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Ficha Técnica                                  

António Variações

Não consigo dominar
Este estado de ansiedade
À pressa de chegar
Pra não chegar tarde

Não sei do que é que eu fujo
Será desta solidão
Mas porque é que eu recuso
Quem quer dar-me a mão

Vou continuar a procurar
A quem eu me quero dar
Porque até aqui eu só...

Quero quem
Quem eu nunca vi
Porque eu só quero quem
Quem não conheci
Porque eu só quero quem
Quem eu nunca vi
Porque eu só quero quem
Quem não conheci
Porque eu só quero quem
Quem eu nunca vi

Nesta insatisfação
Não consigo compreender
Há sempre a sensação
De que estou a perder

Tenho pressa de sair
Quero sentir ao chegar
A vontade de partir
Pra outro lugar

Vou continuar a procurar
O meu mundo o meu lugar
Porque até aqui eu só...

Estou bem
Aonde não estou
Porque eu só quero ir
Aonde não vou
Porque eu só estou bem
Aonde não estou
Porque eu só quero ir
Aonde não vou
Porque eu só estou bem
Aonde não estou 
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Editorial                                                            A Directora: Iolanda Sobral Torres
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Férias e Lazer

Férias e lazer estão associadas, pois é, durante o período de férias, que as pessoas dispõem de tempo para 
descansar de toda a pressão a que estão sujeitas, ao longo de um ano de trabalho.

 A rigidez dos horários; a execução das tarefas inerentes à actividade profissional que se desempenha; os 
conflitos que nem sempre são fáceis de gerir, mas que se têm que enfrentar; as justificações a apresentar pela 
impossibilidade de comparecer ao trabalho; a justificação para o não cumprimento, se for o caso, dos objectivos 
impostos pelos superiores… todos estes factores originam um grande desgaste físico e mental.

Para aliviar todo este stress chegam as férias que vão permitir descomprimir, aliviar a pressão a que se está 
sujeito, ao longo do ano de trabalho. 

Cada um pode gerir o seu tempo como entender; com imaginação, aproveitando todos os momentos para de-
senvolver actividades que saem da sua rotina e que lhe proporcionarão prazer. O importante é que, ao acordar, 
sinta que o aguarda um dia em que pode estar disponível para a família e para si, sem estar sujeito ao cumpri-
mento de horários, em que o lema é o descanso físico e, sobretudo, mental.

 
Na praia, no campo ou na cidade, encontrar-se-ão inúmeras actividades de lazer: cinema; concertos; passeios 

ao ar livre; reuniões familiares ou com amigos; leitura; recolhimento espiritual, enfim, cabe a cada pessoa en-
contrar o melhor meio para o seu bem-estar.

Assim, desejo a toda a comunidade educativa umas férias retemperadoras, de forma a que o regresso ao tra-
balho aconteça serenamente e com tranquilidade.

Boas Férias!
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A vida é uma experiência formidável da qual nem sempre sabemos extrair toda a riqueza.
Já paraste para pensar como distribuis o teu tempo ao longo do dia? O que fazes quando não estás na escola 

nem a dormir?

O tempo livre é fundamental para manter o nosso corpo e a nossa mente sãos e activos. Podes não fazer 
absolutamente nada, deitar-te no sofá, e deixar passar as horas ou aproveitar para te divertires, estar com os 
amigos, enriquecer-te um pouco como pessoa. Isso depende absolutamente de ti.

Antes de falarmos de ócio e tempo livre, devemos distinguir estes dois termos. O tempo livre é o tempo dispo-
nível, aquele que não utilizamos para estudar, trabalhar, comer ou dormir. Trata-se do tempo que está à nossa 
disposição e que podemos utilizar adequadamente ou não.

O conceito de ócio é equívoco. O termo alude a alguém passivo e, etimologicamente, negócio é a negação do 
ócio: “não-ócio”.

No entanto, o ócio é a parte do nosso tempo livre que utilizamos para nos enriquecermos como seres huma-
nos. Ócio é ver um filme no cinema, ensaiar com o teu grupo de música, jogar futebol com os amigos, ou seja, 
realizar uma actividade apenas para passar bem o tempo.

Também é ócio passar uma tarde sem fazer absolutamente nada, mas se passares os dias à frente da televi-
são a assistir a todos os programas ou à frente do computador a jogar, não aprendes a relacionar-te nem a estar 
mais saudável.

Procura alternativas de ócio no local onde vives: associações desportivas, grupos musicais, grupos de teatro, 
museus, bibliotecas… Mesmo que haja pouca oferta, o importante é que tu e os teus amigos a utilizeis.

Sugestões:
Ir ao teatro, ver uma exposição ou dar um passeio em contacto com a natureza são actividades com que podes 

ocupar o teu tempo de ócio. Deves recordar que cultura não é só aquilo que o Homem sabe, mas também o que 
o Homem faz.

Casa das artes - http://www.casadasartes.blogspot.com/
Casa de Camilo - http://www.camilocastelobranco.org/
Museu Bernardino Machado - http://www.bernardinomachado.org/
Ciclovia de Famalicão - http://www.cm-vnfamalicao.pt/desporto/ciclovia.php

 

“Educação para o Ócio”                                                           Professora: Rosa Vale
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Na actualidade verifica-se uma nova estratificação do poder, onde o conhecimento tem um papel com atri-
butos semelhantes à posse de terra, verificada na Sociedade Pré-Industrial, e o da maquinaria na Sociedade 
Industrial.

