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Na vertigem do oceano
vagueio
sou ave que com o seu voo
se embriaga
Atravesso o reverso do céu
e num instante
eleva-se o meu coração sem peso
Como a desamparada pluma
subo ao reino da inconstância
para alojar a palavra inquieta
Na distância que percorro
eu mudo de ser
permuto de existência
surpreendo os homens
na sua secreta obscuridade
transito por quartos
de cortinados desbotados
e nas calcinadas mãos
que esculpiram o mundo
estremeço como quem desabotoa
a primeira nudez de uma mulher

TRAJETO - Mia Couto
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O Papel da Escola na Sociedade Atual
A Diretora - Iolanda Sobral Torres

A Escola desempenha um papel fundamental na
construção de uma sociedade sustentada por valores
sociais e éticos, em que a justiça, a solidariedade e o
conhecimento são essenciais para o desenvolvimento económico e social do país.

Ficha Técnica
Propriedade_ Agrupamento Escolas de Ribeirão
Direção_ Iolanda Torres

Perante as constantes mudanças operadas na sociedade atual, a escola enfrenta um desafio importante que é o de perceber como estas mudanças afetam
a sua função e, consequentemente, refletir e tomar
decisões sobre o trabalho a desenvolver com os alunos, no sentido de os munir de conhecimentos e de
valores que lhes permitam intervir criticamente na sociedade, como agentes de mudança.

“...a escola enfrenta um desafio importante que é o de perceber como estas mudanças
afetam a sua função...”

filosofia de inclusão, caraterizada pela diversidade e
pela heterogeneidade, cujo objetivo principal consiste em proporcionar igualdade no acesso e sucesso
educativo numa escola para todos.
Este novo paradigma de escola inclusiva requer a
procura de respostas adequadas capazes de satisfazerem as necessidades educativas duma população
escolar cada vez mais heterogénea, com necessidades, interesses e expectativas diferentes. Para que
esta premissa se operacionalize, é imprescindível que
todos os agentes educativos se sintam envolvidos e
motivados para fazerem parte dessa mudança.
Os pais e encarregados de educação são parceiros fundamentais, para a concretização deste papel
decisivo da escola atual, empenhada em formar jovens que compreendam o mundo e que intervenham
na vida social de forma crítica e responsável, capazes
de produzirem mudanças qualitativas na sociedade.

Design_ Lurdes Dias
Equipa Gráfica _ Lurdes Dias e Paulo Ribeiro
Colaboração_ Professores, Alunos e Assistentes Operacionais
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Tiragem_ 500
Depósito Legal_ 140723/08
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Sítio na Internet_ http://www.eb23-ribeirao.rcts.pt/jornal/jornal.htm
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Desta forma, a escola desempenha uma função
fulcral na formação de cidadãos críticos e informados, capazes de compreenderem e de responderem à
complexidade dos problemas que terão de enfrentar,
ao longo da vida.

“Os pais e encarregados de educação são
parceiros fundamentais, para a concretização deste papel decisivo da escola atual...”

Para cumprir este desiderato, a escola confronta-se, atualmente, com um desafio norteado por uma
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NOTÍCIAS SOLTAS

Agrupamento Escolas de Ribeirão

Avaliação Interna – Informação 24

maio12

 INFORMAÇÕES PROVAS FINAIS DE 2.º e 3.º CICLO
Relativamente às Provas Finais de 2.º e 3.º Ciclos, solicita-se que todos os docentes consultem
regularmente as páginas do GAVE (www.gave.min-edu.pt/) e Júri Nacional de Exames (www.dgidc.minedu.pt/jurinacionalexames/) que apresentam atualizações constantes das informações relativas a estes
exames.
 RESULTADOS DO INQUÉRITO AOS ALUNOS SOBRE A ESCOLA
Estão disponíveis os resultados do inquérito efetuado aos alunos para avaliar o impacto dos esforços de
melhoria da escola. O instrumento utilizado foi a versão portuguesa e experimental do School Improvement
Student Survey (Beresford, 2000).
Este questionário foi aplicado a 304 alunos, 160 (52,6%) do género feminino e 144 (47,4%) do género
feminino. Os participantes apresentam idades compreendidas entre os 10 e os 17 anos. 75 dos participantes
são alunos do 5.º ano, 83 encontram-se no 6.º ano, 46 alunos no 7.º ano, 56 alunos no 8.º ano e 44 alunos
no 9.º ano.
Estes alunos responderam também a um questionário sobre os Elevados Padrões Académicos da Escola. O
relatório final destes questionários pode ser consultado na página da nossa escola – separador Avaliação.
 NOVOS DOCUMENTOS DE ENQUADRAMENTO PARA A AVALIAÇÃO EXTERNA
Estão disponíveis na página da Inspeção Geral da Educação (IGE) os novos documentos de enquadramento
para o ciclo de avaliação externa das escolas em 2011-2012.

Projeto de Orientação Vocacional

A Escola Básica de Ribeirão dinamiza, há já vários anos, o Projeto
de Orientação Vocacional, destinado
aos alunos do 9.º ano de escolaridade.
Trata-se de um conjunto de atividades centradas nos alunos e que
se regem pelos seguintes objetivos:
promover a orientação escolar; estimular o autoconhecimento; melhorar
o desenvolvimento de competências;
desenvolver atividades de despiste
vocacional; aumentar a motivação
escolar, disponibilizando informações
sistematizadas sobre a progressão
de estudos; sensibilizar para a necessidade de qualificação profissional; facilitar o processo de tomada
de decisões dos alunos e aumentar o
envolvimento dos Pais/Encarregados
de Educação e Professores.
O projeto teve o seu início a 3 de
janeiro e será concluído a 20 de julho.
É operacionalizado pelos seguintes
elementos: Gabriela Pelicano, psicóloga deste Agrupamento de Escolas;
Cláudia Costa, psicóloga da Câmara Municipal de VNF, Joana Ferreira
estagiária da mesma Câmara Municipal; serviços de psicologia contratados pela empresa Continental Mabor,
ao abrigo de um protocolo estabelecido entre a escola e esta empresa;
Diretores de Turma do 9.º ano e professor José Campos.
De entre as várias atividades,
destaca-se as sessões de orientação
vocacional, que consistem em ativi-

dades de exploração dos valores e
interesses vocacionais dos alunos,
com vista às suas tomadas de decisão relativamente à escolha a efetuar
após a conclusão do 9.º ano de escolaridade ou certificação escolar equivalente. Numa fase posterior, foram
realizadas abordagens e exploração
das ofertas educativas/formativas do
concelho e áreas geográficas contíguas. Com vista à tomada de decisão, houve ainda oportunidade para
os alunos confrontarem os seus interesses e opções vocacionais com as
ofertas educativas/formativas existentes.
Na área de Formação Cívica,
houve partilha de informação entre os
Diretores de Turma e os alunos, bem
como a elaboração de alguns trabalhos sugeridos pela equipa de Orientação Vocacional, como por exemplo
a produção de um guião de entrevista, que foi aplicado aos profissionais
convidados, no dia do Profissional na
Escola.
Outra das ações de esclarecimento foi o Dia do Profissional na Escola. Foram convidados profissionais
das seguintes áreas: saúde, química,
microbiologia, economia, gestão, jurídica, novas tecnologias, educação,
engenharias e segurança. Estes profissionais esclareceram as dúvidas
colocadas pelos alunos e Encarregados de Educação sobre as áreas
de formação e de especialização dos
seus cursos, as saídas profissionais

