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ADiretora

Elsa Carneiro
Para abordarmos o tema que nos foi proposto – comunicação – procuraremos, antes de mais, perceber o significado da palavra comunicar.
Comunicar é a ação de dar a conhecer, divulgar ou informar; expor, noticiar
ou veicular; colocar-se em contacto ou relação com outrém; principiar comunicação; atribuir passagem ou possuir conexão entre dois ou mais locais;
interligar ou dar para; ato de transmitir ou contar alguma informação ou dado
novo a alguém.
Passando agora à palavra comunicação, poder-se-á referir que é uma palavra
de sentido amplo e, como tal, abre um leque de possibilidades em vários
segmentos. Com o aparecimento das novas tecnologias, surgem a cada dia
novas alternativas, tornando mais dinâmicas as possibilidades de comunicação.
Todos nós sabemos que a comunicação está diretamente ligada aos sentidos
humanos e que a evolução ocorrida na área da comunicação é parte integrante da própria evolução do homem e da sociedade.
A comunicação humana é um processo que envolve a troca de informações,
que permite interagir com as outras pessoas e utiliza os sistemas simbólicos
como suporte para este fim. Estão envolvidas neste processo uma infinidade
de maneiras de se comunicar: mensagens enviadas utilizando a internet, a
fala, a escrita, a arte, o desenho, os movimentos…
Ao longo dos tempos, vários aspetos relacionados com a comunicação têm
sido objeto de estudo, nomeadamente, a evolução dos seus períodos, a comunicação corporal, a comunicação oral, a comunicação escrita e a comunicação digital.
A área da comunicação tem vindo a evoluir constantemente, devido às novas
tecnologias e ao uso de redes sociais. Hoje em dia, não é necessário comprar
um jornal para se estar informado. Temos a televisão e a rádio. No entanto,
podemos aceder a um jornal via internet, por intermédio do sítio do mesmo
ou de redes sociais.
Hoje, é interessante vermos que muitos dos jornais que conhecemos possuem contas nas redes sociais e que a informação se encontra sempre atualizada, e que é possível comentarmos e debatermos os assuntos com outras
pessoas.
Passemos agora para a forma como os Jovens hoje comunicam. Estes vivem
a comunicação em rede, continuamente ora online ora offline.
Emerge, assim, uma capacidade de “estar com”, de partilhar, de acompanharse reciprocamente. As palavras (escritas e faladas) valorizam e tecem um
espaço comum e criam as condições para dar e receber a capacidade de falar
de si com confiança, construindo um ambiente em que a dimensão pessoal é
colocada em comum.
Tendo em conta essas “boas práticas”, é importante não esquecer os riscos
e as ambiguidades que surgem, sobretudo da velocidade da interação, da
rapidez da difusão de informações e da construção da comunicação em rede,
suprimindo a dimensão temporal.
A comunicação é, portanto, um fenómeno complexo, no qual se misturam
elementos naturais e convencionais, sintáticos e semânticos, pragmáticos e
emotivos. A comunicação conduz os Jovens a um contínuo controlo e ajuste
da interação e da partilha.
Na era digital, se as nossas competências comunicativas não evoluírem,
mais tarde ou mais cedo encontrar-nos-emos fora do jogo, sentados num
banquinho e... não teremos nada a dizer, porque faltar-nos-ão as categorias
de “como” dizê-lo.
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INFORMAÇÕES

alendarização das Provas de Aferição do 1.º ciclo para o 2.º ano
de escolaridade: de 2 a 9 de maio (Expressões Artísticas e FísicoMotoras), 19 de junho (Português e Estudo do Meio) e 21 de junho
(Matemática e Estudo do Meio); do 2.º ciclo para o 5.º ano de escolaridade:
8 de junho (História e Geografia de Portugal) e 12 de junho (Matemática e
Ciências Naturais); do 3.º ciclo para o 8.º ano de escolaridade: 8 de junho
(Ciências Naturais e Físico-Química) e 12 de junho (Português).
Realizou-se uma visita de estudo à Casa da Ciência em Braga nos dias 9
e 10 de maio e 6 de junho, organizada pelo grupo disciplinar de Físico-Química e patrocinada pela empresa Continental-Mabor.
No âmbito do projeto 4.º Ano a Crescer e no sentido de promover a articulação entre os diferentes ciclos e desenvolver o gosto pela ciência, durante
os meses de maio e junho, haverá sessões de ciência na escola sede,
dedicadas às crianças do pré-escolar.
Três alunos do 8.º ano classificaram-se em 1.º lugar no concurso “Uma
Aventura Literária”, na modalidade trabalho coletivo – texto original.
Um grupo de alunos do clube “Ser Europa” venceu o concurso ANIMA
2017, no escalão do 3.º ciclo.
O clube de teatro “Duques e Cenas” apresentou, na Casa das Artes, a peça
de Afonso Cruz “Cruzada das Crianças”.
A Diretora promoveu um encontro com todos os pais e encarregados de
educação dos alunos do 4.º ano, divulgando as potencialidades deste agrupamento.
No âmbito do projeto “Empresa na Escola”, realizou-se no dia 2 de junho a
exposição da Continental-Mabor “O pneu vem à escola”.
O Baile de Finalistas para os alunos de 9.º ano realiza-se no dia 30 de
junho.

AUTOAVALIAÇÃO

E

stá em implementação o Plano de Melhoria resultante da avaliação
do Sucesso Académico do 2.º período que resulta da participação de
toda a comunidade educativa.
A equipa reuniu com a responsável da autarquia que acompanha a monitorização das estratégias implementadas no âmbito do Plano de Melhoria
do Agrupamento.
A equipa participou no VII Fórum de Partilha e Reflexão organizado pelo
Agrupamento de Escolas de Gondifelos.

BIBLIOTECA

A

escritora Maria Teresa Maia Gonzalez dedicou o seu livro “Julieta
salva vidas” à Escola de Ribeirão, como reconhecimento do trabalho
desenvolvido com a sua obra pelos docentes de Português em articulação com a Biblioteca.
A Professora Bibliotecária, Aurélia Azevedo, e a Diretora de Turma, Sandra Pereira, estão a frequentar a ação de formação “Ser diretor de turma,
contar com a biblioteca escolar”. Esta formação será replicada no nosso
Agrupamento no próximo ano letivo.
A Equipa de Autoavaliação
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COMUNICAÇÃO

Educação

opinião

Gabriela Pelicano
Psicóloga
Agrupamento de Escolas de Ribeirão

Comunicação e novas tecnologias

V

ivemos na era das novas tecnologias da comunicação. Encontramo-nos diaria-

mente e permanentemente “ligados” uns com os outros e com o mundo que nos rodeia
de uma forma extremamente simples e célere. Mas será que estamos efetivamente a
comunicar mais e a comunicar de uma forma salutar?
Por onde quer que estejamos, deparamo-nos com a ausência de comunicação real e
direta entre as pessoas: nos intervalos escolares é cada vez mais frequente observar
grupos de jovens juntos, mas não há interação, pois cada um deles está absorto com o
que se está a passar no seu telemóvel, smartphone, iphone, … ; num almoço/jantar de
família; num convívio; na simples viagem de carro; etc. Muitas vezes as pessoas estão
ao lado uma da outra e comunicam entre si via rede social.
É através da comunicação que partilhamos e expressamos ideias, pensamentos, atitudes, valores, sentimentos e emoções. A comunicação serve, assim, para estabelecer
e criar laços de amizade, gerir emoções e conflitos, adequar comportamentos. No en-

tanto, a ausência cada vez maior da comunicação real entre pessoas está a levar à
perda de competências em termos de compreensão, tolerância, cooperação, resolução
de problemas, competências sociais, tomada de perspetiva do outro, entre outras. Perdemos também um fator fundamental, a comunicação não-verbal.
As novas tecnologias da comunicação não são boas nem más, há que não substituir
uma em detrimento da outra.
Torna-se assim indispensável quebrar o cenário em que cada um de nós se isola no
seu quarto em contacto com a Internet ao mesmo tempo que nos vamos afastando e
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perdendo competências que nos são únicas como seres humanos.
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Ambiente

Marisa Lima
Gabinete de Comunicação e Imagem
Resinorte

Comunicação ambiental

A

Comunicação Ambiental (EnvCom), segundo a OCDE, é a utilização planeada e estratégica dos processos de comunicação para apoiar a elaboração de políticas eficazes e a implementação de projetos que promovam a sustentabilidade
ambiental.
Para o efeito, este tipo de comunicação, à semelhança da Reciclagem, sustenta-se também em 3 R’s, sendo eles
RESPONSÁVEL, RACIONAL e RELEVANTE. Só desta forma, assente neste três pilares fundamentais, pode, e deve ser,
um meio fundamental para a mudança de mentalidades, para assegurar um futuro que não comprometa as gerações futuras, ou seja, a tão falada e importante sustentabilidade.
Muitas vezes deparamo-nos com o exagero no que toma a este tema, ou seja, o chamado greenwashing.
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COMUNICAÇÃO

