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Finalmente vou descansar
Os livros irei pousar
E com as férias a começar
Agora mais tarde me irei deitar
Para relaxar nada melhor
Do que caminhar pela beira-mar
Um búzio encontrar
E nos fazer recordar
Aquelas férias de encantar!
Aparece o vendedor de gelados
Que começa a buzinar
Decide então perguntar:
“Quem quer gelados?’’
Crianças felizes
Surgem por todos os lados
Para os gelados saborear!
Os alunos do 6ºC
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EDITORIAL

É Tempo de LAZER!
“Apesar de todas as vicissitudes, a Escola
não desistirá de continuar a cumprir a sua missão
– informar e formar cidadãos que contribuam para
a construção de uma sociedade mais justa e mais
humana.”

A Directora - Iolanda Sobral Torres

No final deste ano lectivo, a maior parte dos alunos
do 9º ano já tomou decisões, quanto ao percurso escolar
que pretende prosseguir. Para esta decisão, contribuiu
muito o trabalho da equipa de Orientação Escolar e
Vocacional que desenvolveu uma série de actividades
que tinham como objectivo ajudar os alunos a escolher o
percurso escolar que mais se adequava aos interesses e
expectativas de cada um.
Este projecto dirigiu-se aos alunos que
frequentavam o 9º ano em particular, mas também
se ocupou daqueles que se encontravam em risco de
abandono precoce da escola, correndo o risco de não
cumprirem a escolaridade obrigatória. Para estes, foram
encontradas alternativas ao ensino regular, tendo em vista
o desenvolvimento de competências que lhes facilitem a
transição para o mundo do trabalho. A Escola ajuda os
seus alunos a tomar estas decisões tão importantes para
a sua vida futura, pois determinam a inserção do jovem no
mundo do trabalho que se augura seja bem sucedida.
A Escola mobiliza todos os seus recursos físicos
e humanos, de forma a proporcionar a todos os alunos
um conjunto de valores e de saberes capazes de lhes
assegurar um percurso de vida bem sucedido. Espírito
crítico, respeito por si e pelo outro, solidariedade,
honestidade, tolerância, criatividade… são valores

fundamentais para a construção de um mundo melhor.
Claro que perseguir estes objectivos é muito difícil,
pois colidem com os valores vigentes na sociedade actual
que apelam à diversão, ao individualismo, ao consumismo,
à violência, à falta de diálogo, à intolerância... Muitas
vezes, é a própria família que partilha destes princípios,
não colaborando com a escola na educação para os
valores, não se responsabilizando, nem responsabilizando
os seus educandos pelo não cumprimento das regras
instituídas. Regras essas que pretendem contribuir para o
bom funcionamento do estabelecimento de ensino.
Apesar de todas as vicissitudes, a Escola não
desistirá de continuar a cumprir a sua missão – informar
e formar cidadãos que contribuam para a construção de
uma sociedade mais justa e mais humana.
Assim se atinge o final do ano lectivo 2009/2010
que proporcionará, a todos os alunos, um período de
férias que, espero, lhes ofereça momentos de lazer e
de diversão (cinema, televisão, música, praia, piscina,
leitura, computador…) agradáveis e retemperadores do
trabalho que desenvolveram, ao longo do ano lectivo.
Aqueles que não cumpriram com os seus deveres, espero
que os respectivos encarregados de educação utilizem
estratégias, no sentido de os responsabilizar pelos seus
actos.
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NOTÍCIAS SOLTAS

Agrupamento Escolas de Ribeirão

Avaliação Interna – Informação 06		
Maio10

Resultados nacionais do Teste Intermédio 9.º Ano.
O GAVE já disponibilizou os resultados nacionais do Teste Intermédio de Língua Portuguesa - 9.º ano, realizado
em 28 de Janeiro de 2010 (Informação 10). Estes resultados serão analisados pelo Departamento de Línguas deste
estabelecimento, comparando-os com os que foram obtidos pelos nossos alunos.

Página do Observatório de Melhoria e da Eficácia da Escola
Já se encontra em funcionamento o site do Observatório de Melhoria e da Eficácia da Escola - http://observatorio.
por.ulusiada.pt/, projecto a que a nossa escola aderiu em Março. Nesta página estão disponíveis vários documentos
com reflexões sobre os diferentes planos de melhoria (Escolas Eficazes, Planos de Melhoria das Escolas e Planos
Municipais de Melhoria).
Destacamos o documento Características de Escolas Eficazes, oriundo do Wisconsin Department of Public
Instruction onde se elabora uma reflexão sobre as características das escolas bem sucedidas em diferentes domínios – visão, liderança, padrões académicos, competências socioeconómicas, parcerias Família/Escola/Comunidade,
desenvolvimento profissional e monitorização. Este documento vai ficar disponível na página do agrupamento, na área
da avaliação interna.

Reunião da equipa de avaliação interna
A Equipa de Avaliação Interna vai reunir, no próximo dia 24 de Maio, com o objectivo de efectuar a avaliação do
trabalho desenvolvido durante este ano lectivo. Aproveitará também esta oportunidade para preparar a visita da equipa
do Programa de Acompanhamento (Auto-Avaliação das Escolas), que se realizará no próximo dia 8 de Junho. Este
grupo de trabalho reunirá com diferentes painéis de entidades representativas do funcionamento desta instituição e no
final da acção será elaborado um relatório-síntese.

Norma 02 já disponível
A Norma 02, que contém as instruções para a realização, classificação, reapreciação e reclamação dos Exames
Nacionais 2010 – Ensino Básico (9.º ano), já se encontra disponível no nosso site. Todas as instruções serão lidas e
esclarecidas pelos Directores de Turma, na sala de aula, antes do final do 3.º período.

Maio de 2010
O Coordenador - António Carlos Matos
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IN LOCO

Segurança Rodoviária
Alunos do 3º ano da EB1 de Aldeia Nova

No passado dia 25 de Março, a
biblioteca da nossa escola foi visitada
pela Delegada de Segurança do
Agrupamento e outra professora
responsável pelo Clube de Protecção
Civil, que nos informaram mais uma
vez sobre como prevenir os acidentes
rodoviários.

Todos aprendemos que, para
ser um peão seguro, precisamos de
saber todas as regras de segurança
rodoviária, bem como saber cumprilas. Por isso, estas são muito
importantes.
Também assistimos a um trabalho
em PowerPoint, elaborado por quatro

alunas do 6º ano, que tinha imagens
fantásticas!
Gostámos de tudo e não vamos
esquecer que as regras de segurança
rodoviária são para cumprir e
respeitar.
A segurança começa em ti!!

Projecto “Aprender a Empreender”
Alunos do 2º ano da EB1 do Souto - Fradelos
Ao longo do 2º Período, um voluntário do projecto
“Aprender a Empreender” – Junior Achievement Portugal
foi à nossa escola. Este voluntário, em parceria com a
professora, apresentou-nos o programa - “A Comunidade”.
Este programa era constituído por uma série de cinco
actividades: o funcionamento da Comunidade, a loja dos
donuts, o papel do Estado, uma nova loja e como circula
o dinheiro. Cada actividade teve a duração de uma hora
semanal.
Este projecto utilizou exemplos práticos para nos
ajudar a compreender a necessidade de assumir uma

atitude empreendedora e pró-activa na vida.
A actividade que mais gostámos foi a “A loja dos
donuts,” onde experimentámos a produção em unidade
e em série.
Todas as actividades realizadas contribuiram para
que, no futuro, sejamos mais capazes de explorar o nosso
potencial e sonhar mais alto!
Quando este projecto terminou, cada um recebeu um
diploma, assim como completou com sucesso o Programa
“A Comunidade”.
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IN LOCO
Arte ao Vento
A Professora - Filomena Campos
No presente ano lectivo, o
nosso Agrupamento concorreu ao
Projecto da Fundação Ilídio Pinho,
subordinado ao tema “Artes da Física”.
Assim, foi elaborado um projecto – a
Arte ao Vento – que consistiu na
elaboração de móbiles, cata-ventos
e vira-ventos por alunos dos 6º e 9º
anos de escolaridade, bem como
na construção de um aerogerador
pelos formandos do CEF - Máquinas
Ferramentas.
Este projecto foi considerado de
Mérito pelo Júri Nacional do Concurso
de Ideias do Prémio da Fundação,
tendo assim passado à segunda fase.
Foi concluído na penúltima
semana de Maio. Os móbiles podem
ser vistos no Polivalente da escola e na
Biblioteca e o aerogerador encontrase junto ao Pavilhão Vermelho.
Para a realização deste Projecto,

contou-se com a colaboração do
CENFIM, onde os formandos do CEF
desenvolvem a componente prática,
da METALOGALVA, da Câmara
Municipal de V.N. de Famalicão, da
Junta de Freguesia de Ribeirão e
da Direcção do Agrupamento que
sempre apoiou o grupo de professores
dinamizadores.
No próximo ano lectivo, dar-se-á
continuidade ao trabalho desenvolvido
com o aproveitamento da energia
produzida pelo aerogerador.
Os formandos do CEF puderam
aplicar os conceitos aprendidos na
componente teórica num projecto que
lhes permite testar a aplicabilidade
de um tipo de energia alternativa - a
eólica - aprofundando-se, também, a
cooperação entre a nossa Escola e o
CENFIM.