O conhecimento “ foi, é, e será” essencial para o funcionamento de qualquer sociedade, porque é necessário 
para o controlo social e o curso das inovações e mudanças, mas nesta Sociedade Pós-Industrial emergente, pro-
lifera o predomínio da teoria sobre o empirismo. O fio condutor para esta mudança centra-se no conhecimento 
teórico, como recurso estratégico e princípio fundamental da sociedade.

O conceito de Sociedade Pós-Industrial realça a importância central do conhecimento teórico como espiral 
criadora à volta da qual se organizará o desenvolvimento económico e a estratificação da sociedade.

Neste universo povoado de postos de trabalho de natureza profissional ou técnica, onde são exigidos um de-
terminado grau de educação especializada ou superior, é premente uma constante actualização académica, ou 
especialização, para enfrentar as contínuas mutações de mercado. Neste âmbito, o sociólogo italiano Domenico 
De Masi (2000), apregoa conceitos relacionados com um estilo de vida que valoriza o estudo e o lazer. De Masi 
defende a tese da riqueza, na Sociedade Pós-Industrial, provir da ciência e da arte. 

Na sociedade Pós-Industrial, os países ricos produzem “ideias” porque são mais rentáveis e menos poluentes 
que os bens materiais. Os países do Terceiro Mundo recebem as fábricas de bens materiais, porque a mão-de-
obra é mais barata e as leis de protecção do meio-ambiente são mais fáceis de contornar. 

Em relação ao tipo de empresas que produzem bens imateriais (valores, serviços, informação, estética), as 
quais dependem da criatividade para sobreviver na ferocidade de mercado, este sociólogo aconselha a reformu-
lação das regras de controlo de produção intelectual, porque todo o tipo de controlo provoca o stress inibidor da 
criatividade.

De Masi defende a osmose entre as “três etapas da vida”, o estudo, o trabalho e o tempo livre, que actualmen-
te ainda andam separadas. Como tempo livre, ou lazer, entende este sociólogo, o direito ao tempo, ao espaço, ao 
silêncio e à segurança.

“ (…) a plenitude da actividade humana é alcançada somente quando nela coincidem, se acumulam, se exal-
tam e se mesclam o trabalho, o estudo e o jogo; isto é, quando nós trabalhamos, aprendemos e nos divertimos, 
tudo ao mesmo tempo.” (De Masi, 2000)

 

“Três Etapas da Vida”                                               Professor: Luís Alberto
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“Leituras e Afins”

CLUBE ESCRIBOMANIAS

O Clube Escribomanias iniciou as suas actividades em Outubro de 2009, com o objectivo de promover a es-
crita de uma forma criativa e divertida.

No primeiro período construímos um calendário de Natal. Propusemos tarefas para cada dia do mês de De-
zembro, alusivas à época natalícia.

No segundo período, elaboramos poesias cheias de cor e fantasia, em homenagem à Primavera e à Páscoa.
Neste período terminaremos com uma actividade/exposição relacionada com as férias de Verão.
Gostámos muito de participar neste Clube. Aprendemos novas técnicas de escrita e verificámos que mesmo 

os que têm mais dificuldades conseguem, de uma forma simples, escrever com alguma imaginação.
O nosso desejo é continuar no próximo ano, com novos desafios de escrita.
Esperámos que apareças para aumentar o número de escritores. Vais ver como é divertido!

Os alunos do Clube 

FÓRUM DE LEITURA

No dia 23 de Março das 14h às 16h, na sala de Música, decorreu um Fórum de Leitura, dinamizado pelas 
professoras Ana Paula Pinto e Olga Almeida.

No Fórum estiveram presentes alunos dos vários anos de escolaridade, desde o 4º ano ao 9º ano. Estiveram 
ainda presentes alguns professores e a Presidente do Conselho Executivo, que também participaram na apre-
sentação de livros.

No início, vimos um power point sobre a importância da leitura. Quando acabou, a professora Olga mostrou-
nos vários tipos de livros quer para crianças, quer para adultos. Disse-nos que o leitor pode ser atraído pelo 
livro de diversas maneiras: pelo título, pela capa, pelo formato, pelas ilustrações, … De todos os que achei mais 
engraçados foram: uma chávena e um pires com versos de Luís de Camões sobre Inês de Castro e o livro que 
abria em 3 dimensões.

Cada aluno e cada professor apresentou o livro que escolheu. Foram apresentados livros muito interessantes, 
tais como: “Crepúsculo”, “ A Lua de Joana”, “Uma Aventura”, … e muitos outros.

Apresentei um bom livro “ A Lua de Joana”. Por coincidência a professora Aurélia, coordenadora da bibliote-
ca, escolheu o mesmo livro. Notei que cada um falava com muito entusiasmo sobre a leitura. Saímos do Fórum 
ainda mais enriquecidos e com vontade de continuar a viajar e a sonhar com o nosso amigo LIVRO

Rui Sousa 5º A
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Era uma vez uma folha de papel que estava sempre 
sozinha. Um dia encontrou mais folhas e começaram 
a conversar:

- Olá!
- Quem és tu? -perguntaram as outras folhas.
- Eu sou uma folha de papel, mas não tenho ami-

gos. Por isso ando à procura de um amigo.
-Oh! Vais passar a ser nossa amiga.
- Que bom! -exclamou a folha de papel.
-O que é que tens aí? -indagaram as outras folhas.
-O quê? Isto? - São letras. Só não sei para que ser-

vem.
- E tu, para que tens uma coisa tão colorida e boni-

ta? -perguntou a folha a uma das outras.
- É uma imagem.
A folha de papel pensou, pensou e por fim disse:
- Já sei! Se nos juntarmos pode ser que dê alguma 

coisa. Precisamos de alguém que nos ajude.
- Eu conheço a senhora capa. Talvez ela possa aju-

dar- afirmou uma das folhas - Tem três nomes: de 
frente chama-se capa, pela parte de trás chama-se 
contracapa e de lado é lombada.

