões.
Na disciplina de Cidadania, dentro do tema “Saúde”,
as turmas A e H do sétimo ano trabalharam em grupos, fazendo pesquisa e elaborando cartazes sobre
os benefícios de ser não fumador.
No sentido de sensibilizar a comunidade escolar, os
alunos do 7.º H apresentaram os seus trabalhos sob
a forma de uma pequena dramatização.
A comunidade educativa reagiu de forma bastante
positiva, evidenciando curiosidade e interesse pela
atividade dinamizada por estes alunos.
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dia mundial
da

alimentação

A

equipa de Educação para a Saúde, em articulação com a Associação de Pais, proporcionou
aos alunos da Escola Básica de Ribeirão um lanche
saudável, composto por espetadas de frutas variadas, sumos naturais, pão e manteiga caseiros.
No sentido de sensibilizar para a seleção de produtos alimentares saudáveis, foi distribuído um cartão
(de olho no rótulo, elaborado pela DECO) para focar
a importância da análise do rótulo no momento da
aquisição.
Na disciplina de Cidadania, inserido no tema “Saúde”, as turmas A e H do 7.º ano trabalharam em grupos os subtemas: alimentação saudável, doenças
associadas aos maus hábitos alimentares, a importância da consulta do rótulo no momento da escolha
dos alimentos, a dieta mediterrânica e a pirâmide
alimentar.
A preparação e a dinamização da atividade contaram com a colaboração destes alunos que evidenciaram grande empenho, motivação e sentido de
responsabilidade, envolvendo toda a comunidade
escolar.
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clube de
TEATRO

um testemunho
o clube de teatro do nosso agrupamento
“Duques e Cenas”
Na minha opinião, o teatro é uma das atividades mais importantes
no desenvolvimento das crianças e jovens, por isso existem clubes
de teatro nas escolas.
No nosso clube de teatro, fazemos exercícios de expressão corporal
e vocálica, lemos expressivamente e em voz alta e apresentamos as
nossas capacidades nos espetáculos teatrais.
Os objetivos dos clubes de teatro são: estimular e desenvolver a
criatividade e a imaginação; promover a autoconfiança; estimular o
trabalho em equipa; trabalhar a concentração e atenção, entre outros.
Para concluir, eu acho que o teatro é muito importante para o crescimento e para o desenvolvimento das aprendizagens dos alunos.
Eu adoro pertencer a este clube e tenho aprendido a projetar a minha voz e a trabalhar em equipa. O dia de estreia de uma peça de
teatro do nosso clube é sempre de grande azáfama e de muita adrenalina, mas adoro.

João Sá, 9.º B
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“Os objetivos dos clubes
de teatro são: estimular e
desenvolver a criatividade e a imaginação; promover a autoconfiança;
estimular o trabalho em
equipa; trabalhar a concentração e atenção, entre outros.”

serviço de
projeto
psicologia e
OPMUSA
orientação

OPMUSA:
pelo quarto ano no nosso
Agrupamento
OPMUSA distingue-se de outras formas de supervisão pedagógica que reduzem a supervisão pedagógica à observação
de dimensões pré-definidas, muitas vezes difusas das preocupações e anseios dos docentes, e que por isso se tornam
desmotivadoras, não assumindo o professor simultaneamente as dimensões de observado e observador.
A observação de pares multidisciplinar (Mouraz, et al., 2012) como forma de supervisão pedagógica que assume como
pressupostos a liberdade de participação e a multidisciplinaridade, afastando o foco da supervisão do saber científico dos
docentes, destrói fantasmas e motiva os professores a participaram pelo desejo de melhorarem a sua prática docente e se
desenvolverem profissionalmente.
A oportunidade e possibilidade oferecidas pelo Agrupamento aos professores de participarem num projeto, de acordo com
as motivações, preocupações, anseios e expetativas do seu desenvolvimento profissional, estabelecerem individualmente
prioridades pedagógicas contextualizadas e partilharem estas com pares multidisciplinares, desafiaram os professores a
refletir sobre o que se pretende da supervisão pedagógica: avaliar a diversidade para hierarquizar ou partilhar a diversidade
para juntar? Sem dúvida partilhar, para juntos, na diversidade de perspetivas e práticas, conseguirmos, a partir de uma
reflexão crítica colaborativa, encontrar construtivamente as opções que melhor se adequam aos nossos alunos e aos diferentes contextos que cada um de nós tem e as opções promotoras de melhores aprendizagens em contextos específicos
e perante as necessidades de diferentes alunos.
Referência bibliográfica:
Mouraz, A. et al. (2012). De par em par na UP: o potencial formativo da observação de pares multidisciplinar. Revista Portuguesa de
Investigação Educacional, 12, 79-99.

Sandra Pereira | Coordenadora do projeto OPMUSA
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summer
english
course

interviews
C

arolina is interviewing Ana about her trip to England last summer. What does she have to tell us about this life enriching

experience?
Carolina: Hello, Ana. Thanks for this interview.
Ana: It is a pleasure to talk with you.
Carolina: So, when did you first decide to participate in this programme?
Ana: I decided to participate as soon as I knew of it. I`ve always loved to travel and meet new cultures.
Carolina: And how did you feel when you knew you were going to England?
Ana: I was so excited that the night before going I couldn`t sleep. I knew it was an once in a lifetime experience.
Carolina: You were hosted by a family. What did you think of them?
Ana: I was very well-welcomed. They had a little girl and we could play with her every afternoon. It wasn`t weird at all, they
made us feel like we were at home.
Carolina: And, in a rate of 1 to 5, how much would you rate the classes?
Ana: Definitely a 5. Our teacher was Polish and she’s very good at teaching. The subjects we talked about were interesting
and allowed a lot of communication.
Carolina: What was your favourite moment from all the trip?
Ana: The day we went to London was incredible. It is how they say: a whole new world.
It is so old but so modern at the same time. The streets and the underground were always crowded and it made us realize
how little we know about the world.
Carolina: WOW! It must have been great! Thank you so much for this interview. I wish you all the best.
Ana Andrade e Carolina Beltrão, 9.º A
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Interviewer: Thanks for the interview .So what’s your name?
Interviewee: Hello! It’s a pleasure. My name is John.
Interviewer: John .Why did you decide to go to England?
Interviewee: I’m a student in the school of Ribeirão and, last year my school participated in a project and we had the possibility to go to another country.
Interviewer: What did you do in England?
Interviewee: In England, I learned too much, like the hobbies and culture of British people. I visited monuments and famous
cities, but my favourite thing was to visit the Madame Tussauds. I loved to see the sculptures of famous people.
Interviewer: Did you like your host family?
Interviewee: Yah! Maybe the best host family that I have ever met. They are very friendly, funny people and I will remember
them forever.
Interviewer: So…Once again thank you very much for the interview. Goodbye John.
Interviewee: Bye.
Alexandre Reis, Jorge Matos, Marco André e Pedro Gouveia, 9.º A

Mariana: Thank you for accepting our invitation to this interview!
Joana: It’s a pleasure to be here!
Ana: Now, we want to make some questions about your trip to London with your school.
Mariana: So, our first question is: do you think that that trip was a life enriching activity? Why?
Joana: Yes, it was a really interesting experience because I could brush up my English and I knew costums from other cultures: their clothes, their food and their habits.
Ana: Oh, it’s amazing! And, what did you do while you were there? Did you only have lessons?
Joana: I had lessons but I also visited monuments and museums like: Madame Tussauds, The London Eye and The Buckingham Palace. They were all so beautiful!
Mariana: It sounds really interesting! What do you think about that travel? Worth it?
Joana: Of course! It was a really good travel! The people were very nice there and the view was wonderful. I loved the trip!
Ana: Oh Joana, I’m glad to hear this!
Mariana: Thank you for coming!
Ana Sá, Joana Machado e Mariana Pereira, 9.º A
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recorrido
por Vigo

cabalgata de
los Reyes Magos
L

os alumnos del noveno curso, los grupos E,

F y G, fueron, el día 5 de enero, de viaje a Vigo.
Por la mañana, visitamos el Museu del Mar y
su acuario; después almorzamos en la graciosa
playa de Samil, aprovechando el sol y los paisajes guapísimos.
Enseguida, nos fuimos a las calles de Vigo para
disfrutar de las decoraciones y actividades navideñas.
Por la noche, asistimos a la llegada de los Reyes
Magos y su majestuosa cabalgata. Pudimos aún
recorrer muchísimas chucherías regaladas.
¡Fue un día inolvidable!
¡Todos lo pasamos bomba!
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a minha,

a tua,

a nossa

Escola
“A educação para todos, consagrada como
primeiro objetivo mundial da UNESCO, é a
preocupação central de toda a atividade da
Escola Básica de Ribeirão, da nossa Escola.”