O Professor - José Campos*

e o mercado de trabalho.
A Mostra das Ofertas Educativas
foi outra das atividades dinamizadas
na nossa escola, em parceria com a
Câmara Municipal: tratou-se da divulgação das ofertas educativas a nível
do ensino secundário, promovida pelas escolas mais representativas do
concelho.
A equipa do POV continua a manifestar a sua disponibilidade para
informar e esclarecer os alunos sobre as suas dúvidas relativamente a
questões da orientação vocacional.
Será efetuado o habitual acompanhamento às matrículas do 10.º ano.
Convém referir que este projeto
foi totalmente gratuito para os alunos
e que houve sempre a preocupação
de gerir as atividades evitando a perda de aulas.
O percurso escolar destes alunos
será acompanhado ao longo do seu
ensino secundário, através da aplicação de inquéritos via email. Solicitamos esta sua colaboração, que nos
parece muito útil, para podermos melhorar cada vez mais os serviços que
lhes proporcionamos.
Gostaria de deixar aqui uma palavra de gratidão às pessoas e instituições (particularmente à Câmara Municipal de VNF e à empresa
Continental Mabor) pela colaboração
prestada às atividades e ações deste
projeto.

*Coordenador do POV

 Quadro de referência para a avaliação das escolas - 2011-2012
 Documento de apresentação da escola ou agrupamento - 2011-2012
 Escala de avaliação - 2011-2012
 Metodologia - 2011-2012
 Agenda de trabalho nos Agrupamentos (Educação Pré-Escolar, Ensino Básico e Secundário) - 2011-2012
 Agenda de trabalho nos Agrupamentos de Escolas (Educação Pré-Escolar e Ensino Básico) - 2011-2012
 Agenda de trabalho nas Escolas Secundárias e Secundárias com 3.º Ciclo - 2011-2012
 Plano de melhoria da escola - 2011-2012
 Contactos na IGEC - 2011-2012
A Equipa de Avaliação Interna
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Quinzena da Educação 2012

Olá Amiguinhos!

Clube de Teatro na Casa das Artes

Os Amiguinhos do J.I. da Igreja, de Vilarinho das Cambas
José Almeida, n.º 12, 7.ºC*

“O Cavalo Mágico”, de Carlos Manuel Rodrigues, e “A
Casa de Mirita”, de Mário Pyrro, foram as duas peças escolhidas pelo Clube de Teatro “Duques e Cenas”, da Escola Básica de Ribeirão para participar na IV Mostra de Teatro Escolar, na Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão,
no dia 18 de abril.
Este evento fez parte integrante da Quinzena da
Educação 2012, que decorreu entre os dias 14 e 27 de
abril, em Vila Nova de Famalicão, e foi promovida pela
Câmara Municipal, através do seu Serviço Educativo. A
iniciativa teve como objetivo proporcionar quinze dias ligados à Educação e, deste modo, “fornecer à população
infanto-juvenil bases culturais e sociais, de modo a preparar as crianças e jovens famalicenses para enfrentarem os
desafios da sociedade em constante mudança”.
A “Casa de Mirita” foi apresentada, no pequeno
auditório, por volta das 15 horas, por um grupo de dezasseis alunos do Clube de Teatro, do qual sete frequentam a
Educação Especial. Este trabalho contou com a ajuda das

professoras Maria José Miranda (da Educação Especial),
Lurdes Oliveira e Rosa Portela (do Clube de Teatro).
No mesmo dia, à noite, por volta das 21.40 horas,
foi a vez de outro grupo deste clube, formado por quinze
alunos, levar à cena “O Cavalo Mágico”, que teve a duração de 60 minutos, sensivelmente. Além das professoras
deste clube, os alunos puderam contar com a ajuda de dois
assistentes operacionais da nossa escola: Dona Sandra
Escudeiro que confecionou parte do guarda-roupa, tratou
da caracterização dos nossos atores e deu apoio durante
a apresentação e o Sr. Oliveira que construiu o “cavalo”
e outros adereços, imprescindíveis para a apresentação
deste trabalho. Além disso, o Sr. Oliveira também tratou
do transporte dos adereços para a Casa das Artes.
Quem não teve oportunidade de assistir a estas
duas representações, pode vê-las na biblioteca da nossa
escola, pois elas encontram-se gravadas em vídeo. Quem
as viu, pode sempre recordá-las!
*Colaborador da JANELA DA ESCOLA
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O nosso árduo trabalho no tema “Educar para a
Arte”, tem dado frutos muito suculentos; então não é
que fomos convidados para atuar na Casas das Artes!
Foi uma experiência única; parecíamos verdadeiros artistas. A agitação nos camarins e o nervoso
miudinho por entrar num palco daquelas dimensões,
deixou-nos eufóricos. Foi simplesmente fantástico, e
foi a melhor maneira de dar as boas-vindas à primavera.
E por falar em primavera, a nossa horta produz
legumes a olhos vistos, vai daí, resolvemos fazer a
nossa própria sopa. Fomos à horta e transformamos
todos aqueles legumes numa deliciosa sopa, (cá para
nós, aquela transformação foi mágica), pois fizemos
a melhor sopa do mundo.
Não nos ficamos por aqui na culinária, tivemos a
visita de uma avó para nos mimar, desta vez com uma
deliciosa compota de morangos.
Com tanta atividade na escola, andamos todos
entusiasmados, mas claro que não nos esquecemos
das festas de quem mais amamos. Comemoramos o
Dia do Pai e o Dia Mãe. Amiguinhos, temos que vos
contar um segredo! As nossas mães fizeram-nos uma
grande surpresa e atuaram para nós; é verdade; elas
cantaram, dançaram e até nos apresentaram uma
peça de teatro. A história da Branca de Neve interpretada pelas nossas mães teve um brilho ainda maior.
Obrigado Mães, gostamos imenso.
E para começar o mês de Maio em grande, fomos
visitar a Capital Europeia da Cultura-Guimarães. Vimos o Castelo, o Paço dos Duques de Bragança e até
fomos ao museu Alberto Sampaio assistir a um teatro
de marionetas sobre D. Afonso Henriques. Antes de
regressar à escola ainda tivemos tempo para um passeio pelo berço da nação.
E é assim, amigos! É bom “viver” numa escola
onde se respira Arte.
E como não podem estar todos os dias connosco,
vimos sempre aqui contar-vos as nossas novidades!
Até breve.
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Encontro com a escritora Isabel Alçada

Na 1.ª pessoa...