Dia da Mãe
Alunos do JI de Barranhas - Vilarinho das Cambas

No passado dia 30 de
Abril, convidámos todas as
mães para a comemoração
deste dia tão especial.
Começámos por cantar
algumas canções, sob a
orientação da professora

de música, deixando as
nossas mães comovidas
com uma lágrima no canto
do olho de alegria, amor e
orgulho. E para demonstrar
como cada mãe tem uma
beleza e delicadeza únicas,

As crianças cantaram canções, sob a
orientação da professora de música.
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oferecemos
uma
rosa
acompanhada de outra
lembrança, ao som de um
poema que recitámos com
muito amor.
Durante o resto da
homenagem houve danças,

Mães comovidas com uma lágrima no
cantinho do olho de alegria, amor e orgulho.

música e outras surpresas,
que culminaram no lanche
e convívio entre todos.
Foi uma tarde dedicada
àquelas que tanto da sua
vida nos dedicam e que
merecem tudo.

A festa terminou com um lanche
e convívio entre todos.

IN LOCO
Uma Turma Solidária
Alunos do 6º C
No passado dia 11 de Abril, a turma 6ºC efectuou uma
visita ao Lar de Idosos de Santa Ana. Este passeio foi o
culminar do Projecto Curricular de Turma que teve como
tema aglutinador “Uma Turma solidária”.
Os alunos animaram os idosos com canções,
momentos de magia e de poesia criados exclusivamente
para aquele momento. Como recordação, cada idoso

recebeu uma flor elaborada pelos alunos contendo uma
pequena mensagem de alento e esperança.
Este projecto foi dinamizado com vista à promoção
de valores de solidariedade, de amizade e de entreajuda.
Foi uma visita muito enriquecedora em termos humanos,
pois alunos e idosos puderam compartilhar vivências e
enriquecê-las.

A Tuna da Escola – Novidades “ Fresquinhas”
No dia 23 de Maio, a Tuna da Escola participou no
III Sarau Cultural Inter-Escolas, na Casa das Artes, em
Famalicão. Esta actividade demonstrou os conhecimentos
que os alunos têm vindo a adquirir nas oficinas de guitarra,
cavaquinho, teclado, flauta e voz, no âmbito do Clube de
Música. Os alunos estiveram à altura das outras escolas
e, com entusiasmo, revelaram-se uns verdadeiros artistas
em palco.
No dia 30 de Maio, a Tuna participou noutro evento
que se realizou no Salão Paroquial de Ribeirão. A Tuna
apresentou três peças musicais que provocaram, no
público, uma reacção muito positiva.

O público interagiu, durante todo o espectáculo,
cantando e acompanhando o ritmo com palmas e, no final,
manifestou uma forte ovação.
No dia 11 de Junho, pelas 21h30, a Tuna da Escola irá
participar numa festa realizada pelas turmas do nono ano.
E, para vos deixar com alguma “água na boca”, aqui
vai o texto de uma nova canção que foi criada por alguns
alunos da Tuna, designadamente, a Ana Catarina, a Ana
Isabel, a Ana Sofia, a Ana Martins, a Andreia Daniela e a
Cláudia Sofia, todas do 6ºC; o Renato do 7ºF, o Filipe do
8ºF e o Carlos do 7ºG, que podereis aprender, para entoar
juntamente com a Tuna nesse dia:
Estuda Maria, estuda “Manel”,
no computador não gastas papel.
Não gastas papel, poupas dinheiro.
Pois está em crise, o mundo inteiro.
Já não se vive sem computador,
seja o aluno ou o professor.
Já não se vive sem o P.C.,
deixamos de lado, o dossier.
Quer o Magalhães ou o e-escola
são parte integrante da nossa sacola.
Da nossa sacola, da nossa pasta,
de livros pesados, já basta!
Esforços imensos para conquistar.
Agora é só um clic para navegar.
É tudo tão fácil, tudo tão depressa,
o P.C. é moda, estamos todos nessa.
Os vírus da Net estão a atacar,
agora o P.C. tens de formatar.
Os jogos na Net, tens de acabar,
pois muita energia, estás a gastar.
Tens de ir para a cama, pois estás a abusar,
senão os teus pais vão-te castigar.
Está na hora de terminar,
conta até três, vamos “bazar”.

Ode ao Computador

O Grupo de Educação Musical informa que, no próximo dia 18
de Junho, na Escola E.B. 2,3 de Ribeirão, a partir das 14h30, irá
decorrer o CONCURSO MOSTRA O QUE SABES.
Contamos com a tua presença. Portanto, prepara-te bem e
que ganhe o melhor…

A Professora - Helena Silva
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IN LOCO

Articulação de Conteúdos Artísticos/Técnicos
Carla Pimenta e Carolina Oliveira, 9ºD

No passado dia 24
de Maio, realizou-se, no
Polivalente
da
Escola
EB 2,3 de Ribeirão, uma
exposição de Pintura com
Telas
ilustradas
pelos
alunos do 9ºD, no âmbito da
Articulação Curricular das
disciplinas de Educação
Tecnológica e História. O
objectivo foi pintar Telas
em Educação Tecnológica
de movimentos artísticos
explorados na disciplina de
História.

Dia Nacional da Energia
A Professora - Cláudia Gomes
O Dia Nacional da Energia, que se comemorou a 29
de Maio, foi assinalado por uma exposição de trabalhos,
na Biblioteca da Escola, promovida pelo Grupo Disciplinar
de Educação Tecnológica, onde se procurou sensibilizar e
motivar alunos e professores para questões relacionadas
com este sector vital para todos.
Esta exposição teve como objectivos reconhecer a
importância das energias renováveis, despertar o interesse
pela energia solar e sensibilizar a Comunidade Educativa
para a importância de pequenos gestos na preservação
da natureza, mediante o uso racional da energia que é,
afinal, o combustível da Vida do Planeta.
A poupança de energia é fundamental, face à
elevada taxa de importação de produtos petrolíferos,
proporcionando, a par da redução dos custos, a melhoria
das condições ambientais pela redução do consumo
de recursos naturais e das emissões de CO2 para a
atmosfera.
Poupe energia!
- Sempre que for possível, prefira a luz natural à luz
artificial;
- Não deixe a televisão, a aparelhagem, o leitor
de Dvd ou o monitor do Pc em stand by; desligue-os
directamente no botão. Este consumo representa entre 8
a 11% da sua factura energética;
- Quando usa o frigorífico, tente retirar de uma só vez
tudo o que necessita. 20% do consumo de energia do
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frigorífico é causado pela abertura de portas;
- Escolha lâmpadas das classes mais elevadas (A ou
B), têm uma maior eficiência energética e tempo de vida;
- Ao comprar electrodomésticos, tenha em atenção a
sua classe de eficiência energética;
- Consuma de um modo sustentável e evite o desperdício! Assim, irá contribuir para uma menor produção de
resíduos e para a poupança de energia necessária para
produzir os bens e para tratar os resíduos.