Organizações

opinião

Carmen Araújo
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão

O poder da comunicação

E
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nquanto seres humanos, somos seres sociais. A capacidade de vivermos no mundo e respondermos perante as suas exigências depende da nossa capacidade de comunicar, da nossa habilidade para enviar e receber mensagens que diariamente codificamos e descodificamos. Não falamos sempre da mesma forma a todas as pessoas
em todas as situações da nossa vida. Não interpretamos sempre da mesma forma o
que nos dizem os outros.
Cada um de nós possui modos diferenciados de relacionar-se com os outros e estas
relações são mais ou menos saudáveis e conflituosas. Depende tudo isso desta preciosa e fundamental capacidade que temos, enquanto seres pensantes e reflexivos, de
processar informação e dar-lhe sentido e significado. Vivemos em constante comunicação com os outros que nos rodeiam e de quem precisamos.
O meio de comunicação – a televisão, a rádio, a carta, a rede social – é muito importante para facilitar a nossa comunicação com os outros e levá-los a perceber realmente
o que pretendemos dizer, pedir ou informar. Mas o meio ou a mensagem (o que de diz)
são apenas pequenos detalhes do mundo da comunicação humana. Esta depende do
modo como nos pensamos e valorizamos a nós próprios e como pensamos os outros e
os avaliamos, apreciamos e levamos em conta.
Quanto melhor for a capacidade para perceber o sentido da mensagem e
de responder-lhe, menor é a possibilidade de haver conflitos ou mal-entendidos que
afetam a nossa relação com os outros e podem bloqueá-la ou suprimi-la. Isso é válido
para todas as dimensões da nossa vida: na escola, no trabalho, na família, no clube
desportivo, nas interações quotidianas, etc.
Por vezes, a comunicação fica prejudicada pela existência de relações de poder perversas, pelos estereótipos e preconceitos e, mesmo, por problemas patológicos que deturpam as mensagens e afetam a sua interpretação (o que denominamos sentido). Muitas
vezes também se confundem, erradamente, a informação e as tecnologias digitais com
a comunicação, mas estes são fenómenos distintos. Os meios e as mensagens não
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bastam. Só existe comunicação quando se dá a descodificação de mensagens. E esta precisa de um trabalho conjunto de
interpretação e mediação, o qual se traduz na empatia. Isto é, na capacidade de sempre que comunicamos nos colocarmos no lugar dos outros e de levar em conta o que dizem e o que interpretam. De vivermos de corpo e alma o mundo da
interação e desejarmos, de facto, sintonizarmos com os outros, no sentido de criarmos um ambiente facilitador, qualquer
que seja o contexto em que estejamos: na escola, na relação com colegas e professores, no trabalho e nas organizações,
na família e nos nossos grupos de amigos.
É verdade que a vida hoje em dia “vende” esta “aparente facilidade” em comunicar através de meios cada vez mais diversos e rápidos que permitem registar, partilhar, chegar e levar quantidades diversas e elevadas de informação. Acredita-se
que mais tecnologia promove aceleração e mais possibilidade de realizar atividades. Mas, é verdade que a comunicação
precisa das relações interpessoais, de proximidade, sentimento e emoção, pois afinal assenta em ações simples do dia a
dia, como ouvir e falar, usando um certo conjunto de palavras, gestos e tons que não estão acessíveis em todos os meios
de comunicação.
Por todas estas razões, é importante ensinar e aprender a comunicar, libertando as pessoas de preconceitos e de ideias
que perturbam a comunicação, ajustando os meios a uma cultura de interação e interdependência adequada às respostas
que precisamos dar na nossa vida do dia-a-dia. Para quem gere as organizações, nos seus mais diversos níveis e tipos,
a comunicação precisa de ser objeto de trabalho e de investimento. Individualmente, a comunicação exige um esforço
constante de aprendizagem da comunicação, de saber usar as mensagens e os meios e de os explicitar e tornar claros.

“(...) o meio ou a
mensagem

são

apenas pequenos
detalhes do mundo
da

comunicação

humana.”
“(...) é importante
ensinar e aprender a comunicar,
libertando as pessoas de preconceitos e de ideias
que perturbam a
comunicação (...).”
9
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COMUNICAÇÃO

Economia

opinião

Augusto Lima
Made In
Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão

Famalicão Made IN:

a comunicação ao serviço da afirmação territorial

A

10
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ssente num contexto municipal facilitador da iniciativa empresarial, o Famalicão
Made IN foi implementado em novembro de 2013, pela Câmara Municipal de Vila Nova
de Famalicão, que tem entre os seus desígnios a promoção de iniciativas que construam um território dinâmico e competitivo, no quadro da sociedade do conhecimento.
É um projeto que o país reconhece e premeia. Em junho de 2016 o Município de Vila
Nova de Famalicão foi considerado o Município do Ano 2016 da Região Norte graças
ao Famalicão Made IN. O prémio, instituído pela Universidade do Minho, através da sua
plataforma UM-Cidades, distingue as boas práticas em projetos implementados pelos
municípios com impactos positivos no território, na economia e na sociedade.
Pilar da estratégia municipal que procura promover o desenvolvimento económico, o
Famalicão Made IN é, assim, um ambicioso projeto de afirmação territorial, particularmente centrado no potencial do concelho, que procura valorizar e promover a genética
empreendedora do município, captar novos investimentos e auxiliar os empresários no
desenvolvimento de projetos empresariais.
O Famalicão Made IN estabelece uma interligação estreita, permanente e construtiva
entre empresas, autarquia e entidades públicas e privadas, particularmente as que estão ligadas ao ensino e à investigação, naquilo que bem caracteriza um trabalho em
rede que beneficia de um ecossistema empreendedor.
Não menos importante é o contacto permanente que promove entre startups e empresas maduras no âmbito do Elevador – Programa de Aceleração de Startups cuja Rede
de Mentores, composta por empresários de renome, orienta empreendedores com
ideias de negócio.
Esta estratégia de convocação dos empresários foi decisiva para que estes estejam,
desde a primeira hora, envolvidos e empenhados no desenvolvimento do concelho e
comprometidos com as suas múltiplas dinâmicas.
A estratégia de comunicação delineada para o Famalicão Made IN teve como principal
preocupação a forma como poderia o projeto ajudar a alavancar a comunicação do
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próprio território, sem nunca descurar o trajeto de afirmação como um programa de apoio à atividade económica e ao
empreendedorismo diferenciador.
Hoje, o Famalicão Made IN é uma das relevantes marcas da ação política do atual mandato autárquico. Trata-se de um
projeto que o país reconhece e enaltece, porque há o cuidado de se comunicar bem, de forma cuidada e planeada.
Televisões, rádios, imprensa e internet fazem eco do trabalho desenvolvido no âmbito do programa municipal, bem como
da atividade das empresas que, de uma forma direta ou indireta, contaram, e ainda contam, com a colaboração e o contributo esclarecedor do Famalicão Made IN.
A comunicação da autarquia é sempre vista como um todo, mas é clara a relevância da componente comunicativa do
Famalicão Made IN, enquadrando-se numa ampla e diversificada campanha de valorização e afirmação territorial, direcionada para a exploração do potencial económico do concelho, que, como vimos, é o terceiro mais exportador de Portugal,
e à qual está associada a mensagem institucional ‘Um Concelho com Marca’.
Internamente, a comunicação do projeto é trabalhada pelo Gabinete de Comunicação da Câmara Municipal que, para
além do contacto direto e permanente com os órgãos de comunicação social locais, regionais e nacionais, considera da
maior relevância a aproximação concertada do projeto às instituições do território de que as empresas, as universidades,
os centros de investigação e as escolas são exemplos.
O projeto comunica-se através de vários meios, em suportes digitais e físicos: site, newsletter semanal, infomails, redes
sociais, revistas, brochuras e flyers. Meios próprios e não só, uma vez que o Gabinete de Comunicação recorre também
aos canais de divulgação do Município, numa lógica de comunicação articulada e concertada.
A principal preocupação é transmitir uma mensagem rigorosa e positiva e que os conteúdos sejam interessantes para os
jornalistas e esclarecedores para os cidadãos, jovens ou adultos. A estratégia comunicativa abrange, pois, públicos distintos: jovens empreendedores que querem iniciar um negócio, startups ou empresas maduras.
Acima de tudo, o que é importante é envolver e chamar todos ao Famalicão Made IN, dos mais interessados aos menos
atentos.
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COMUNICAÇÃO

entre nós

OPMUSA

Projeto OPMUSA
A observação de pares multidisciplinares
em sala de aula

Observar, colaborar e comunicar
com qualidade!

A

participação neste projeto procura dar resposta às necessidades identificadas

pelo Agrupamento e integrar as propostas do Programa Nacional para a Promoção do
Sucesso Escolar.
Este projeto visa correlacionar a observação de pares multidisciplinares em cinco eixos
fundamentais do trabalho de sala de aula: trabalho colaborativo; supervisão pedagógi-

ca; articulação curricular; trabalho multidisciplinar e formação contínua, numa vertente
essencialmente formativa.
A aplicação do projeto neste agrupamento procura, igualmente, estimular o desenvolvi-

mento de práticas de trabalho colaborativo adequadas aos desafios que a “Escola do
Futuro” coloca assim como encontrar respostas educativas eficazes na promoção de
uma aprendizagem significativa de qualidade e potenciando o sucesso educativo dos
alunos.
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“O trabalho colaborativo é desde há
muito reconhecido pela investigação e
pela prática um fator chave no trabalho
curricular dos professores e das escolas.”
Ana Mouraz
OBVIE, Observatório da Vida nas Escolas
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C L U B E
do

Ambiente

Comunicar o ambiente

É urgente pensar e comunicar
o ambiente fora do quadrado!
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COMUNICAÇÃO

entrevista

Leonor Matos
Ex-aluna do Agrupamento de Escolas de Ribeirão
Finalista do curso de Ciências da Comunicação.

Entrevista à Diretora do Agrupamento
Há dois anos na direção do Agrupamento de Escolas de Ribeirão, a Diretora Elsa Carneiro tem planos para o futuro e admite que a comunicação é crucial na educação do
século XXI. “Não podemos ter o professor sozinho na sala de aula a falar para 20 ou 30
alunos.”, afirma a Diretora. Como antecipar os novos desafios nas escolas portuguesas
e prevenir o mau uso da internet?