Simpatia e simplicidade marcaram o encontro

No dia 16 de abril, os alunos dos 5.º e 6.º anos encontraram-se com uma das autoras da coleção “Uma Aventura”. A escritora começou por dizer que as aventuras
que conta partem sempre de uma situação real vivida por
ela e pela sua amiga e coautora, Ana Mª Magalhães. Um

A Professora - Aurélia Azevedo

Mariana Azevedo, n.º22, 5.º A

aluno perguntou-lhe por que razão não deixou crescer as
personagens da coleção e ela respondeu que o tipo de
aventuras vividas por este grupo de amigos era próprio de
adolescentes, por isso não podiam ter outra idade. Normalmente viajam para os locais sobre os quais pretendem escrever: por exemplo “Uma Aventura entre Douro
e Minho” foi escrita depois de uma viagem a S. Pedro de
Rates.
Como método de trabalho traçam um plano do que
pretendem fazer, juntam as ideias das duas e começam a
eliminar as piores até elegerem a melhor. Quando escreve, sente-se tão envolvida que é como se estivesse “lá”.
Vários alunos quiseram saber se os habitantes dos locais
onde se passam as histórias contribuem para a história,
ao que ela respondeu que normalmente aproveitam para
conversar com as pessoas para saber as curiosidades daquela terra, de modo que os habitantes contribuem.
A escritora deliciou os alunos com algumas peripécias
que aconteceram em diferentes locais. Todos os presentes se deixaram enlevar pela simpatia e simplicidade desta escritora que todos conseguiu seduzir com o seu amor
pela escrita e pelos livros.

A minha turma teve a possibilidade de conversar com a escritora. Falou-nos da sua vida e dos seus livros. Contou
que na sua infância passava férias em Sintra e lá viveu algumas aventuras com os amigos.
Respondeu a todas as perguntas, sempre muito divertida e fez-nos rir algumas vezes. Quando lhe preguntaram se
na sua opinião valeu a pena implementar o Plano Nacional de Leitura, deu um salto e exclamou “SIMMMM!”.
Também nos disse que aceitou ser Ministra da Educação porque sentiu que devia servir o país.
O auditório estava cheio. Os alunos presentes estiveram interessados e atentos. No fim a escritora deu autógrafos.
Todas as turmas aprenderam que ler é muito importante.

Uma experiência a repetir...
Os Alunos do 5.ºG
No dia dezasseis de abril deste ano, a escritora Isabel Alçada, autora da famosa série de livros juvenis “Uma
aventura”, deslocou-se à Escola Básica de Ribeirão, para
apresentar a sua obra e falar um pouco sobre si.
Pelas quinze horas e quinze minutos, ao toque do segundo bloco da tarde, os alunos dirigiram-se para as salas de aula e, na companhia do respetivo professor, foram
para o auditório onde se realizou a apresentação. Participaram com muito entusiasmo as turmas A, B e G do 5.º
ano e a turma B do 6.º ano.
A atividade iniciou-se com a entrega à escritora, por
dois alunos do 6.ºB, João Martins e Mário Daniel, de um
vaso de amores-perfeitos com bandeiras, onde estavam
registados os títulos dos livros publicados por esta escritora. De seguida, foi apresentado pelas alunas Mariana e
Maria Inês, da mesma turma, um texto da sua autoria em
que relataram a viagem que fizeram a Lisboa quando lhes
foi atribuído o prémio “Uma aventura 2011”. Isabel Alçada
elogiou o trabalho apresentado e, de seguida, falou um
pouco de si. Mostrou-se interessada em ouvir todas as
questões que os alunos lhe foram colocando. Procurou
responder de forma simples e fê-lo com sentido de humor.
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Isabel Alçada veio à nossa escola

A Professora - Judite Costa
No dia 16 de abril, pelas 11 horas, recebemos na nossa escola, E.B.1 de Valdossos, a visita da escritora Isabel
Alçada.
Para a bem recebermos, ensaiamos canções, que entoamos com alegria.
A escritora falou-nos um pouco de si, de onde surge a
inspiração para os seus livros e de como o escreve, e deu
principalmente destaque à sua última obra, escrita com
Ana Maria Magalhães, “Uma aventura no sítio errado.”
Respondeu a algumas perguntas feitas por nós e acabou a visita autografando algumas das suas histórias que
tínhamos comprado.
Gostamos muito de receber a visita da escritora na
nossa escola! E como forma de agradecimento oferecemos-lhe um cabaz com produtos típicos da terra - Fradelos.
Os Alunos do 3.º ano da E.B.1 de Valdossos

Na parte final, a escritora autografou os livros adquiridos pelos alunos.
Fazendo um balanço desta atividade, todos foram de
opinião que a experiência foi positiva, porque aprenderam
muito sobre a escritora e mostraram interesse que Isabel
Alçada voltasse para lhes contar outras histórias.

Notícias do EFANS

No passado dia 12 de
maio, a turma EFA e respetivos formadores levaram
a cabo mais uma atividade
integradora, desta vez respeitante aos núcleos Urbanismo e Sustentabilidade e
Abertura Moral. A viagem
rumo a Guimarães, capital
Europeia da Cultura 2012,
começou bem cedo, acompanhada de um sol fantástico e muito boa disposição.
A
visita
pretendia
abranger o toque de duas
realidades: a citadina e a
campestre. Deste modo,
foi percorrida a zona histórica da cidade, com espe-

cial destaque para o Paço
dos Duques de Bragança
e Castelo de Guimarães.
Depois de um agradável
almoço-convívio, foi explorada a zona da Horta Pedagógica, onde pudemos
constatar que se pode respirar o ar do campo dentro
da cidade. Mais um dia que
nos permitiu verificar que a
aprendizagem não se cinge
apenas ao espaço da sala
de aula, mas acontece muitas vezes no contacto com
realidades diferentes, pois
como diz o ditado “Para saber não basta ler, é preciso
viver e ver.”
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“A arte diz o indizível; exprime o inexprimível, traduz o intraduzível.”
Leonardo da Vinci