E

u sou a Diana Olaio e durante cinco anos esta foi a minha escola, desculpem … foi muito mais do que uma escola …

Ao longo destes cinco anos, a Escola Básica de Ribeirão conseguiu concretizar uma educação que valorizou a liberdade,
a responsabilidade, o trabalho, a consciência do próprio, a inserção familiar e comunitária e a participação na sociedade
que nos rodeia, contribuindo, assim, de forma decisiva, na minha formação como uma pessoa autónoma e responsável,
como uma cidadã ativa.
Esta é uma escola que procura, através de todas as suas atividades, aulas, clubes, projetos, incentivar e cultivar a qualidade, respeitando a diversidade. Aqui, todos os alunos têm o seu lugar, todos os interesses e expetativas são considerados,
todos os sonhos são concretizados. Esta é a Escola que valoriza o poeta, o artista, o artesão, o cientista, o desportista, o
técnico … que valoriza o aluno, que nos valoriza a todos.
A educação para todos, consagrada como primeiro objetivo mundial da UNESCO, é a preocupação central de toda a atividade da Escola Básica de Ribeirão, da nossa Escola. E se algum dia disso duvidarem, não hesitem em partilhar essa
dúvida com o professor, o funcionário, a psicóloga, a Diretora. Estou certa de que todos eles irão criar condições para que
essa dúvida deixe de existir. Foi sempre assim comigo e com todos os meus colegas e estou certa de que o será com
qualquer um de vocês.
O nosso futuro será, sem dúvida, melhor porque esta escola faz parte da nossa vida, da vida das nossas famílias.
Diana Olaio | Ex-aluna da Escola Básica de Ribeirão
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projeto

partilhar com os amigos

C

om o objetivo de promover valores e competências
sociais, foi desenvolvida, no JI de Barranhas, a atividade
“Partilhar com os amigos”. As crianças são estimuladas a
partilhar com os colegas um dos seus brinquedos.
Foram momentos de muito companheirismo, que a todos
agradou.
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projeto

crescer a brincar

O

Jardim de Infância de Barranhas aderiu ao
projeto Crescer a Brincar promovido pela Câmara
Municipal de Vila Nova de Famalicão.
O projeto tem como objetivos desenvolver os estados de atenção com a consciência do seu corpo; aprender a regular o seu corpo; reconhecer,
aceitar e interpretar as emoções que sentem; promover a disciplina, o autocontrolo, a autoestima,
identificação e diferenciação emocional, competências sociais, regulação emocional e tomada
de decisão em contexto de sala, com sessões
mensais.
Para que haja sucesso na implementação deste
projeto, é proposto um conjunto de atividades que
pretende aprofundar cada temática em contexto
prático de sala, orientado pela própria Educadora.
Estas sessões destinam-se às crianças finalistas,
tendo sido desenhadas para esta faixa etária, em
particular, de forma a serem um apoio transitório
para a escola do 1.º ciclo.
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O

grupo “Eixo do Jazz” esteve na Escola Bá-

sica de Barranhas, no dia 4 de outubro, a divulgar o seu trabalho e a proporcionar aos alunos
um primeiro contacto com alguns instrumentos:
contrabaixo, violino, tambor, metalofone, melódica…
Foi uma experiência incrível!

EIXO DO JAZZ
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dia mundial
da
alimentação
N

a EB/JI de Barranhas celebrou-se o Dia Mundial

da Alimentação. Ao longo da semana, os alunos participaram em várias atividades, como apresentações
interativas sobre a alimentação, canções e construção da “Roda dos Alimentos”, que os sensibilizou
para a necessidade de praticarem uma alimentação
saudável.
Também tiveram uma aula na cozinha. As crianças
do JI ajudaram a preparar uma salada de fruta para a
sobremesa e as da EB confecionaram maçã assada,
degustada no lanche da tarde.
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EB/JI
de
Barranhas
sessão de sensibilização
e rastreio de podologia

A

Escola Básica de Barranhas recebeu, no dia 23 de outubro, a visita do podologista, Dr. Francisco Freitas, que sensi-

bilizou os alunos para a importância de terem uma postura correta e transportarem adequadamente a mochila. Para além
disso, dialogou com os alunos sobre os cuidados de higiene a terem com os pés e com o calçado usado diariamente.
No fim, foi realizado um rastreio postural.
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P

ara celebrar o Halloween, houve
muitas surpresas e brincadeiras no
Jardim de Infância. As crianças festejaram este dia com muita alegria e
animação, usando fantasias e oferecendo doçuras e algumas travessuras!
No final da festa, com a presença da
família, saborearam doce de abóbora com tostas, confecionado nos dias
anteriores.
Os alunos da Escola Básica aderiram, com muito afinco e criatividade,
ao desafio colocado pela Professora
de Inglês e encheram a escola com
muitos sapatinhos de bruxa. Para
além da exposição, houve momentos
de muita diversão e doces à mistura.

H A L L O W E E N
45

EB/JI
de
Barranhas

espetáculo de ópera
“a flauta mágica vista da lua”

F

oi com grande entusiasmo que os alunos da EB e do

JI, na manhã do dia 12 de dezembro, se deslocaram à
Casa das Artes para assistir ao espetáculo de ópera “A
Flauta Mágica Vista da Lua”. Esta atividade contou com o
apoio Associação de Pais.
Todos ficaram encantados e as comemorações de Natal
começaram em grande!
O nosso muito obrigado por terem proporcionado estes
momentos de diversão, de magia e de espírito Natalício,
que ficarão para sempre na lembrança de todos.
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https://www.viralagenda.com/pt/events/827854/a-flauta-magica-vista-da-lua-opera

NATAL
ECOLÓGICO

N ATA L
SEM
PLÁSTICO
O

Jardim de Infância de Barra-

nhas-Vilarinho das Cambas participou, uma vez mais, na Exposição
"Natal Ecológico-NATAL SEM PLÁSTICO", organizada pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão,
que pretendeu promover a criatividade e fomentar atitudes menos consumistas. Foi elaborado um Pinheiro
de Natal com paus de videira, de forma a sensibilizar toda a comunidade
para o uso excessivo do plástico e o
problema que este representa para o
meio ambiente.
A exposição esteve patente no edifício dos Serviços Educativos do Parque da Devesa.

47

EB
n.º 1
de Ribeirão

projeto MyMachine

48

O

s alunos do terceiro ano de escolaridade do Agrupamento de Escolas de Ribeirão participam, mais uma vez,
no projeto MyMachine desenvolvido pela Universidade Lusíada e que tem como objetivo principal trabalhar a criatividade e a inovação na educação.
Em cada turma, os alunos começaram por identificar um
problema ou necessidade que gostariam de ver resolvido.
Desenharam então a máquina, a desenvolver futuramente,
para a resolução do problema detetado.
Foi feita a seleção de um trabalho por turma dos protótipos
a desenvolver. Mais tarde, com todos os projetos já selecionados, através de uma assembleia de alunos do Agrupamento de Escolas de Ribeirão, realizou-se a eleição da
máquina que representará os alunos de terceiro ano.
A construção da máquina eleita «Oficina do lixo», pertencente à turma RIB3B, será construída em conjunto com
alunos da Universidade Lusíada e alunos de cursos profissionais. «Oficina do lixo» é um robô ecológico preocupado com o ambiente e a saúde do nosso planeta. Limpará
os recreios das escolas, fazendo ele mesmo a separação
seletiva do lixo. Ensinará os nossos alunos a reciclar e a
respeitar a natureza.
Têm sido proporcionados bastantes momentos de convívio e de partilha de ideias e todos os alunos e professores
envolvidos têm participado com bastante empenho e entusiasmo neste projeto.

caminhada
onda rosa

A

s crianças e alunos da Escola Básica n.º 1/Jardim de Infância de Ribeirão associaram-se à

campanha “Outubro Rosa-Onda Rosa” promovida pela Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) e
recolheram gorros e cachecóis oferecidos pelas suas famílias. No dia 25 de outubro, pelas 11h,
iniciou-se uma caminhada, pelas ruas mais próximas deste estabelecimento de ensino, intitulada
“Onda Rosa”. Cada aluno, professor e assistente operacional vestiu uma peça de roupa rosa e
transportou um vira-vento rosa na mão. Ao longe, parecia uma onda rosa a bailar no mar.
O material recolhido foi empacotado em sacos de papel e entregue na biblioteca da EB de Ribeirão
à professora que o fará chegar à delegação da LPCC no Porto.
Esta iniciativa promove o civismo dos alunos, a solidariedade e o apoio a quem precisa do nosso
carinho e amor.
Um bem-haja a todos.
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“Em contexto familiar, os alunos estarão despertos para a qualidade
dos alimentos e a sua interferência
na saúde e poderão fazer boas escolhas.”

Programa NutriEduca

boas escolhas alimentares, boa saúde
O

programa educativo municipal para a promoção da alimentação saudável em contexto escolar,
“NutriEduca”, ajudou os alunos na escolha de alimentos saudáveis para o lanche: variar alimentos e
não exagerar nos que são apetecíveis mas prejudiciais à saúde. Nas sessões de esclarecimento nas
várias turmas também foi abordada a publicidade relativa a alimentos e a leitura de rótulos de alimentos.
Em contexto familiar, os alunos estarão despertos para a qualidade dos alimentos e a sua interferência
na saúde e poderão fazer boas escolhas. À proposta de elaboração de sugestões de lanches saudáveis, os alunos “colocaram mãos à obra” e preencheram a folha do calendário do mês de outubro com
lanches verdadeiramente apetitosos!
Os pais e encarregados de educação foram convidados a participar numa sessão de esclarecimento
sobre alimentos saudáveis. Ao final do dia, uma nutricionista da Câmara Municipal conversou, informalmente, com os convidados respondendo às suas questões e dúvidas. Serão agendadas novas
sessões sobre esta temática.
A aprendizagem faz-se ao longo da vida. É sempre tempo de aprender!
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semana da alimentação

“A alimentação não é só comer
para crescer. Também é fazer
escolhas conscientes, não exagerar nas quantidades nem em
produtos desnecessários e evitar o desperdício alimentar.”