IN LOCO

Desporto na nossa Escola

Torneio Concelhio de Basquetebol 3x3
Realizou-se na Escola EB 2,3/
Secundária de Prado, Braga,
o
Torneio Concelhio de Basquetebol
3x3, no qual participaram duas
equipas por escalão e sexo, num total
de 13 equipas.
Os objectivos deste torneio
visaram captar jovens para a
modalidade; aplicar os conhecimentos

A Professora - Liseta Machado

adquiridos durante a actividade lectiva;
desenvolver o espírito de equipa e
o fair play e competir com alunos de
outras escolas.
O Torneio decorreu dentro da
normalidade. A prestação das nossas
equipas foi muito boa, quer em termos
de jogo, quer em termos de fair play.
No total participaram 62 alunos.

Voleibol para o 9ºano
No dia 19 de Maio, o Grupo
de Educação Física da Escola
EB 2,3 de Ribeirão realizou um
Torneio de Voleibol para o 9ºano de
escolaridade.
Os objectivos deste torneio foram
os seguintes: desenvolver o espírito
de equipa e o fair play; desenvolver
um espírito competitivo saudável e dar
oportunidade aos alunos de aplicarem

os conhecimentos adquiridos durante
as actividades lectivas.
Os
alunos
tiveram
um
óptimo desempenho e um bom
comportamento, Este torneio ocupou
o turno da manhã.
No total participaram 113 alunos
(masculino e feminino), sendo os
principais resultados os seguintes:

FEMININO

MASCULINO

1ª Equipa - Ninas (9ºE)
2ª Equipa - Claudetes (9ºC)
3ª Equipa - Última da Hora (9ºB)

1ª Equipa - Elite Players (9ºF)
2ª Equipa - Fonhonhos (9ºC)
3ª Equipa - Caprichos (9ºD)

A SAÚDE ORAL
Turma do 1º ano - Portela

Futsal para o 6º ano
O Grupo de Educação Física
da Escola EB 2,3 de Ribeirão
realizou, no dia 19 de Maio, pelas
9h00, um Torneio de Futsal para os
alunos do 6ºano de escolaridade.
Participaram 8 equipas masculinas
e 4 femininas, num total de 120 alunos.
Os alunos portaram-se muito
bem, tiveram um bom desempenho,
não faltando o convívio saudável.

Os resultados foram os seguintes:
MASCULINO
1º lugar - 6ºF
2º lugar - 6ºD
3º lugar - 6ºC

FEMININO
1º lugar - 6ºA
2º lugar - 6ºC
3º lugar - 6ºH
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IN LOCO

JI de Valdossos e Aldeia Nova

Um intercâmbio divertido
Nos dias 5 e 7 de Maio, os
meninos do Jardim de Infância
de Valdossos foram ao Jardim
de Infância de Aldeia Nova fazer
actividades,
como
forma
de
intercâmbio.
Foi muito divertido! No dia 5
de Maio, assistimos a um teatro
de marionetas do “Nino e da Nina”,
feito pelas professoras de Aldeia
Nova.
Também fizemos um lindo mural
na parede do recreio, juntamente
com os colegas de Aldeia Nova. A
escola ficou mais bonita!
No dia 7 de Maio, assistimos a
uma dramatização dos colegas da
sala azul: “O Sr. Vento”. Foi muito
interessante!
Os meninos da sala verde
declamaram poemas e rimas,
inventados por eles.
Depois, fomos brincar para o
recreio e, de seguida, vimos filmes
com mensagens muito importantes
para a nossa vida.
Brincámos muito e fizemos
muitos
amigos.
Foram
dois
dias muito divertidos e muito
enriquecedores.
Até qualquer dia…

Os meninos do JI de Valdossos
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IN LOCO
Visita ao Museu Transportes e Comunicações
EFA Nível Secundário
No dia 13 de Março, os formandos da Turma EFA
de nível secundário realizaram uma visita ao Museu
Transportes e Comunicações no Porto. Depois de visitar
uma exposição relativa aos transportes e outra à evolução
dos meios de comunicação, os formandos participaram
em duas oficinas onde puderam realizar um programa de
rádio e outro de televisão.
Esta visita permitiu o aprofundamento dos temas
tratados nas diferentes áreas de conhecimento e funcionou
como actividade integradora.
No programa de rádio, havia um tema base que era
“Reconversões Profissionais e Organizacionais” que
foi explorado sob a forma de um debate e no programa
de Televisão o tema tratado foi “Instituições e Modelos
Institucionais” explorado sob a forma de um concurso.
Os formandos puderam ainda conhecer a dinâmica
que envolve a realização deste tipo de programas, pois

EFA em Guimarães
No dia 24 de Abril,
a turma EFA Nível
Secundário realizou uma
visita de comboio de
Lousado até Guimarães.
Em
Guimarães
os
formandos
visitaram
vários espaços realizando
diferentes
actividades
propostas, que visavam
conhecer
melhor
a
cidade e reflectir sobre
as implicações sociais
do património comum da
humanidade.

Assim, foi realizada
uma visita guiada ao
Palácio dos Duques, foi
feita uma visita à Capela
de São Miguel, ao Castelo
e à Igreja da Nossa
Senhora da Oliveira,
entre outros espaços
do Centro Histórico de
Guimarães. O grupo
foi ainda de teleférico
à Penha, terminando a
visita com o regresso
a casa, novamente de
comboio.

não foram meros espectadores tendo sido convidados
a intervir na realização dos programas (gravação dos
genéricos, filmagens, execução de cenários, colocação
de músicas…).
Esta actividade implicou um grande trabalho de
preparação, mas contou com o entusiasmo e a dedicação
dos formandos.

Na 1ª pessoa

Percurso Académico
Chamo-me Henrique Campos,
tenho 61 anos de idade. O meu
percurso académico foi feito com
algumas interrupções. Com 11
anos de idade, completei o 4º
ano de escolaridade. Como não
tinha possibilidade de continuar
a estudar, fui trabalhar. Quando
tinha 19 anos, fiz um curso de
Rádio, Electrónica e Televisão por correspondência.
Obtive o diploma de Rádio Técnico, ao fim de um ano
de estudo. Com esse curso, consegui um emprego como
electricista numa fábrica de componentes electrónicos,
emprego em que me mantenho até aos dias de hoje.
Tive sempre vontade de saber e aprender. Quando a
escolaridade obrigatória passou a ser o 6º ano, fui fazer
esse ano como candidato auto-proposto, tinha já 32 anos.
Mais tarde, e para incentivar o meu filho a fazer o 9º ano,
pois ele tinha deixado de estudar sem completar o ensino
básico, regressei à escola e juntos completámos o 9º ano.
Nessa altura, eu tinha 44 anos.
A minha vontade de saber não esmoreceu com a
idade e por isso estou a frequentar um curso EFA-NS,
com os meus 61 anos de idade. Não o faço porque
espero modificar algo na minha profissão, mas sim para
me manter com o cérebro em actividade. Embora seja a
pessoa mais velha da turma, sinto-me integrado no grupo.
É duro, ao fim de um dia de trabalho, vir diariamente
para as aulas, mas “quem anda por gosto não cansa”.
Sinto que já valeu a pena ter decidido frequentar este
curso das Novas Oportunidades. Relembrei muitas
coisas que já estavam um pouco adormecidas e aprendi
muitas outras, especialmente no que respeita às Novas
Tecnologias de Informação e Comunicação.
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IN LOCO
II Mostra do Teatro Escolar

Duques e Cenas na Casa das Artes
No âmbito da segunda edição da Quinzena da
Educação, realizada entre os dias 14 e 25 de Abril e
que englobou um conjunto diversificado de actividades
lúdico-pedagógicas, o Clube de Teatro da Escola EB 2,3
de Ribeirão,“Duques e Cenas”, participou na II Mostra
do Teatro Escolar, na Casa das Artes, em Vila Nova de
Famalicão.
Foram apresentadas duas peças: “Os três fósforos”
cujo elenco era composto por alunos dos 5º e 8ºanos e “O
homem sem sombra”, interpretada por alunos dos 5º,8º e
9ºanos. Estas representações decorreram, por volta das
21h, nos dias 20 e 21 de Abril, respectivamente.
Antes de “entrar em cena”, houve muito nervosismo
da parte dos actores atenuado, em parte, pelo apoio
incondicional das professoras Lurdes Oliveira e
Esmeraldina Carneiro, responsáveis pelo Clube de
Teatro. O apoio e a ajuda da professora Rosa Portela e da
assistente operacional da Biblioteca, Sandra Escudeiro,
também foram importantes.
Enquanto os alunos se preparavam e recebiam