Um dia nos Bombeiros

A proteção civil é uma atividade desenvolvida pelo Estado, Regiões Autónomas e Autarquias, pelos cidadãos e
por todas as entidades públicas e privadas. A sua finalidade é prevenir riscos coletivos inerentes a situações de
acidente grave ou catástrofe, de atenuar os seus efeitos,
proteger e socorrer as pessoas e bens em perigo. Os
bombeiros, as forças de segurança, as forças armadas,
as autoridades marítima e aeronáutica, o INEM, e demais
serviços de saúde, os sapadores florestais e a Cruz Vermelha Portuguesa são agentes que exercem, em cooperação e de acordo com o seu estatuto próprio, funções de
proteção civil nos domínios da intervenção, apoio, socorro
e assistência sanitária e social.
Com o objetivo de conhecer a importância dos bombeiros de Vila Nova de Famalicão na nossa comunidade,
a turma do CEF5, orientada pela formadora de Cidadania
e Mundo Atual, Deolinda Silva, visitou o quartel, no dia
11 de abril de 2012, no âmbito do módulo D8 “Prevenção e riscos: desastres ambientais”. Foi uma visita muito
proveitosa e enriquecedora! Quando lá chegamos fomos
muito bem recebidos pelos bombeiros Sérgio Gomes e
Miguel Teixeira que foram muito simpáticos e prestáveis.
O bombeiro Miguel Teixeira proporcionou-nos uma visita
guiada pelo quartel onde pudemos ver a base de comandos, a sala de formação, o local onde guardam as fardas,
as ambulâncias e carros de incêndios. De seguida, fomos
para a sala de conferências onde entrevistamos os dois
bombeiros já citados. Aqui estão as respostas às nossas
perguntas.
P- O que é ser bombeiro voluntário?
R: Ser bombeiro é fazer o bem (proteção de vidas humanas e bens em perigo, prevenção e extinção de incêndios, o socorro de feridos, doentes ou náufragos), sem
receber nada em troca.
P- Quem pode ser bombeiro voluntário?
R- Toda a gente pode sê-lo, desde que tenha o 9.º
ano de escolaridade e tenha entre 18 e 35 anos. Deverá dirigir-se ao Corpo de Bombeiros mais próximo da sua
área de residência, fazer a inscrição como estagiário e
frequentar com aproveitamento o Curso de Instrução Inicial de Bombeiro, composto por 6 módulos e 350 horas de
formação. Antes dos 18 anos pode ainda ingressar num
corpo de bombeiros para as escolas de infantes e de cadetes, como o vosso colega Vítor Moreira, para formação
no âmbito do voluntariado, da proteção e socorro.
P- Quais os deveres, direitos e regalias de um
bombeiro voluntário?
R: Os deveres são acima de tudo exercer a atividade
com profissionalismo, cumprir 70h de formação por ano e,
uma vez por mês, ter um cargo de secção. Os direitos são
poder frequentar as piscinas municipais de graça, entrar
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gratuitamente na feira de artesanato... As nossas regalias
são, no fundo, ver as pessoas felizes.
P- O que é um corpo de bombeiros?
R: O corpo dos bombeiros é uma unidade operacional
organizada, preparada e equipada para responder às missões que lhe são atribuídas a favor da comunidade.
P- Que espécies de corpos de bombeiros existem?
R: Existem 3 tipos: os voluntários, os mistos (voluntários e profissionais) e os profissionais.
P- Qual é a missão de um bombeiro?
R: A missão de um bombeiro é prestar o devido socorro às pessoas em caso de incêndios, inundações, desabamentos…, a náufragos e proceder a buscas subaquáticas, ao transporte de acidentados e doentes, incluindo a
urgência pré-hospitalar, a prevenção e o combate a incêndios e ganhar sorrisos sem querer nada em troca.

O lema dos bombeiros é “Vida por vida”!

De 23 a 30 de maio, realizou-se a Exposição de Trabalhos criados pelos alunos da Escola Básica de Ribeirão ao longo do presente ano letivo, nas disciplinas de Educação Visual dos 7.º e 8.º anos
e do 9.º ano de Pintura.
As aulas de Educação Visual e de Pintura possibilitam a formação intelectual e estética dos alunos, dotando-os de critérios para
a realização e apreciação de uma obra de arte.

Vera Cunha, n.º 16, CEF5

11

IN LOCO

IN LOCO

História da papoila

ESCOLA COLORIDA

Uma transformação interessante

J.I. de Barranhas - Vilarinho das Cambas

Os Alunos do J.I. de Valdossos - Fradelos

plantações, o nosso maior
entusiasmo foi a colheita
dos frutos biológicos, que
ajudamos a produzir e que
depois saboreamos.
Mas não ficamos por
aqui, também quisemos
ser pequenos cientistas,
porque estamos envolvidos
na ação de formação “Interrogar a Ciência”. Fomos
à descoberta das plantas
e adoramos dramatizar a
história de uma semente
que se transformou numa
bela Papoila, com a ajuda
do vento, do sol, da chuva
e de outros amigos. Realizamos experiências com
plantas, fizemos sementeiras, observamos, registamos e ficamos a conhecer
quais os cuidados a ter ao
longo do crescimento das
plantas. Afinal de que precisam elas para crescer?
Eis a questão…

Sabem? No Jardim de Infância de Valdossos – Fradelos temos andado atarefados com as sementeiras!
Escutamos uma história muito gira que as nossas professoras nos contaram -“História da papoila” - de uma escritora que tanto gostamos, Luísa Ducla Soares. Assim partimos numa aventura sobre o que é semear, o que é uma semente, uma planta, as diferentes partes de uma planta,
do que precisam as plantas para crescer. Também ficamos a saber que foi a primeira história
que esta escritora escreveu. A seguir recontámo-la uns aos outros dramatizámo-la, fizemos registos gráficos desta história e também de todas as experiências que andamos a fazer.
Ficamos fascinados com a maneira como uma semente quando plantada, regada e cuidada,
se transforma numa planta!

Com a ajuda da família
e amigos, temos vindo a
embelezar os espaços exteriores da nossa escola.
Os resultados espelham
bem o trabalho, o empenho
e a dedicação de todos os
que têm colaborado com
este projeto, que irá ter
continuidade no próximo
ano letivo. Estes novos espaços estimulam o desenvolvimento de atividades
diversificadas, favorecem
a integração do grupo e valorizam os aspetos ambientais que a natureza nos oferece. Agradecemos a todos
que estiveram envolvidos e
que permitiram a concretização parcial deste projeto.
A nossa Horta Pedagógica
tem sido um grande sucesso porque, para além
do conhecimento que temos adquirido ao preparar
o terreno e ao cuidar das

Boas Férias
para todos!

PortalMath

Matemática online
PortalMath, um blog para melhorares a tua nota a Matemática e não só... Aqui, podes encontrar problemas, desafios, jogos, fichas de trabalho, fichas formativas, questões-aula, mini-testes, fichas de avaliação, Testes Intermédios e
Exames Nacionais, tudo com as respetivas soluções e/ou sugestões de resolução.

VISITA-NOS em: http://portalmath.wordpress.com
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Reportagem