“Não podemos ter o professor sozinho na sala
de aula a falar para 20 ou 30 alunos.”
Qual o papel do Agrupamento de Ribeirão na comunidade onde se insere?
As escolas, quer seja numa terra pequena ou grande, marcam uma grande diferença
na vida dos habitantes de uma localidade. A escola é, a seguir à família, o lugar privilegiado para a comunicação, aprendizagem e relações interpessoais. Tal como os outros
agrupamentos, a escola ribeirense é um lugar na comunidade onde se privilegia a
educação.
Qual a escola do século XXI?
As escolas devem protagonizar uma grande viragem na sua organização para se
adaptarem ao século XXI. Na sala de aula, atualmente, o professor figura a cátedra,
num posto mais distante, e os alunos encontram-se sentados individualmente. Não
podemos ter o professor sozinho na sala de aula a falar para 20 ou 30 alunos. Este
modelo é antigo. As escolas já perceberam que têm de começar a ‘fazer diferente’ e
no Agrupamento de Ribeirão já fazemos de forma distinta: os professores têm uma
maior proximidade com os alunos e trabalhamos a nossa capacidade de comunicar.
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O papel do professor sofreu alterações na transição do século?
Hoje, o professor tutor que apenas está na sala de aula para instruir e transmitir conhecimento não chega. O docente deve
perceber o contexto e a envolvência do seu aluno e do respetivo agrupamento. A escola do século XXI tem que começar
a pensar em chegar aos alunos com outras competências e outras formas de comunicação. Temos, cada vez mais, que
apelar aos alunos para desenvolverem um trabalho colaborativo, um trabalho de pesquisa e que desenvolvam o seu sentido crítico. Hoje, por exemplo, temos as redes sociais que são uma grande ferramenta para as escolas. Nesse campo da era
digital, as escolas devem fazer um esforço para que os alunos percebam os problemas das redes sociais e que distingam
na rede o que é verdadeiro e o que é falso. A escola de há 10 ou 20 anos já não agrada aos nosso alunos.
O tema da revista do Agrupamento de Ribeirão é a ‘Comunicação’. O que falta à escola ribeirense para melhorar a
sua comunicação com o seu público-alvo?
Falta ao Agrupamento de Ribeirão aquilo que falta nas outras escolas. Estamos localizados na periferia da cidade. O centro
de Vila Nova de Famalicão tem uma grande oferta cultural e desportiva e é dever da escola tentar minimizar a distância do
centro da cidade até Ribeirão. Isso consegue-se através da comunicação. Ainda falta ao nosso agrupamento um auditório
com maior capacidade, para conseguirmos desenvolver nas nossas instalações mais atividades culturais que envolvam
mais a comunidade.
A direção da escola é a responsável pela comunicação?
Na direção temos o desafio de fazer a triagem e perceber o que é importante, para depois conseguirmos transmitir a informação às pessoas certas. Digo muitas vezes que tenho a melhor equipa do Mundo. Porque a escola funciona sem mim:
o diálogo dentro da escola é feito de uma forma organizada, a informação passa da direção para os coordenadores de
departamento, em seguida para os diretores de turma, até aos alunos e encarregados de educação.
Quais as dificuldades da utilização de redes sociais em contexto escolar?
As redes sociais criam algum conflito dentro do espaço escolar, porque lidamos com idades complicadas que não conseguem perceber as regras e os limites dessas plataformas digitais. E muitas vezes é o professor que deteta que as redes
sociais foram mal utilizadas - linguagem imprópria, fotografia, vídeo, etc. e atua perante a situação. Em Ribeirão, temos
feito algumas campanhas de prevenção para esclarecer qual a boa utilização das ‘ferramentas online’, com o apoio do
Gabinete de Psicologia e da ‘Escola Segura’, departamento policial. Estes parceiros ajudam-nos a sensibilizar, através de
sessões abertas aos encarregados de educação e alunos. E, muitas vezes, o auditório não está cheio, mas acredito que a
mensagem acaba por passar. Os pais comentam que as palestras são um enriquecimento, visto que os alunos percebem
mais desta matéria que os encarregados de educação, e por isso é a vez dos pais de estudar a matéria.
Quais os planos para o futuro do Agrupamento de Ribeirão?
Neste momento, o grande desejo é a intervenção na escola com obras de requalificação. Precisamos de obras de fundo e
não pequenas obras de remediação. Queremos ter uma escola apelativa e, neste momento, a Escola Básica de Ribeirão
não está atrativa. Isso é prioritário e sabemos que o município já está a tratar do assunto. Será uma intervenção faseada,
visto que o dinheiro é pouco. Espero que, dentro de uns anos, a nossa escola esteja apelativa, ao nível das outras escolas
do concelho famalicense.

“A escola do século XXI tem que começar a pensar em chegar aos alunos com outras competências e outras formas de
comunicação. Temos, cada vez mais, que apelar aos alunos
para desenvolverem um trabalho colaborativo, um trabalho de pesquisa e que desenvolvam o seu sentido crítico.”
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dia do agru
N

o sentido de dar cumprimento ao Plano Anual de Atividades, o Agrupamento de Escolas de Ribeirão desenvolveu
atividades diversificadas em todas as Escolas Básicas e Jardins de Infância do Agrupamento, no dia 10 de março.
A Escola Básica de Ribeirão recebeu todos os alunos do 4.º ano do Agrupamento. Estes visitaram a Mostra existente dentro do recinto escolar, oriunda de todas as freguesias do Agrupamento, e participaram em diversas atividades preparadas
pelos diferentes Departamentos. Os alunos foram sempre acompanhados pelos alunos pertencentes ao Clube de Guias
da Associação de Estudantes.
Vários foram os objetivos deste Dia: dar a conhecer o Agrupamento à Comunidade, reforçando-se, desta forma, a relação
entre ambos; valorizar o conhecimento escolar e a escola, na formação de cidadãos de sucesso, com respeito pelos valores sociais, desenvolvendo-se uma consciência coletiva de compromisso com o sucesso escolar.
Foi um dia muito agradável para todos: alunos, docentes, não docentes, pais, encarregados de educação e elementos da
direção.
Na qualidade de Diretora deste Agrupamento, agradeço a todos aqueles que proporcionaram este dia diferente e que tiveram um papel preponderante no sucesso das atividades e da sua organização.
A Diretora
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rupamento
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finalistas do 9.º ano

Para os Alunos do 9.º ano
Como Diretora e Professora, aproveito a
oportunidade que a Revista Escolar “Janela da Escola” me proporciona para dedicar
algumas palavras de apreço aos Alunos
do 9.º ano que agora terminam uma etapa (final do terceiro ciclo) e iniciam uma
nova. Lembro que estes alunos conviveram diariamente com a frase plasmada no
edifício escolar, na qual Rubem Alves diz:
“Há escolas que são gaiolas e há escolas
que são asas”, tendo a certeza que esta
Escola fez e fará a diferença na vida destes alunos.
Penso que nenhum de nós nega o valor da Educação, que um bom professor
é imprescindível no processo de ensino/
aprendizagem e que só existe Educação
se existir transformação.
A todos os Alunos, desejo um futuro cheio
de sucessos e recordando um grande pedagogo, Sebastião da Gama, cujo Diário
está na minha mesa-de-cabeceira, “o que
eu quero principalmente é que vivam felizes”.
A Diretora
Elsa Carneiro
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A
“Os piores, mas os mais unidos. São as diferenças que nos tornam únicos.”

B
“Nestes cinco anos, a nossa evolução foi bastante notória: enquanto crescíamos, rimos, choramos, estudamos e brincamos; e, mesmo depois de separados, os nossos corações vão estar sempre ligados.”
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C
“Turma por sorte, amigos por escolha, e no coração os do 9.ºC permanecerão!”

D
“Os desafios foram muitos, mas continuamos juntos até ao fim!”
22
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E
“Diferentes sim! Indiferentes nunca!”

F

D

“Nesta melodia ninguém está desafinado, é a união que nos leva a todo o lado!”

23
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Entrega de prémios
Concurso Rosas-dos-ventos
Beatriz Santos, n.º 5, 7.ºC

N

o âmbito da disciplina de Geografia, nomeadamente, no estudo da
unidade temática “A localização dos diferentes elementos da super-

fície terrestre”, foi proposto, aos alunos do 7.º ano da Escola Básica de
Ribeirão, o “Concurso Rosa-dos-ventos” que consistiu na elaboração de
trabalhos, cujo objetivo era estimular a criatividade e motivar os alunos para
o tema em questão.

A proposta contou com uma grande adesão por parte dos estudantes de
todas as turmas envolvidas, tendo surgido rosas-dos-ventos que se destacaram pela sua criatividade. Muitas delas foram escolhidas para uma
exposição na biblioteca escolar e foram também expostas no Dia do Agrupamento. Para premiar os trabalhos mais originais, foram eleitos pelos professores da disciplina os que mais se destacaram pela criatividade e pelo
rigor científico.
A entrega de prémios decorreu no dia 10 de março, Dia do Agrupamento,
no polivalente da escola. Deste modo, os trabalhos vencedores foram os
das alunas Francisca Cruz, do 7.ºI (1.º lugar), Maria Silva, do 7.ºC (2.º lugar) e Beatriz Santos, do 7.ºC (3.º lugar). Os prémios e os diplomas foram
entregues pela Diretora do Agrupamento que felicitou todos os alunos participantes pelo empenho demonstrado.
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Entrega de prémios
Olimpíadas de química júnior
A Professora

Filomena Campos

O

Departamento de Química da Universidade do Minho e a Sociedade Portuguesa de Química orga-

nizaram, no dia 22 de abril, as “Olimpíadas de Química
Júnior”, com o objetivo de dinamizar o estudo e ensino
da Química nas escolas básicas, despertar interesse por
esta ciência, cativar vocações para carreiras científicotecnológicas entre os alunos dos 8.º e 9.º anos e, também, aproximar as escolas básicas e as universidades.
A nossa escola foi representada pelos alunos Rafael
Pinheiro (8.ºB), Paulo Oliveira (9.ºB) e Tatiana Figuei-

redo (9.ºD), acompanhados pela professora.
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Prémio “Uma Aventura … Literária 2017”
A Professora

Lucília Gomes

À

semelhança dos anos anteriores, foi promovido na Escola Básica de Ribeirão o Concurso de âmbito nacional
“Uma Aventura Literária…2017” que, uma vez mais, distinguiu o talento dos seus alunos. Este ano, Afonso Tomás Braz,
Ana Clara Moreira e Carlos Tomás Silva, do 8.º ano, viram o
seu trabalho reconhecido com a atribuição do 1.º prémio, na
modalidade de Texto Original.
De acordo com o regulamento do concurso, promovido pela
Editorial Caminho, o prémio consiste na publicação do trabalho dos alunos numa das reedições de um dos títulos da coleção juvenil “Uma Aventura” e, como brinde, um cheque-livro.
Os alunos marcarão presença na cerimónia de entrega de
prémios do concurso que ocorrerá neste mês de junho, em
Lisboa, com a participação das escritoras Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada.