Todas concordaram. Começaram a colocar-se por 
ordem e no fim ficaram coladas à nova amiga capa, que 
tinha três caras. Por fim deram um nome ao grupo:

- A partir de agora somos todas amigas e vamos 
chamar-nos LIVRO.

Miguel Magalhães, 5º A

“Leituras e Afins”

O POEMA

O poema é um mundo de palavras que vêm da nos-
sa imaginação

É a alegria das letras escritas em papel
É uma brincar com as palavras livremente
É flutuar na imaginação
Viajar na fantasia
Navegar num mar de palavras
É uma forma de exprimir os nossos sentimentos.

Trabalho colectivo da turma 5º A

O POEMA

O poema é um modo de sonhar a escrever
Transporta-nos para uma dimensão que foge à re-

alidade
É fantástico, serve para pensarmos em coisas que 

não existem
É uma maneira de olhar o mundo
Que nos faz sonhar
Liberta a imaginação
O poema é um brincalhão.

Trabalho colectivo da turma 5º E
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“Leituras e Afins”

O amor - Leitura Recreativa

Um menino não aprendia a palavra amor. 
Não tinha jeito.

Então a professora mandou-o encher todas as 
folhas do caderno com amor, amor, amor.

Chegou o dia da prova e o menino escreveu 
Roma.

Riscou e reescreveu mora.

Rabiscou e tentou de novo omar.

Borrou tudo, não teve mais espaço para escre-
ver.

Tirou zero e foi reprovado. Aí percebeu: quem 
erra muito no amor vive aborrecido.

Maria Angélica de Oliveira, 
Histórias de Crocodilos

Texto seleccionado pelos alunos 
da T1-1ºano da EB1 do Souto - Fradelos

Liberdade para fazer

As actividades que eu quiser, 

Zás, não vou parar de brincar…

Entreter-me com os meus amigos,

Rir, jogar e sonhar.

EB1 de Lousado  - Edifício de baixo 
2º ano  | 3º ano 
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“Leituras e Afins”

O Lazer

O trabalho é importante
Mas o melhor vem a seguir
O descanso e o repouso
É que nos fazem sorrir !!

Nas aulas aprendemos muitas coisas
Que nos ajudam a crescer
No intervalo brincamos e conversamos
E viva !! viva!! o Lazer

Poesia colectiva da turma 3º C
E.B. 1 Santa Ana

Nos nossos tempos livres

Nos nossos tempos livres, vamos…
Saltar à corda, 
Andar de baloiço,
Andar de bicicleta,

Jogar à macaca,
Jogar futebol, 
Brincar com o computador Magalhães, 
Brincar com os gatinhos e o cão,
Jogar às cartas,
Rezar ao Jesus,

Tratar das flores,
Dar carinho aos adultos e velhinhos,
Ajudar a mãe a cuidar da casa
E SER FELIZ! 
     
E.B. 1 de Santa Ana 1ºB
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“Leituras e Afins”

Gosto de Teatro

O Teatro é uma forma de expressão.

As relações humanas são estruturadas em forma 
teatral: o uso do espaço, a linguagem do corpo, a esco-
lha das palavras e a modulação das vozes, o confronto 
de ideias e paixões, tudo o que se faz num palco, faze-
mos na nossa vida: Nós somos o teatro!

O actor interpreta no palco aquilo que nós quere-
mos fazer na vida, mas temos vergonha. O que no dia-
a-dia é um absurdo, no palco é natural, cómico. Ten-
tam sempre dar a entender, que se podem mudar as 
coisas com pequenos gestos.

Actuar, é a arte de viver num mundo, onde tudo se 
pode.

Clube de Teatro “Duques e Cenas”, professoras: 
Lurdes Oliveira, Esmeraldina, Rosa Portela e aos nos-
sos pequenos “Grandes Actores”, parabéns pelo exce-
lente trabalho, é um privilégio trabalhar com vocês.

Coisas de que gosto, acho graça ou recomendo:

Teatro de Marionetas do Porto 
(www.marionetasdoporto.pt/);

Festival internacional de cinema – 17º curtas de 
Vila do Conde (de 4 a 12 de Julho 2009);

Festivais de Verão, andanças 2009 (de 3 a 9 de 
Agosto 2009);

Bookcrossing, objectivo é transformar o mundo in-
teiro numa biblioteca, 

(www.bookcrossing-portugal.com).
       

 
Auxiliar de Acção Educativa: Sandra Escudeiro

Eu quero ser…

- Quero ser um menino,
Para fazer o pino…

- Ai queres ser um menino?
Então põe-te fino!

 Andreia e José Pereira

- Quero ser um pássaro, 
com penas a  brilhar…

- Ai queres ser um pássaro?
Parece que estás a brincar!

Helena e Renata

- Quero ser um crocodilo, 
Para poder nadar…

- Ai queres ser um crocodilo?
Então começa por te lavar.

- Quero ser uma águia 
Para poder voar…

-Ai queres ser uma águia? 
Então começa por te pentear.

- Quero ser um golfinho,
Para te dar um filhinho.

-Ai queres ser um golfinho?
Então começa por fazer um ninho.

Nuno e Ricardo

EB1 Barranhas Nº 1  | Vilarinho das Cambas | 
2º Ano da Professora Goreti
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“Leituras e Afins”                                                                                                                         

A é a Andreia,
Que ficou presa numa teia.