Cidália Fernandes apresentou-nos Fernando Pessoa

A escritora Cidália Fernandes esteve na nossa escola
e proporcionou-nos um encontro com o poeta Fernando
Pessoa, no dia 10 de maio, pelas 15 horas, onde estiveram presentes as turmas: A, B e D, do sétimo ano e D do
oitavo ano.
A abertura do encontro foi feita pelo aluno Simão Fonseca, do 8.ºD, que procedeu a uma receção da escritora através de uma breve apresentação da sua biografia,
onde referiu que Cidália Fernandes nasceu em Vieiro,
concelho de Vila Flor; é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas (Português e Alemão) pela Faculdade de
Letras do Porto; é professora efetiva na Escola Secundária de Penafiel, onde se encontra a lecionar a disciplina
de Português; é autora de uma vasta obra que vai desde
a co-autoria em manuais escolares, colectânea de poesia; vários trabalhos de tradução; colaboração assídua
no jornal cultural de Penafiel «O Arrifana», até à ANTO
(Associação dos amigos de António Nobre) onde é vice
presidente.
Cidália Fernandes tem realizado inúmeras deslocações às escolas (sobretudo no Norte do país), promovendo a «hora do conto», divulgando, ao mesmo tempo, os
seus livros e incentivando o público à escrita criativa.
Após esta breve apresentação da vida e obra da autora, a sessão continuou com a declamação do poema
«Amor», elaborado pela aluna Francisca Campos, da turma 8.ºD, que também o declamou.
Seguidamente, a escritora agradeceu as palavras que
lhe foram dedicadas, tendo elogiado a forma expressiva
como os alunos leram e declamaram.
E, no momento seguinte, a escritora deixou de ser Cidália Fernandes e passou a ser Fernando Pessoa, tendo
começado a sua apresentação por: « My name is Pessoa,
Oh! I’m sorry! Tenho de falar em português! All right!...»
E assim se sucederam alguns minutos em que a escri-
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tora divagou sobre a vida e obra de Fernando
Pessoa, tendo solicitado a alunos e professores a leitura de alguns poemas de Pessoa e
dos seus heterónimos (Álvaro de Campos, Alberto Caeiro e Ricardo Reis). Este momento,
que todos os presentes acompanharam com
entusiasmo, tem por base uma das obras desta escritora, intitulada: «Chamo-me Fernando
Pessoa».
Já num terceiro momento deste encontro,
Cidália Fernandes disponibilizou-se para responder a algumas questões que lhe foram colocadas pelos alunos do 7.º e do 8.ºD.
A partir das respostas dadas, foi-nos permitido dizer que Cidália Fernandes começou a
frequentar a escola muito cedo (aos 4 anos),
acompanhando as suas irmãs mais velhas. E
desde daí o seu gosto e fascínio pela escrita
e pela leitura começaram a despertar. O que,
segundo a autora, se deve em grande parte à
sua professora do 1.º ciclo.
A sua primeira obra foi um livro de poesia, em co-autoria com outros autores e incentivada pelo seu filho mais
velho, Pedro, a quem contava muitas histórias quando
este era ainda criança
A leitura é para ela uma aventura «Leva-nos à descoberta de nós mesmos» e «O livro é um veículo que me
leva onde quero.»
Além do gosto pela leitura e pela escrita, revelou também o interesse pela História e pelos desafios, o que a
levou a escrever a obra: «Era uma vez o livro».
A autora referiu também que Fernando Pessoa, José
Saramago, António Nobre, Eça de Queirós e Almeida Garrett são os escritores que mais aprecia.
Cidália Fernandes justificou que na coleção «O Alberto» a personagem principal chama-se Alberto em homenagem ao heterónimo de Fernando Pessoa, Alberto Caeiro.
Referiu também, nesta sua entrevista, que a sua colaboração com o jornal de Penafiel «O Arrifana» prende-se com a publicação da biografia de autores. Quanto à
Associação ANTO, esta visa apenas a divulgação da obra
de António Nobre.
A escritora referiu que já tem 35 livros publicados entre os quais o mais recente intitulado «Bibliógrafo».
E assim, deu-se por encerrado este encontro que culminou com uma sessão de autógrafos.
Os alunos do 8.ºD acharam que foi uma experiência
enriquecedora, através da qual lhes foi proporcionado um
momento muito agradável, que serviu para “aprenderem”
algo de novo, ficaram a conhecer um pouco mais sobre
Fernando Pessoa.
Ana Ferreira,n.º1, Ana Silva,n.º2,
Liliana Maia, nº15 e Simão Fonseca, n.º 25,
8.ºD

I’m sorry, my name is Fernando Pessoa

Foi desta forma que a
escritora iniciou o seu encontro com quatro turmas
dos 7.º e 8.º anos, onde
apresentou o livro de sua
autoria “Chamo-me Fernando Pessoa”. Encarnou
a personagem do famoso
poeta, começando por falar da sua infância e da sua
vida na África do Sul, como
criou o seu primeiro heterónimo e das leituras que
foi fazendo, até descobrir
Shakespeare.
Na pele do escritor falou do ambiente cultural
que respirou que lhe estimulou a curiosidade. Todos acompanharam com
interesse a sua vida e perceberam como se tornou
o maior escritor de Língua

Portuguesa. Alguns alunos
e professores foram convidados a declamar alguns
dos poemas mais conhecidos: “O Infante”, “Sou um
Guardador de Rebanhos”
e ainda “Todas as cartas
de amor são ridículas”, proposta que tornou este encontro muito participativo.
Esta escritora é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, pela
Faculdade de Letras do
Porto. É Professora efetiva
na Escola Secundária de
Penafiel, onde se encontra
a lecionar a disciplina de
Português,
proporcionou
aos alunos presentes momentos inesquecíveis de
amor à poesia e à literatura
portuguesa.

Encontro muito participativo com a declamação de poemas

A Professora - Aurélia Azevedo

Semana da Leitura – Sessão com a escritora Alice Cardoso
Texto coletivo elaborado pela turma LOU4C
No dia 16 de março, à tarde, os alunos da Escola E.B.
1/J.I. de Lousado foram ao auditório dos Mundos de Vida
conhecer e conversar com a escritora Alice Cardoso.
A escritora começou por fazer a sua apresentação,
dizendo que nasceu em Coimbra e falou-nos da sua vida
antes de começar a escrever.
Depois, a escritora explicou-nos como se fazia um livro. Ela disse-nos quem foram os ilustradores dos seus
livros e explicou-nos como foi feita a ilustração. Também
nos mostrou a maquete de um dos seus livros.
Logo de seguida, contou-nos a história “Alana e a lontra Lutra”.
A seguir, chamou meninos ao palco e respondeu às
perguntas que lhe foram colocadas.
No final, a escritora chamou novamente os meninos
ao palco e autografou os livros.
Foi um encontro muito interessante e, para agradecer
à autora, os meninos do jardim de infância ofereceram-lhe
um ramo de flores em nome de todos.
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C A F É...
...com P O E S I A

Uma nova aventura

Beatriz Matos
Os pais gostaram muito e ficaram muito
surpreendidos, pois esta atividade comoveu-os bastante e nunca pensaram que conseguíssemos realizar uma festa desta dimensão.
Nós, alunos, ficámos muito orgulhosos do
nosso trabalho, apesar de no início estarmos
um pouco desinteressados e ter havido alguns contratempos durante a apresentação.
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Ana Catarina Silva
As mesas estavam decoradas a
rigor. Quisemos dar
um toque de magia
à nossa noite. E conseguimos!
Começamos por
dramatizar um poema de António Gedeão: “Lágrima de
preta”. De seguida,
fizemos uma apresentação durante a

qual pudemos observar como é que
os alunos eram em
crianças e como são
agora. Foi tão bom
recordar a infância!
Para dar mais sabor à noite, tivemos
o prazer de ouvir alguns alunos a recitar poemas. Foi uma
noite muito emotiva!
Para tornar a noi-

te ainda mais agradável,
oferecemos
café com bolachas
preparadas pela turma CEF5. Estavam
deliciosas! Os pais
e professores adoraram a noite. Graças
à ajuda dos professores, conseguimos
proporcionar
uma
noite diferente, interessante e especial!

