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Amor é um fogo que arde sem se ver;
É ferida que dói, e não se sente;
É um contentamento descontente;
É dor que desatina sem doer.
O AMOR, quando se revela,
Não se sabe revelar.
Sabe bem olhar p’ra ela,
Mas não lhe sabe falar.
Amei-te e por te amar
Só a ti eu não via…
Eras o céu e o mar,
Eras a noite e o dia…
Só quando te perdi
É que eu te conheci…
Ah o amor...
Que nasce não sei onde,
Vem não sei como,
E dói não sei porquê.
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Composição poética que inclui versos
de poemas de Luís Vaz de Camões
e de Fernando Pessoa
Sara Rodrigues, 8.ºF

EDITORIAL

.

A importância dos afetos

Diretora - Elsa Carneiro

“(...) uma criança ou jovem com autoconceito
positivo torna-se mais ativa; tem facilidade em fazer
amigos, tem senso de humor, participa em discussões e em projetos, lida melhor com o erro, sente
orgulho por contribuir, é mais confiante, alegre e
afetiva.”

É do conhecimento de todos nós e não apenas do domínio dos especialistas que estudam
as questões da psicologia e da pedagogia da
criança que os pais são como espelhos para os
seus filhos, ou seja, os pais devolvem imagens
aos seus filhos.
Sabemos também que quando demonstramos afetividade por alguém, essa pessoa torna-se o nosso espelho e nós também nos tornamos no espelho dessa pessoa. É nesta interação
afetiva que a criança, o jovem, ou até mesmo o
adulto desenvolve sentimentos que, positiva ou
negativamente, irão influenciar a construção da
sua autoimagem.
Daí a importância de os pais optarem por
uma perspetiva positiva, para que os seus filhos
construam um conceito positivo de si mesmos.
Ao contrário, quando os pais agem a partir de
uma perspetiva negativa para com os seus filhos, estes passam a assumir uma imagem negativa e "pequena" das suas capacidades.
Lembramos que uma das mais importantes
funções da família é a de socializar e estruturar
as crianças como seres humanos. Vários têm
sido os estudos que apontam para o facto das
chamadas “crianças problema”, serem oriundas
de famílias que, independentemente do seu nível socioeconómico, não lhes proporcionam o
afeto suficiente. O que realmente faz a diferença
é a capacidade da família estabelecer vínculos
afetivos, unindo-se tanto no amor, como nas
frustrações.
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A “tarefa” de cuidar, adequadamente, de um
ser em formação não é uma tarefa fácil, exigindo dos pais e restantes educadores capacidade
para lidar com os conflitos gerados pelos impulsos imediatos das crianças.
Todas as pessoas que lidam diretamente
com as crianças e jovens deverão ter sempre
presente que uma criança ou jovem com autoconceito positivo torna-se mais ativa, tem facilidade em fazer amigos, tem senso de humor,
participa em discussões e em projetos, lida melhor com o erro, sente orgulho por contribuir, é
mais confiante, alegre e afetiva.
Para além da família, a escola e a sociedade
têm uma responsabilidade direta na educação,
formação e desenvolvimento das crianças e jovens.
Numa escola solidária, cidadã e saudável,
à semelhança da sociedade, os seus membros
nunca estão sós, dado que o desejo de cuidar
de si, do outro e do nós assenta na ética das
relações entre as pessoas, ressaltando o facto
de que quanto melhor o outro estiver, melhores
estaremos todos. Assim, cuidar das crianças e
jovens a níveis diversos mas, principalmente,
ao nível da afetividade, poder-se-á considerar
como sendo um ato de cidadania.
É sabido que a inteligência emocional da
criança e do jovem é determinada, até certo ponto, pelos traços de personalidade com os quais
nasce, mas também é moldada pelas interações
com os pais e com o meio.