B é o Bruno,
Que deu pancada no Nuno.

C é a Catarina,
Que tem cara de gelatina.

D é o Diogo,
Que caiu na lama e encontrou um jogo.

E é a Elisa,
Que voa como a brisa.

F é a Fatinha,
Que escorrega na pinha.

G é o Gonçalo,
Que caiu do cavalo.

H é o Hugo 
Que come um texugo.

H é a Helena,
Que parece uma pena.

I é a Isabel
Que gosta do Miguel.

J é o João
Que caiu no caldeirão.

L é a Luana,
Que escorrega na banana.

Abecedário Maluco de NomesAbecedário Maluco de Nomes

M é a Mariana, 
Que voava numa cama.

N é o Nuno,
Que tem o jogo do uno.

O é a Olga,
Que hoje está de folga

P é a Paula 
Que ontem não veio à aula.

Q é o Quim,
Que anda parece um pinguim.

R é Renata 
Que sujou o nariz na nata.

S é a Soraia,
Que picou o pé na praia.

T é o Tiago,
Que se veste de Rei Mago.

U é o Urbano, 
Que pinta o pano.

V é a Vitória
Que picou a Gloria. 

X é o Xavier,
Que come chouriço com a colher.

Z é o Zé
Que tem orelhas de chimpanzé.

ABCDEFGHIJL
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“KENKEN”

Lazer na WEB

www.exploratorium.edu

www.flashcan.com

www.lego.com

KENKEN: UMA BOA ALTERNATIVA AO SUDOKU

Sendo o cálculo mental uma vertente da aprendizagem matemática em que os alunos revelam grandes difi-
culdades, apresentamos aqui uma boa forma de o exercitar.

Trata-se de um jogo com algumas semelhanças com o sudoku, mas onde deverão ser efectuadas as operações 
matemáticas para se proceder ao preenchimento dos puzzles. O nome deste jogo é “KENKEN” e promete fazer 
furor entre os adeptos deste tipo de passatempos.

REGRAS DO KENKEN: 

• Escolhe o tamanho da grelha (4x4,  5x5,  6x6,  7x7,  8x8 ou 9x9).
• Preencher os números de 1 até ao número do tamanho da grelha (4 a 9).
• Não repetir o número nem na linha nem na coluna.
• Os números fortemente delineados ( de contorno com linha grossa) em cada conjunto de quadrados, chama-
das gaiolas, devem combinar (em qualquer ordem) para produzir o número alvo no canto superior, utilizando 
a operação matemática indicada.
• As gaiolas com apenas um quadrado devem ser preenchidas com o número alvo no canto superior.
• Um número pode ser repetido dentro de uma gaiola, desde que não se encontre na mesma linha ou colu-
na.

Exemplo:

Podes jogar o KENKEN na Internet em: http://www.kenken.com/playnow.html



13Ju
nh

o 
20

09

 

“Matemática com Graça”                                              Professor: Jorge Dias

O Manelinho está muito mal na Matemática. Os pais já tentaram tudo: explicações, brinquedos educativos, 
centros especializados, terapia, nada adiantou. Então, ouvem dizer que há uma escola de freiras no bairro que 
é muito boa, e resolvem fazer mais uma tentativa.

 
No primeiro dia, o Manelinho volta para casa com a cara séria e vai direito para o quarto, sem sequer cum-

primentar a mãe. Senta-se na escrivaninha e estuda. Estuda sem parar. A mãe chama-o para jantar. Ele janta 
muito depressa e volta imediatamente aos estudos. A mãe nem acredita. Isto passa-se durante algumas sema-
nas.

 
Um dia, o Manelinho volta para casa com a caderneta, que entrega à mãe. Nota 5 a Matemática! A mãe não 

se contém e pergunta:

- Filho, diz lá o que te fez mudar assim? Foram as freiras?
O Manelinho balança a cabeça negativamente.

- O que foi, então? - insiste a mãe - Foram os livros, a disciplina, a estrutura de ensino, o uniforme, os colegas, 
O QUE FOI? 

O Manelinho olha para a mãe e diz:

- No primeiro dia, quando eu vi aquele senhor pregado no sinal de mais, percebi logo que elas não estavam 
a brincar...

        
        CARTOON



 

“Síndrome de Asperger  / Autismo”                           Professora: Maria José Miranda

Considera-se que a Síndrome de Asperger é um transtorno dentro do Autismo, pelo qual se denomina 
em muitas ocasiões Autistas de Alto Rendimento, aos que sofrem dessa síndrome.

A Síndrome de Asperger tem-se diferenciado muito recentemente do autismo típico e existe pouca in-
formação sobre o prognóstico dessas crianças. Não obstante, considera-se que, comparado com jovens com 
outras formas de autismo, poderão com maior probabilidade converter-se em adultos independentes, com 
uma vida absolutamente normal. 

Frequentemente, quando são adultos, têm um trabalho ou profissão relacionados com suas áreas de 
interesse especial, podendo ser muito competentes

AUTISMO

- Coeficiente intelectual geralmente abaixo do 
normal.
- Normalmente o diagnóstico  realiza-se antes 
dos 3 anos.
- Atraso no aparecimento da linguagem.

- Cerca de 25% são não-verbais.
- Gramática e vocabulário limitados.
- Desinteresse geral nas reacções sociais. Não 
desejam ter amigos.

- Um terço apresenta convulsões.