O

dia 16 de outubro assinala-se como o Dia da Alimentação.
A “Semana da Alimentação” foi uma aposta para sensibilizar os alunos e
crianças da Escola Básica n.º 1/Jardim de Infância de Ribeirão para uma
alimentação variada e saudável como “meio caminho andado” para uma
boa saúde mental, física e psicológica.
A qualidade dos alimentos é importante para este processo e não a quantidade. Os alunos investigaram, recortaram e pintaram desenhos, registaram nos cadernos, elaboraram cartazes e, para testar uma alimentação
saudável, receberam como presente um lanche saudável. Cada aluno
trouxe de casa um pão e uma laranja e a Associação de Pais ofereceu
queijo, fiambre, compotas variadas e marmelada. Os alunos escolheram
o acompanhamento para o pão e beberam sumo de laranja acabado de
fazer.
Alguns alunos colocaram um avental e um barrete de cozinheiro e “tornaram-se”, por momentos, chefes de cozinha e elaboraram ementas saudáveis.
A turma 3B criou um teatro de marionetas relacionado com este tema e
apresentou-o aos colegas. Foi muito esclarecedor.
A alimentação não é só comer para crescer. Também é fazer escolhas
conscientes, não exagerar nas quantidades nem em produtos desnecessários e evitar o desperdício alimentar.
De pequenino se aprende!
51

EB
n.º 1
de Ribeirão
magusto
N

o outono há vários frutos próprios desta época, sendo um deles a castanha que pode ser comida cozida ou assada.
No dia 11 de novembro celebra-se o Dia de S. Martinho. Segundo a lenda, Martinho era um cavaleiro que ofereceu metade
da sua capa a um mendigo num dia de tempestade. Não tinha mais nada para lhe oferecer. Após este ato, como se fosse
uma recompensa, surgiu um dia radioso. Por tradição, neste dia, faz-se um magusto, ou seja, come-se castanhas e o sol
aparece para dar brilho à "festa das castanhas". Assim aconteceu na sexta-feira. Os alunos e as crianças da Escola Básica
n.º 1/Jardim de Infância de Ribeirão comeram castanhas e beberam um sumo oferecido pela Associação de Pais.
Nas salas de aula, os alunos elaboraram textos relacionados com a lenda e construiram cartuchos com pacotes de leite
reciclados. A turma 4B preparou um teatro de sombras e apresentou-o às crianças do Jardim de Infância que se mostraram
muito atentas. No final, todos juntos, elaboraram caixinhas para guardar as castanhas. Os mais crescidos mostraram um
grande empenho e ficaram contentes por ajudar os mais pequenos.
O dia foi muito animado porque tinha chegado o “Verão de S. Martinho”.

https://www.cruzeiros-douro.pt/pt/blog/dicas-sugestoes/sao-martinho-e-magusto-douro
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colorADD
N

as turmas do 3.º ano da Escola Básica n.º 1/Jardim
de Infância de Ribeirão foi implementado o “Programa ColorADD nas Escolas” promovido pelo Município da Vila
Nova de Famalicão. O objetivo deste programa é sensibilizar e alertar os alunos, professores, pais, encarregados de
educação e toda a comunidade educativa para a questão
do daltonismo.
As sessões (Ação "Ver e Sentir as Cores", Ação de sensibilização, Rastreios) foram dinamizadas por equipas da
ColorADD, do Município de Vila Nova de Famalicão-GADI,
e técnicos da visão (optometristas) para assegurarem os
rastreios.
Os alunos tiveram a oportunidade de conhecer o código
ColorADD que permite aos daltónicos identificar as cores e
de vivenciar algo semelhante ao que "vivem" os daltónicos,
usando uns óculos apropriados. No final das sessões receberam Kits ColorADD.
Foi uma experiência muito enriquecedora.

visita

museu da indústria têxtil
O

s alunos do 3.º ano da Escola Básica n.º 1/Jardim de Infância de Ribeirão visitaram o Museu da Indústria Têxtil da
Bacia do Ave, em Calendário, Vila Nova de Famalicão. Os alunos visualizaram a evolução que as técnicas de fiação e
tecelagem sofreram ao longo do tempo. O momento alto da visita foi quando um antigo operário têxtil do concelho fez uma
demonstração colocando várias máquinas em funcionamento.
Os alunos ficaram maravilhados e perceberam a evolução da indústria nesta região.
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segurança rodoviária
A

Guarda Nacional Republicana, GNR, visitou a Escola Básica n.º 1/Jardim de Infância de Ribeirão para abordar o tema
"Segurança Rodoviária" começando pelas turmas do 1.º ano.
Os alunos foram questionados e levados a refletir sobre o modo como se devem comportar na estrada, enquanto peões,
ou no carro ou autocarros, em viagens mais ou menos longas. Nas ruas não devem correr nos passeios; não devem brincar; devem estar atentos aos veículos, caminhar pela esquerda e no passeio. No carro, devem colocar sempre o cinto de
segurança ou usar cadeira própria para crianças, caso tenham menos de 1,35 m ou menos de 12 anos.
Os alunos estiveram atentos à apresentação e mostraram que aprenderam todas as questões relacionadas com a segurança para evitar consequências graves em caso de acidentes rodoviários.
Evitar acidentes começa em nós.
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dia internacional da pessoa com deficiência

respeitar a diferença

O

Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, comemorado no dia 2 de dezembro, relembra-nos que devemos respeitar as diferenças em cada um de nós para que possamos ter uma vida feliz. Somos todos diferentes: uns são altos, outros
usam óculos, uns andam de cadeiras de rodas, outros são cegos...
No início de dezembro, recebemos na Escola Básica n.º 1/Jardim de Infância de Ribeirão os autores Ana Paula Figueiredo
e Pedro Figueiredo que nos contaram a história "O piano sem ré", dramatizada com fantoches manuseados pelos alunos.
Uma das personagens era um piano que não tocava a nota musical "ré". Mesmo assim, foi possível criar uma banda musical sem que a nota "ré" estivesse presente na música. Na mesma história, o violino também ficou sem uma corda e os
outros instrumentos ajudaram para que a música soasse bem e nem reparassem na falta do violino.
Na vida real também podemos ajudar os outros e respeitar as suas diferenças.

internet segura
H

oje em dia, o uso de computadores e similares por parte de crianças e jovens não tem qualquer segredo para eles:
é divertido, de fácil utilização e rápido na obtenção de informação ou imagens. Mas também tem inconvenientes associados, quer na dependência que cria, quer nos riscos relativos à utilização indevida.
Na biblioteca da Escola Básica n.º 1/Jardim de Infância de Ribeirão, para ajudar e esclarecer os encarregados de educação, dois elementos do Destacamento Territorial de Barcelos da Guarda Nacional Republicana (GNR) promoveram uma
ação de sensibilização sobre Internet Segura.
O uso intenso do computador por parte dos alunos, os cuidados a observar na sua utilização e os riscos que envolve esta
ferramenta diária foram os tópicos da conversa entre o público e os profissionais da GNR. Em família, a vigilância sobre
jogos online, redes sociais, conteúdos impróprios apresentados online e emails duvidosos deverá fazer parte da rotina
como forma de aprendizagem reflexiva.
Nunca é tarde para se aprender a viver no mundo cada vez mais tecnológico.
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apadrinhamento
N

o dia 13 de setembro realizou-se a cerimónia de “Apadrinhamento”
às turmas do 1.º ano pelos alunos do 4.º ano.
Esta atividade teve como objetivos principais facilitar a adaptação ao
contexto escolar dos novos alunos; promover atitudes de responsabilidade nos mais velhos e desenvolver o espírito de entreajuda e convívio
entre todos.O nervosismo dos mais novos era evidente mas, depois de
esclarecidas as suas dúvidas sobre o funcionamento da escola, houve
tempo para a troca de mimos e de um trabalho partilhado.
A cerimónia decorreu muito bem, todos participaram com muito entusiasmo e, no final, padrinhos e afilhados partilharam conversas e sorrisos e a esperança de um futuro feliz.
Mas este apadrinhamento não se cinge apenas ao primeiro dia. Existe
um compromisso de apadrinhamento, de convívio e, até de proteção,
ao longo do ano letivo.

“Deus quer, o homem sonha, a obra nasce”.
E foi assim que nasceu um novo recreio na
nossa escola.
Ainda as aulas não tinham começado e já docentes e assistentes operacionais da Escola
de Lousado tinham lançado mãos à obra, em
busca de algo que tornasse a hora do intervalo mais atrativa e lúdica para todos.
Sonhámos, mas a concretização da obra só
foi possível com a preciosa colaboração da
argatintas®.
A atividade da argatintas® centra-se no fabrico de tintas, vernizes e produtos aquosos,
alargando, posteriormente, a oferta a novos
produtos. E foi com a oferta das suas tintas
que conseguimos traçar no chão do nosso recreio um percurso que permite aos alunos experimentar não só a arte de brincar, mas também praticar jogos que os auxiliem na prática
da Educação Físico-Motora.
À argatintas®, o nosso obrigado!

tintas europa
O Jardim de Infância de Lousado ganhou cor
e alegria.
Com o contributo das Tintas Europa, o recreio
ficou maravilhoso e as crianças saltitam agora, de um lado para o outro, ao longo do dia,
partilhando brincadeiras e sorrisos.
As Tintas Europa, ano após ano, foram construindo a sua história caminhando de mãos
dadas com as novas tecnologias, procurando
um mercado cada vez mais exigente e procurando minimizar o impacto causado pelos resíduos, cumprindo sempre os requisitos legais
com separação de resíduos e tratamento das
águas residuais industriais.
Às Tintas Europa, o nosso obrigado!