26
REVISTA DEFINITIVA.indd 26

25-05-2017 09:08:58

Visita à Assembleia da República
Os Alunos do 8.ºB

T

odos os alunos envolvidos no “Programa Parlamento Jovem”, coordenado pela Professora Goreti Dias, visitaram, no
dia 30 de janeiro, a Assembleia da República.

Numa visita guiada, os alunos ficaram a saber que as origens do edifício, onde está instalado o Parlamento português, datam de 1598, quando a Ordem de S. Bento iniciou a construção de um mosteiro beneditino e que séculos mais tarde, após
a Revolução Liberal e a extinção das ordens religiosas por D. Pedro IV, deu lugar ao Palácio das Cortes.
Sentados nas cadeiras de carvalho da sala das sessões, onde marcam presença os 230 deputados nas sessões plenárias,
ficaram a conhecer o funcionamento e a organização da Assembleia da República.
Educar para a cidadania, estimulando o gosto pela participação cívica e política, dar a conhecer a Assembleia da República, o significado do mandato parlamentar, as regras do debate parlamentar e o processo de decisão do Parlamento,
enquanto órgão representativo de todos os cidadãos portugueses, foram os objetivos alcançados nesta visita.
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visita de estudo
Planetário - Centro de Ciência de Braga
O Professor Manuel Carvalho
Coordenador das Atividades

N

o âmbito do projeto “Empresa na Escola”, a Continental/Mabor proporcionou a todos os alunos do 7.º ano de escolaridade do Agrupamento de Escolas de Ribeirão uma visita de estudo ao Planetário – Centro de Ciência de Braga, nos
dias 9 e 10 de maio e 06 de junho.
Os alunos foram divididos em três grupos e acompanhados pelos respetivos monitores do centro e pelos professores.
Começaram por efetuar algumas experiências relacionadas com a luz solar. Os monitores explicaram aos alunos, do ponto
de vista científico, a forma de calcular a hora solar. Foram abordados saberes, já adquiridos em disciplinas como FísicoQuímica e Geografia, que os ajudaram nas suas intervenções. Seguidamente, os alunos puderam experienciar, construindo relógios solares através de Kits que lhes foram fornecidos.
Noutra sala, os alunos aprenderam, através das explicações dos monitores, o significado do espetro visível e invisível da
luz solar. Foi-lhes facultada informação detalhada, através de imagens, de como funciona a dispersão e reflexão da luz e
como esta pode ser observada ou sentida. Posteriormente, foram fornecidos Kits para que cada aluno pudesse construir
o seu próprio Espetroscópio com rede de difração, através do qual puderam constatar as aprendizagens acabadas de
adquirir.
Por fim, assistiram a uma fantástica sessão no planetário, onde foram projetadas imagens e informação pormenorizada sobre as constelações, os planetas e tudo o que rodeia o Planeta Terra. Esta atividade foi muito interessante para o aumento
do enriquecimento científico dos alunos.
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“Foram abordados saberes, já adquiridos em disciplinas como
Físico-Química e Geografia, que os ajudaram nas suas intervenções.”
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“(...) a Continental/Mabor proporcionou a todos os alunos do
7.º ano de escolaridade do Agrupamento de Escolas de Ribeirão uma visita de estudo ao Planetário (...).”
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exposição
Diversidade cultural
ESCOLA BÁSICA
DE R I B E I R Ã O

A

Biblioteca dinamizou, durante o mês de abril, uma exposição subordinada ao tema
“Diversidade Cultural”, com o objetivo de sensibilizar a comunidade escolar para a di-

versidade existente na nossa escola.

To d o s j u n t o s c a n t a r e m o s
Um canto de paixão
Pois neste dia especial
Estaremos em união.
Nós construímos carros,
Depois máquinas a vapor
Mas nada destruirá
O nosso grande amor.
Brancos, pretos, magros e gordos
Nem todos somos iguais.
Mas o que nos define
São os sentimentos especiais.
Viajamos pelo mundo
E reunimos uma multidão
De pessoas de várias raças
Mas todas de bom coração.
Nós temos um compromisso,
Já vos vamos contar
É unir todo o universo
Numa música de embalar.
Desp
Com
Pois
Com

edimo-nos assim
muita alegria
unimos o mundo
muita harmonia.
Alexandre e Marco, 6.ºA
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Pensamentos dos alunos
“A diferença é o que temos em comum.”
Maria Sá e Mariana, 6.ºF

“Sejas grande ou pequeno, escuro ou moreno, viverás sempre num mundo pleno.”
Diana, 6.ºA

“Somos todos iguais, mas em algumas mentes os diferentes estão a mais.”
Carolina Gomes, 6.ºB

“As diferenças não deveriam separar o mundo, mas antes criar um mar de gente
que caminhe unido.”
Ana Andrade, 6.ºA

“Meta para o racismo, partida para a amizade.”
Pedro Moreia, 6.ºA

“Não julgues uma pessoa pela aparência, mas antes pelo coração.”
Daniel Martins, 6.ºF

“A cor de cada raça une-se numa só e preenche o mundo de alegria e ternura.”
Daniela, 6.ºA

“De tantas pessoas no mundo não há nenhuma igual, cada uma é como é neste
mundo global.”
Ana Gonçalves, 6.ºB
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semana da leitura
PALESTRA

Afetos na adolescência
ESCOLA BÁSICA
DE R I B E I R Ã O

Rúben Amorim, 7.ºG

urante a Semana da Leitura, três turmas
do 7.º ano participaram numa palestra
com a nossa psicóloga, cujo tema era os “Afetos na Adolescência”. Esta iniciativa surgiu
depois da leitura da obra “A Lua de Joana”,
que aborda várias questões da adolescência.
Em primeiro lugar, a Dra. Gabriela Pelicano
fez uma apresentação mostrando os sentimentos que levam pessoas a drogarem-se,
como por exemplo: solidão, rejeição, angústia, querer “ser cool”, diferente, ser aceite,
pressão do grupo, etc.
Percebi que quando não se sabe dizer “não”,
quando temos resultados baixos na escola,
problemas de amores e desamores, desilusões e frustrações, temos de pedir ajuda aos
amigos, aos pais ou aos professores.
De seguida, os alunos colocaram algumas
dúvidas, como por exemplo: ”Por que há pais
que não querem saber dos filhos nem da vida
deles?“ ou “Como é que os pais não notam
que os filhos se drogam?”. A todas as questões a nossa psicóloga respondeu de forma
clara e eu fiquei muito esclarecido.
Foi uma palestra muito importante, pois aprendemos bastante sobre este tema e compreendi melhor como os jovens se sentem quando
não têm apoio.

D

opinião
Pedro Lopes, 7.ºG

F
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iquei a saber por um agente que esteve na escola que a droga era feita de plástico, estrume e outras substâncias, e é por isso muito viciante.
Abordamos o tema dos “afetos na adolescência”, falamos que para pedir namoro a uma
rapariga deveria ser frente a frente e não como agora se faz, por bilhetinhos ou pelas redes
sociais, como o Facebook. Uma aluna colocou uma pergunta muito interessante: “Qual é a
sensação de consumir drogas?”. A Doutora Gabriela respondeu que para umas pessoas é
mau mas para outras pessoas sabe bem e é muito viciante.
Achei a palestra muito interessante. Adorei!
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Afetos na adolescência

não ao bullying

Os Alunos do 7.ºI

Beatriz é uma jovem adolescente
Que vive um drama imenso:
É constantemente atormentada
por três raparigas malvadas.
Começa a escrever cartas
Dirigidas a um pai ausente
Aproveita para desabafar
Para que alguém saiba o que sente.
É frequentemente humilhada
Tem vontade de chorar
Porém as suas três “fãs”
Estão sempre a gozar.
Beatriz quer contar à mãe
Pois receia a sua fragilidade.
Sozinha, a pobre rapariga
Tenta adormecer a dor.

N

Os colegas, os professores e a família
Estão alheios ao seu horror
Roubos estragos e mentiras…
São ocultados no meio da dor.
a “Hora da Leitura na Biblioteca”, as turmas que partilharam a
leitura da obra “A Lua de Joana,” de Maria Teresa Maia Gon-

zalez, tiveram oportunidade de participar, no dia 20 de março, na
palestra “Os Afetos na Adolescência” com a Dra. Gabriela Pelicano,
psicóloga no nosso Agrupamento.
A “Lua de Joana” é um livro que aborda a temática da toxicodependência, mas não só. Narra também uma história de amizade incondicional e, ao mesmo tempo, alerta-nos para a importância de estarmos

Começa a olhar para o céu,
A falar com Deus em silêncio…
Pensou entrar na Sua casa
Quando foi severamente atacada.
Depois de tanto sofrer
Ao hospital chegou maltratada
A denúncia aconteceu
Não pôde sofrer mais nada.
O bullying é muito sério
Não o podes ignorar
É preciso que peças ajuda
Quando alguém te maltratar.

atentos a nós e ao outro.
Neste encontro, os alunos puderam colocar as suas dúvidas e aprender que o afeto pode ser manifestado de diversas formas. É a maneira como este é vivido que transforma o ser humano e que permite o
desenvolvimento de uma vida emocionalmente equilibrada.