Inês Ramalho
Esta atividade foi bastante
enriquecedora, pois conviver com
os nossos pais, com os nossos
colegas, os pais dos nossos colegas e os professores, só numa
noite, foi sem dúvida diferente.
Foi também uma experiência que
nunca vamos esquecer!
“Café com Poesia” teve vários momentos altos e todos me
emocionaram: recordar velhos
momentos e histórias é sempre
uma alegria!
No geral, acho que não hou-

ve nenhum pai nem nenhuma
mãe ou mesmo encarregado(a)
de educação que não tivesse
gostado, pois esta atividade foi
especialmente pensada para
eles. Trabalhamos bastante para
esta atividade e acho que muitos
“pais” estavam completamente
”babados” com a prestação dos
filhos e nunca lhes passou pela
cabeça que fossemos capazes
de fazer uma festa tão bonita.
Valeu mesmo a pena todo o
trabalho que fizemos.

ciava, claramente, a consciência da grande responsabilidade que “pesava”
sobre os seus ombros e o
desejo de conseguir um
bom desempenho. É claro
que esse nervosismo afetou mais uns do que outros
e, por esse motivo, alguns
“atores” estiveram menos
confiantes, mas tudo correu pelo melhor e o público
aplaudiu imenso esta aventura e, porque não, esta coragem de colocar em cena
uma peça com cerca de 60
minutos, preparada em tão
pouco tempo. Não é fácil!
Salientámos e agradecemos as preciosas colaborações dos assistentes
operacionais,
sobretudo:
Sandra Escudeiro que se
esmerou na caracterização
das personagens, na decoração do “cavalo mágico” e
apoiou durante a representação e o Sr. Oliveira que
foi incansável na construção dos adereços necessários, como por exemplo, o
cavalo – altamente funcional e que motivou extraordinariamente todos os “atores” que com ele tiveram de
trabalhar.
Bom, escusado será
dizer que depois de se pisar
um palco como o da Casa
das Artes, “o bichinho” do
teatro instala-se em cada
um de nós e não permite
que se pare por aqui. Por
isso, o Clube de Teatro
“Duques e Cenas” promete continuar a trabalhar,
afincadamente, nas novas
peças, entretanto distribuídas, para deliciar o público
no próximo ano letivo.
Até lá!

CENAS

vando à cena duas peças:
“A casa de Mirita” e “O cavalo mágico”.
Do elenco da primeira que integrava dezasseis
elementos, faziam parte
sete alunos que frequentam a Educação Especial
que, como vem sendo hábito, se prepararam, com
afinco, durante o ano letivo
para participar neste evento. Claro que não foi tarefa
fácil, mas no fim, o resultado é sempre uma quantidade indescritível de alegria,
de satisfação, de cumplicidade sadia, que lhes enche
o coração e lhes rasga um
enorme sorriso, quando os
aplausos do público se fazem ouvir. Estão de parabéns pela evolução positiva. Os restantes elementos
frequentam o quinto ano de
escolaridade e, por essa razão, foi a primeira vez que
participaram neste evento,
revelando, desde já, um à
vontade enorme no palco e
uma grande disponibilidade
para o jogo do faz de conta
que é o teatro, dando mostras do seu talento natural
para esta área artística.
A segunda peça integrava um elenco de quinze
alunos, do 6.º ao 8.º ano,
(um deles da turma de Percursos Curriculares Alternativos) que, na sua maioria, também pisava o palco
da Casa das Artes pela primeira vez.
O texto era longo e
esta equipa só conseguia
reunir-se uma vez por semana para ensaiar. Por
isso, foi necessário ocupar
uma grande parte das férias da Páscoa para que
tudo estivesse, minimamente, preparado.
No dia da apresentação, reinava um “nervoso
miudinho”, o que eviden-

&

A atividade “Café com Poesia” que nós,
alunos do 9.ºA, realizamos foi um sucesso,
pois fortaleceu ainda mais os laços entre pais,
alunos e professores. A ideia surgiu quando a
professora de Língua Portuguesa nos propôs
que fizéssemos algo que trouxesse os pais à
escola, para eles ficarem a conhecer-nos melhor enquanto grupo turma. No início ficamos
um pouco reticentes a este convite, mas acabamos por aceitar. Houve um grande esforço
por parte de todos os alunos e os professores
aceitaram prontamente ajudar-nos em tudo o
que lhes fosse possível.
Nas horas que antecederam o encontro,
estávamos bastante nervosos, pois tínhamos medo que algo falhasse, mas tudo correu bem. Conseguimos tornar a cantina num
local agradável e confortável para a nossa
apresentação.
Foram apresentados trabalhos sobre a
evolução de cada aluno da turma e mostramos a amizade que nos une há vários anos;
conseguimos transmitir a forte relação que
temos com os nossos pais e ainda fizemos
uma pequena homenagem à nossa Diretora de Turma. Entre cada trabalho houve um
momento de declamação de poesia. Todos
os trabalhos tiveram o seu momento emotivo, por motivos diferentes, pois cada um tocou, de alguma forma, os presentes. No final
das apresentações, houve um momento de
convívio entre todos, pais, alunos e professores. Todos os pais e professores adoraram
a apresentação, pois notaram dedicação da
parte de todos.
Eu gostei muito da atividade “Café com
Poesia” porque foi, de certa forma, uma despedida da turma. Todos nos empenhamos
muito neste projeto e, para mim, isso tornou-o inesquecível.

Após um ano de trabalho deveras intenso e
gratificante com um grupo
de alunos magnífico (que
nos deixou para prosseguir
os seus estudos) como foi o
ano letivo anterior, o Clube
de Teatro iniciou uma nova
fase do seu percurso com
um número elevado de inscrições, sobretudo de alunos dos 5.º e 7.º anos.
Foi, portanto, obrigatório começar um novo
processo a partir da estaca zero: aprender técnicas
variadas relacionadas com
a expressão corporal, com
a voz, com a dicção, com
a movimentação em cena,
trabalhar a leitura expressiva, a memorização do texto…
Foi necessário conhecer as características
de cada elemento novo
deste clube (para melhor
distribuir as tarefas), criar
espírito de equipa e, assim,
gerar cumplicidades essenciais para um bom desempenho em palco.
Tudo isto requer o seu
tempo e o tempo foi sempre
pouco para tudo aquilo que
se pretendia. Ou melhor, o
tempo passou rápido demais, pois os ensaios, com
as suas atividades imensas
e com a alegria e a energia
de todos os participantes,
decorriam num ápice –
quando nos apercebíamos,
estava na hora de ir embora.
No entanto, mesmo
tendo em conta estas condicionantes, o Clube de
Teatro “Duques e Cenas”,
conseguiu preparar-se e,
pelo quarto ano consecutivo, participou na Mostra de
Teatro Escolar, que decorreu na Casa das Artes de
Famalicão, no âmbito da
Quinzena da Educação, le-

DUQUES

Carla Oliveira

Clube de Teatro

A Professora - Lurdes Oliveira*

*Coordenadora do
Clube de Teatro
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CEF4