reciclagem
A reciclagem de papel é o ato de recuperar,
de modo total ou parcial, papel que já não é
usado, para que seja utilizado como matéria
-prima para produzir um novo produto.
Com este objetivo, no dia 6 de novembro, os
alunos de segundo e terceiro anos participaram numa ação sobre reciclagem de papel,
orientada pela Engenheira Lia.
A Engenheira sensibilizou os alunos para a reciclagem de todo o tipo de lixo e para a importância de realizarem, em suas casas, a coleta
seletiva.
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tintas europa

ação

prevenção rodoviária
O

Comando Territorial de Braga, através da Secção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário do Destacamento Territorial de Barcelos, realizou uma ação de prevenção rodoviária com as crianças do primeiro ano de escolaridade.
Esta ação de sensibilização teve como objetivo fazer uma iniciação à problemática geral da segurança rodoviária e apresentar o agente da autoridade como um elemento amigo, desmistificando estereótipos e criando empatia mútua.
Através de pequenas conversas com os alunos, os agentes levaram-nos a refletir sobre os perigos de comportamentos que
muitas vezes se devem à ignorância ou negligência de regras básicas sobre segurança rodoviária.
Os alunos recordaram igualmente os cuidados que as crianças devem ter ao andar na rua, em especial quando atravessam
passadeiras, na utilização de velocípedes e as normas de segurança quando se anda de carro.
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N

greve climática
N

o dia 27 de setembro, os estudantes voltaram a fazer greve pelo clima, mas, desta vez, quiseram que toda
a população se juntasse a eles.
As greves climáticas de setembro de 2019, também conhecidas como Semana Global do Futuro, são uma série
de greves e protestos internacionais, liderados por jovens
e adultos, para exigir que sejam tomadas medidas para
combater as mudanças climáticas e fazer parte da greve
escolar pelo movimento climático, inspirado pela ativista
climática sueca, Greta Thunberg.

a nossa escola, e à sua maneira, os alunos não quiseram deixar de comemorar este dia, pois esta é uma situação
que os preocupa.
Sendo os «Homens de amanhã», é natural que a preocupação com o planeta exista. Deste modo, nas salas, abordou-se
esta temática, através de visualização de documentários, filmes, animações, diálogos e partilha de ideias e elaboraram-se
cartazes alusivos a toda esta problemática.
Os alunos dos 1.º e 2.º anos transformaram-se em guardiões do Planeta e com a sua «coroa mágica» distribuíram e transmitiram pensamentos positivos de alerta e ajuda ao planeta.
Os alunos dos 3.º e 4.º anos distribuíram à saída um flyer aos pais.
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outubro cor-de-rosa
O

https://www.dnoticias.pt/madeira/na-ram-o-rastreio-do-cancro-da-mama-esta-disponivel-para-todas-as-mulheres-esclarece-a-secretaria-da-saude-EJ468534

movimento conhecido como “Outubro Rosa” nasceu nos Estados
Unidos, na década de 1990, para estimular a participação da população
no controlo do cancro da mama. Celebrado anualmente, tem como objetivo promover a consciencialização sobre a doença e partilhar informações sobre o cancro de mama.
O mês de outubro é assinalado por duas efemérides: a 15 de outubro
assinala-se o Dia Mundial da Saúde da Mama e a 30 de outubro o Dia
Nacional da Luta Contra o Cancro da Mama.
É no período compreendido entre estas datas que a Liga Portuguesa
Contra o Cancro desenvolve o movimento "Onda Rosa", procurando incentivar à prevenção e diagnóstico precoce do cancro da mama.
Na nossa escola não deixamos passar datas importantes em branco e já
estamos a dar o nosso contributo nesta luta. Aliás, todos devem fazê-lo.
Participar nesta “Onda Rosa” está ao alcance de todos, de forma individual ou em grupo, promovendo uma atividade para grupos organizados
ou simplesmente passando a palavra junto dos que nos rodeiam.
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O

Dia Mundial do Professor celebra-se anualmente no dia 5 de outubro e homenageia todos os que contribuem para o ensino e para a
educação da sociedade.
Tendo em conta que este ano o dia cinco coincidiu com o fim de semana, e que, para nós, Dia do Professor é todos os dias, passou-nos
completamente em branco.
No entanto, pais e alunos aliaram-se e surpreenderam-nos.
Nesse dia, na Escola de Lousado, o ambiente foi de festa. Logo no portão uma mensagem que nos fez sorrir e alegrou os nossos corações:
Dia do Professor: dou-te valor, pois ajudas-me a crescer!
Tão inspirador! E mal sabíamos que as surpresas não ficavam por ali!
Na hora do intervalo, fomos convocadas à sala dos professores e, após
um maravilhoso lanche, seguimos até ao campo de futebol onde os
alunos, em coro e entusiasmados, gritaram: obrigado.
Obrigado nós, por nos deixarem ser vossas professoras!
E obrigado a todos os que colaboraram para que este dia fique para
sempre marcado no nosso coração.

dia mundial do
PROFESSOR
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ação de sensibilização

pediculose

N

o passado dia 4 de outubro, duas técnicas da Farmácia Martins Ventura estiveram na escola, numa parceria com
a Associação de Pais de Lousado, a fim de realizar uma ação de sensibilização de promoção da saúde e prevenção da
Pediculose.
De uma forma lúdica e divertida, as farmacêuticas explicaram tudo o que as crianças precisam de saber sobre estes parasitas. No decorrer da ação, as crianças tiveram oportunidade de ouvir uma história sobre os piolhos que contribuiu para a
sensibilização das nossas crianças, alertando-as para os cuidados que devem ter tanto na escola como em casa, sobre a
deteção, prevenção e tratamento da pediculose (ou infestação de piolhos) e para desmitificar a relação entre pediculose e
más condições de higiene. No final, foi distribuído um folheto para informação aos pais.
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chef renato cunha
A

visita do Chef Renato marcada para o dia onze de outubro, tal como anunciado, aconteceu. Mas a preparação para
a mesma começou logo no início da semana. Alunos e professores prepararam, com afinco, toda esta atividade, para
que no dia nada falhasse.
As expetativas eram altas, e a ansiedade e impaciência tomaram conta de todos. Como receber quem tão bem recebe
todos os dias na sua casa tanta gente?
Fácil! Inicialmente teríamos de dar a conhecer o Chef às
crianças, a história de vida, a aparência, a voz e depois fazer
o que tão bem Renato Cunha faz: receber.
Duplamente fácil! Vestidos a rigor e com um poema na ponta
da língua, os nossos alunos dedicaram-lhe um poema que no
final lhe ofereceram.
De conversa fácil, o Chef Renato respondeu a todas as perguntas e esclareceu todas as dúvidas.
No final da sessão, os alunos juntaram-se para saborear o
lanche que o Chef Renato Cunha preparou.
Esta atividade permitiu criar um espaço didático em que os
alunos tiveram oportunidade de adquirir e alargar conhecimentos sobre a alimentação, com a preciosa ajuda de um
prestigiado Chef.
Obrigado, Chef Renato, por este momento de partilha.
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C

omemorou-se, no dia 16 de outubro, o
Dia Mundial da Alimentação.
Ter uma alimentação adequada consiste em
proporcionar quantidades ideais de energia ao
corpo, de modo a que todos os órgãos possam
funcionar. Essa energia é obtida através da alimentação que deve ser variada, a fim de dar
ao organismo tudo de que ele precisa.
Uma refeição adequada é o alicerce para um
bom desempenho físico, uma vez que os nutrientes proporcionam o "combustível" para o
nosso dia a dia e proporcionam elementos essenciais para a saúde do ser humano.
Para que a alimentação seja saudável, deve
ser completa e equilibrada.
Isto quer dizer que, quando contém todos os
nutrientes de que necessitamos, está completa e, quando fornece a quantidade de nutrientes de que precisamos, a dieta está equilibrada. Alimentar-se bem não é comer em grande
quantidade apenas para matar a fome, mas
sim preocupar-se com a qualidade e variedade
dos alimentos.
Tendo isto tudo em consideração, não deixámos passar o dia em branco!
Aliás, cuidado com a alimentação é um hábito
que temos e somos bastante exigentes com
tudo o que comemos aos lanches, e ao almoço. No dia 16 de outubro, não foi exceção!
Com frutas, iogurte, leite, entre outros ingredientes saudáveis, fizemos um maravilhoso
batido que deliciou todos os alunos da escola.
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“Alimentar-se bem não é comer em grande quantidade apenas para matar a fome, mas sim preocupar-se com a qualidade e variedade dos alimentos.”

dia mundial
da alimentação

No dia de S. Martinho...
C

omemorou-se, no dia 11 de novembro, o dia de São Martinho, uma das celebrações que marcam o outono, e este dia

foi comemorado com muita alegria e grande animação!
Esta data, para além da partilha das castanhas assadas, traz-nos à lembrança um valor fundamental que deve crescer de
dia para dia nos corações de cada um de nós: a bondade.
É essencialmente essa a lição que devemos retirar desta celebração: devemos ser bons connosco e com os que nos rodeiam, como foi S. Martinho.
A lenda de São Martinho conta que, certo dia, um soldado romano chamado Martinho estava a caminho da sua terra natal.
O tempo estava muito frio e Martinho encontrou um mendigo cheio de frio que lhe pediu esmola.
Martinho rasgou a sua capa em duas partes e deu uma ao mendigo.
De repente, o frio parou e o tempo aqueceu, o que se acredita ter sido a recompensa por Martinho ter sido bom com o
mendigo.
Neste dia, manda a tradição assar as castanhas e beber o
vinho novo, produzido com a colheita do verão anterior.
Por norma, o tempo melhora e o sol aparece, surgindo o
verão de São Martinho.
Foi o que se fez na nossa escola: durante o período da manhã, as aulas decorreram normalmente, com a leitura e dramatização da lenda de S. Martinho e a realização de outras
atividades alusivas a esta data festiva.
No período da tarde, celebrámos o S. Martinho. Até parece
que se deu novamente o milagre, pois o sol brilhou mais
intensamente e aqueceu o magusto da nossa escola.