NOTÍCIAS SOLTAS

Agrupamento Escolas de Ribeirão

março 15

Avaliação Interna – Informação 39

 INFORMAÇÕES

Todas as turmas do 8º ano participaram numa visita de estudo ao Exploratório em Coimbra.
Os alunos efetuaram diversas experiências relacionadas com as diferentes áreas da ciência;
observaram a relação causa/efeito dos diferentes fenómenos, através da experimentação
/manuseamento dos diversos materiais.
No dia 5 de março, realiza-se uma Sessão de Esclarecimento sobre o programa “Aproximar
Educação”, no Auditório da escola sede, pelas 18h30.
Nos dias 19 e 20, a Diretora reuniu, respetivamente, com os delegados e subdelegados do 4º
ano e dos 2º e 3º ciclos para refletir sobre os resultados académicos e atitudinais; foram propostas
algumas soluções para os problemas detetados.
 AVALIAÇÃO INTERNA

A equipa participou no encontro “Escolas Promotoras de Sucesso”, promovido pelo
Observatório da Universidade Lusíada, no dia 11 de Fevereiro.
 BIBLIOTECA

A Semana da Leitura decorre de 2 a 6 de março; o tema é “Palavras do Mundo”; neste
contexto serão dinamizadas várias atividades; no dia 5 desenvolve-se a atividade concelhia
“Famalicão a Ler”.
 LEGISLAÇÃO

Implementação da logística relativa a Provas Finais de Ciclo do Ensino Básico.
A Direção Geral procedeu a uma recolha de dados sobre o local de realização das Provas
Finais de Ciclo em cada agrupamento, disponibilizando um formulário próprio para o efeito.
A Equipa de Avaliação Interna

avaliacao.aeribeirao@gmail.com
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IN LOCO

Comemoração do Natal e dos Reis no Jardim de Infância de Valdossos
A Educadora - Lucília Salazar

N

o passado dia 8 de
janeiro, as crianças do Jardim de Infância
de Valdossos festejaram a
quadra de Natal e dos Reis
com uma surpresa para a
família – uma pequena representação de “Um teatrinho de Natal”. Cada criança desempenhou com
alegria e entusiasmo o seu
papel.
Terminámos este momento com a tradição de
cantar os Reis aos Pais
presentes.

Carnaval na E.B.1 / J.I. de Sapugal - Fradelos
Os Amiguinhos do 3.º ano da E.B.1/J.I. de Sapugal

Na E.B.1/J.I. de Sapugal, comemorámos mais uma vez o Carnaval.
Chegámos todos mascarados com as mais diversas fantasias e preparados para mais um dia
de festejos cheio de animação e surpresa. A meio da manhã desfilámos pelas ruas de Fradelos para
passear no Carnaval. Mesmo sob a ameaça de chuva, não faltou cor, alegria e boa disposição, neste
desfile que contou com o envolvimento de toda a comunidade educativa.
Voltamos para a escola, onde houve
espaço para brincar, correr, cantar e
dançar antes de nos dedicarmos um
pouco às tarefas habituais…
Na parte da tarde, concentrámo-nos
à volta do “Galheiro”. Antes da queimada, houve uma espetacular sessão
de fogo de artifício. Logo depois, deuse a queimada do “Galheiro” com fogo
virtual e fumo colorido.
Esta iniciativa contou com o apoio da
Associação de Pais e Encarregados de
Educação que deixou a nossa escola
mediante uma salva de palmas…
Obrigado!
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IN LOCO

Exposição

Rosa dos Ventos
Como já vem sendo hábito, decorreu na
biblioteca da nossa escola, nos dias 15 a 21
de janeiro a exposição da Rosa dos Ventos.
De referir que esta exposição é da responsabilidade do grupo de Geografia, destina-se aos alunos do 7.ºano e visa sobretudo
motivar os discentes para a disciplina, diversificar as estratégias de aprendizagem e
incentivar a criatividade. A adesão dos alunos foi muito grande, tendo sido produzidos inúmeros trabalhos para os quais foram
usados variados materiais e formatos, revelando muita imaginação e, na generalidade,
elevado rigor científico.
Desta exposição foram selecionados os
melhores trabalhos que foram expostos nas
piscinas de Ribeirão, entre os dias 22 e 29
de janeiro, afim de poderem ser vistos pela
comunidade.
Para além desta ação, houve lugar a um
concurso para a escolha dos três melhores
trabalhos elaborados pelos alunos do 7.º
ano. A aluna Mariana Araújo, do 7.ºA foi
distinguida com o 1.º prémio; o 2.º prémio
foi para o aluno Paulo Campos do 7.ºE e, o
3.º prémio atribuído foi para os alunos Gonçalo Santos (7.ºF) e Rodrigo Gomes (7.ºB).
Parabéns aos alunos do 7.º ano pelo empenho e criatividade demonstrados!