A Europa à mesa

Falar Verdade a Mentir

Em cena no Porto

Almeida Garrett

No dia 19 de Maio, pelas 15h00,
os alunos das turmas do 8ºano
de escolaridade assistiram, no
Teatro Sá da Bandeira, no Porto, à
representação teatral da peça “Falar
Verdade a Mentir” de Almeida Garrett.
Prevista no Plano Anual de
Actividades do Departamento de
Línguas, esta sessão visou motivar
os alunos para o estudo deste texto
dramático, verificar as diferenças
entre a representação teatral e
este género literário, assim como
sensibilizá-los para esta forma de
arte.
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as últimas instruções, já conseguiam ouvir o público
a entrar na sala. Durante a apresentação, os actores
conseguiram captar a atenção dos familiares, amigos e
muitas outras pessoas que assistiram às representações.
No final, muitos foram os aplausos e os elogios feitos ao
desempenho dos actores e ao trabalho desenvolvido por
toda a equipa.
Cristiana Figueiredo e Paulo Carvalho, 8ºE

A Professora - Lucília Gomes
Decorreu, durante a semana
de 10 a 14 de Maio, no âmbito da
comemoração do Dia da Europa, a
actividade designada por «Sabores
da Europa” cujo objectivo principal
foi dar a conhecer a toda a
Comunidade Educativa, as tradições
gastronómicas
de
cada
país
representado no Departamento de
Línguas da nossa escola.
A participação dos alunos
envolvidos foi positiva, uma vez
que se empenharam na realização
de diversos trabalhos (cartazes,
bandeiras, ementas, powerpoint ….)
A adesão dos alunos e
professores foi muito boa, visto que
nestes dias puderam provar um
prato típico de cada país (Inglaterra,
Espanha, Portugal e França),
tendo sido assim cumprido um dos
principais objectivos da actividade.

PROJECTOS

Projecto de Educação para a Saúde
No âmbito do Projecto de Educação Para a Saúde
(PES), e em parceria com a área disciplinar não
curricular de Estudo Acompanhado, foram realizados na
Escola Sede deste Agrupamento dois concursos com o
objectivo de sensibilizar os alunos para a importância da
afectividade e dos malefícios do tabaco na qualidade das
nossas vidas. Os referidos concursos constaram de um
texto literário sobre os afectos e a criação de um slogan
sobre “Vantagens de ser não fumador”.
Aproveitamos esta oportunidade para, mais uma vez,
felicitar todos os concorrentes e para divulgar os trabalhos
dos vencedores.
Em nome da Comunidade Escolar agradecemos
também o trabalho desenvolvido por todos os membros
do júri: professoras Ângela Fontes, Cristina Salvador e
Judite Costa.

3º Ciclo

Mensagem de Afecto
O amor é a amizade em chama
É fogo que acalma
É algo que se proclama
Desaparece com a fama
Volta com a pobreza
E é antídoto para a tristeza.
Ninguém sabe o que é o amor
Até ao momento
Em que sente a dor
Derivada do sofrimento.
O amor é a felicidade conjugal,
É algo sentimental,
É imprevisível,
É quase indestrutível.
É aquilo que sentimos,
Não é o que dizemos,
É o que construímos,
Não é o que queremos.

9ºE
Carlos Rodrigues; Miguel Murta; Tiago Azevedo; Sandra Silva

Slogan : “Vantagens de ser não fumador”
O cigarro,
Quem não o abandonar,
À sua morte rapidamente vai chegar.
7º H
João Oliveira; Rúben Barros; Rúben Mendes; Simão Serra

2º Ciclo

Mensagem de Afectos
Afectos onde estão?
Estarão perdidos?
Será que sim?
Ou será que não?
Estarão no nosso coração?
Os afectos são sentimentos
Que temos de merecer;
Para ficar com eles
Amor e carinho devemos oferecer.
Os afectos não são brinquedos
Que os possas destruir,
Tens de ter cuidado
Pois podes não os conseguir construir.
Não havendo afectos,
Não há coração
Mas precisamos deles,
Para combater a solidão.
6ºC
Daniela Silva; Isabel Oliveira; Sofia Pedrouço

Slogan : “Vantagens de ser não fumador”
Queres continuar a sonhar?
Então pára de fumar…
5ºI
Márcia Pires

Clube Escribomanias
As Professoras - Mónica Oliveira e Paula Pinto
Nos dias que correm,
a escrita não se apresenta
como
uma
actividade
apelativa, tendo perdido o
carácter encantatório de
outros tempos, deixando de
ser o refúgio confessional
das horas melancólicas
dos nossos adolescentes
e jovens. A sua vida gira
agora à volta da imagem,
dos jogos e do som ficando
a escrita marginalizada e

subjugada às regras dos
sms.
É para contrariar esta
tendência que o clube
existe! O Escribomanias
procura levar os alunos
a recuperar o prazer de
escrever e a satisfação de
se reverem no texto que vai
ganhando forma, conteúdo
e faz sentido.
É difícil mas também é
bom!
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NOTÍCIAS DA BIBLIOTECA

Alunos trabalham em sintonia com BE
A Professora - Aurélia Azevedo
A turma do 5ºI tem desenvolvido, desde o início do
ano lectivo, uma actividade de leitura em articulação com
a BE, no âmbito do Plano Nacional de Leitura, integrado
no seu Projecto Curricular.
A professora de Língua Portuguesa está a encenar
a peça “Hoje há palhaços”, de Maria Alberta Menéres:
semanalmente, alguns alunos desta turma desenvolvem
esta actividade na Biblioteca.
A ideia surgiu em consequência dos fracos resultados
escolares e das dificuldades de compreensão que os
alunos evidenciavam às diferentes disciplinas. Brevemente
serão apresentados sketches ao público.
Fruto do trabalho desenvolvido, nota-se nestes alunos
alguma evolução e um crescente gosto pela leitura, como
transparece nas seguintes frases por eles elaboradas:

Ler convida a sonhar.
Arlindo Sá

Ler é uma aventura.
Paulo Cardoso

Ler é divertido; Ler abre-nos o coração.
Juliana Carvalho

Ler é abrir uma janela ao mundo.
Vera Costa

Ler ajuda a escrever.
José Carlos Santos

Ler é cheirar os perfumes da natureza; Ler é sentir o horizonte;
Ler é imaginar o arco-íris.
Ana Silva

Ler é como subir ao topo de uma montanha; Ler até o dia
acabar; Ler é crescer.
Márcia Pires

Ler é colorir o nosso pensamento; Ler até morrer.
Sara Pereira

Ler é correr o mundo.
Soraia Sousa

Clube de Leitores
Leonor Matos, 8ºC
A criatividade, o empenho, a
leitura e a Literatura são aliadas
ao entretenimento, conjugando
momentos bens passados e
que nos proporcionam bons
instantes de aprendizagem e
cooperação.
Neste momento, estamos a
trabalhar uma obra de Manuel
António Pina, «O Inventão».
Estes momentos de leitura
criativa estão representados
no blog da Escola E.B. 2,3
de Ribeirão (biblioribeirao.
blogspot.com).
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Neste trabalho os elementos
representativos do Clube de
Leitores são:
- Assistente Operacional,
Sandra Escudeiro
- Luís Costa, 6ºC
- Ana Sofia Azevedo, 7ºD
- Leonor Matos, 8ºC
- Juliana Faria, 8ºG
- António Azevedo, 9ºC
- Rui Vilarinho Silva, 9ºC
http://www.eb23-ribeirao.rcts.pt/