“Esta data, para além da partilha das castanhas
assadas, traz-nos à lembrança um valor fundamental que deve crescer de dia para dia nos corações de cada um de nós: a bondade.“

“É essencialmente essa a lição que devemos retirar desta celebração: devemos ser bons connosco e com os que nos rodeiam, como foi S. Martinho.”

vá fazer
um magustinho!
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E

stavam os alunos do primeiro
ano concentradíssimos a trabalhar,
no dia 15 de outubro, quando ele
apareceu! A sua entrada na sala quase pareceu magia. E, ao mesmo tempo que os surpreendeu, também os
motivou!
Mas deixemo-nos de rodeios! Ele é o
investigador mais famoso que se conhece e, qual Sherlock Holmes, qual
Hercule Poirot! O detetive Lupinhas
é o maior! É investigador dos sentimentos, das boas ações e das boas
regras!
E este ano, mais uma vez, será um
aliado na luta dos nossos alunos
contra as emoções/sentimentos negativos. Por isso mesmo, os novos
alunos firmaram um compromisso e
passaram, a partir daquele momento,
a ser ajudantes do detetive.
A brincar, a participar em jogos e desafios, as crianças experimentarão
falar delas, das suas atitudes, sentimentos e comportamentos, da sua
relação com os outros.
E a "brincar" irão crescendo e serão
mais capazes de adaptarem o seu
mundo interior ao mundo exterior que
as rodeia...
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opus 8

P

aPI-Opus 8 é filho de Orizuro.
Voa por Creches, Jardins de infância e Escolas Básicas porque é lá que encontra os meninos e as meninas com quem
gosta de brincar.
É ágil e colorido.
Canta e viaja ao sabor dos sons e do movimento.
A sua chegada é anunciada e a sua visita deixa vontade de o voltar a ver, mais tarde, mais crescido, mas sempre pronto
a brincar.
E no dia 21 de novembro veio visitar os meninos e meninas do 1.º ano de escolaridade.
Esta atividade que visa promover experiências musicais e artísticas desde a primeira infância, envolvendo toda a comunidade, foi um sucesso e os nossos alunos adoraram a magia envolta neste espetáculo.

dia mundial da poupança
P

ara assinalar o Dia Mundial da Poupança, que se comemora a 31 de outubro, a turma L4A, da Escola Básica de
Lousado, realizou o primeiro desafio proposto pela Fundação Dr. António Cupertino de Miranda, no âmbito do Projeto de
Educação Financeira: “No poupar está o ganho”.
"No poupar está o ganho" é um projeto que visa transmitir aos alunos conhecimentos de educação financeira, para que
se consciencializem da importância do dinheiro e possam adquirir competências que lhes permitam a tomada de decisões
corretas e informadas no futuro, contribuindo para que sejam consumidores mais responsáveis.
Este projeto vai de encontro aos objetivos e temas definidos no Referencial de Educação Financeira promovido pelo Plano
Nacional de Formação Financeira e pelo Ministério da Educação e dá resposta à necessidade de formação sentida pelos
professores que viram a educação financeira ser incluída no curriculum nacional, sendo já obrigatória em dois dos três
ciclos de ensino básico.
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feira outonal
D

ecorreu, no dia 12 de novembro, mais uma edição

da Feira Outonal. À semelhança das edições anteriores,
a feira atraiu muitos visitantes.
Havia barraquinhas para todos os gostos: com venda de
frutos, vegetais saudáveis, bolos e doces, trabalhos elaborados em contexto de sala de aula pelos alunos, entre
outras coisas.
A adesão por parte dos diversos elementos desta comunidade excedeu todas as expetativas, tornando o nosso
dia num dia de grande entusiasmo, sobretudo no que diz
respeito às crianças, que deram ainda mais brilho à feira,
só pela presença dos pais e outros familiares.
Pode mesmo afirmar-se que foi visível a satisfação de
todos os que participaram neste certame.
Alunos, corpo docente e não docente agradecem a todos os que participaram ativamente para o sucesso desta
Feira, não esquecendo de forma alguma todos aqueles
(sem exceção) que nos visitaram e ajudaram neste sucesso.
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inauguração
cobertura
recreio
“A Continental Mabor, mais uma
vez, considerou o bem-estar das
nossas crianças e deitou «mãos à
obra» para lhes proporcionar um
ambiente ainda mais agradável, e
no dia 13 de dezembro a obra nasceu.”

M

ais uma vez a Continental Mabor mostrou a sua grandiosidade e generosidade apoiando um novo projeto da nossa

escola.
Em 2016 já o havia feito com o nosso parque infantil que tem sido o palco de dias felizes e aventuras partilhadas. No entanto, com o passar dos dias, começou a perceber-se que, apesar de um recreio fenomenal, faltavam sombras para que
nos dias de muito sol e maior calor os alunos o pudessem aproveitar da forma como foi idealizado.
Por sua vez, o mesmo acontecia no Jardim de Infância.
A Continental Mabor, mais uma vez, considerou o bem-estar das nossas crianças e deitou «mãos à obra» para lhes proporcionar um ambiente ainda mais agradável, e no dia 13 de dezembro a obra nasceu.
Assim, toda a Comunidade Educativa agradece por cada vez mais a Continental se envolver nos interesses da escola.
Queremos agradecer à Continental Mabor por nos ajudar a concretizar os nossos sonhos, à Câmara Municipal de Famalicão e ao Agrupamento de Escolas de Ribeirão por nos permitir sonhar, e à Associação de Pais que, ao nosso lado, sonha
connosco.

corta-mato
O

s alunos dos terceiro e quarto anos, da Escola Básica de Lousado, participaram no corta-mato escolar que se realizou

no dia 24 de outubro, no Parque da Devesa, em Vila Nova de Famalicão.
Todos os participantes mostraram grande empenho e fairplay na competição. Os alunos chegaram à meta bastante entusiasmados e com enormes sorrisos. Houve muitos alunos da nossa escola que receberam medalhas pelo bom desempenho demonstrado. Foram aplaudidos por todos os presentes, com muita alegria.
Com esta atividade, os alunos compreenderam que o desporto é divertido, permite a socialização e contribui para uma boa
saúde física e mental.
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Refood
C

rescer com Valores é o lema que
move a comunidade educativa de Lousado. E é um lema que nunca nos deixa
esquecer o próximo. Que nunca nos deixa
esquecer que qualquer pessoa é especial
e contribui muito para a nossa experiência
de vida.
Nunca nos deixa esquecer.
Por isso, no dia da Festa de Natal, não quisemos deixar de partilhar com quem precisa e entrámos em contacto com a Refood
de Vila Nova de Famalicão no sentido de
os ajudar.
Com esta iniciativa estamos a contribuir
para erradicar a pobreza em todas as suas
formas e em todos os lugares, um dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e
da Agenda 2030, adotados pela quase totalidade dos países do mundo, no contexto
das Nações Unidas, que definem as prioridades e aspirações do desenvolvimento
sustentável global para 2030 e procuram
mobilizar esforços globais à volta de um
conjunto de objetivos e metas comuns.
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Festa de Natal
N

atal é amor…
Natal é união…
Natal é a época dos sonhos, dos desejos concretizados.
É tempo de dar e partilhar.
E foi dessa forma que a nossa escola quis terminar o final de um período
de trabalho. A partilhar. Partilhar, promovendo o sentimento de pertença
na comunidade educativa e distribuindo momentos de paz e felicidade de
coração em coração.
Foi desta forma que, no passado dia dezassete de dezembro, alunos,
pais, familiares, docentes e não docentes se juntaram, por anos de escolaridade, para celebrar o Natal na habitual festa de Encerramento Letivo.
O refeitório transformou-se numa sala de espetáculos, preparada para
acolher as famílias que se empenharam em estar presentes neste evento
tão importante para as crianças e se juntaram a nós na comemoração
desta época natalícia.
Depois das várias atuações das crianças (teatros, danças, canções, poemas, entre outros), a festa terminou com o convívio entre todos os presentes e a partilha de iguarias.
Os alunos, com a colaboração da Associação de Pais, puderam tirar fotografias com o Pai Natal, que os presenteou com uma lembrança.
Temos a certeza de que esta festa ficou na memória de todos...
A despedida foi acompanhada de muitos desejos de bom Natal, bom ano
e muita saúde.
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EB/JI inicia ano letivo em festa
A

EB/JI de Sapugal iniciou o ano escolar com uma festa, promovida pela Associação de Pais, com colaboração das
Educadoras, dos Professores e das Assistentes Operacionais.
A escola foi decorada com balões, bandeirinhas e muitas flores de papel.
A manhã começou animada, com música e sessão fotográfica. A meio da manhã, no recinto escolar, houve um lanche
partilhado, oferecido pela Associação de Pais.
De seguida, os alunos receberam presentes. A presidente da Associação de Pais e o presidente da Junta de Freguesia
ofereceram um estojo com material escolar aos alunos.
Depois desta sessão de boas-vindas, os alunos fizeram alguns trabalhos dentro da sala de aula e, ao fim da tarde, a festa
continuou com uma aula de zumba e animação com o DJ Biscas, e Karaoke, com o DJ Iven Reis, aberta a toda a comunidade educativa. Foi um convívio muito saudável!
Um grande agradecimento a todos os que tornaram este dia inesquecível para as nossas crianças.