1.º Prémio atribuído à aluna Mariana Araújo (7.ºH)
2.º Prémio atribuído ao aluno Paulo Campos (7.ºE)

3.º Prémio atribuído, ex aequo, aos alunos Gonçalo Santos (7.ºF - à esquerda) e Rodrigo Gomes (7.ºB - à direita)
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IN LOCO

Dramatização

Auto da Barca do Inferno
O Professor - José Campos

Na 4ª feira, dia 4 de fevereiro, no início da tarde, os alunos de todas as turmas do 9.º ano de escolaridade assistiram à dramatização do texto “Auto da
Barca do Inferno”, de Gil Vicente. Esta
representação foi feita após o estudo
da referida obra que integra a matriz do
plano curricular da disciplina de Português.
Os alunos estavam ansiosos por esta
atividade, dado que o conteúdo dos
textos lidos e analisados constitui uma
grande diversidade a nível das ações e
propicia representações muito dinâmicas e com possibilidade de serem muito
criativas. Assim aconteceu: o grupo amador ANDAIME, de Vila Nova de Famalicão, constituído por jovens que já frequentam o ensino superior, alguns dos
quais nossos ex-alunos e coordenado
pelo professor Silvestre, representou a
peça na perfeição. A caracterização das
personagens, a fidelidade da linguagem
em relação ao texto original, a postura
de voz e a criatividade demonstradas fizeram desta aula prática um sucesso.
No final do espetáculo, os atores e a
atriz, assim como o professor Silvestre,
disponibilizaram-se para uma pequena
reflexão sobre o que é o teatro e mostraram que fazer parte de uma coletividade
cultural é, para além de uma questão de
identidade, uma forma saudável e inteligente de conviver, de fazer amigos e de
traçar uma filosofia de vida onde todos
se sentem úteis e felizes.
A escola fica sempre muito vaidosa e
agradecida aos jovens que por cá passaram enquanto alunos, prosseguem os
seus estudos, seguem o caminho do sucesso e têm a boa vontade de aceder aos
nossos convites e de cá voltar para mostrar, com humildade, os seus talentos e
o seu exemplo aos colegas mais jovens.
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IN LOCO

Formação
Suporte Básico de Vida

o dia 28 de fevereiro, das 9:00 às 13:00, quatro
professores do Agrupamento de Escolas de Ribeirão fizeram um Curso sobre Suporte Básico de Vida
organizado pela CESPU Formação e realizado nas instalações da instituição.
Os docentes envolvidos consideraram a formação
bastante positiva, tendo tido duas vertentes: uma parte
teórica e outra prática. Os formadores eram muito acessíveis e permitiram uma boa interação com os formandos.
No final, todos foram unânimes em considerar que os
formadores estavam de parabéns pela excelente capacidade de comunicação e pertinência da formação.

N

Biblioteca faz formação de utilizadores

Dia da Internet Segura
urante o mês de fevereiro a biblioteca promoveu
várias sessões de formação de utilizadores. O
Clube de Leitores apresentou “A História da Carochinha
e do Infeliz João Ratão”, de António Torrado, como forma
de motivação à leitura.
Várias turmas dos 6.º e 7.º anos foram convidadas a
participar em diferentes tipos de pesquisas, foram dadas
algumas orientações sobre a navegação em segurança
na internet e apontados alguns dos perigos deste tipo de
navegação. Todos tiveram oportunidade de produzir alguns trabalhos tendo em consideração as regras aprendidas.