NOTÍCIAS DA BIBLIOTECA
II Fórum da Leitura ultrapassa expectativas

No dia 18 deste mês, decorreu na Biblioteca o II fórum
de leitura, organizado por duas professoras de Língua
Portuguesa.
Foram convidados alunos de todo o Agrupamento, do
3º ao 9ºanos. A sessão teve início com os alunos a dar a
sua opinião sobre os livros que leram. Da mesa, colocada
estrategicamente no meio da Biblioteca, foram retirando
os livros que cada um trouxe: romances, aventuras, banda
desenhada, etc.
Aos poucos, todos se deixaram levar pela magia dos
livros e foram falando espontânea e apaixonadamente
das razões que os levaram a ler este ou aquele livro: uma
menina leu “A Cabana “, de Paul Young e contou que se
deixou influenciar pelo efeito mediático que o livro estava
a ter; leu-o e gostou, porque fala de assuntos que dizem
respeito a todos; outro que foi apresentado, foi “Alma”, de
Manuel Alegre, que foi escolhido, porque na opinião desta
aluna, “cada livro é uma aventura” e resolveu arriscar,
seguindo o conselho da sua professora de Língua
Portuguesa que lhe disse que ela já tinha maturidade para

A Professora - Aurélia Azevedo

compreender um livro de um poeta, que é também político.
Contou que o livro fala de uma criança que viveu antes
do 25 de Abril; confessou, perante todos, que gostaria de
ter vivido a Revolução dos Cravos, pois lhe parecia uma
época fascinante. Outra aluna apresentou “O Prazer da
Leitura” que lhe foi oferecido pelo professor de Língua
Portuguesa e mostra como o poder da leitura pode mudar
a vida de uma pessoa; concluiu, ainda, que os livros que
se lêem nos fazem melhores pessoas e melhores alunos.
Sempre que vinha a propósito um livro que se tinha
transformado em filme, todos eram unânimes em afirmar
que o livro é sempre melhor que o filme, pois o livro permite
dar “asas” à imaginação.
Todos tiveram oportunidade de falar do seu livro e o
tempo foi pouco, pois muito mais haveria para dizer.
A colecção de livros mais referenciada ao longo deste
fórum foi Clássicos de Literatura Portuguesa Contados
às Crianças, das edições Quasi, donde se destacaram
“A Queda de um Anjo”, “Os Maias” e “O Crime do Padre
Amaro”.

Um Livro um Amigo
Alunos do 1º Ciclo de Aldeia Nova
Os alunos da Escola do 1º ciclo de Aldeia Nova gostam muito de ler e
consideram o livro o seu melhor amigo.
Na Biblioteca da escola, escreveram algumas frases sobre esse amigo
querido.
Tenho um livro mágico que me faz O livro é mágico, nele existem coisas
viajar.
maravilhosas.
Maria João, 3ºano

Cátia, 3ºano

Amigo livro, é bom falar contigo,
ninguém é melhor do que tu.

Um livro traz-me muita alegria!

Teu amigo quero ser, comigo podes
aprender.

Trata bem o livro. Ele é um amigo.

Com o livro aprendo a crescer.

Com o livro podemos aprender
novas palavras.

Carina, 3ºano

Marco, 3ºano

Filipa, 3ºano

Rúben, 3ºano

Gustavo, 3ºano

Sara, 3ºano
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SAÍDAS PROFISSIONAIS
Novas Ofertas Formativas em Ribeirão
A Escola EB 2,3 de Ribeirão vai
criar, no próximo ano lectivo, mais
duas ofertas formativas. A primeira
é um Curso Educação e Formação
(CEF) de Operador de Armazém.
O/A Operador/a de Armazenagem
é o profissional que efectua as
operações de recepção, codificação, armazenagem, movimentação,
expedição e inventariação de
mercadorias, tendo em vista a
optimização e funcionamento do
armazém. Destina-se a alunos com
mais de 15 anos, será um curso
de dupla certificação (escolar e
profissional) e funcionará apenas
neste estabelecimento de ensino.

O Adjunto da Direcção - António Carlos Matos

Apenas o estágio decorrerá em
contexto empresarial.
A segunda proposta é a abertura
da de um Curso de Educação e
Formação de Adultos (EFA) que dará
a equivalência ao 12º ano. Responde a
um anseio dos alunos que terminaram
agora o EFA - 9.º ano e à crescente
procura que este estabelecimento de
ensino tem sentido para este tipo de
oferta. Este curso procura oferecer
uma formação de base (escolar) e
é indicado para quem necessita de
completar o 12º ano de escolaridade
e não dispõe de uma experiência
profissional relevante. Pode ainda ser
indicado para quem pretende uma

reconversão profissional.
Procura-se assim contribuir para
uma elevação no grau de formação
da população servida por este
território educativo, melhorando a
sua qualidade de vida e reforçando a
empregabilidade.

Orientação Vocacional
Estão quase concluídas para este ano lectivo as
acções do Projecto de Orientação Escolar e Vocacional,
destinadas aos alunos do 9º ano de escolaridade.
Este Projecto tem assumido uma extensão das suas
actividades: tem-se procedido ao levantamento das
ofertas educativas dos Cursos de Educação e Formação,
tipo 1, 2 e 3, desta área geográfica, destinadas a um
público-alvo diversificado que frequenta esta escola.
Seguidamente, têm sido efectuados levantamentos
por turma e ano de escolaridade de alunos com as
características exigidas para este modelo de formação.
As informações mais pertinentes sobre estes cursos
são divulgadas aos directores de turma que, por sua
vez, informam e sensibilizam os alunos em questão
e respectivos encarregados de educação sobre os
benefícios/vantagens destas ofertas educativas. Nos
dois últimos anos lectivos, a nossa escola estabeleceu
dois protocolos com um Centro de Formação para o
funcionamento de duas turmas de um curso de tipologia
2. Para o próximo ano lectivo, irá iniciar-se cá na escola o
curso Operador de Armazém, tipo 2.
Ao longo do 3º período, continuou a ser feita a
articulação das actividades com Área de Projecto; os
alunos treinaram competências de empregabilidade,
isto é: aprenderam a elaborar currículos, a responder
a ofertas de emprego on-line e a controlarem a sua
postura durante entrevistas, para integrarem o mundo
do trabalho; tiveram sessões de exploração vocacional,
em grupo e individualmente, com as psicólogas do
Projecto; foram efectuadas visitas de estudo às escolas
secundárias e profissionais; houve a mostra tecnológica
dos cursos profissionais que decorreu no polivalente
da escola durante três dias; decorreu um encontro com
16 profissionais liberais representativos de profissões
distribuídas por vários ramos de actividade, a quem os
alunos dirigiram um conjunto de questões previamente
elaboradas em inquérito; elementos da direcção e dos
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serviços de psicologia das escolas secundárias Camilo
Castelo Branco, D. Sancho I, INA, das escolas profissionais
Oficina, Cior, Cenfim, Forave e Bento de Jesus Caraça
procederam à divulgação das ofertas educativas dos
cursos aí ministrados, em regime de plenário.
Estas actividades decorreram quase sempre
sem perdas de aulas, à excepção do encontro com
os profissionais liberais e à divulgação das ofertas
educativas. Para estas duas actividades, houve a perda
de dois blocos de aulas para algumas destas turmas.
No culminar das acções, será feito o acompanhamento
necessário aos alunos, directores de turma e encarregados
de educação no que concerne o processo de matrículas
e, porque o projecto necessita de ser periodicamente
avaliado, temos procedido ao envio de questionários, via
e-mail aos nossos ex-alunos com o objectivo de obtermos
respostas que nos permitam orientar mais e melhor os
serviços que prestamos.
Pela minha parte, é com indisfarçável satisfação que
observo o interesse com que a generalidade dos nossos
alunos do 9º ano colocam questões e se empenham em
saber o mais possível sobre questões ligadas à formação
e relativas ao percurso escolar do ensino secundário.
É justo reconhecer o trabalho desenvolvido pela
psicóloga Filipa Soares; a mais-valia que o protocolo
estabelecido com o Profit/Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão representa para a operacionalização
das acções realizadas; é visível a colaboração e a
disponibilidade da Direcção da escola para colaborar
em tudo o que lhes solicitamos. Finalmente, realço a
colaboração dos funcionários da escola, dos professores
de Área de Projecto e dos Directores de Turma do 9º ano:
sem esta colaboração alargada, o POV não passaria de
um simples documento de boas intenções.
O Professor - José Campos

ESCOLA +
Férias de Verão

Assistente Operacional - Sandra Escudeiro

FÉRIAS DE VERÃO, a altura
mais aguardada do ano para muita
gente.
Coisas de que gosto, acho
graça ou recomendo, para umas
boas férias, programas excelentes:
- Ler um bom LIVRO.
Adere ao Bookcrossing (o
objectivo é transformar o mundo
numa biblioteca)
http://www.bookcrossingportugal.com
- Entre 3 a 11 Julho, o maior
Festival de curtas-metragens de
Portugal acontece em Vila do Conde.