Quadras da autoria das alunas Ana Beatriz, Ana Margarida, Catarina Silva e Eunice
Gonçalves, do 7.ºD, sobre a leitura da obra
“Cartas da Beatriz”, de Maria Teresa Maia
Gonzalez.
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ESCOLA BÁSICA
DE R I B E I R Ã O

N

Ana Oliveira, 7.ºG

a vida generosa da escritora

semana da leitura

o dia 3 de março, no auditório da Escola Básica de Ribeirão, realizou-se um encontro,
via Skype, com a escritora Maria Teresa Maia Gonzalez para os alunos do 7.º ano.

Foi incrível! Ela respondeu a muitas questões, o que permitiu ficar a conhecer a verdadeira
Maria Teresa Maia Gonzalez, pondo os seus livros de lado e focando-se apenas na sua vida.
Fiquei a saber muitas coisas sobre ela, sobre a sua vida, não só como escritora mas também como pessoa. Descobri também que todos os seus livros falam de apenas um tema: o
Amor. Sim, Amor com “a” maiúsculo. Todas as dezenas de livros que Maria Teresa já escreveu falam sobre o Amor.
Foi um encontro inesquecível. Eu acho uma ótima ideia fazerem este tipo de atividade, pois
incentiva-nos a nós, alunos, a ler cada vez mais. Além disso, é incrível conhecer alguém fora
das suas páginas solitárias e ter uma simples e amigável conversa.
Com isto apenas quero dizer que adorei conhecer melhor a escritora Maria Teresa Maia
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Encontro com a escritora
Maria Teresa M. Gonzalez

A

escritora esteve à conversa com alunos de 7.º ano, que leram a obra “A Lua de Joana”. Contou que escreveu o primeiro livro aos 29 anos e, neste momento, já escreveu 158. Já tem livros publicados em muitos países, até a China

já publicou livros seus.
Questionada sobre o segredo do seu sucesso, respondeu que este não depende dela, mas dos seus leitores. Referiu que
faz o seu trabalho o melhor que pode e sabe; em cada livro põe tudo o que é. Escreve porque acredita no que está a fazer.
O tema que aborda sempre é o Amor, aquela força poderosa que nos liga a Deus e ao universo inteiro.
Também escreve sobre a temática da perda: da vida, da amizade. Estas perdas trazem angústias que nos ajudam a crescer. Todos queremos ser felizes e amados. O tema da obra “A Lua de Joana” é a solidão, pois ninguém tinha tempo para
a Joana.
Questionada sobre se os seus livros podem mudar vidas, ela respondeu que recebe muita correspondência dos seus leitores que dizem que os seus livros os ajudaram.
A propósito da obra “As cartas da Beatriz”, referiu que existe bullying desde que há pessoas. As pessoas, em vez de pensarem, agem de forma violenta; o contexto escolar propicia a que as pessoas se magoem. É muito importante estar atento
aos outros; não devemos fechar-nos em nós próprios, nem isolarmo-nos do resto do mundo. Através do diálogo, conseguimos chegar à paz. A paz é comunicar, ser capaz de desculpar.
A história da vida de Cristo é a história que mais a fascina, porque é uma história de Amor e há várias formas de Amor: estar
ao serviço dos outros, por exemplo, é uma forma de Amor. E a sua forma de servir os outros é escrever.
A escritora deixou uma mensagem muito positiva aos alunos.

“A paz
é
comunicar,
ser
capaz
de
desculpar.”
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opinião
encontro com a escritora Maria Teresa Gonzalez foi

stivemos a falar sobre os seus livros, especialmente

O

E

Adorei a maneira como ela lidou connosco; gostei muito da

Acho que foi bom os alunos conhecerem uma escritora fan-

forma como ela respondeu às questões colocadas. Achei-a

tástica, para os incentivar a ler.

muito simpática.

A leitura é muito importante para toda a nossa vida. Temos

Adoro ler! Este encontro motivou-me para ler mais e gostar

mais imaginação e iniciativa. Sempre que leio um livro, já

ainda mais de livros. Ler é um dos meus passatempos favo-

estou a treinar para ser melhor aluna.

ritos. Aliás, considero que ler é muito importante, aprende-

O que me impressionou mais neste encontro com a escrito-

mos muito vocabulário e lições para a vida, porque em cada

ra foi a forma como ela expressava os sentimentos.

livro há uma lição de vida fundamental. Quando leio livros,

A sua experiência como escritora também me cativou, pois

sinto-me noutro mundo... Gosto de ler vários tipos de livros

ela escreve para ajudar os outros; é a sua forma de mostrar

e tenho muitos em casa. Ajudam-me a ser melhor aluna e

o seu Amor a quem se sente perdido.

também melhor pessoa.

Eu adorei este encontro.

Sara, 7.ºG

Ana Santos, 7.ºG

interessante.

“A Lua de Joana”.

“ (...) em cada livro
há uma lição de vida fundamental.”
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hora da leitura
Falar de Paz é necessário!
Os Alunos do 7.ºD

N

o âmbito do projeto “Hora da leitura na biblioteca”, e em colaboração com os Diretores de Turma, os alunos das Tur-

mas 7.ºD e 7.ºH leram a obra “O rapaz do pijama às riscas” de
John Boyne.
Uma leitura tão emotiva quanto preocupante suscitou a vontade
de abordar um tema que está, mais do que nunca, na ordem do
dia: a Paz.
Foi então que surgiu a ideia de endereçar um convite ao Padre
Paulo Duarte, professor no Colégio das Caldinhas, para vir à nossa escola falar dos “Caminhos de Paz” que todos podemos e devemos percorrer na nossa vivência diária.
A palestra teve lugar no dia 28 de março, pelas 21.00 horas, e foi
dirigida a “miúdos e graúdos”, tendo estado presentes os alunos
das turmas envolvidas e respetivos encarregados de educação,
professores, auxiliares, membros da Direção da escola, entre outros.
“Não faças aos outros o que não queres que te façam a ti!” e “Faz
aos outros o que gostarias que te fizessem a ti!” foram ideias-chave desta comunicação, que fez pensar, mas também, e sobretudo, acreditar que a Paz é possível, dependendo de todos nós, do
nosso esforço diário e conjunto.
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hora da leitura
Ilustrações

ESCOLA BÁSICA
DE R I B E I R Ã O

com textos escritos pelos alunos do 7.ºE, baseados na
obra de Alice Vieira: “Rosa, minha irmã Rosa”.
Esta obra foi lida no âmbito do projeto “Hora da leitura na Biblioteca”.

U m a m ã e e sp e c ia l
A minha mãe chama-se Rita e tem 31 anos.
Eu sou a sua única filha.
O que eu mais admiro nela é

ser a minha

melhor amiga; ela é muito meiga, brincalhona, divertida, inteligente, sincera e carinhosa. Gosta de ouvir música, de jogar comigo

Ilustração de Luana

jogos divertidos e de estar com a família.

Retratar o meu irmão
Cujo nome é Renato
É falar de um brincalhão
Que o é de facto!
Te r u m i r m ã o
é ter um amigo
para me apoiar
e me dar abrigo
Vo u g u a r d á - l o n a m i n h a m e n t e
No futuro e no presente
Gosto dele do fundo do coração
É a l g u é m e s p e c i a l q u e c o m i g o v a i p e r m a n e c e r.

Ilustração de Marcela

A m in h a irm ã do c ora ção

Ilustração de Ana Lia

A minha irmã é a melhor pessoa que conheço.
É bem disposta, divertida, amorosa…
N ã o t e n h o p a l a v r a s p a r a a d e s c r e v e r, e l a a j u da-me no que preciso, mesmo sendo mais
nova.
Sei que posso confiar nela de olhos fechados,
e mesmo com todas as nossas zangas e discussões, adoramo-nos!
Amor de irmã não é como o amor de amiga,
irmã é aquela pessoa que nos aconchega e
nos envolve, aquele amor que cresce todos
o s d i a s.
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teia da poesia
És

uma grande amiga

Que me ajuda e inspira
Te u s o l h o s b r i l h a m c o m o o s o l .
Nos momentos de tristeza
Estás sempre pronta a ajudar
F a ç o - t e e s t e p o e m a p a r a t e a l e g r a r.

Sara Cruz, 6.ºB

Um

amigo de confiança

M ãe,

tu és uma árvore

É um amigo sincero

E eu uma flor

Cheio de segredos e mistérios

Olho para ti e penso

É mesmo aquilo que eu quero.

Que estás sempre a ajudar-me

Raquel Branco, 7.ºG

C o m o t e u i m e n s o a m o r.

Elisa Beatriz, 5.ºF

É

muito bom ter amigos

Porque nos deixam felizes.

M ãe,

Amigo é confiança

Que tens alguém que te adora para sempre

Que nos traz esperança.

Telmo Costa, 7.ºG

M eu

amigo livro

fiz este poema para tu saberes

Sempre te amei, sempre te amarei
Mesmo velhinha te adorarei.

Daniel, 6.ºB

És o único mar
De sensações incríveis

M inha

Que me fazem sonhar

É como uma flor

És o meu melhor amigo!

Dá e recebe amor

Contigo irei sempre contar

Minha mãe é bonita

Sempre que estou solitária,

Minha mãe é como o ouro

S e i q u e m e v a i s f a z e r v i a j a r. . .

Para mim e para o meu pai

És arte, és canção, és mundo!

É o nosso maior tesouro.

Ana Isabel, 6.ºA

António, 5.ºF

mãe
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ESCOLA BÁSICA
DE R I B E I R Ã O

Comemoração do dia da poesia
Poemas do 6.ºA

Amigo livro

Lágrimas de distância

Pombinho correio

És o único mar

Querido pai,

Pombinho correio

De sensações incríveis

Ter-te perto

Sai já da casinha

Que me fazem sonhar

É o que mais quero.

Leva-me esta carta

És o meu melhor amigo!

Dar-te a mão

À minha namoradinha.

Contigo irei sempre contar

Sentir teu coração.

Ela está em Ribeirão

Sempre que estou solitária

Faz-me feliz

E eu em Famalicão

Sei que me vais fazer viajar

Como fazias dantes

Gosto muito dela

És arte, és canção, és mundo Voa comigo
Fechado és um ser mudo

Só por uns instantes.