D

Visita de estudo ao Exploratório do Centro de Ciência Viva de Coimbra

O Professor - Manuel Carvalho

N

o âmbito do projeto “Empresa na Escola”, a
Continental/Mabor proporcionou a todos os
alunos do 8.º ano de escolaridade do Agrupamento
de Escolas de Ribeirão uma visita de estudo ao Exploratório do Centro de Ciência Viva de Coimbra nos
dias 19 e 20 de fevereiro.
Alunos, divididos em pequenos grupos e acompanhados pelos respetivos monitores do centro, e
professores efetuaram diversas experiências relacionadas com as diferentes áreas da ciência tais como
a eletricidade, através de circuitos elétricos, a luz, o
som, a força, os jogos da matemática, etc.
Na segunda parte da visita, os alunos assistiram
a uma sessão no planetário onde puderam relembrar
determinados conceitos que aprenderam nas diversas áreas científicas já lecionadas e, em simultâneo,
adquiriram outros, que lhes permitiu compreender
melhor o posicionamento da Terra relativamente aos
restantes astros.
A visita de estudo foi, na globalidade, interessante do ponto de vista do enriquecimento científico dos
alunos.
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Videoconferência com a escritora
Maria Teresa Maia Gonzalez

O Professor - José Campos

“O encontro com a escritora
correu muito bem. Mostrou ser
uma pessoa agradável e preocupada com a sociedade, uma
vez que os livros que escreve
são para prevenir problemas
sociais. Também mostrou que
escreve para os leitores e espera que eles gostem dos seus
livros e aprendam com as lições de vida que tenta transmitir através dos livros.”
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Diana Marques, 7.ºC

a passada 4ª feira, dia 11 de fevereiro,
quatro turmas do 7.º ano de escolaridade, acompanhadas pelos professores que lhes
lecionavam aulas nesse tempo letivo, tiveram a
oportunidade de contactar, por videoconferência, com a escritora Maria Teresa Maia Gonzalez.
O encontro ocorreu no auditório da nossa
escola e constituiu um momento de grande satisfação para os alunos, professores e também
para a escritora que elogiou o comportamento
atento e disciplinado dos nossos alunos.
Esta atividade tinha sido preparada com
antecedência: os alunos, na modalidade de
leitura domiciliária, contactaram com a obra da
escritora e prepararam questões que lhe colocaram. Por seu turno, a escritora considerou-as
bastante pertinentes, na justa medida em que
refletiam curiosidades e reflexões suscitadas a
partir das leituras dos seus textos. Respondeu
ao que lhe foi perguntado e conseguiu manter a
plateia de jovens leitores muito atenta às suas
palavras simpáticas. Foi uma atividade que
agradou a todos os intervenientes.
Este encontro também serviu para lembrar
aos alunos que as novas tecnologias podem e
devem ser aproveitadas para facilitar a vida das
pessoas e para promoverem a melhoria dos
seus conhecimentos.

N

PROJETOS

Partida à aventura…«4.º ano a crescer»
A Turma VAL4/4.º ano – E.B.1 de Valdossos - Fradelos
Os alunos do 4.º ano da E.B.1 de Valdossos – Fradelos partiram à aventura para a Escola Básica de Ribeirão, no dia 10 de fevereiro,
com o intuito de participarem em atividades
no âmbito do projeto «4.º ano a crescer».
Na Escola Básica de Ribeirão, foram
recebidos, primeiramente, por um palhaço
especial, bastante carismático e inteligente. Este palhaço deu uma senha secreta a
cada aluno, com base nos seus conhecimentos matemáticos, para poderem prosseguir
as atividades programadas. Mostrou-lhes
uns truques mágicos, usando dobragem de
papel, cortes com a tesoura, cubos… Também lhes ensinou as regras que envolvem o
jogo do semáforo e deu-lhes a conhecer algumas estratégias para tentarem ganhar
o jogo. Estes momentos vividos pelos alunos foram bastante divertidos e entusiasmantes, tendo-se ouvido belas gargalhadas.
Posteriormente, conduzidos por alunos mais velhos da Escola Básica de Ribeirão, os alunos do 4.º ano foram para umas
salas especiais, preparadas para a realização de outras atividades que os levariam a
mais descobertas. Numa dessas salas, os
alunos tiveram a possibilidade de conhecer
e usar o microscópio, identificar e tocar em
fósseis, distinguir as diferentes camadas do
solo, observar o interior de um vulcão, compreender e discutir a importância da higiene
oral, entre outras experiências também marcantes e criativas… Numa outra sala, realizaram experiências diversificadas e fantásticas com circuitos elétricos, tendo os alunos
testemunhado o «milagre da eletricidade».