- Desenvolvimento físico normal.
- Nenhum interesse obsessivo de “alto nível”.
- Os pais detectam problemas por volta dos 18 
meses de idade.
- As queixas dos pais são os petardos da lingua-
gem.

ASPERGER

- Coeficiente intelectual geralmente acima do   
normal.
- Normalmente o diagnóstico realiza-se depois 
dos 3 anos.
- Aparecimento da linguagem em tempo nor-
mal.
- Todos são verbais.
- Gramática e vocabulário acima da média.
- Interesse geral nas reacções sociais. Desejam 
ter amigos e sentem-se frustrados pelas suas di-
ficuldades sociais.
- Incidência de convulsões igual ao resto da po-
pulação.
- Desenvolvimento físico normal.
- Interesses obsessivos de “alto nível”.
- Os pais detectam problemas por volta dos dois 
anos e meio.
- As queixas dos pais são os problemas de lin-
guagem, ou em socialização e conduta.
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“Brincar com a Matemática”

A Matemática é muito divertida. Com a Matemática podemos fazer contas, conhecer os números, aprender 
as tabuadas, conhecer as formas...

A Matemática ajuda-nos a passar o tempo de uma boa forma, pois podemos fazer jogos, resolver e inventar 
problemas engraçados, elaborar construções com as formas, montar puzzles e muitas mais coisas.

Os meninos com a Matemática podem brincar e ao mesmo tempo aprender coisas novas. Assim aprende-se 
de forma diferente e lúdica.

Um bom passatempo para as horas livres pode ser a realização de actividades de Matemática.
Os números são nossos amigos porque ajudam-nos ao longo da vida a enfrentar diferentes situações.

Texto colectivo realizado pelos alunos da turma 2 do 2.º ano da E.B.1/J.I. de Valdossos - Fradelos  

Aqui estão algumas actividades lúdicas 
realizadas pelos alunos do 2.º ano da turma 
2 da E.B.1/J.I. de Valdossos – Fradelos.

Mãos à obra! Diverte-te!!

Encontra as seguintes palavras na sopa 
de letras e rodeia-as.

Amor     Carinho     

Amizade     Bondade

Solidariedade     Partilha    

Valores     Respeito

Encontra a palavra pirata presente em 
cada frase e risca-a.

Crescer a brincar é bom quando os amigos são fa-
zem verdadeiros.

Com carinho ajudo os meus colegas nas tarefas ga-
ragem escolares.

Respeitar as diferenças é importante para uma boa 
conveniência convivência.

Na escola aprendo coisas diversificadas começa e 
interessantes.

Os amigos alegram o recreio com as suas chinelos 
brincadeiras.

Jogar é essencial para a comida obtenção de um 
belo sorriso.

Na coelhos família encontra-se paz, amor, carinho 
e compreensão.

Contar adivinhas e anedotas é uma enorme encan-
to diversão.

Fazer exercício físico moinho é bom para encon-
trarmos a saúde.



 

“Síndrome de Asperger  / Autismo”                           Professora: Maria José Miranda

Considera-se que a Síndrome de Asperger é um transtorno dentro do Autismo, pelo qual se denomina 
em muitas ocasiões Autistas de Alto Rendimento, aos que sofrem dessa síndrome.

A Síndrome de Asperger tem-se diferenciado muito recentemente do autismo típico e existe pouca in-
formação sobre o prognóstico dessas crianças. Não obstante, considera-se que, comparado com jovens com 
outras formas de autismo, poderão com maior probabilidade converter-se em adultos independentes, com 
uma vida absolutamente normal. 

Frequentemente, quando são adultos, têm um trabalho ou profissão relacionados com suas áreas de 
interesse especial, podendo ser muito competentes

AUTISMO

- Coeficiente intelectual geralmente abaixo do 
normal.
- Normalmente o diagnóstico  realiza-se antes 
dos 3 anos.
- Atraso no aparecimento da linguagem.

- Cerca de 25% são não-verbais.
- Gramática e vocabulário limitados.
- Desinteresse geral nas reacções sociais. Não 
desejam ter amigos.

- Um terço apresenta convulsões.

- Desenvolvimento físico normal.
- Nenhum interesse obsessivo de “alto nível”.
- Os pais detectam problemas por volta dos 18 
meses de idade.
- As queixas dos pais são os petardos da lingua-
gem.

ASPERGER

- Coeficiente intelectual geralmente acima do   
normal.
- Normalmente o diagnóstico realiza-se depois 
dos 3 anos.
- Aparecimento da linguagem em tempo nor-
mal.
- Todos são verbais.
- Gramática e vocabulário acima da média.
- Interesse geral nas reacções sociais. Desejam 
ter amigos e sentem-se frustrados pelas suas di-
ficuldades sociais.
- Incidência de convulsões igual ao resto da po-
pulação.
- Desenvolvimento físico normal.
- Interesses obsessivos de “alto nível”.
- Os pais detectam problemas por volta dos dois 
anos e meio.
- As queixas dos pais são os problemas de lin-
guagem, ou em socialização e conduta.
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“Gestão Doméstica com o recurso ao Magalhães”

O projecto “Gestão Doméstica com o recurso ao Magalhães” vem de encontro ao actual programa 
e-escolinhas. 

O Magalhães e a sua aplicabilidade nas escolas do 1º ciclo estiveram na base desta ideia. Assim, é 
nosso objectivo a elaboração de uma aplicação informática intuitiva que possa ser utilizada no Maga-
lhães e que permita a concretização de uma gestão financeira doméstica. 