- A Câmara de Vila Nova de
Famalicão proporciona aos jovens
ocupar alguns períodos das suas
férias de Verão, com projectos
úteis à comunidade, permitindovos, ao mesmo tempo, adquirirem
conhecimentos e práticas profissionais em diversas áreas da
sociedade. Quem sabe não encontras
nestas actividades a tua vocação!
- Entre 3 de Julho a 8 de
Setembro, realiza-se “Férias de Verão
em Serralves”, umas férias diferentes
e divertidas em contacto com a Arte e
a Natureza.
Nos dias 5 e 6 de Junho, Serralves

apresenta a 7ª edição do Serralves em
Festa. É um dos maiores festivais de
expressão artística contemporânea
da Europa e o maior em Portugal.
40 horas NON STOP http: //
www.serralves.pt

Sugestões de Leitura para as Férias
A Professora - Olga Almeida
Vêm aí as férias.
Aproveita para levares um livro contigo.
Não te esqueças que o livro é um bom companheiro e uma grande fonte de conhecimento e cultura.
Aqui ficam algumas sugestões de leitura para os alunos do 1º Ciclo.

Gosto de Ti. R. de
Graça Gonçalves é um
livro que fala de uma
rapariga chamada
Adriana que começa
a receber bilhetes
de amor assinados
por R. Entretanto
vai recebendo mais
e mais bilhetes
que aguçam a sua
ansiedade por
saber quem é o seu
admirador secreto.
No desenrolar da
aventura, Adriana
vai parar ao hospital

onde a mãe lhe revela
que sabe quem é
o R. E a rapariga
fica estupefacta ao
descobrir quem lhe
mandava os bilhetes.
Este livro relata
os romances de
adolescentes de hoje.
900 História de
um Rei - Afonso
Henriques 1109-2009,
de Pedro Seromenho
conta a história de D.
Afonso Henriques, 900
anos depois do seu

nascimento, de uma
forma interessante,
sobretudo para
as camadas mais
jovens, foi o que se
propôs fazer Pedro
Seromenho.
E fê-lo bem! «900
História de um Rei
– Afonso Henriques
1109-2009» é um livro
que cativa e mostra
como em 120 páginas
se podem contar
episódios da História
de Portugal sem que
se tornem enfadonhos.

BOAS
LEITURAS!

A Professora
Aurélia Azevedo
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ESCOLA +

Uma Escola Mais inclusiva
Grupo de Educação Especial
Tem-se verificado, progressivamente, uma crescente
preocupação com as crianças com Necessidades
Educativas Especiais (NEE) no nosso Agrupamento.
Escola + enquadra-se neste paradigma de escola
inclusiva. Com efeito, o atendimento a alunos com
NEE apresenta-se como um grande desafio marcado
por mudanças significativas relativas ao envolvimento
efectivo por parte de todos os intervenientes da acção
educativa. Há que destacar, com especial incidência, os
docentes envolvidos com estes alunos e que atendem
à especificidade das suas problemáticas, à intervenção
na implementação de práticas educativas inclusivas e
diversificadas, verificadas no decorrer deste ano lectivo.
Escola + é inclusão, diversidade e procura
de respostas conducentes a uma maior e melhor
autonomia, em todas as vertentes, nomeadamente no
desenvolvimento biopsicossocial dos alunos e de acordo
com os diversos referenciais sócio-políticos e culturais
em que estas crianças se inserem e que cada ambiente
escolar promove.
Neste sentido, também em tempo de férias é

necessário que desenvolvam actividades lúdico pedagógicas (ex. frequência do pólo da Biblioteca
Municipal de V.N.F., em Ribeirão, junto à escola Eb1
de Santa – Ana), e outras que promovam o convívio e
interacção, adquirindo assim competências para a vida
diária e de lazer.
Eis alguns sítios com fichas de trabalho para
crianças:
Recursos educativos
http://www.escolovar.org/http://
www.eb1-recovelas.rcts.pt./
www.dominiopublico.gov.br
Banco de imagens gratuitas
http://www.picto.qc.ca/
Imagens para colorir
http://coloring.com/pictures/ choose.cdc
Oceanos e Continentes Sites.doc:
http://www.youtube.com/ wtch?v=6kn4s5EChGl
http://www.youtube.com/watch?v=EynFOGyI&feture=fvw
http://www.youtube.com/watch?v=eD2BHf1xM44

Receitas da Educação Especial
Para ajudar os alunos
a fazer das férias uma
pausa escolar saudável
vão, ainda, duas sugestões
de deliciosas receitas
confeccionadas, no âmbito
do Clube de Culinária, com
os alunos da Educação
Especial, sob a orientação
da professora Alexandrina
Carneiro.

Mousse de Ananás

Bolo de Nozes
Ingredientes
250 g de açúcar
6 ovos
1 pacote de natas
200 g farinha de trigo
1 colher (sopa) bem
cheia de fermento em pó
70 g de miolo de nozes
Preparação
Unte uma forma muito
bem com manteiga e
polvilhe com farinha.
Passe as nozes na
máquina de picar.
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Bata as gemas com o
açúcar até obter um creme
branco. Junte as natas e
bata mais um pouco.
Adicione as nozes à
farinha com o fermento.
Bata as claras em castelo,
junte
ao
preparado
mexendo delicadamente.
Deite na forma e alise.
Leve a cozer em forno
moderado. Verifique se
está cozido, retire, deixe
arrefecer e desenforme.
Decore a seu gosto.

Ingredientes
8 rodelas de ananás
em calda
4 dl de calda de ananás
100 g de açúcar
2 paus de canela
8 folhas de gelatina
incolor
6 dl de natas frias
6 colheres sopa de
açúcar
(2 rodelas de ananás
com casca para decorar)
Preparação
Corte o ananás em
pedaços pequenos e leve
ao lume com a calda, o
açúcar e o pau de canela.

Deixe ferver por 5 minutos.
Retire da calda e deixe
amornar.
Em seguida, demolhe
as folhas de gelatina em
água fria, por 2 minutos.
Escorra e incorpore no
preparado de ananás,
mexendo
sempre
até
derreterem.
Bata as natas bem
firmes com o açúcar e
envolva na mousse de
ananás. Distribua por taças
e leve ao frio até servir.
Decore com triângulos
de rodelas de ananás com
casca.

EDUCAÇÃO ESPECIAL

A importância do trabalho inclusivo
Grupo de Educação Especial
A criança com Necessidades Educativas Especiais
é diferente e o atendimento às suas características
particulares implica cuidados individualizados,
revisões curriculares que não ocorrem apenas
pela vontade do professor, mas que dependem de
um trabalho de discussão e formação que envolve
recursos diversificados.
Indo ao encontro destes pressupostos, ao longo

deste ano lectivo, desenvolveram-se inúmeras
actividades que reflectem a importância do trabalho
inclusivo em cooperação interdisciplinar.
E como recordar é viver, aqui vão algumas das
actividades dos alunos da Educação Especial,
nomeadamente nos núcleos de teatro, culinária,
expressão plástica e expressão musical que
promoveram o convívio e interacção pessoal e social.

Quando uma porta de felicidade se fecha, abre-se outra; muitas vezes,
porém, ficamos a olhar tanto tempo para a porta fechada, que não
vemos a que se abriu para nós.

Helen Kell
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PRODUÇÃO ESCRITA

A Primavera chegou

Verão

Bufa o Gato

A Primavera chegou
com os pássaros a cantar,
as andorinhas a voar
e o meu coração a pular.

O Verão regressou,
A escola acabou!
Férias e nada mais do que isso
Mas… é preciso ter juízo!

Bufa é o teu nome,
andas sempre a dormir
e gostas muito de sorrir.
Mas às vezes também te zangas!

A Primavera chegou
O calor começou
O frio terminou
E o Inverno abandonou.

O Verão é a estação,
Ideal para festejar.
Com o sol a brilhar
Só temos é que aproveitar.