As

atividades

realizadas

te dia foram enriquecedoras para
os alunos do 4.º ano, motivando-os para a descoberta e construção

do

seu

próprio

Os professores envolvidos na preparação e desenvolvimento das atividades do projeto «4.º ano a crescer» possibilitaram o contacto entre alunos mais novos e alunos mais
velhos, permitindo a socialização e troca de
experiências/saberes. Os alunos mais velhos
colocaram-se no papel de professores, cativando ainda mais a atenção dos mais novos.
As atividades realizadas neste dia
foram enriquecedoras para os alunos do
4.º ano, motivando-os para a descoberta e construção do seu próprio saber.
A aventura vivida foi
realmente maravilhosa!
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nes-

Desenho - Marta Ferreira

saber.

PROJETOS

Partida à aventura…«4.º ano a crescer»

Desenho - Jéssica Novais

Desenho - Ana Vila Nova

Desenho - Diana Sousa
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PROJETOS

Xarope de cenoura
A Educadora - Maria José Santos, J.I. Sapugal

N

o âmbito do programa Passezinho, temos trabalhado diferentes
temas. Desta vez, inserimo-nos no campo da medicina, virámos pequenos cientistas e preparámos um xarope de cenoura com mel, com os alimentos trazidos de
casa pelas crianças. Várias crianças andavam com tosse e nada melhor do que
preparar um remédio caseiro. Cortámos a
cenoura às rodelas bem finas a deixámo-las a marinar no mel até ao dia seguinte.
Todas as crianças tiverem a oportunidade de provar o xarope e, inclusive, comer a cenourinha que tão bem faz aos
nossos olhinhos.

Programa
Passezinho

D

epois de dialogar sobre a importância do pequeno almoço, as crianças partilharam o que cada uma tomava
em casa antes de ir para o Jardim de Infância.
De seguida, houve um jogo com carros, no âmbito do Projeto Passezinho. As crianças tinham de meter combustível no
carro (alimentos de um pequeno almoço) e depois fazer uma
corrida na pista montada na sala. Quando chegavam à meta,
havia um júri constituído por três crianças cuja função era avaliar o melhor pequeno almoço.
As crianças adoraram esta atividade que contribuiu para
interiorizar melhor os conhecimentos para um bom pequeno almoço.
A Educadora - Maria José Santos, J.I. Sapugal

12

PRodução escrita

Amor

A ESCRAVATURA
O rico raivoso,
Com o seu ódio e ganância
Chega a entrar em loucura
Aproveitando-se do povo desgraçado
Que necessitando de comer
Se deixou levar à escravatura!

EU amo tudo o que foi
Tudo o que já não é
Tudo que já não me dói
A antiga e errónea fé
O ontem que a dor deixou
O que deixou alegria
Só porque foi , e voou
E hoje é já outro dia.
Eu sem você sou só desamor
Um barco sem mar, um jardim
Sem flor. Tristeza que vai
Tristeza que vem. Sem você
Meu amor eu não sou
Ninguém!
Quando eu vi você tive uma
Ideia brilhante . Foi como se eu
Olhasse dentro de um
Diamante e meu olho ganhasse
Mil faces num só instante .
A vida sem amor é um livro
Sem letras, uma primavera
Sem flor, uma pintura
Sem cor.

Cláudia Machado, Mariana Costa e Ricardo Lima, 8.ºE

Quem quer dizer o que sente
Não sabe que há de dizer
Fala: parece que mente .
Cala: parece esquecer.

O Amor
O amor é uma luta,
é uma freima que perdura
é a corrida que não para,
é a dor que atormenta.
É por vezes loucura
que o coração não aguenta.
É uma guerra de dor
que termina com paz,
quando o outro é capaz
de nos dar o seu verdadeiro amor.