Do fundo do coração.
No meu coração

Aberto és um som profundo

Nado de amor

És mirra, és prata, és ouro

Ela é tão bonita

És um mar de amizades.

Enche-me de calor.

Ana Isabel Sá

Ana Andrade

Tomé

Fax da arara

Fax da arara

Grande amizade

Meu querido papagaio
Meu amor, meu gaio,
Vou voltar para casa
Com a velocidade de um raio.
Não fiques à espera
Posso não voltar tão cedo
Não fiques aí especado
Tenho um segredo guardado.
Meu querido pequenino
Toma conta do menino
Não fiques chateado
Pelas ordens que te dou
Meu querido papagaio,
Fui sempre quem te amou.

Caro papagaio,
Meu coração nada de amor
Sonho contigo todos os dias
Tu és a razão da minha vida
A luz do meu olhar
És o sol que me ilumina o dia
E a lua que me ilumina a noite.
Caro papagaio,
Volto em breve
Para as tuas asas
Tanto minhas como tuas
Pois juntos formamos um só.
Num balanço de um voo
Estou aí pela aurora
Aí e só para ti!
De uma arara
Que te adora.

O que sinto por ti
Nunca senti antes
Sempre que te vejo
Dou-te um grande beijo
Nasci contigo
Tu cresceste comigo
Àquilo que me dás
Eu chamo amizade
Faço tudo por ti
Meu querido Boby
Meu amigo de quatro patas
Que pulas e saltas
Continua a ser assim
Para sempre, para mim.

Pedro Nuno

Joana Machado

Diana Carvalho
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EB/JI de Sapugal - Fradelos
sou POETA

N

a escola realizaram-se atividades em articulação com a
biblioteca subordinadas ao tema: “SOU POETA”.

Os professores desafiaram os seus alunos a produzir poemas de sua autoria. Como o dia da Poesia celebra-se no
mesmo dia da Árvore, o tema mais escolhido pelos alunos
foi precisamente a natureza.
Todos, sem exceção, participaram com entusiasmo e declamaram os poemas aos colegas. Foi um dia em cheio repleto
de versos, quadras e rimas originais.
Todos os trabalhos foram expostos no polivalente da escola.

dia do LIVRO

A

escola comemorou, com pompa e circunstância, o Dia do Livro! No dia 22 de abril, os alunos dedicaram muito do
seu tempo a fazer exposições sobre os seus livros preferidos! Na biblioteca, na internet, pesquisaram a biografia e

bibliografia de vários autores.
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C

hegou a Primavera!
A associação de Pais da EB/JI de Fradelos flo-

dia da ÁRVORE

riu toda a escola e Jardim de Infância!
Logo pela manhã, todas as turmas iniciaram atividades dentro das salas de aula: elaboraram poemas
e expressões escritas sobre a Primavera, entoaram

“A escola ficou (...)
com cheirinho primaveril!”

canções sobre flores e plantas e foram visualizados
vídeos, no quadro interativo, sobre a importância das
plantas na nossa vida!
De tarde, plantaram alface e pimentos na horta pedagógica existente na escola.
Durante todo o dia, todos quiseram plantar e fazer
canteiros de flores. O Jardim de Infância construiu
canteiros de plantas. A turma de 2.º ano plantou trigo; a turma de 1.º ano tratou da horta; a turma de
3.º ano plantou flores e uma árvore; e a turma de 4.º
ano elaborou e pintou flores, a partir de materiais de
desperdício, para enfeitar o polivalente.
A escola ficou muito mais bonita e com cheirinho primaveril!
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dia do PAI

N

este dia tão especial, professores, professoras, educadoras e ainda assistentes operacionais prepararam, com muito
carinho, atividades de pintura, desenho e brincadeiras nos jardins da escola. Todos os pais foram convidados para

visitarem os filhos nas instalações do Jardim de Infância e para passarem algum tempo com eles. Foram embora depois
de um rico lanchinho e carregados de beijinhos e abraços dos seus mais que tudo.
As crianças adoram mimar os seus pais!

aulas animadas

O

s professores da escola básica de 1.º ciclo
Sapugal em Fradelos tentam, todos os dias,

motivar os seus alunos a aprender das mais variadas maneiras! O Professor de Educação Especial
contribui para isso, de uma forma muito especial, ao
tocar guitarra para todos os alunos da escola.
Nos intervalos da manhã, a biblioteca é palco de
espetáculo. Alunos, professores, professoras e assistentes operacionais entoam canções populares e
dançam ao som da guitarra do Professor Horácio.
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brincar e comunicar…
Os meninos da sala 1
A Educadora Martinha Monteiro

O

desenvolvimento da Linguagem implica muito
mais do que aprender palavras novas. É um processo fascinante que começa com o nascimento
do ser humano. Os sons da língua e do corpo, a interação
com outros falantes e o conhecimento subjacente na socialização, fazem com que as competências linguísticas
se desenvolvam de uma forma natural e repletas de vivências, que vão influenciar o desenvolvimento cognitivo.
A mensagem por carta foi, durante muito tempo, o instrumento mais utilizado para o mundo comunicar. O Correio
e o Sr. Carteiro assumiram um papel importante na vida
das pessoas.
Contudo, num mundo globalizado que gira em alta velocidade, a tecnologia apropriou-se e adquiriu um papel
importante nas interações sociais. Cada vez mais somos
seres atingidos pela tecnologia e, cada vez mais, isso
acontece mais cedo na nossa vida. A internet trouxe-nos
uma informação mais rápida independentemente do lugar
onde nos encontramos.
O Jardim de Infância deve privilegiar a comunicação e ambientes linguísticos estimulantes, que levem a criança a
interagir verbalmente e a construir a sua capacidade de
expressão e a sua compreensão. Todos nós comunicamos efetivamente, em primeiro lugar, por meio das palavras, pelo tom de voz, pela postura do corpo, gestos e
expressões. Mas poderá uma sala de Jardim de Infância
dissociar-se desta tecnologia?
O computador e a internet têm sido uma ferramenta na
sala de Jardim de Infância. A internet está repleta de
exemplos e temas que, na área do conhecimento do mundo, são explorados semanalmente numa sala de Jardim
de Infância.
Neste sentido, a sala 1 do Jardim de Infância de Sapugal
desenvolveu um pequeno projeto ligado aos Correios e ao
email. As crianças ficaram a conhecer o serviço dos Correios, como se processa a sua distribuição e qual o seu
papel na Sociedade, através de filmes.
No computador, cada criança enviou, por email, um convite, solicitando a presença da mãe na Festa do dia da Mãe.
As observações e conclusões das crianças recaíram sobre a diferença de timings entre os serviços e o formato recebido, um em forma de papel e o outro em forma digital.
Esta abordagem entre atividades lúdicas e tecnológicas
permitiu concluir que o Jardim de Infância deve proporcionar experiências diversificadas e desafiantes, mas foi
gratificante perceber que a comunicação por carta foi a
mais valorizada nestas idades.
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gerar AFETOS

O

Jardim de Infância de Sapugal dinamizou, no 2.º período, atividades recheadas e geradoras de afetos. O afeto é
um bem essencial para a construção da nossa personalidade, tal como para a nossa saúde mental. A parte afetiva

é deveras importante, pois influencia o desenvolvimento da criança e a sua autoestima. É de salientar que uma criança
com um autoconceito positivo é, sem dúvida, uma criança mais ativa, com maior facilidade em fazer amigos, tem sentido
de humor, participa em projetos, lida melhor com a frustração, sente orgulho por contribuir e é, sem dúvida, mais feliz, mais
confiante, mais alegre e mais afetiva. Neste contexto, festejamos o Dia do Amigo, o Dia do Pai e o Coelhinho da Páscoa,
com várias atividades nas quais alunos e família se envolveram ativamente.
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semana da leitura

A

escola realizou, tal como todos os anos, a semana dedicada à leitura com o
tema: Prazer de ler. Esta iniciativa, organizada pela professora bibliotecária,

Idalina Couto, juntamente com os restantes docentes e não docentes da EB/JI de
Sapugal visa sensibilizar toda a Comunidade Educativa para o gosto pela leitura e
desenvolvimento da escrita bem como da oralidade. De segunda a sexta-feira, os
alunos foram brindados com a Hora do Conto, com leituras dos próprios pais que
se deslocaram à escola para ler aos filhos histórias escolhidas por eles. Houve
também espaço para declamação de poemas, dramatizações de peças de teatro,
entoação de rimas e lengalengas e ainda fóruns de leitura entre turmas.
Ler é conhecimento!
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EB/JI de Sapugal - Fradelos
desfile carnavalesco

A

Associação de Pais da EB/JI de Sapugal
participou no desfile de Carnaval da fre-

guesia de Fradelos, organizado pela “KOKLUS”,
Associação Juvenil de Fradelos.
A sua participação foi feita com um grupo inti-

tulado “CHARLIE CHAPLIN”. Participaram na
categoria de grupo, com o apoio de um veículo
alegórico e som. A deslocação foi feita maioritariamente a pé.
Nesta categoria ganharam o segundo prémio.
Apesar da chuva, foi um desfile carnavalesco
muito divertido!

comemoração do dia de S. Valentim

N

o dia 14 de fevereiro, o amor, a fraternidade e a
igualdade pairavam no ar! Os alunos, em conjun-

to com os professores, elaboraram postais e “corações
ambulantes”, para trocarem com colegas, professores e
assistentes operacionais.
Este dia é sempre celebrado, de forma a sensibilizar as
crianças para partilharem afetos e serem sempre educadas e carinhosas com os seus pares.
A amizade constrói-se todos os dias. Toda a escola envolve-se neste ambiente harmonioso e são várias as atividades desenvolvidas, tais como: visualização da lenda
de S.Valentim, leitura de histórias de amor recolhidas junto de familiares, fotografias com amigos e amigas e ainda
entrega e distribuição do correio do amor!
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somos o que comemos

construção de um herbário

O

s alunos e professores desta escola, no âmbito da
Educação Ambiental, em colaboração com a plata-

forma Mais Cidadania, desenvolvem várias atividades que
permitem às crianças um contacto muito direto com a natureza. Assim sendo, o estudo das plantas, a sua origem,
o seu crescimento e a sua utilidade na vida das pessoas é
estudado aqui.