“A presidente da Associação de Pais e o
presidente
de

da

Junta

Freguesia

ofere-

ceram um estojo com
material escolar aos
alunos.”
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Desfolhada
N

o dia 26 de setembro, no recinto escolar da EB/JI de Sapugal, realizou-se a desfolhada.
O recreio encheu-se de espigas de milho, trazidas no trator de um agricultor.
As crianças do Jardim de Infância e os alunos do 1.º ciclo vestiram-se a rigor, com os seus chapéus, saias rodadas e
xailes. Colocaram-se à volta das espigas e desfolharam-nas com muita alegria. Rapidamente encontraram o milho-rei,
motivo para grande animação da pequenada. A desfolhada foi animada com a concertina do encarregado de educação
Gabriel Meira.
Com esta atividade proporcionámos aos nossos alunos vivências de costumes, tradições de trabalhos da região e momentos de convívio.
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casa museu
camilo
castelo
branco

visitas de estudo

N

o dia 27 de setembro os alunos dos 3.º e 4.º anos,
da EB/JI de Sapugal, participaram numa visita de estudo
à Casa Museu Camilo Castelo Branco, em Ceide, São Miguel.
A visita foi feita por um guia da Instituição, que valorizou a
curiosidade dos alunos e usou-a como uma via prioritária
de transmissão de conteúdos de teor camiliano.
Os alunos ficaram encantados com a vida e a obra de Camilo Castelo Branco, um dos maiores escritores portugueses do século XIX.
Um dos seus livros mais importantes foi "Amor de Perdição".

O

s meninos das turmas SAP1 e SAP2 viveram uma experiência muito agradável no dia 15 de novembro. Visitaram
o Arquivo Municipal Alberto Sampaio onde assistiram a um
espetáculo de Marionetas de Vara que retratava a história
de Alberto da Cunha Sampaio, nascido em Guimarães a 15
de novembro de 1841, que viveu na Quinta de Boamense
em São Cristóvão de Cabeçudos, V. N. de Famalicão.
O espetáculo “prendeu” a atenção de todos com a forma maravilhosa como foi apresentado. Aprenderam que
a “Marioneta de Vara ou Haste” é manipulada através de
uma vara de madeira ou arame que atravessa o corpo do
boneco até à mão do marionetista.

escola de
educação
rodoviária

F

oi com muito entusiasmo que os alunos da turma
SAP2 visitaram a Escola de Educação Rodoviária, no passado dia 28 de novembro.
Nesta visita, a Dra. Mariana apresentou um vídeo e um
PowerPoint que mostravam situações do dia a dia na rua,
estradas e passeios. Os meninos tinham de descobrir
quais as regras a cumprir enquanto peões, ciclistas e condutores.
De seguida, foram pôr em prática o que aprenderam. Andaram, à vez, de carrinho, de bicicleta e a pé, pelas estradas e passeios de uma cidade em miniatura, criada nesse
espaço para o efeito.
Os meninos divertiram-se imenso e chegaram à conclusão
de que é necessário estar bem atento aos sinais de trânsito para cumprir as regras!

arquivo
municipal
alberto
sampaio

porto
editora

N

o âmbito da comemoração do Mês Internacional da Biblioteca Escolar, os alunos dos 3.º e 4.º anos foram visitar
as instalações da Porto Editora, na Maia.
A visita foi guiada pela consultora Pedagógica Diana Soares, que nos recebeu de uma forma muito amável e nos
conduziu à sala das palestras. Aí, com a ajuda de imagens,
explicou-nos todos os passos necessários para que um livro esteja pronto a ser utilizado. Depois mostrou-nos todas
as máquinas utilizadas para se fazer um livro. Falou-nos da
editora, do paginador, da gráfica, da distribuição e também
das preocupações ambientais que esta editora tem.
No fim, todos os alunos receberam uma pequena mochila
com livros e canetas.
Foi muito interessante ver “Como se faz um livro”!

71

EB/JI
de
Sapugal

dia mundial
da música
A

música é uma forma de arte adorada por
milhões de pessoas espalhadas pelo mundo,
fazendo parte do nosso quotidiano. A música
é até uma forma de unir as pessoas do mundo e é considerada como um alimento para
a alma.
O Dia Mundial da Música comemora-se
anualmente a 1 de outubro. Neste dia decorrem vários concertos em todo o país, de forma a celebrar o Dia Mundial da Música.
A escola de Sapugal teve o privilégio de comemorar este Dia com atividades maravilhosas proporcionadas pela Associação de Pais
e encarregados de educação.
A AMEF, Associação Musical Educativa de
Fradelos, presenteou os alunos com a apresentação do violino e piano digital pela professora Susana; o professor Cândido motivou
os alunos com a guitarra clássica e o professor Rui Pedro deliciou todas as crianças com
a bateria. Todos puderam experimentar cada
um dos instrumentos.
No fim estavam encantados e com vontade
de um dia poderem tocar um deles.
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O

Projeto Crescer a Brincar tem como principal objetivo promover o desenvolvimento das competências
pessoais e emocionais no âmbito do 1.º ciclo do ensino
básico, envolvendo 2557 alunos, maioritariamente dos
1.º e 2.º anos de escolaridade. Com este projeto, são
dinamizadas sessões temáticas e atividades de animação educativa, nomeadamente, a visita do Detetive
Lupinhas.
A turma SAP1 teve o privilégio de receber a visita do
Detetive Lupinhas no dia 15 de outubro. Todos os meninos deliraram com a presença deste detetive que os
entusiasma apenas com a sua presença.

projeto

crescer a brincar
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dia mundial
do animal
O

Dia Mundial do Animal é celebrado, a 4 de outubro, em vários países, através de diversos eventos e
iniciativas.
Neste dia, os alunos da EB/JI de Sapugal trouxeram alguns animais de
estimação para a escola. Trouxeram
gatos, caturras, coelhos… Ao longo
do dia cuidaram dos seus melhores
amigos e mimaram-nos. Veio também uma encarregada de educação
demonstrar como se alimentam gatinhos bebés. Foi um momento muito
ternurento!
Com estas atividades procuramos
sensibilizar os alunos para a necessidade de proteger os animais.
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canil municipal na EB/JI
U

m canil é um espaço de defesa e sensibilização
do animal e de promoção da sua adoção, com o objetivo de proporcionar o seu bem-estar, a sua saúde e a
sua qualidade de vida.
Os responsáveis pelo Canil Municipal de Vila Nova de
Famalicão foram à escola sensibilizar os alunos para
o não abandono dos animais e para a sua adoção. Levaram vários animais consigo, que fizeram as delícias
de todos os miúdos e graúdos.
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O

Parque da Devesa, pela sua dimensão e características, é um espaço privilegiado para a promoção de
atividades pedagógicas, sobretudo ao nível da educação
ambiental e cívica.
As turmas SAP2 e SAP1 participaram no dia 21 de novembro na atividade “Folhas divertidas”. Esta atividade
realizou-se no edifício dos “Serviços Educativos”.
Os alunos conheceram a planta, as partes que a compõem
e a sua importância para o meio ambiente. De seguida
observaram as folhas de diferentes espécies de árvores
e arbustos. Depois do lanche, tiveram a oportunidade de
realizar um trabalho muito criativo com folhas recolhidas
no parque. A visita terminou com um passeio pelo parque
onde viram “ao vivo” as plantas que conheceram com a
preciosa ajuda da Dra. Lia.

boas práticas ambientais
O

Cabo Ferreira esteve na Escola de Sapugal a falar com os alunos do 2.º ano. Fez uma apresentação em
PowerPoint com ilustrações apelativas para falar dos
problemas ambientais mais comuns, tais como a falta de
água, o desaparecimento da floresta e o excesso de lixo
que podem afetar gravemente a qualidade de vida das gerações futuras e até destruir o planeta Terra. Para que isso
não aconteça, todos podemos e devemos ajudar através
de práticas simples no nosso dia a dia.
Neste sentido, o Sr. Agente apelou à separação do lixo,
de forma a ser possível reciclar e reaproveitar materiais
velhos para serem transformados em novos, para assim
pouparmos as árvores e diminuirmos o lixo comum. Deu
também algumas dicas para pouparmos luz e água, em
casa e na escola.
Os alunos ficaram sensibilizados e prometeram alertar os
pais para mudar alguns hábitos.
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eco horta
A

educação ambiental deve fazer parte do currículo de todas as crianças, pois elas podem explorar amplamente as

relações com a natureza e tudo o que as rodeia assim como os prejuízos que as suas ações nefastas podem trazer ao
meio ambiente.
Trabalhar na horta da escola é bastante importante, pois aproxima os alunos da realidade e, por meio da vivência, pode
ajudar na criação de hábitos ecologicamente corretos e altamente sustentáveis.
Com este objetivo, a Associação de Pais da EB/JI de Sapugal renovou a Eco Horta da escola. No lago da horta habitam
agora dois peixinhos oferecidos pela professora Ana Campos.
Um grande agradecimento a todos os que tornaram possível esta renovação.

dia mundial da alimentação
O

dia 16 de outubro é o Dia Mundial da Alimentação.