JORNADAS DAS LÍNGUAS

Cheirinho a despedida…
O Professor - José Campos

Nos dias 9, 10 e 11 de maio, decorreram as
Jornadas das Línguas, na Escola Básica de Ribeirão. Trata-se de um conjunto de atividades
que assinalaram o Dia da Europa.
Na 4.ª feira, dia 9, decorreu a atividade “Quiz
de Inglês” que abrangeu todas as turmas do 5.º
ao 8.º ano de escolaridade e que teve lugar na
Biblioteca. A disciplina de Francês também realizou esta atividade destinada a todas as turmas
dos 7.º, .8.º e 9.º anos de escolaridade.
Na 5.ª feira, dia 10, das 15. 05 às 16. 45 h, a
escritora Cidália Fernandes teve um encontro,
no auditório, com os alunos das turmas A, B e
D do 7.º ano e com os alunos da turma D do 8.º
ano de escolaridade.
Na 6.ª feira, dia 11, houve um almoço para
toda a comunidade escolar, com uma ementa
particularmente agradável, escrita nas várias
línguas.
O salão polivalente esteve decorado com
uma exposição aérea bastante original, constituída por desenhos, fotografias e imagens de produtos, monumentos e personalidades representativas da cultura e língua portuguesa, francesa,
inglesa e espanhola. Na entrada para a cantina
foram colocados manequins vestidos com roupas e acessórios alusivos a cada um dos referidos países.
As Jornadas das Línguas encerraram com
o Festival da Canção, na noite de 6.ª feira, dia
25 de maio, em ambiente de grande animação e
amplamente participado pelos alunos e respetivos Encarregados de Educação. Foi um momento alto das jornadas: os alunos esmeraram-se
nas suas atuações e foram bastante aplaudidos
por uma autêntica multidão de Encarregados de
Educação que encheram por completo o salão
polivalente. Foi um espetáculo bonito e apreciado por todos.
As Jornadas das Línguas contaram com o
entusiasmo, a colaboração e a disponibilidade
de muitos professores de línguas, auxiliados pelos alunos, que têm contribuído imenso para que
a escola seja um tecido vivo e agradável onde
todos gostam de estar.
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Os Alunos do CEF4

Sabíamos que eram os
últimos dias naquela que
tinha sido a nossa escola
desde o 5.º ano…
Talvez por isso ou essencialmente por isso, esta
visita tinha um sabor diferente… era também a última vez que iríamos estar
todos juntos numa atividade deste género, pensamento que nos invadiu a
todos, mesmo os que, ao
longo destes dois anos, nos
pareciam ser mais desligados!
Talvez por isso ou essencialmente por isso, estávamos mais calmos, mais
serenos e já algo nostálgicos, quando entrámos no
autocarro que nos acompanharia ao longo do dia.
A parte da manhã foi
dedicada a uma visita guiada pelo Porto de Leixões.
Ficámos encantados com
a extensão, a organização
e os serviços assegurados
e prestados por este Porto,
a maior infraestrutura portuária do Norte de Portugal
e uma das mais importantes do país. Durante cerca
de uma hora ouvimos as
explicações do guia, visitámos todos os locais por ele
descritos e assistimos ao
embarque e desembarque
de mercadorias ao mesmo
tempo que fotografávamos
alguns locais e toda a azáfama a eles inerente.
Seguimos,
depois,
até à praia mais próxima,
ali, em Leça da Palmeira,
para esticarmos um pouco
as pernas, vermos o mar,
sentirmos a água salgada
nas mãos e a areia fina
nos pés, enquanto os nossos ouvidos se deixavam
embalar por uma serenata
harmoniosamente cantada

pelas gaivotas.
O almoço foi no Mar
Shopping, em Matosinhos,
pois a parte da tarde seria
dedicada a visitar todas as
instalações do IKEA. Lá,
pudemos fazer simulações
de compras, como se fôssemos clientes, verificar como
se fazem encomendas, de
que forma se organizam
os espaços, como se distribuem e se armazenam os
vários artigos desta cadeia
de lojas, quais os trâmites
burocráticos a eles inerentes, desde que entram na
loja até que chegam à casa
do cliente, entre outros.
No final do dia, ainda
sobraram uns minutinhos
para uma caminhada pela
praia de Matosinhos, enquanto nos deliciávamos
com um gelado e as belas
paisagens que tínhamos
ante nossos olhos.
Apesar do cheirinho a
despedida, foi um dia muito proveitoso e muito bem
passado, na companhia
das nossas formadoras de
Língua Portuguesa e de
Economia.
Vamos, sem margem
para dúvidas, ter muitas
saudades dos momentos vividos nesta escola e
dos instantes e ocasiões
fantásticas que os nossos
formadores nos proporcionaram, quer no que toca às
aprendizagens feitas, quer
no que toca à dedicação,
empenho e amizade com
que todos nos trataram,
para que pudéssemos sair
daqui mais enriquecidos e
mais crescidos.

Bem hajam!
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Dia Mundial da Criança

CEF5 por terras de Guimarães, Chaves e Montalegre…

Um constante aprendizado…
Os Alunos do CEF5

“Memórias da escola”
A Professora - Aurélia Azevedo

Véspera da visita de estudo que nos iria manter dois dias fora da
escola e de casa… dois dias que prometiam ser intensos, mas cheios
de belas e boas surpresas!
Véspera da visita de estudo, já nós estávamos super ansiosos e
envoltos nos preparativos: nas aulas práticas, providenciávamos o almoço e o lanche do dia seguinte, como convém a formandos do curso
serviço de mesa; nas aulas teóricas, falávamos e acertávamos pormenores acerca do que era suposto levarmos e das atitudes e comportamentos que deveríamos explorar e evidenciar nos vários locais a
visitar, nomeadamente, museus, hotel e restaurante.
Os nossos formadores não quiseram descurar nada, pois o objetivo
por eles traçado era que todos nós aproveitássemos e usufruíssemos,
plenamente e de forma responsável, de todas as experiências e vivências que esta atividade nos poderia proporcionar.
Missão cumprida? Isso é o que irão ficar a saber (ou não! – marotos
que nós somos!) se ficarem connosco e continuarem a ler até ao fim!
A visita de estudo começou cedo, pelas 8h15m já nós íamos a caminho de Guimarães. Esperava-nos uma visita ao Castelo, ao Paço
dos Duques de Bragança e respetivas zonas circundantes. Privilegiando a caminhada, passeámos pelo centro histórico de Guimarães, agora
ainda com mais cor e vida, não fosse o berço de Portugal a Capital
Europeia da Cultura 2012. Terminámos a manhã com uma visita guiada
ao Museu Alberto Sampaio, onde grande parte do seu acervo mantém
uma íntima relação com a história local. Foi interessante conhecer alguns dos segredos dos doces conventuais, para que serviam as claras
que não eram utilizadas na sua confeção, bem como a origem e significado da expressão “fechado a sete chaves”.
O almoço, bem merecido, foi saboreado na emblemática Senhora
da Penha, como seria de esperar e aproveitar, claro está!
A viagem prosseguiu até Chaves, onde nos aguardava uma estadia num hotel de sonho – aí pudemos usufruir de todos os serviços de
que o hotel dispõe e ver como é que funciona uma empresa daquela
envergadura. Daqui, retirámos um manancial de informações e conhecimentos muito úteis para a nossa formação, quer pessoal, quer académica que superaram as nossas expetativas, pois apercebemo-nos,
de imediato, que não há nada melhor do que poder fazê-lo e vivê-lo em
contexto real.
No dia seguinte, seguimos para Montalegre, onde uma equipa de
jovens guias nos acolheram simpaticamente, mostrando-nos o Eco
Museu, enquanto nos transmitia importantes informações acerca dos
vários aspetos da cultura, religião e gastronomia locais.
Por tudo isto, o balanço destes dois dias só poderia ser muito positivo. Uma experiência que nunca esqueceremos, sem dúvida alguma!
Até o tempo sorriu para nós, pois o que prometia serem dias de
chuva intensa, dissipou-se quando saímos de Ribeirão para nos receber novamente à chegada. S. Pedro lá deve ter achado que merecíamos essa trégua! Nós e o forte empenho e dedicação dos formadores
que nos acompanharam. A eles, um fantástico, fabuloso e sentido muito abrigado(a)!
Ficaram sem saber quando é que se realizou esta visita de estudo,
não foi!? Sabem porquê? Porque não interessa!
O que realmente importa não é o dia nem a hora… são os momentos e os ensinamentos vivenciados… partilhados… e esses, são
intemporais, não acham?
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Que Grande Surpresa!
Os Alunos de 2.º ano da E.B.1/J.I. de Valdossos
Grande surpresa na E.B.1/J.I. de Valdossos!!!
Logo pela manhã, quando chegamos à escola, fomos
surpreendidos ao ver montado no campo de futebol, um
grande insuflável - “A selva”.
Todos nós, alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo, tivemos a oportunidade de saltar, escorregar e brincar, graças
ao apoio da Associação de Pais, que patrocinou este divertimento.
Foi um dia espetacular e muito divertido!
Vai ficar-nos na lembrança, este Dia Mundial da Criança!