Face à actual crise económica que atravessamos, parece-nos importante iniciar uma didáctica eco-
nomicista nos mais jovens. Esta didáctica poderá ser alargada à família numa exploração conjunta “do 
trabalho iniciado na sala de aula” e que seguiu como “trabalho de casa”. 

Este projecto baseia-se essencialmente na construção e exploração de uma aplicação informática 
intuitiva de GESTÃO DOMÉSTICA.

http://gestaomagalhaes.blogspot.com/
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“Sarau cultural da Biblioteca”                   A Coordenadora da BE: Aurélia Azevedo

Danças, poesia e teatro encantam miúdos e graúdos

No dia 29 de Maio a Biblioteca assinalou o décimo aniversário da integração na Rede das Bibliotecas Escola-
res com um espectáculo de poesia, dramatização e dança que envolveu alunos do 5º ao 9º ano.

Durante a noite foram recordados alguns dos melhores momentos da última década. A equipa educativa 
recordou como ajudar os alunos a descobrir o prazer da leitura, fora uma tarefa difícil, mas estimulante e pro-
veitosa. Ver os alunos chegar à escola tão pequeninos e inseguros e dar-lhes a conhecer o mundo da Biblioteca, 
da leitura, do estudo, da investigação, da multimédia, da representação, tem sido a sua missão. A descoberta 
do mundo fantástico da leitura, o seu crescimento físico e intelectual, sempre amparados pelos livros com quem 
partilham as melhores aventuras, a quem tratam como amigo e a quem recorriam nos seus trabalhos escolares 
foi, de facto uma experiência compensadora. Fizeram-se homens e mulheres responsáveis, autónomos, instruí-
dos e cultos. Hoje tornaram-se melhores cidadãos e isso enche de orgulho a equipa da BE, porque a escola educa 
também para os valores e para a cidadania.

O espectáculo iniciou com poesia, seguida de um teatro de sombras chinesas baseado na fábula de Esopo ” 
O Corvo e a Raposa”, depois houve um momento de crítica aos costumes através de um teatro de marionetas 
humanas “ O compadre rico e o compadre pobre”. A temática do amor na Literatura foi abordada de forma 
magistral pelo grupo de Danças Urbanas que preparou a sua actuação baseada na obra “Amor de Perdição” de 
Camilo Castelo Branco: a intensidade emocional desta obra foi transportada para o palco e todos se comoveram 
com esta inesquecível história de amor. A dramatização do Adamastor trouxe ao palco o mundo imaginário das 
figuras mitológicas. As Danças Urbanas actuaram uma segunda vez com a música “Só malucos”, do grupo por-
tuguês Black Company, que revelou mais uma vez a expressividade destas jovens através de uma coreografia 
arrebatadora.

Todos os presentes se deixaram envolver no espírito da magia dos livros e dos seus heróis, todos apreciaram 
o espectáculo e se sentiram mais felizes ao levarem para casa o mundo fantástico dos livros dentro de si.
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Notícias SOltas

Escola E.B. 2,3 de Ribeirão promove inter-
câmbios de alunos

Em Abril, alunos da Escola E.B .2,3 de Ribeirão 
participaram nos intercâmbios com Holanda e Fran-
ça, integrados nas actividades desenvolvidas pelo Clu-
be de Línguas Estrangeiras – Vertente Intercâmbios. 
Há três anos que este estabelecimento de ensino tem 
vindo a apostar nos intercâmbios entre alunos. Cons-
cientes de que actividades deste género são profícuas 
por aos alunos que nelas participam e à comunidade 
escolar, uma equipa de professores decidiu dar conti-
nuidade ao projecto que teve o seu início com o Projec-
to Comenius. 

Este ano, foram dois os grupos de alunos portugue-
ses que puderam usufruir desta experiência ímpar. 
Assim, em Abril, 22 alunos rumaram até ao país das 
tulipas e 13 foram até Dunkerque, no norte da França, 
já muito perto da Bélgica.

A estada durou cerca de uma semana e, na generali-
dade, foi frutífera para ambas as partes, pois permitiu 
não só desenvolver as competências linguísticas dos 
nossos alunos que tiveram de exprimir-se em língua 
inglesa e francesa, assim como aprofundar e descobrir 
aspectos culturais e tradicionais.

Em Maio, aos alunos da E.B. 2,3 de Ribeirão rece-
beram, por sua vez, os seus correspondentes holande-
ses e franceses. A recepção foi calorosa.

Seguiu-se um churrasco nas instalações da E.B. 2, 
3 de Ribeirão. Os pais esmeraram-se e o primeiro jan-
tar em Portugal foi um sucesso e muito elogiado por 
todos e, em particular, pelos professores holandeses 
e franceses que comprovaram a tradição de bem re-
ceber, à boa maneira portuguesa. As mesas estavam 
recheadas de salgados, iguarias tipicamente portu-
guesas, fruta variada e muitos doces que deliciaram 
os presentes.

Estava criada a empatia que viria a desenvolver-se 
no decorrer da semana entre portugueses e estrangei-
ros e que se confirmou na hora da partida com lágri-
mas de ambas as partes…

De 10 a 17 de Maio, 79 alunos (46 estrangeiros e 33 
portugueses) assim como 5 professores estrangeiros 
(3 franceses e 2 holandeses), sempre acompanhados 
por, pelo menos, dois dos 5 professores que compõem 
a equipa de professores portugueses responsáveis por 
este projecto, participaram em actividades diversas 
constantes de um vasto programa que também pre-
tendeu dar a conhecer um pouco do Norte de Portugal 
e da nossa região em particular.
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Notícias SOltas

A semana iniciou-se com uma recepção por parte 
do Grupo de Dança da Escola E.B. 2,3 de Ribeirão, sob 
o olhar sempre atento da professora Vera Lopes - do-
cente responsável por este grupo. No final da actua-
ção, a professora Iolanda Sobral Torres – Presidente 
do Conselho Executivo – deu as boas-vindas a alunos 
e professores.