Esta comemoração, que teve início em 1981, é atualmente
celebrada em mais de 150 países como uma importante
data para consciencializar a opinião pública sobre questões relativas à nutrição e à alimentação.
Assim a turma do 1.º ano da Escola de Sapugal decidiu
recordar esta data com uma visita à feirinha de outono. Na
feirinha puderam ver e apreciar diversos alimentos saudáveis (feijão, alface, alho francês, cenoura, abóbora…) e
na sala de aula fizeram uma deliciosa espetada de frutos
variados que depois comeram de forma muito animada!
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projeto

NutriEduca
O

projeto “NutriEduca” é um Programa Educativo Municipal para a Promoção da Alimentação Saudável em meio escolar. Assenta em dois pontos
chave: Capacitação e Monitorização. Além disso insere-se em três áreas
prioritárias do Plano Estratégico Educativo Municipal – Educação para a
Saúde, Envolvimento Parental e Promoção das Competências Sociais e
Emocionais.
No âmbito deste Programa, a Nutricionista Carla Sousa foi à Escola de Sapugal fazer uma palestra sobre leitura de rótulos e alimentos processados.
Para tal, recorreu a rótulos de diversos alimentos processados mais comummente consumidos pelos alunos.
Foi uma palestra esclarecedora e motivadora para uma mudança de hábitos.
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magusto
O

magusto da EB/JI de Sapugal realizou-se no dia 11 de novembro, com o objetivo de manter esta tradição, de pro-

mover as relações interpessoais e de proporcionar um saudável convívio entre toda a comunidade escolar.
As crianças do Jardim de Infância e os alunos do 1.º ciclo juntaram-se no recreio da escola onde foi feita a tradicional
fogueira para assar as castanhas. Cantaram e fizeram rodas, enquanto as castanhas assavam. Depois saltaram à fogueira e enfarruscaram a cara. Em grupo sentaram-se em roda e comeram as castanhas que estavam quentinhas e muito
saborosas. No fim brincaram e entoaram canções, com muita alegria.
Um grande agradecimento à Associação de Pais que ofereceu as castanhas e o lanche.
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prémios
O

o passado mês de outubro e no âmbito das comemorações
do Mês Internacional da Biblioteca Escolar, os alunos dos 3.º e 4.º
anos da EB/JI de Sapugal foram visitar as instalações da Porto
Editora, na Maia. No fim da visita a Consultora Pedagógica Diana
Soares desafiou os alunos a fazerem trabalhos sobre a editora.
Na escola os alunos empenharam-se. Fizeram pesquisas e elaboraram diversos trabalhos. Destes foram selecionados seis,
como os mais criativos.
Os autores dos trabalhos selecionados foram premiados com livros da Porto Editora.

corta-mato escolar do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco é uma competição organizada pelo Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco, através do subdepartamento de Educação Física e tem a colaboração da
Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e da Associação de Atletismo de Braga.
Esta competição disputou-se no Parque da Devesa, em Vila Nova de Famalicão, no dia 24 de outubro. Os alunos da EB/
JI de Sapugal participaram e o Rúben Silva ficou em segundo lugar, na sua categoria.
Foi uma competição saudável, com colegas de outras turmas.
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onda rosa na EB/JI
“A data é celebrada anualmente com o objetivo de promover
a consciencialização sobre a doença e partilhar informações
sobre o cancro de mama.”

O

movimento conhecido como Outubro Rosa nasceu nos Estados Unidos, na década de 1990, para estimular a participação da população no controlo do cancro da mama.
A data é celebrada anualmente com o objetivo de promover a consciencialização sobre a doença e partilhar informações
sobre o cancro de mama. Um pouco por todo o mundo, durante este mês, a cor rosa alastra-se com o objetivo de permitir
sensibilizar a população.
A EB/JI de Sapugal associou-se a este movimento e, no dia 25 de outubro, os alunos, os professores e os assistentes
operacionais juntaram-se no campo de jogos da escola e formaram um laço humano. A escola também foi decorada com
laços cor-de-rosa.
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simulacro de
incêndio
R

ealizou-se na tarde de 6 de dezembro um
simulacro na EB de Sapugal. A atividade, que
está inserida no Plano de Prevenção e Emergência do estabelecimento de ensino, envolveu todos os alunos do 1.º ciclo, professores e
técnicos operacionais.
O simulacro teve como principais objetivos
dotar a escola de um nível de segurança eficaz e sensibilizar os professores, funcionários
e alunos para a necessidade de conhecer os
procedimentos de autoproteção, em caso de
incêndio. Cerca das 15h03, foi dado o alerta e
a evacuação de todos os intervenientes decorreu segundo o previsto para o ponto de encontro definido no plano.
A avaliação geral do simulacro foi positiva,
uma vez que todos os alunos, professores e
funcionários cumpriram as regras estabelecidas no Plano de Emergência da escola.
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bruxas na escola
O

dia das bruxas na EB/JI de Sapugal decorreu cheio de
doçuras e travessuras. Os alunos usaram este dia para testar
todos os feitiços e puderam fazê-lo na casa das bruxas, criada pela Associação de Pais. Nesta casa assustadora, os alunos
divertiram-se imenso.
Ao fim da manhã, houve um desfile onde os alunos mostraram
as suas fantasias de bruxas, monstros de desenhos animados,
animais, vampiros, fantasmas, etc. A diversão foi constante ao
longo do dia. À noite houve um baile de máscaras, aberto à comunidade educativa, promovido pela Associação de Pais.

musical de natal

P

ara proporcionar novas vivências do Natal, a
Associação de Pais da EB/JI de Sapugal ofereceu a todos os alunos um Musical de Natal.
O espetáculo “A Fábrica do Nicolau” aconteceu
no Europarque de Santa Maria da Feira.
O elenco de luxo apresentou o musical, com encenação de Sissi Martins, texto de Ana Lázaro e
música de Artur Guimarães.
Foi um espetáculo maravilhoso! Ficámos todos
encantados com a magia do Natal.

A

festa de natal

festa de Natal da EB/JI de Sapugal realizou-se no Salão Paroquial da freguesia de
Fradelos, no dia 14 de dezembro.
Participaram todos os alunos, do pré-escolar
ao 4.º ano. Os alunos recitaram poemas, dançaram, cantaram e tocaram flauta. Divertiram-se imenso com o animador e com os palhaços. No fim receberam presentes do Pai Natal.
Foi uma festa organizada pela Associação de
Pais e aberta a toda a Comunidade Educativa.
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master chef na EB
P

ara celebrar o Dia Mundial da Alimentação, os alunos da EB de
Valdossos brincaram ao Master Chef, no âmbito do Projeto Pedagógico Curte Iogurte.
De modo a informar, sensibilizar e mobilizar para as boas práticas do
consumo diário de alimentos saudáveis, os alunos prepararam o seu
lanche da manhã, de uma maneira divertida, utilizando iogurte, frutos
variados e cereais.
Esta foi uma forma de promover o consumo diário de iogurte, fruta e
cereais, bem como mostrar que os hábitos de alimentação saudáveis
podem ser momentos divertidos.
Os alunos mais pequeninos fizeram uma deliciosa espetada com
frutas variadas. Foi uma forma de introduzir alguns frutos que não
faziam parte dos seus hábitos.

um dia no campo

O

s alunos da EB de Valdossos participaram na vindima na Casa Cerejeira em Fradelos. Tiveram a oportunidade de acompanhar todo o processo inerente à confeção do vinho.
Começaram por contactar com o ambiente campestre
onde observaram e colheram vários cestos de uvas. De
seguida, foram observar as uvas a serem “raladas” até
entrarem nas cubas. Foram-lhes dadas várias explicações por parte dos proprietários sobre as diversas etapas pelas quais passam as uvas até se transformarem
em vinho.
Tiveram ainda a oportunidade de observar as estufas
com plantas/flores variadas e um tanque com peixes.
Foi sem dúvida um dia enriquecedor, pois a aprendizagem é mais profícua quando feita no terreno em contacto
direto com as realidades circundantes.
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4 you
urban youth
B: Let´s interview a young girl who is participating in the artistic project “Urban Youth”.
B: Hello. Thanks for this interview. What´s your name?
A: Hi! My name is Ana.
B: Where do you live?
A: I live in Fradelos.
B: What attracts you to participate in the “Urban Youth” project?
A: I have always loved painting and drawing. One day I had the opportunity to know this project and participate in it. As soon
as I started working in this project I realised I love it. I liked to meet new people, to know new places, to be supportive, to do
what I like the most, to develop my art and to make the world a more colourful place.
B: Is it necessary to have some drawing skills to participate in this project?
A: The only thing you need is to be between 12 and 30 years old.
B: How did you find out this project?
A: My father was on Facebook Cultural Famalicão project page, he found this project and he recommended it to me.
B: Thank you so much for this interview.
Ana Leite e Beatriz Cruz, 9.º A
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día de la hispanidad

L

a Hispanidad es un día festivo muy

importante para todos los españoles y
latinos. El 12 de octubre se conmemo-

la lengua

ra la llegada de Cristóbal Colón a las
Américas.
En las clases de castellano también se

española

celebra el día de la raza. Elaboramos
banderas de los países hispanohablantes y cantamos la música “La Gozadera”, de Gente de Zona.
¡Lo pasamos bomba!

día de las brujitas

os séptimos cursos han visto la pe-

lícula “Coco” para señalar el día de los
muertos y han trabajados las costumbres Mexicanas.
Saber sobre cultura y costumbres es
muy importante y, a veces, aunque parezcan raras, de hechos son reales y
muy guapas.
A todos les ha encantado la graciosa
peli.

las navidades

L

época navideña le encanta a los

niños y a las personas mayores. A los
alumnos les encantó las tareas en clase: trabajos manuales, juegos, dibujos, conocer las costumbres, probar
dulces y escuchar y cantar canciones.
Las tareas trabajadas con los grupos
fueron muy buenas.
¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!