Não há violência
Cada dia lutas pela tua sobrevivência
Mas está difícil com tanta violência!
Ele um dia te amou,
Mas com tanto magoar
Esse amor em ti, ele matou!
Tudo começou com uma simples discussão,
Contudo, levou a um empurrão!
Passados uns meses
Já estavas no hospital, com tanta agressão.

Saudade
Saudade é amar um passado que ainda não passou,
É recusar um presente que nos machuca,
É não ver o futuro que nos convida...
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Ser escravo não era fácil,
Mais difícil era não o aceitar
Resmungando aos seus chefes
Acabou morrendo a penar.
Raquel Ferreira, n.º21, 8.ºE

Legenda:
1ª Estrofe→ versos de Pablo Neruda do poema “Saudade”
2ª Estrofe→ versos de Luís Vaz De Camões do poema “Amor é um Fogo”
3ª Estrofe→ versos de Fernando Pessoa do poema “O Amor”

Com tanta violência
É impossível amar
Com um amor doentio
Ele te está a magoar!
Sara Rodrigues, n.º26, 8.ºF

Mas quem sente muito, cala;
Quem quer dizer quanto sente
Fica sem alma nem fala,
Fica só, inteiramente!

O escravo que sempre viveu com dor
Lutando por si e pelos seus
Para que a vida lhe desse outra beleza
Acabou também ele
Conseguindo a riqueza.

Alexandra Oliveira
Ana Costa
Raquel Ferreira
8.ºE

Eis um poma diferente:
foi elaborado a partir de outros!
Uma atividade que te leva a descobrir a riqueza
da poesia...

É querer estar preso por vontade;
É servir a quem vence, o vencedor;
É ter com quem nos mata, lealdade.

O branco na fúria da riqueza,
Com a mania de mandar
Fez o homem negro viver na tristeza
Castigando-o sempre a trabalhar.

Não aceites a violência
Quem te bate não te ama!
Diogo Gomes
Jéssica Pinto
Mariana Nogueira
Mariana Azevedo
8.ºE

tema aglutinador

Dia do Amigo

E

ste mês está a ser muito trabalhoso.
Tivemos de trabalhar em simultâneo o DIA DO AMIGO e o CARNAVAL.
Fizemos uma prendinha para o AMIGO
e um jogo, "A TEIA DA AMIZADE". Trocámos abraços e aprendemos a importância
dos afetos.
Deliciámo-nos também com uns bolinhos de coco que os amigos da sala dois nos
ofereceram. Foi um lanche especial.
Trabalhámos muito, mas sempre com
muito entusiasmo...
Espreitem lá como fizemos e aprendemos muitas coisas...
Jardim de Infância do Sapugal

A importância dos AFETOS

1º ano da E.B. do Sapugal
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O afeto é um sentimento muito importante, especialmente entre familiares e amigos. Na escola,
todos temos os nossos amigos e temos aqueles
com quem gostamos mais de brincar e de falar.
Os alunos do 1.º ano da E.B. do Sapugal participaram na atividade “A importância dos afetos”
com um texto dedicado ao melhor amigo.
No dia de Carnaval, em conjunto, os alunos
redigiram uma carta a um melhor amigo que se
encontraria doente, em casa, impedido de comparecer na escola para festejar o Carnaval.
As cartas estavam repletas de carinho e solidariedade para com alguém que se sentia doente e
desanimado.
No final, desenharam e pintaram esse amigo,
cada um a seu gosto!

tema aglutinador

AFETOS na Biblioteca
s relações interpessoais, o contacto
com o outro, o altruísmo e o calor humano são valores fundamentais que
permitem um ambiente de participação ativa, de
valorização pessoal e social, de intervenção cívica e de consciencialização do eu e dos outros,
através da harmonia e da partilha do espaço coletivo que é a nossa biblioteca. Lá, encontras
um ambiente de calor humano, de carinho, de
apoio aos teus trabalhos e até um ombro amigo
para as tuas inseguranças.
São vários os livros disponíveis, alusivos ao
tema “Afetos”. Deixo aqui alguns exemplos, mas
saliento a obra de José Mauro de Vasconcelos
“O meu pé de laranja lima”, uma verdadeira reflexão literária sobre a importância dos afetos
e os riscos da sua ausência na construção do
indivíduo. Um verdadeiro hino à amizade e às
relações interpessoais.
Não deixes de ler este livro maravilhoso!
Boas Leituras!