Do programa constaram ainda uma visita guiada 
à escola e um pedipaper pelas ruas de Vila Nova de 
Famalicão.

As actividades prosseguiram com uma ida até Vila 
do Conde, para desfrutar da praia; de  um dia bem 
passado no DiverLanhoso, situado a alguns quilóme-
tros de Braga, e um dos maiores parques de aventura 
da Europa  - o espaço ideal para a prática de despor-
to aventura, com inúmeras actividades, desde o ar à 
água e onde todos puderam praticar alguns desportos 
radicais. 

Do programa constou ainda um dia solarengo na 
capital do Norte com ida às Caves do Vinho do Porto e 
um passeio pelo rio Douro que incluiu uma passagem 
pelas setes pontes. 

O programa possibilitou ainda uma visita guiada 
em inglês às instalações da empresa Vieira de Castro 
–Produtos Alimentares SA de Vila Nova de Famali-
cão.  Esta visitada foi particularmente importante, 
uma vez que, este ano, o projecto desenvolvido pelos 
alunos estrangeiros estava subordinado ao tema da 
alimentação. Além disso, todos apreciaram a visita às 
instalações desta empresa nacional não só pela forma 
como foram recebidos, mas também pelas lembranças 
que receberam.

A sexta-feira foi reservada a actividades na esco-
la. Ateliers de pintura, modelagem e culinária, assim 
como momentos dedicados ao futebol, à dança, ao xa-
drez e à horticultura permitiram não só um convívio 
salutar como possibilitaram desenvolver competências 
várias, incluindo as relacionadas com o uso da língua 
oficial dos intercâmbios – a língua inglesa. 

Este ano, a língua francesa também se ouviu com 
frequência na E.B. 2,3 de Ribeirão, pois os Franceses 
preferiram expressar-se na sua língua materna com 
os seus correspondentes portugueses, cumprindo-se 
assim um dos objectivos do intercâmbio realizado com 
França: desenvolver nos alunos portugueses as com-
petências inerentes à aprendizagem desta língua es-
trangeira.
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E.M.R.C… EM AVENTURA…

Nos dias 27 e 28 de Abril os alunos do 8º ano fora 
a Seia, quinta do Crestêlo, à procura da vivência in 
loco do tema “ O gosto pela Aventura”, demonstrando, 
assim, uma outra forma de fazer e viver a escola.

Como tem sido apanágio desta visita, reinou a boa 
disposição, a alegria, o convívio fraterno. Recebidos 
pela simpatia e competência da Equipa de animado-
res da Quinta do Crestêlo, os nossos alunos viveram 
experiências inesquecíveis.

Os professores de EMRC congratulam-se pelo ex-
celente comportamento demonstrado por todos os alu-
nos, cumprindo sempre as regras estabelecidas e pela 
colaboração dos Docentes Manuel Vieira e Alexandri-
na Carneiro, no apoio à visita de estudo.

Uma vez mais a nossa escola deixou uma imagem 
de respeito e educação, facto que muito nos alegra.

Os professores e os alunos estão, realmente, de pa-
rabéns.

E.M.R.C E GEOGRAFIA EM ESCOLA…

Nos passados dias 23 e 24 de Abril o Grupo disci-
plinar de EMRC juntamente com o grupo Disciplinar 
de Geografia, deslocaram-se à capital na busca de, por 
um lado, sensibilizar os alunos do 9º ano para o respei-
to e tolerância religiosa, procurando conhecer as ou-
tras religiões do mundo, para assim conseguirem uma 
melhor identidade religiosa.

Por outro lado, procurou-se a interdisciplinaridade 
visitando o Planetário e o Instituto Nacional de Mete-
orologia, para desta forma motivar os alunos para os 
conteúdos leccionados na disciplina de Geografia.

Boa disposição, responsabilidade, enriquecimento 
e respeito foram as palavras de ordem desta visita.

Foi com orgulho que nos apresentamos nos diferen-
tes locais da visita com a imagem de gente respeitado-
ra e educada.

Os professores e os alunos estão de parabéns.

Notícias SOltas
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MOSTRA GASTRONÓMICA

A turma 1 DO CURSO EFA B3 organizou, no passado dia 28 de Maio, uma actividade designada Mostra 
Gastronómica do Minho, no Polivalente da nossa Escola. 

Esta iniciativa insere-se no tema de vida da turma, denominado “Usos e Tradições locais” e foi aberta à co-
munidade local . Os presentes podiam degustar pratos típicos da região como Rojões à moda do Minho  ou caldo 
verde, doces, fumados e vinho da região. Foram ainda confeccionados no local Doces de Romaria e Pão-de-Ló. A 
afluência foi grande e foram muitas as pessoas que felicitaram as formandas pela qualidade da actividade.

Professora: Rosa vale

Torneio de Gira-Vólei 

No passado dia 30 de Maio, as alunas Catarina Isa-
bel Oliveira Ramos e Sara Oliveira Penouço, do 4º ano 
/ turma 4,  da EB1/JI de Valdossos, Fradelos, foram 
representar o Concelho de Famalicão no torneio de 
Gira-Vólei em Celorico de Basto.  

Depois de ultrapassadas diversas eliminatórias 
conquistaram o 3º lugar e irão representar o distrito 
de Braga, em Portimão nos próximos dias 13 e 14 de 
Junho.