N

a EB/JI de Sapugal em Fradelos, a preocupação com

Além de uma horta pedagógica, na nossa escola encontra-

uma alimentação saudável é uma constante no quo-

se agora também um herbário onde é visível uma enorme

tidiano da nossa escola.

variedade de plantas, raízes e folhas de muitas espécies to-

Professores, professoras, alunos e alunas, todos os dias,

das devidamente classificadas. Toda a comunidade da es-

esforçam-se para trazerem para a escola lanches saudá-

cola participa ativamente em todas as atividades sugeridas.

veis. Desta vez, a mãe do Lucas do 3.º ano presenteou a

Este herbário fantástico e bastante interessante está em ex-

turma do filho com deliciosos queques de espinafres.

posição na nossa escola até ao final do ano.

https://www.descubrasuaforca.com/
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Fruta escolar oferecida pela Autarquia a todas as escolas.

EB/JI de Sapugal - Fradelos
frutos
Pêssegos, pêras, laranjas,
morangos, cerejas, figos,
maçãs, melão, melancia,
ó música de meus sentidos,
pura delícia da língua;
deixai-me agora falar
do fruto que me fascina,
pelo sabor, pela cor,
pelo aroma das sílabas:
tangerina, tangerina.

Eugénio de Andrade

canto das frutas
Laranjnha, tangerina
lima, abacaxi,
melancia, melão
abacate e limão.
Lindas pencas de banana
moranguinhos e goiabas
eis maçãs, caquis e peras
belas uvas nas parreiras.
Comam frutas, meus meninos,
pois são boas pra saúde,
elas valem muito mais,
que certos doces muito finos.

Terezinha de Jesus
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ida à piscina de Ribeirão

N

a EB/JI de Sapugal nunca se passa uma semana sem haver diversão.
A Associação de Pais, o Agrupamento, a Junta de Freguesia, os Pais e os Professores organizam-se de forma a proporcionar um leque variado de atividades com o objetivo de desenvolver todas as capacidades dos nossos alunos. Neste
sentido, é muito importante a expressão físico-motora. Todas as turmas usufruem de uma aula de natação na Piscina de
Ribeirão e é sempre uma festa. Desde a viagem com o Sr. Jorge no autocarro, onde cantam todo o caminho de Fradelos a
Ribeirão, até à aula dada pelo Professor Pedro, de Atividade Desportiva, que é sempre divertida, as crianças adoram este
dia!

“Anacleto no Consultório” na Casa das Artes

O

s alunos da EB de Sapugal do Agrupamento de
Escolas de Ribeirão aceitaram o convite feito

pela Autarquia e assistiram à peça de teatro ensaiada
e dramatizada por alunos da Educação Especial do
nosso Agrupamento que decorreu no Auditório pequeno da Casa das Artes, em Famalicão.
A peça de teatro intitulada “Anacleto no Consultório”
é uma comédia muito engraçada e fez-nos rir até chorar. Os atores estão de parabéns! Foi um espetáculo
maravilhoso e super divertido.
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ALUNOS DO 2.º ANO

provas de aferição 2017

R

ealizou-se, no passado dia 2 de maio, a primeira Prova de Aferição de Expressões Físico-Motoras para todos os
alunos de 2.º ano. A prova consistia em vários exercícios físicos, de ginástica e jogos orientados.

A Professora Ana Campos organizou o espaço destinado à realização da Prova de Aferição. A escola contou ainda com a
preciosa ajuda do Agrupamento que cedeu materiais, como o banco sueco e colchões, e ainda com a Associação de Pais,
que ofereceu os coletes para os alunos e auxiliou os professores na preparação desta prova que, como o esperado, correu
bem.
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concerto
presença marcante em Famalicão

O

s alunos de 3.º e 4.º anos das escolas de Sapugal e Centro Escolar maravilharam todos os presentes na Casa das
Artes, em Vila Nova de Famalicão, no passado dia 20 de março, pelas 19h.
Durante meses, os professores de música ensaiaram os alunos a tocar flauta e a cantar lindas canções. Acompanhados
por uma orquestra, os nossos alunos deixaram maravilhados todos os pais, familiares e professores presentes neste sarau
Estão de parabéns, os professores do CCM, os alunos, o Agrupamento de Escolas de Ribeirão bem como a Casa das
Artes em Famalicão que foi palco de um acontecimento artístico deveras importante e emotivo na vida de todos os que
nele participaram e a ele assistiram. Iniciativas como esta são de louvar, pois são extremamente valiosas para a formação
e sensibilização para a educação musical das nossas crianças.

54
REVISTA DEFINITIVA.indd 54

25-05-2017 09:09:45

Escola de Valdossos
A Professora Judite Azevedo

valorizar os meios de comunicação social

N

o âmbito do estudo dos meios de comunicação social, e como forma de promover o contacto direto com instituições
existentes no nosso concelho, os alunos de 3.º e 4.º anos da escola de Valdossos, no dia 16 de março, foram visitar
a Rádio/jornal Cidade Hoje.
Inicialmente, o Diretor, Rui Lima, explicou as fases de elaboração de um jornal e contou a história do surgimento do mesmo.
Seguidamente, os alunos foram para um estúdio da rádio e tiveram oportunidade de participar num programa em direto,
conversando com os locutores.
Foi uma visita muito pertinente e interessante, pois em casa os pais puderam ouvir o programa e também despertou o interesse pela leitura dos jornais regionais, quer pelos pais, quer pelos alunos. Assim, foi uma forma de se valorizar os meios
de comunicação locais.

promover a socialização

P

ara comemorar o dia do Pai, organizou-se uma atividade desportiva no Campo Desportivo de Fradelos com a
colaboração dos professores titulares de turma, professores
das A.E.C.’s, educadoras e assistentes operacionais. Os pais
foram recebidos na escola com uma canção alusiva ao seu
grande dia. A seguir, dirigiram-se ao campo onde participaram
em diversos jogos na companhia dos seus filhos.
Houve uma grande adesão por parte dos pais que se mostraram bastante satisfeitos com esta iniciativa. No final, os pais
dirigiram-se às salas dos filhos e receberam uma lembrança
que fora elaborada ao longo da semana.
Foi uma atividade muito divertida e interessante para pais e
filhos, pois permitiu promover a socialização e valorizar os afetos e a família.
http://www.cm-pvarzim.pt/
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quarto ano a crescer

rata-se de um projeto interdisciplinar no qual os alunos do 4.º ano têm a oportunidade de participar em atividades letivas de reforço e enriquecimento de conteúdos. Para tal, em alguns
casos, deslocam-se à escola-sede, com uma frequência que depende da compatibilidade entre os
horários dos vários intervenientes e o dos espaços físicos, com o objetivo de utilizar recursos não
disponíveis na sua escola de origem.
A Professora Filomena Campos

T

Atividade desenvolvida na disciplina de Educação Musical, pela turma A do 6.º ano, com as turmas
do 4.° ano do Centro Escolar de Ribeirão.

Em acordo com os objetivos deste projeto, concretizou-se uma aula, com a turma 4.ºB, de 25 alunos
deste agrupamento, explorando a dinâmica da construção de um aparelho ótico, Taumatrópio (brinquedo
animado por duas imagens, uma em cada lado do disco, que em movimento se parecem combinar numa
só imagem graças aos princípios da persistência da visão). Os alunos estiveram imediatamente bastante
atentos, entusiasmados e disponíveis para se enriquecerem ao desenvolverem um aparelho que promove
aptidões expressivas, técnicas e manuais. A colaboração do grupo de alunos da turma 7.ºI foi igualmente
extraordinária. Parabéns aos alunos pelo seu afinco e compromisso colaborativo!
A Professora Inês Rocha
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C

Clube de FERROMODELISMO

O Professor António Matos
Coordenador

Avança a construção dos módulos
Com o objetivo de permitir a montagem de um circuito
de forma cómoda em diversos espaços, o nosso clube vai avançar com a construção de um conjunto de
módulos. Este projeto vai ser criado com base nas regras “Maquetren”, possuindo as seguintes dimensões:
92cm x 41cm. A linha a utilizar vai ser a PECO 100,
devidamente balastrada.
Estes módulos vão assim permitir a participação em diversos encontros de ferromodelismo e levar este hobbie às diferentes escolas do Agrupamento aumentando
a visibilidade do nosso clube. Para a sua construção
o clube teve a fantástica ajuda da Associação de Pais
e Encarregados de Educação deste estabelecimento.

Encontro de Módulos em Lousado
Nos dias 20 e 21 de maio, os membros deste clube deslocaramse novamente ao Museu Ferroviário de Lousado para participar
em mais um encontro organizado pelo grupo de Módulos de
Comboios do Norte.
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Español

día de los enamorados
14 de febrero – Día de San Valentín
l pasado catorce de febrero, martes, los alumnos del séptimo curso de los grupos A y B de español celebraron el día

E

de San Valentín. Elaboraron cajitas con mensajes y decoraciones creativas.

Nosotros lo hemos pasado bomba y hemos desarrollado nuestra imaginación, así como hemos aplicado la lengua castellana que tanto nos gusta.
¡Nos encanta España y el Español!
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Español

día de la agrupación de las escuelas

¡Nos encanta el Español…!