A

Assistente Operacional - Sandra Escudeiro

Concurso “Todos somos poetas”
A Coordenadora - Aurélia Azevedo

Integrado na celebração do
Dia de S.Valentim, a Biblioteca dinamizou um concurso de frases
românticas, com o objetivo de incentivar os mais novos à leitura de
poesia e à escrita correta de mensagens.
Os alunos aderiram de forma
entusiástica e as frases românticas
surgiram em catadupa mostrando
originalidade e muita inspiração.

Vencedores do Concurso
2.º ciclo - 6.ºC - Nuno Lopes - “Se a minha vida
fosse uma canção, tu serias o refrão”.
3.º ciclo - 9.ºD - Isabel Oliveira - “Quando te olho
nos olhos e vejo esse azul do mar, fico tão encantada, que me apetece mergulhar”.
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ESPAÇO MATEMÁTICA

A Matemática é de
Quem inventou a Matemática?
Uma parte do que hoje se chama Matemática
surgiu de ideias que originalmente estavam
centradas nos conceitos de número, grandeza e
forma. Noções primitivas relacionadas com os
conceitos de número, grandeza e forma podem ser
encontradas nas origens da raça humana. A
capacidade de percecionar esses conceitos não é
exclusiva dos homens. Experiências com animais
(chimpanzés, corvos, ...) mostram que alguns são
capazes de distinguir quantidades, tamanho, ordem
e forma - essenciais de um sentido matemático.
Parece óbvio que a matemática originalmente
surgiu da prática da vida diária do homem.
Inicialmente, as noções primitivas de número,
grandeza e forma podiam estar relacionadas mais
com contrastes do que com semelhanças - a
diferença entre um veado e muitos, a desigualdade
de tamanho entre um coelho e um elefante, a
diferença entre a forma redonda da lua e a retilínea
de uma vara. O desenvolvimento do conceito de
número, não parece ter sido a descoberta de um
indivíduo ou de uma tribo, mas sim o resultado de
um processo longo e gradual, como é sugerido pelo
facto de a maior parte das línguas atuais apenas
fazerem a distinção em "número" entre singular e
plural. Parece evidente que os nossos mais antigos
antepassados contavam apenas até dois e qualquer
conjunto, além desse número, era considerado
como "muitos". Pelo que se conhece atualmente,
afirmações sobre as origens da matemática,
levantam sempre algumas dúvidas, até porque os
primórdios do assunto são mais antigos do que a
própria escrita.

Desafio

+

***************

O Pedro decidiu oferecer um presente à sua mãe. Para o
embrulhar utilizou uma caixa com 10 cm de comprimento, 4 cm
de largura e 3 cm de altura e pretendia colocar uma fita a
envolver a caixa. Em qual das seguintes formas o Pedro gastará
menos fita?

************

*************************
REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS
*“ A* M O R O S A S ”

Humor Matemático
Números amigáveis
Dois números dizem-se amigáveis ou amigos, se
cada um deles for igual à soma dos divisores do
outro, excluindo o próprio número. Por exemplo, os
números 220 e 284 são amigáveis, pois os divisores
de 220, excluindo o 220, são: 1, 2, 4, 5, 10, 11,
20, 22, 44, 55, e 110 (somam 284); os divisores de
284, excluindo o 284, são: 1, 2, 4, 71 e 142
(somam 220).
O segundo par mais pequeno de números amigáveis é
1 184 e 1 210.
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ESPAÇO LEs

ENGLISH
GOOD FEELINGS

4You


They invented hugs to let people know you love them
without saying anything.
Bil Keane

If you have only one smile, give it to the people you love.
Maya Angelou

All you need is love. But a little chocolate now and then
doesn't hurt.
Charles M. Schulz

LOVE RIDDLES
1. What did the painter say to her boyfriend?
2. What is worth a billion dollars but comes
to you for free?
3. This word is a favourite of girls. Boys are
unnerved on the mention of it Once love
finds its accompaniment, it becomes a
lifelong event.
4. What did the boy squirrel say to the girl
squirrel?
5. What did the boy drum say to the girl
drum?
6. What kind of flowers do you never give on
Valentine’s Day?