És bem grandinho
e pesado
mas muito fofinho!

A Primavera chegou
com poesia e alegria
no meu coração entrou
com a beleza da vida.

Esta época é para saborear,
Os frutos, pois então!
A laranja, o limão,
A melancia e o melão.

A Primavera chegou
com as cores da magia
a natureza embelezou
uma grande fantasia

Ana Matilde, 5ºF

Os alunos do 6ºC

A magia da vida
A simples magia da vida,
Que dá tanta tristeza como alegria,
Parece tanto com o acerto,
Habitual da poesia.

A Primavera chegou
com toda a sua ânsia
recordo a minha infância…

Que chega a ser fantasia,
Fantasia de Natureza,
Tão inexplicável como a beleza.

Tatiana Andreia, 5ºF

E no meu coração tem tal importância,
Que me faz esquecer,
As mágoas da infância.

Primavera
Na Primavera
a natureza enche-se de vida, beleza e alegria.

Filipa, 5ºF

Na minha infância
tenho o meu coração
pleno de magia e fantasia
E estas são as minhas palavras de poesia.

O Futebolista

O meu pai leva-me ao estádio
Para ver o futebol
Quero ter um sonho e um futuro risonho

Ana Sofia, 5ºF

Quero ser futebolista
Para jogar na selecção
Para nunca armar confusão
E nunca jogar mal
E representar Portugal

A Gata Teimosa

Rui Ferreira, 5ºD

Sou uma gata teimosa
Gosto da minha comida muito saborosa
Adoro dormir e passear
Quando me zango gosto de apanhar ar

Arganaz

Gosto do meu jardim
Tem árvores, frutos e flores
Gosto de apanhar sol
Sou como um girassol
Queria ser uma rata
Mas infelizmente sou uma gata

O Inverno encontrarás,
E para não seres o mesmo porque dormirás?
Na Primavera comer,
é o teu dever.
Engordar para depois parar,
e até encantar na Primavera, o teu olhar.

Marta Salgado, 5ºD
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Caçar ratos nem pensar
porque isto de trabalhar
não é para ele se cansar!

Arganaz, arganaz,
Porque hibernarás?

Ana Margarida, 5ºF

PRODUÇÃO ESCRITA

Tempos Livres
Alunos do 3º ano/turma 3 da E.B.1/J.I. de Valdossos - Fradelos

Ler é divertido e ajuda-nos a aprender melhor.
Em época de férias com um livro nunca estás só.
Imagina que és uma personagem do livro que lês.
Tenta ler um livro com a família e amigos.
Usa lápis e borracha e cria a tua própria história.
Relembra os momentos bons passados com os livros.
A leitura é uma companhia fantástica e mágica!
Com o cinema posso ver filmes de vários tipos.
Iguais nunca são, mas têm muita acção e humor.
Nos ecrãs gigantes vejo tudo com grande entusiasmo.
E juntamente com a família como pipocas e bebo sumo fresco.
Muitas histórias são lá contadas e eu vivo-as com emoção.
As férias eu gosto de passar a ver um filme à maneira!
Jogar é sempre animado e bastante criativo.
O desporto é essencial para a saúde do corpo e da mente.
Gosto de correr, saltar, pular, dançar, inventar, adivinhar...
O dia passado a jogar é, sem dúvida, um dia bem aproveitado.
Se eu pudesse jogar a todos os jogos seria mais rico em alegria!

Como é bom andar na Escola!

Alunos da EB1 J.I. de Santa Ana

A escola é muito importante porque podemos aprender a ler e a escrever. Aprendemos Matemática, Língua
Portuguesa e Estudo do Meio.
Na escola, partilhamos alegria, sonhos, amizade e o nosso material escolar.
Na escola, conhecemos muitos amigos novos.
No recreio, brincamos com os nossos melhores amigos.
Descobrimos muitas coisas no Magalhães e nos livros.
Na escola, fazemos ditados, textos e muitas experiências divertidas.
Ana Rita, 4ASA
Na escola toda a criança                                  
Adora brincar                                                    
Mas eu gosto mais                                            
De desenhar.                                                    
João Pedro, 4ASA
A escola para mim é aprender
Na escola nós crescemos mais
Na escola há amizade muito grande
Na escola ouvimos histórias bonitas
Na escola partilhamos os nossos sonhos
Na escola descobrimos coisas novas.
Na escola gosto muito de Matemática
Na escola ouço canções novas
Na escola brinco muito com os meus amigos
Desta escola vou ter muitas saudades
Adoro a minha escola!

Na nossa escola nós
Temos de desenvolver
Porque todos nós
Temos que aprender.
Na escola                                                        
Aprendemos a matemática                                  
Que é tão fácil                                                     
Como a gramática.     
A escola é um
Sítio de liberdade
Temos muita alegria
E amizade…                 
Hugo, 4ASA
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Podes encontrar mais desafios e curiosidades assim como as soluções no endereço:

http://labmatribeirao.blogspot.com

Testa e melhora os teus conhecimentos matemáticos, jogando o MAISmat e o EQUAmat.
Mais informações em http://portalmath.wordpress.com/equamat/.

22

SABER MAIS
Exposição

MOSTRA DE EXERCÍCIOS DE ARTE

Educação Visual e Pintura do 3º Ciclo

A exposição dos trabalhos de
Educação Visual e Pintura visa
ser uma mostra dos exercícios de
arte, realizados nas aulas, para
serem apreciados por todos.
Desta
forma,
pretendese fomentar na Comunidade
Escolar o interesse pela Arte e
nos alunos o gosto e o espírito
crítico, para que desenvolvam a
estética e a eficácia na forma de
se expressarem.
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Français sur le Net

Buenas Vacaciones

Bientôt les vacances d’été!
Nous te proposons des liens pour découvrir,
apprendre, jouer, t’amuser, mais aussi faire des
révisions et ainsi préparer ta prochaine année
scolaire:
*http://www.bonjourdefrance.com/index/
indexgram.htm
*http://jeudeloie.free.fr/plateau.htm
*http://www.polarfle.com/crime/crimeinter.
htm
*http://www.engoi.com/pt/fr/index.html
*http://www.momes.net/education/ecriture/
orthogram/conjugaison.html
*http://users.skynet.be/providence/
vocabulaire/francais/menu.htm
*http://ofsgoncalo.no.sapo.pt/Activites.htm
*http://www.lepointdufle.net/vocabulaire.
htm
*http://eb23cmat.prof2000.pt/sala/frances/
France1.htm
* http://www.capeutservir.com/verbes/
* http://www.asterix.com/jeux/jeux-en-ligne/
* http://www.tintin.com/
*http://www.lespagesjuniors.com/Default.
aspx?provid=57

Agradecimento Especial
A Equipa Gráfica agradece a colaboração e empenho de um grupo de alunos
da turma E do 8º ano que muito contribuiu para a edição deste número: Ana Santos,
Cristiana Figueiredo, Cristiano Mesquita, Ivo Cunha, João Teixeira, João Amorim, José
Silva, Marco Andrade e Paulo Carvalho.
A Equipa Gráfica agradece também o apoio prestado pelo professor Miguel Maia.
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ENGLISH PAGE
School's almost out, and these summer holidays are going to be the best!
Summer is an exciting time for everyone: all of a sudden we've got nothing
but free time. These activities will help you spending those relaxing hours.
And don’t forget:
practice your English during these holidays!

When is the first day of Summer
2010?
In the US, Canada, Europe, Central
America, Asia :
Monday, June 21, at approximately
midnight is the official first day of
summer for 2010 in the Northern
Hemisphere (Summer solstice).
On that day, the Southern
Hemisphere observes the winter
solstice and begins their winter
season.
In Australia, Southern Africa and
South America:
The official date of summer south of
the equator (corresponding to the
first official day of winter in places
north of the equator) would be
December 21.

* Independence Day July 4th *
On July 4, 1776, America claimed its independence
from Britain and Democracy was born. Every day
thousands leave their homeland to come to the
"land of the free and the home of the brave" so
they can begin their American Dream.
The United States is truly a diverse nation made up
of dynamic people. Each year on July 4, Americans
celebrate that freedom and independence with
barbecues, picnics, and family
gatherings.

Happy Birthday, America!