E

l día 10 de marzo fue el día de nuestra
escuela y de todas las escuelas que

forman parte. Ha sido un día muy gracioso
para todos los alumnos y lo hemos pasado de
maravilla. Los alumnos del 8 curso del grupo
A de Castellano han presentado a los niños
dos canciones: “Ganas de aplaudir” y “Chu
chu ua Chu chu ua”.
Ha sido encantador mirar a los niños llenos
de alegría cuando cantaban y bailaban.
!Enhorabuena a todos los chicos participantes!
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concours
Lire et Découvrir

L

e 11 mai, dans le Centre de Documentation et d’Information (CDI) de notre collège, des élèves de 4ème ont participé au
concours “Lire et Découvrir” qui prétend célébrer le plaisir de lire et partager ce plaisir avec tous les participants. Cette

lecture à haute voix a comme principaux objectifs: promouvoir la lecture auprès de nos collégiens grâce à l’oralité, en metttant l’accent sur la sociabilité et le partage; favoriser la compréhension du texte et la maîtrise de la langue; aider
les jeunes lecteurs à choisir un livre, à en apprécier sa lecture et à le partager grâce à la lecture à voix haute.
Nos élèves ont lu un conte ou un livre à leur choix de la collection Lire en Français Facile (LFF), Éditions Hachette.
Le concours a commencé par une petite présentation de chacun, en français. Ensuite, chaque élève a présenté le livre ou
le conte lu. La participation de chacun a inclu la lecture d’un petit passage du conte ou du livre choisi.
À la fin, chaque participant a reçu un diplôme de participation, des petits gâteaux et un livre offert par la responsable du
CDI de notre collège.
Une expérience à répéter!
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concours
Lire et Découvrir
Témoignages de participants de 4ème B
- “J’ai adoré le concours! Cette expérience a été intéressante et éducative.” - Afonso
- “Pour moi, c’est une activité qui doit continuer l’année prochaine!” - Carlos
- “J’ai beaucoup aimé! C’était agréable et charmant!”- João Vale
- “Moi, j’ai adoré cette expérience! On apprend beaucoup et je pense que nous devons
continuer à lire parce que cela facilite la compréhension des textes en salle de classe.” - Clara
- “J’ai trouvé le concours éducatif et intéressant!” - Rúben
- “J’ai aimé cette expérience parce que le concours permet aux élèves d’explorer la langue et la
culture françaises et aussi d’apprendre plus de vocabulaire!” - Luís

Témoignages de participants de 4ème D
- “Ce concours a permis d’apprendre de nouvelles choses et de s’amuser!” - Ana Sofia
- “J’ai aimé participer et j’ai trouvé l’idée très intéressante!”- Paulo
“Un grand merci à tous ces élèves qui ont été brillants!
Bravo!”

La Professeure Isabel Rodrigues

“Contes” de Charles Perrault et “Peur sur la ville” de Adam
Roy sont deux des livres présentés lors du Concours.
“Pour motiver les adolescents et les amener à lire en français, la collection Lire en Français Facile vous présente des
histoires illustrées inédites, adaptées au niveau de langue des
apprenants et proche de leurs goûts et de leur centres d’intérêt.” Pour en savoir plus:

http://www.lire-en-francais-facile.com/la-collection-lff
ou CDI de ton collège.
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La communication et le NET

E

n cours de FLE, nous communiquons de diverses façons. Le tableau blanc et les livres (manuel et cahier d’activités) sont toujours présents, ainsi que les images, les cartes, les affiches, les gestes... mais nous utilisons

également le Net, surtout sur les tablettes du CDI, et à la maison sur nos ordinateurs ou téléphones portables, pour
nous entraîner ou simplement faire des recherches en cours pour nos travaux.
Si tu veux t’amuser et apprendre en même temps, tu peux aller sur Internet et jouer à pleins de jeux éducatifs et
pédagogiques qui vont t’aider à mieux connaître et à mieux parler la langue française. En cours de FLE nous en
avons visité beaucoup. Voici une liste de sites pour apprendre tout en t’amusant.

Pour les élèves de niveau 1

Pour les élèves de niveau 2

•

•

http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/le-present-des-verbes-en-er.html

•
•

•

https://quizlet.com/145480951/match

cais/grammaire-les-verbes-aller-et-venir

•

http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-

http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice•
•

•

https://fog.ccsf.edu/~creitan/q2adpos1.htm

•

http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-fran-

•

http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-fran-

•

http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-fran-

•

http://www.languagesonline.org.uk/French/ET2/U3/

•

http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/ecoutes/
journee.htm

http://www.francaisfacile.com/exercices/exercicefrancais-2/exercice-francais-58791.php

•

http://www.francaisfacile.com/exercices/exercicefrancais-2/exercice-francais-5646.php

•

Daily_Routine/1.htm
•

http://www.francaisfacile.com/exercices/exercicefrancais-2/exercice-francais-15288.php

cais/vocabulaire-les-loisirs-0?exercice=2
•

http://www.francaisfacile.com/exercices/exercicefrancais-2/exercice-francais-31770.php

cais/vocabulaire-les-loisirs-0?exercice=3
•

http://www.francaisfacile.com/exercices/exercicefrancais-2/exercice-francais-3646.php

cais/vocabulaire-les-loisirs-0?exercice=1
•

http://www.francaisfacile.com/exercices/exercicefrancais-2/exercice-francais-99198.php

http://www.francaisfacile.com/exercices/exercicefrancais-2/exercice-francais-45117.php

http://uregina.ca/~laninstit/HotPot/French/Elementaire/exercises/V/v042.htm

http://www.francaisfacile.com/exercices/exercicefrancais-2/exercice-francais-47162.php

•

francais-2/exercice-francais-48147.php

http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/dire-lheure-en-francais.html

•

cards/

http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-fran-

francais-2/exercice-francais-52169.php
•

https://quizlet.com/145480951/la-maison-flash-

http://www.francaisfacile.com/exercices/exercicefrancais-2/exercice-francais-48971.php

•

http://www.francaisfacile.com/exercices/exercicefrancais-2/exercice-francais-52446.php
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From Famalicão to the world: Sandy Kilpatrick
Confessions from the South, the new album
by Sandy Kilpatrick, is a homage to Portugal. In it we can notice how much Portugal
is already intrinsic to this Scottish artist who
has been living in Vila Nova de Famalicão
for over 15 years.
The main characteristic of his work is its
spirituality, supported by a strong connection to Nature, conjoining people and giving
birth to a message of hope.
On March 17th his ultimate work was presented. The presentation coincided with St.
Patrick’s Day, “a striking date from the Irish
imagery and which is entwined with Sandy
Patrick’s boundless universe”, referred the
press release.
In this new phase the artist is accompanied
by the band ‘The Origins Band’.

Confessions from the South
allegorically seeks to dismantle the idea of “walls of separation
and to build points of unity and hope, joining people through the
love to nature and humanism”.
Sandy Kilpatrick, Notícias ao Minuto
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100101 =1× 25 + 0 × 24 + 0 × 23 + 1× 22 + 0 × 21 + 1× 20 = 32 + 0 + 0 + 4 + 0 + 1 = 37
64

Comunicar com 0 e 1
Os computadores e outros aparelhos informáticos processam a informação na base binária, formada apenas com os números 0 e 1. Essa base revelou-se adequada, por interagir facilmente com os
circuitos eletrónicos associando a esses números os estados de desligado ou ligado. Cada 0 e 1
denomina-se um bit (termo derivado do inglês binary digit).
Na interação entre um utilizador e um computador, o primeiro passa a informação ao segundo, este
converte a informação para a base binária e processa-a nessa base, transmitindo depois a informação ao utilizador, convertida na linguagem deste.
Por exemplo, o número 37 na linguagem binária escreve-se 100101.

Concurso Canguru Matemático sem Fronteiras 2017
O Agrupamento participou mais uma vez no Concurso Canguru Matemático sem Fronteiras pretendendo-se, deste modo, estimular e motivar o maior número possível de alunos para a Matemática. Em
Portugal a organização deste concurso está a cargo do Departamento de Matemática da Faculdade
de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, com o apoio da Sociedade Portuguesa de
Matemática.
O Concurso “Canguru Matemático” contribui para a popularização e promoção da Matemática nos
jovens.

Desafio
O Ken e o Kin apenas se distinguem um do outro pelo facto de o Ken, às segundas, terças e quartas
feiras, mentir sempre e, nos outros dias, falar sempre verdade, enquanto o Kin, às quintas, sextas e
sábados, mente sempre e, nos outros dias, fala sempre verdade. Um dia, Alex encontrou-os e eles
disseram-lhe:
o primeiro - “Eu sou o Ken”
o segundo - “Eu sou o Kin.”
Quem era quem?
Em que dia Alex os encontrou?
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A MINHA

A TUA

A NOSSA ESCOLA!

N

o dia 17 de maio, a Escola Básica de Rbeirão recebeu os alunos do 4.º ano das Escolas do Agrupamento e os seus
pais para uma apresentação da Escola.

Os alunos puderam ficar a conhecer o trabalho desenvolvido nos Clubes de Música, Leitura e Teatro e ainda no Grupo de
Dança (parceria com o Groove).
A diversidade das atividades desenvolvidas pelo Clube de Música alegrou crianças e adultos.
A insatisfação da vida dos heróis das histórias representada pelo grupo de alunos que integram o Clube de Leitura, numa
peça original, e a excelência dos atores do Clube de Teatro divertiram a plateia.
A nossa ex-aluna, Inês Sá Ferreira, apresentou o testemunho sobre o seu percurso escolar na Escola Básica de Ribeirão,
deixando os professores emocionados e os novos alunos entusiasmados com o futuro.
Nesta edição da revista pudemos contar a participação da nossa ex-aluna Leonor Matos, finalista do curso de Ciências da
Comunicação, que entrevistou a nossa Diretora sobre os desafios que se colocam à Escola do século XXI.

“Esta Escola foi e será para
sempre um marco importante da
minha vida! “
“O desafio é hoje lançado, sejam
ainda melhores, deixem a vossa
marca na minha Escola!
Esta foi a Escola dois meus pais,
foi a minha, é hoje a da minha
irmã e será sempre a nossa
Escola.”
Inês Sá Ferreira
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p a t r o c í n i o s
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