17

How are you feeling today?

ESPAÇO LEs

La

felicidad

grandes

humana

golpes

de

generalmente

suerte,

que

no

pueden

se

logra

ocurrir

con

pocas

veces, sino con pequeñas cosas que ocurren todos los
días.

Benjamín Franklin

Algún

día

en

cualquier

parte,

en

cualquier

lugar

indefectiblemente te encontrarás a ti mismo, y ésa, sólo
ésa, puede ser la más feliz o la más amarga de tus horas.
Pablo Neruda

Os deseamos a todos
que
tengáis
unas
Felices Pascuas y a
pasarlo en familia que
eso es lo importante.
¡Saludos para todos
amigos!
Alumnos del 8.º curso
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ESPAÇO LEs
Voici la véritable histoire pour tout savoir sur
la Saint Valentin :

Quel est le rapport entre amour et Saint Valentin?
Et pourquoi le 14 février ?
Qui était ce Saint Valentin ?
D’où vient-il ?
Est-ce un mythe ?

C´était un prêtre romain qui aurait vécu au III e siècle
après J.C. et aurait été décapité pour avoir célébré des
mariages alors que cela était interdit. En prison, il fait la
connaissance de la fille de son geôlier, une aveugle. Valentin lui redonna la vue en lui adressant une lettre qu’il
avait signé «Ton Valentin». Malheureusement il s’agit
sûrement d´une légende.
On dit aussi souvent que la Saint Valentin remplace
une ancienne fête païenne célébrée chez les romains: les
Lupercales, en hommage à Lupercus, le Dieu de la fécondité. Encore une théorie qui est sans doute fausse: aucune littérature, aucun témoignage n’associe le 14 février à
l’amour romantique avant le 14ème siècle!
À cette époque les anglais associaient ce jour à
l’accouplement des oiseaux après l’hiver et c’est de là que
semble être née la tradition des billets doux échangés entre amoureux le 14 février, puis associé à la vie de ce saint
dont on ignorait tout, Valentin.
Le mythe de la Saint Valentin prit un immense essor
seulement au XIXème siècle avec les envois de billets doux,
les Valentins, et autres cartes de vœux.
In http://ticsenfle.blogspot.co.uk/2012/02/la-veritable-histoire-de-la-saint.html

Amuse-toi!

L’amour
Dans la grille, trouve les mots ci-dessous liés à ce sentiment.
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Romantique / Aimer / Amoureux / Amour / Passion / Fidélité / Amitié / Valentin
Désir / Respect / Petit-ami / Bonheur / Bisous / Embrasser / S’embrasser

Filipe Costa e Tiago Soares, 8.ºF
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Embrasser

É T E S O U R I R E G D W A C RO I

Petite-amie

K F I S E N G E O EIM A ET I T E P O
YHUTENDRESSEBHYZXC

Passion

PLWEMBRASSERÉKIGSK
EADGAMOUREUXÇIAQW
G É CA R E S S E E R I S O U L A Y U
Marco Azevedo, 8.ºF

Joyeuses Pâques
à TOUS!

Dans cette grille, trouve les mots liés à l’AMOUR.

BSEMBRASSERJUASADT
PA S S I O N A A E T R E I T E L I G
LOUAPLOILOMANGEIOD
Y B D NA B I O C A L I N W Z Q P O
UTBISOUSADORERJHFG

S’embrasser
Sourire
Adorer
Caresse
Tendresse
Calin
Bisou
Amoureux

Famalicão
está nas
redes
sociais!!

www.vilanovadefamalicao.org
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