12 de octubre

L

día de la hispanidad

día de los muertos
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journée
européenne
des
langues
C

omme d’habitude, la Journée Euro-

péenne des Langues (JEL), qui a lieu le
26 septembre, a été célébrée à l’école
de Ribeirão.
Les élèves de FLE, sous la supervision
des professeurs de Français, ont fait des
recherches et écrit des textes qui parlaient de cette journée qui a été créée
lors de l'Année européenne des langues en 2001, à l’initiative du Conseil de
l’Europe et de l’Union Européenne. Elle
est l'occasion de sensibiliser le public à
l'importance de l'apprentissage des langues et de promouvoir la richesse culturelle de l'Europe.
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Cette année, JEL fête ses 18 ans!

le sais-tu?
L

a Journée européenne des langues a été créée lors de

l’Année européenne des langues en 2001 qui a réussi à fédérer des milliers de personnes dans les 47 états participants.
La diversité linguistique est une voie vers une meilleure
compréhension interculturelle. C’est pourquoi, le Conseil de
l’Europe a décidé de poursuivre l’action en faveur des langues pour mettre en avant :
•

la riche diversité linguistique de l’Europe, qui doit être
maintenue et encouragée

•

la nécessité de diversifier la gamme de langues apprises (incluant des langues moins répandues), qui

•

Chaque élève doit être capable de communiquer dans au
moins deux langues vivantes
à la fin de l’enseignement secondaire.

se traduit en plurilinguisme
l’importance de développer les compétences en langues vivantes pour une pleine participation à la citoyenneté démocratique en Europe.

https://www.education.gouv.fr/cid57914/journee-europeenne-des-langues.html
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L

es élèves de 3ème (9.º ano) ont fait des travaux sur l’environne-

-ment, un des sujets du Programme de Français.
Presque tous les groupes ont élaboré des diaporamas PowerPoint
qui ont été présentés en cours. Ensuite, les élèves ont imprimé les
diapositives pour l’exposition qui s’est tenue à l’école du 18 au 25
novembre et qui a permis de célébrer la Semaine Européenne de
la Réduction des Déchets.
Ces étudiants ont voulu renforcer, à l’école et à la maison, la règle
des trois R essentiels pour l’environnement: RÉDUIRE, RECY-CLER et RÉUTILISER.
Cette activité qui a exigé une planification, la recherche d’informa-

Défends ta planète!
C’est URGENT!

-tion, la rédaction ainsi que le souci d’esthétique, a aussi permis
d’évaluer la maîtrise d’outils technologiques et la compétence orale
des élèves.
Escola Básica de Ribeirão

Dessin de Ana Leite, n.º 5, classe de 3èmeA (9.ºA)

Departamento de Línguas / Grupo Disciplinar de Francês

“Semana
Europeia
da Prevenção
de Resíduos”
Exposição no Pavilhão Branco
de 18 a 25 de novembro

Trabalhos elaborados pelos alunos
das turmas A, B, C e D, do 9.º ano.
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No âmbito da unidade temática
“Environnement”.

moins de déchets:
quelques solutions
C
haque jour, à l’école, on produit une grande
quantité de déchets: à la récréation, dans les salles

de classe, dans les salles de bains et dans d’autres
espaces de notre collège.
Il faut absolument sensibiliser les élèves et tous les
membres de la communauté scolaire à la responsabilité environnementale.
Le recyclage est indispensable pour construire une
école meilleure pour tous!

Il faut séparer correctement les
déchets.
BAC BLEU: papiers (journaux, magazines, cartons et prospectus).
BAC JAUNE: bouteilles d’eau, canettes de jus,
emballages de nourriture, barquettes, boîtes de
conserve, briques alimentaires, etc.
BAC VERT: bouteilles en verre (jus de fruit, coca-cola, pepsi, etc.), pots en verre et bocaux.
Il y a aussi les conteneurs

pour les huiles alimentaires, les conteneurs pour les piles et
pour les batteries.

Si tu as des piles chez toi, apporte-les à l’école et
mets-les dans le conteneur pour piles.

Tu peux encore:
•
•
•
•
•
•

les réduire
les réutiliser
les recycler
les incinérer
les éviter
les composter toi-même.

Pour éviter les papiers:
• mets un autocollant «STOP PUB» sur ta boîte
aux lettres;
• évite les impressions;
• imprime et photocopie tes documents au maximum recto verso;
• utilise du papier recyclé.
Ângela Azevedo, n.º 1; Beatriz Campos, n.º 2
Bruna Fonseca, n.º 3; Ricardo Cruz, n.º 13
Classe de 3ème B (9.º B)
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E

n cours de FLE, les élèves de 5ème (7.º ano)

ont parlé de Noël.
À l’aide de leur portable, ils ont recherché
sur le Net le vocabulaire de Noël. Ensuite,
deux par deux, ils ont élaboré des phrases
sur ce sujet.
En voici quelques-unes.

Classe de 5ème C (7.º C)

•

Le Père Noël apporte des cadeaux.

• Nous décorons le sapin.
• En France, à Noël, la neige tombe.
• Nous sommes en famille à Noël.

Classe de 5ème D (7.º D)

•

À Nöel, le plus important c’est la famille.

•

La famille adore les décorations de Nöel.

•

J’aime décorer le sapin à Nöel.

•

Le Père Nöel entre par la cheminée.

•

À Nöel, le Père Nöel apporte beaucoup de cadeaux
dans sa hotte.

• Nous avons des cadeaux.

•

Les enfants adorent recevoir des cadeaux.

• Les enfants ont des cadeaux à Noël.

•

Les enfants sont très heureux à Nöel.

• Le Père Noël va partout avec ses ren-

•

À Nöel, à minuit, tout le monde adore ouvrir les ca-

nes.
• Tout le monde décore la maison.
• À Noël, il y a beaucoup de bougies.
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deaux.
•

Les lutins aident le Père Nöel.

•

Les enfants laissent des biscuits pour Papa Nöel.

•

Les cloches sonnent à minuit.

•

Les enfants adorent les bonhommes de neige.

Guilherme Santos, n.º 11

Classe de 5ème D (7.º D)

Anaísa Novo, n.º 4

Luciano Ribeiro, n.º 16
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de l’amour, de l’amitié, une famille, un

F
L E

travail, de la santé et de la prospérité.

Français
Langue
Étrangère

Il devrait y avoir moins de guerres et
de morts.
Nous souhaitons que cette nouvelle
année ait un parfum d’éternité, qu’elle
apporte de la bonne humeur et de la
bonne santé, que tous les vœux pour
2020 se réalisent!
Soyez heureux et riez…
par tous les moyens que vous trouverez,

P

dans tous les endroits,

de temps avec notre famille et nous ai-

à chaque fois que vous le pourrez!

our 2020, nous voulons passer plus

avec toutes les personnes,

merions:
• que les personnes se préoccupent
plus avec la Planète;

Que chaque jour vous soyez ivre
d’amour;

• qu’on recycle plus;

Que le bonheur de la famille adoucisse

• qu’elles prennent plus les transports en commun;

vos journées;
Que l’amitié sincère vous offre de bons

• qu’on plante plus d’arbres;

moments;

• qu’on fasse plus de service communitaire;

Que chacune des vos nuits soit habitée par de beaux rêves;

• qu’il y ait moins de bullying;

Que votre famille soit protégée;

• qu’il y ait moins de guerre et de vio-

Que l’amour et la paix résident dans

lence;

vos cœurs;

• qu’il y ait moins de pauvreté;
• que la paix et l’harmonie règnent;
• que

les

personnes

d’espérance!
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aient

plus

Que cette année amène des nouvelles raisons pour avoir de l’espérance
et qu’elle vous enseigne que tout peut
recommencer!

la classe de 3ème B (9.ºB)

outes les personnes devraient avoir

mei l l eu rs VO E U X p o u r 20 2 0

T

natal
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O

dia 14 de março é conhecido mundialmente
como o Dia do PI, mas, a partir de 2020, o dia 14
de março passará a ser oficialmente o Dia Internacional da Matemática. A UNESCO aprovou, na
sua 40.ª Assembleia Geral, uma moção em que
proclama o dia 14 de março o Dia Internacional
da Matemática. O objetivo deste dia é ser um dia
especial para celebrar a Matemática em todas as
suas formas e em todo o mundo.

“Atualmente, a matemática é
uma realidade tão presente nas
nossas vidas, que muitos de nós
nem dão por isto.”
Fabio Chalub
Vice-Presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática

Em 2020, o primeiro «Dia Internacional da Matemática» tem como tema «A Matemática está em
toda a parte». A cada ano haverá um novo tema.
Na página oficial do Dia da Matemática (https://
www.idm314.org/), serão disponibilizados materiais, projetos, ideias e software gratuitos que
poderão ser usados em salas de aula, grandes
eventos ou pequenas atividades para o público
em geral.
No mapa disponibilizado, podemos ver que Portugal é neste momento o país com mais atividades
programadas para celebrar o Dia Internacional da
Matemática.
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porquê 14 de março?
Na nomenclatura anglo-saxónica, o dia 14 de março escreve-se
3/14, os primeiros algarismos da expansão decimal do número pi.
Esta é a única combinação das três primeiras casas decimais de
pi que podem referir-se a uma data, já que o dia 31 de abril não
existe. Por razões históricas, não existe nada nem ninguém que
possa simbolizar mais o caráter universal da Matemática do que
este número. Para além desse facto, já existe uma tradição de
celebrar neste dia o “dia do pi” com a organização de atividades
matemáticas diversas.

patrocínios
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Aprender
colorir

98

vida
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MOLDA O TEU FUTURO COM A CONTINENTAL
Somos um dos principais fornecedores mundiais da indústria automotiva,
desenvolvendo soluções para realizar os sonhos das pessoas na mobilidade do dia-a-dia.
Segurança do condutor, sustentabilidade e industrialização da tecnologia do futuro são
apenas algumas das nossas áreas de atuação onde já fazemos uma diferença
significativa na vida diária das pessoas.
O que nos move é saber que a nossa tecnologia ajuda a tornar o mundo num lugar
melhor e mais seguro.
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Descobre mais em LinkedIn.com