Take a bit of the beach home with you by crafting these cool
sand-filled bottles.
What you'll need:
 Sand
 Newspaper
 Wax paper
 Colored chalk (as many different colors as you like)
 Clear glass or plastic bottles
 Stick or pencil
 White glue or bottle cap
 Cutting board
How to make it:
1. Cover the work surface with newspaper.
2. Place a sheet of wax paper on a cutting board.
3. Place some sand on the wax paper. Roll a piece of colored chalk across the
sand until the sand is completely changed to that color.
4. Carefully lift the wax paper and gently shake the sand to the center of the wax
paper. Hold both ends of the paper up to use it as a pour spout to pour the
colored sand into the bottle. You can use a funnel if you find it easier.
5. Use a stick or the eraser end of a pencil to make a few dips in the sand.
6. Repeat these steps until you have several colors of sand layered in your
bottle(s).
7. If you have a cap for your bottle, be sure to fill it completely with sand and
press down firmly on the sand to compact it. Place cap on tight. If you do not
have a bottle cap, fill sand to about ½” from the top of the bottle. Compact the
sand with a pencil or your finger if it fits in the opening and then fill to the top
with glue and let dry.
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Psicóloga do Agrupamento dá entrevista à Janela da Escola

“A minha função primordial é o combate ao insucesso escolar“
A Dr.ª Filipa Soares - Psicóloga deste Agrupamento - destaca a importância da Orientação Escolar e
Profissional (OEP) e o papel dos Pais e Encarregados de Educação, no que concerne à progressão de
estudos dos seus filhos/educandos, após o 9º ano de escolaridade.

Enquanto psicóloga
deste Agrupamento,
que funções exerce?
A minha função
primordial é o combate
ao insucesso escolar.
Desde o ano lectivo
de 2007/2008, tenho
dinamizado uma série
de actividades neste
sentido, nomeadamente,
apoio individual aos
alunos com dificuldades
de aprendizagem,
Necessidades
Educativas ou
Especiais, com
problemas familiares e
emocionais. Também
tenho participado
directamente em vários
projectos da escola
(Orientação Escolar e
Profissional, Tutoria,
Educação Especial,
Cursos de Educação e
Formação, etc.).
Qual é a importância
de um Projecto de
Orientação Escolar
e Profissional numa
escola básica como a
nossa?
O projecto de OEP
é fundamental no
sentido dos alunos
aprofundarem o
conhecimento de si
próprios, quanto a
aptidões, interesses e
valores e conhecerem
as diferentes
ofertas educativas e
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profissionais.
O objectivo é motivar
os alunos para a
progressão de estudos
e fomentar o sucesso
escolar.
Por esta altura, há
muitos alunos do
9º ano indecisos,
relativamente ao seu
percurso escolar?
Porquê?
Não é uma decisão
fácil… O que acontece
com frequência é
os seus interesses
escolares e profissionais
não estarem de
acordo com as suas
competências e
habilidades, criando
angústia e indecisão.
Por outro lado, muitos
alunos revelam baixas
expectativas em
relação ao futuro e
às suas verdadeiras
potencialidades ou estão
desmotivados para a
aprendizagem escolar.
Penso que, cada vez
mais, os alunos não
estão habituados a
tomarem decisões
e a assumirem
responsabilidades. Esta
imaturidade é factor
adjuvante de indecisões
acerca do percurso
escolar que devem
tomar.
Há que motivar
os alunos para a

progressão de estudos
e fomentar o sucesso
escolar.
Que conselho(s) daria
a esses alunos?
Primeiramente,
aconselho-os a
não faltarem às
sessões do Projecto
de OEP da escola
e a comparecerem
no gabinete de
Psicologia sempre
que considerarem
necessário.
É preciso também
que os Pais e
Encarregados de
Educação motivem os
seus filhos/educandos
para a progressão nos
estudos e os deixem
optar por um curso de
acordo com os seus
interesses e habilidades,
responsabilizando-os
pelas suas escolhas,
valorizando a escola e
acompanhando a vida
escolar do aluno.
Ainda temos Pais e
Encarregados Educação
que pretendem que os
filhos/educandos optem
por uma determinada
área profissional porque
esta terá mais saída
ao nível de inserção do
mercado de trabalho
quando, muitas vezes, o
aluno não tem qualquer
aptidão ou interesse por
aquela área.

Acontece que, se não
estiverem motivados,
não serão técnicos
competentes e a
estabilidade profissional
será difícil de atingir.
Hoje em dia, precisamos
de mão-de-obra
especializada e não
podemos ser todos
médicos, especialmente
se não gostamos de
agulhas e temos muitas
dificuldades a Ciências
Físico-Químicas e a
Ciências Naturais!
E relativamente ao
período de férias,
que actividades
sugere aos alunos
deste Agrupamento,
por forma a
desenvolverem as
suas capacidades?
Devem ocupar o
seu tempo livre com
actividades que
privilegiem o contacto
com o meio ambiente e
promovam a saúde em
geral.
Devem aproveitar para
fazer desporto e brincar
ao ar livre, em vez de
passarem horas à frente
do computador e da
televisão!
A Câmara Municipal
de Vila Nova de
Famalicão promove
inúmeras actividades
que podem integrar
(férias desportivas e

NA PRIMEIRA PESSOA

recreativas).
O Instituto Português
da Juventude dinamiza
também as chamadas
“colónias de férias”, para
alunos a partir dos 15
anos.
E, por que não uma
visita à Fundação de
Serralves onde podem
encontrar actividades
que potenciam e
desenvolvem a

criatividade?
Não esquecer que tudo
isto deve ser intercalado
com os trabalhos de
casa que os professores
irão marcar!
É muito importante
“recarregarem baterias”
para o próximo ano
lectivo, mas também
não esquecer os
conteúdos aprendidos
até então. Actividades

de estudo e de carácter
psico-pedagógico são
fundamentais… mesmo
em férias!
Qual é o seu maior
desafio, enquanto
psicóloga, na escola
que temos hoje?
Provavelmente o meu
maior desafio é tentar
motivar os alunos em
risco de abandono

escolar (motivar quem
não quer ser motivado)
e promover o sucesso
de quem não valoriza
minimamente a escola
(reeducar quem não
quer aprender).
É uma tarefa muito difícil
que implica uma estreita
colaboração entre
escola-família. Só assim
podemos contribuir para
uma sociedade melhor.

João Amorim e Marco Andrade, 8ºE

Fernando Pessoa

“O sonho comanda a vida.”
“Deus quer, o homem sonha, a obra nasce.”

A Escola e a Formação
“... continuo a considerar que a profissão
de docente, quando desempenhada com gosto,
competência, exigência e humildade, está investida
de grande dignidade e ajuda a contribuir para o
desenvolvimento humano, cívico e profissional das
comunidades.”

O Professor - José Campos

Diz-se com frequência que a escola representa a
sociedade em miniatura.
A sociedade, enquanto sistema organizativo, tem
vivido vicissitudes e constrangimentos que ultrapassam
em muito as previsões e perspectivas traçadas, seja em
que domínio for.
É recorrente falar-se de dificuldades, essencialmente
a nível económico e financeiro. Os comentadores que
se multiplicam em todos os meios de Comunicação
Social como cogumelos em terreno húmido disparam em
considerações e tecem comentários críticos aos mais
diversos níveis, apontando causas para a(s) crise(s) que
se faz(em) sentir.
A Educação e o Sistema de Ensino são apontados
como uma das causas do fraco desempenho de muitos

adultos na vida activa. Não podemos ficar indiferentes a
este juízo de valor. Por um lado, sentimos que nenhum
sistema é perfeito. Mas, por outro lado, também acho
que vale sempre a pena lutar pela escola dos valores, da
exigência e das competências.
Contrariamente à insensatez de certas correntes
de opinião que se fazem sentir, continuo a considerar
que a profissão de docente, quando desempenhada
com gosto, competência, exigência e humildade, está
investida de grande dignidade e ajuda a contribuir para
o desenvolvimento humano, cívico e profissional das
comunidades. Afinal, como alguém diz: “onde há gente,
há sonhos”. E, parafraseando Fernando Pessoa: “O
sonho comanda a vida”. E “Deus quer, o homem sonha,
a obra nasce”.
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