EB1/JI de Valdossos – Fradelos
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Dr.ª Iolanda Torres toma posse como Directora do Agrupamento

Na presença do Conselho Geral do Agrupamento, a Dr.ª Iolanda Torres tomou posse como Directora, novo 
cargo criado pelo decreto-lei nº 75 de 22 de Abril de 2008. Após um processo concursal que contou também com 
outra candidata, a Dr.ª Graça Carvalho, as candidatas foram sujeitas a uma entrevista em que tiveram que 
defender um projecto de intervenção na escola. Após todo este processo de análise, a Dr.ª Iolanda foi eleita por 
unanimidade do Conselho Geral.

No Auditório da escola sede, com uma plateia repleta de docentes, não docentes, pais e autarcas, o Presi-
dente do Conselho Geral, Manuel Oliveira, realçou a importância da escola como um dos grandes pilares da 
sociedade na medida em que projecta esta mesma sociedade para o futuro através das gerações jovens. À nova 
Directora lembrou que são as pessoas que fazem os cargos e por isso será importante que apesar deste ser um 
cargo unipessoal com grande concentração de poder, nunca se deveria perder o espírito da escola democrática, 
com decisões participadas em que para além da burocracia se privilegie a relação pedagógica e a criatividade. 
Intervieram também nesta sessão outros membros do Conselho Geral em representação dos docentes, dos não 
docentes e dos pais. Leonel Rocha, Vereador da Educação e Cultura da Câmara de V. N. de Famalicão enalteceu 
o apoio que a Dr.ª Iolanda, como Presidente do Conselho Executivo sempre deu aos projectos propostos pela au-
tarquia e manifestou todo o seu empenho em trabalhar com o Agrupamento de Escolas de Ribeirão nos projectos 
do futuro. Como professor pertencente aos Quadros desta Escola manifestou também a sua satisfação pessoal 
por estar presente em mais um importante momento da vida deste Agrupamento. 

A nova Directora encerrou esta sessão solene com a sua intervenção.

Professor: Manuel Oliveira

 

“Tomada de posse da Directora de Agrupamento”
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É o Decreto-Lei nº 75 de 22 de Abril de 2008 que regulamenta o novo Regime Jurídico de Autonomia, Admi-
nistração e Gestão Escolar, instituindo a criação de um órgão de direcção onde estão representados docentes, 
não docentes, pais e encarregados de educação, autarquia e representantes de instituições sociais e culturais. 
Este órgão que, hoje, através do seu Presidente, me dá posse do cargo de directora deste Agrupamento de Esco-
las, acompanhará a execução de todas as políticas educativas implementadas nesta Instituição a nível adminis-
trativo, financeiro e pedagógico.

À Directora é confiada a gestão administrativa, financeira e pedagógica que será sempre sustentada por uma 
grande transparência, envolvendo todos os elementos da comunidade educativa num projecto que é de todos e 
para todos, tendo como ponto fulcral a consecução dos objectivos enunciados no Projecto Educativo que procura 
dar resposta ao contexto em que está inserido, de forma a potenciar o sucesso educativo dos seus alunos.

Os valores continuarão a ser profundamente assumidos aberta e democraticamente no ideário do nosso 
Agrupamento de Escolas, conforme está consignado na Lei de Bases do Sistema Educativo.

Seguindo a linha orientadora do trabalho que se tem vindo a desenvolver, continuar-se-á a promover uma 
Escola de qualidade, de disciplina e de valores de cidadania. Para a concretização deste projecto, contarei sem-
pre com a colaboração da minha equipa de trabalho, docentes, não docentes, alunos e respectivas famílias, au-
tarquia, instituições sociais, culturais, económicas e de ensino que favorecerão a criação de laços de cooperação 
e o desenvolvimento de relações de respeito e reconhecimento mútuo.

Como Directora pautarei sempre a minha conduta por princípios de rigor, isenção, justiça e equidade, co-
nhecendo, respeitando e cumprindo as disposições normativas sobre educação, cooperando com a administração 
educativa na prossecução dos objectivos decorrentes da política educativa, no interesse dos alunos e da socieda-
de.

Respeitarei sempre a autoridade legal dos parceiros, estabelecendo com eles uma relação de diálogo, de con-
fiança e de cooperação, através de uma atitude aberta, com comunicação regular, de forma a que cada um dos 
intervenientes participe activamente no desenvolvimento deste Projecto.

Não será o cargo de Directora que me conferirá a autoridade, mas sim a minha competência pessoal e pro-
fissional, interagindo sempre com os outros, de maneira a que a diversidade de opiniões não constituam um 
obstáculo, mas sim um valor acrescentado.

Posicionar-me-ei com uma abordagem aberta, democrática e participativa, perante a minha equipa e toda a 
comunidade educativa.

Quero agradecer o empenho de todos os docentes e não docentes que sempre estiveram disponíveis para dar 
resposta aos desafios propostos e para levar a cabo projectos inovadores promotores de uma Escola que oferece 
um serviço público de qualidade; às Associações de Pais pela colaboração que têm prestado, estando sempre 
atentos para que cada unidade pedagógica responda às necessidades dos alunos e famílias; à autarquia pelo 
forte investimento que faz na Educação; a esta equipa que cessa, hoje, funções. Foi um percurso difícil, mas com 
espírito de entreajuda, abnegação, respeito, sacrifício e profissionalismo realizámos um bom trabalho. 

Obrigada a todos!

                                                Ribeirão, 01 de Junho de 2009

                                                          Iolanda Sobral Torres