A Biblioteca convidou o avô de um aluno do 6.ºA
para falar da escola do seu tempo.
Libório Silva, nasceu em Ribeirão, em 1934, tem
seis filhos e doze netos. Um dos netos é o Gonçalo,
que apresentou o seu avô, contando a sua história de
vida, de como fundou uma empresa de reciclagem de
fibras têxteis-Sasia, como foi presidente da junta de
Ribeirão e revelou que tem muito orgulho nele.
Libório Silva partilhou a sua experiencia de vida
com estes alunos que estavam curiosos por saber
como era a escola no seu tempo. Então ele deliciou-os
com os seus tempos de infância e como eram difíceis
esses tempos em que os meninos eram tão pobres
que iam descalços para a escola e muitos nem sequer
levavam lanche. Quase ninguém tinha carro e toda a
gente usava os transportes públicos.
Os alunos ouviam com espanto esses tempos
diferentes. Ficaram a conhecer o jogo do botão, do
espeto e do bom barqueiro: tudo jogos que apenas
requeriam imaginação e habilidade.
Contou que nesse tempo ninguém tinha televisão,
apenas existia uma no seu café. Então as pessoas vinham do campo com as suas sacholas às costas e
paravam boquiabertas a ver as imagens na TV.
Transmitiu alguns valores como o respeito pelos
mais velhos e pelos professores, recordando o seu
professor da escola primária que o marcou profundamente e o ajudou a tornar-se no homem bom que hoje
é. Disse que não lhes dava conselhos, apenas contava passagens da sua vida que poderiam servir de
exemplos aos mais novos.
Com as peripécias que contou deliciou todos os
alunos que o escutavam embevecidos.

Agradecimento Especial
A Equipa Gráfica
agradece a colaboração preciosa,
nesta edição,
das Professoras Aurélia Azevedo e
Elsa Ribeiro e do Grupo Disciplinar de Inglês.
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No dia 19 de abril de 2012, as turmas do 6.º ano de escolaridade da Escola Básica de Ribeirão visitaram a Quinta das Lágrimas e o Portugal dos
Pequenitos em Coimbra. “A prova de que uma visita de estudo é uma atividade privilegiada para a reflexão e a aprendizagem e que se pode afirmar
como um instrumento de verdadeira descoberta da amizade, fomentar
verdadeiras experiências” pautou-se no entusiasmo e no sorriso dos 149
alunos ao longo deste dia. Visitar um mundo à escala das crianças é uma
experiência mágica, que miúdos e graúdos disfrutam com toda a alegria
e boa disposição.

Fomentar laços de amizade e companheirismo são os grandes objetivos da realização das visitas de estudo de EMRC.
Os alunos do 8.º ano da Escola Básica de Ribeirão participaram, nos
dias 12 e 13 de abril, numa visita ao parque de desportos radicais e aventura Diverlanhoso, na Póvoa de Lanhoso. A expectativa era enorme e o
entusiasmo contagiante.
Nestes dois dias, os 134 alunos da nossa escola disfrutaram de um
convívio diferente, praticando vários desportos radicais e contemplaram
a beleza natural do parque. Foram agraciados com um jantar de gala e
participaram na eleição da miss e mister Ribeirão. A noite foi de dança
com todos ao rubro na discoteca do parque. O convívio e a boa disposição
reinaram nestes dois dias inesquecíveis.

“Ir ao Diverlanhoso foi muito divertido, porque
sabíamos que iam ser dois dias diferentes, mas
quando lá chegamos foi ainda melhor do que
pensávamos.”
Jorge Silva, 8.ºD

“... uma visita de estudo é uma atividade privilegiada para a reflexão e a
aprendizagem e que se pode afirmar como um instrumento de verdadeira descoberta
da amizade, fomentar verdadeiras experiências.”

Nos dias 7 e 23 de maio os alunos do 5.º e 7.º ano tiveram um dia dedicado a desportos de aventura/radicais na praia fluvial de Adaúfe-Braga.
157 alunos do 5.º ano e 128 do 7.º experimentaram: canoagem, passeios
de gaivota, tiro ao alvo (carabina, flecha e zarabatana), teia/slide e escalda/rapel. Um dia em grande!

“Foi muito fixe… descobri ao fazer aquelas
atividades que sou muito corajosa. Adorei!”
Beatriz Ferreira, 8.º D

“Os dias 12 e 13 de abril foram os dias mais
incríveis que passei fora de casa, mas por incrível
que pareça… tem a ver com a escola”
João Pedro, 8.ºE
“Eu desde pequena que adoro aventura,
adrenalina, superar desafios e no passeio de moral
deram-me essa oportunidade.”

O Grupo Disciplinar de EMRC

Ana Furtado, 8.ºE

“No fim da visita, estávamos todos super contentes,
pois tínhamos passado dois dias com os nossos
amigos e colegas e viemos com uma ideia diferente
do que é a responsabilidade, liberdade e
principalmente trabalho de equipa.”
Joana Silva, 8.ºD

Visitas de estudo de EMRC
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EMRC em Sintra/Lisboa
Dia Mundial do LIVRO
Muitas vezes encara-se a disciplina de Educação Moral e Religião Católica como se de uma
dimensão catequética se tratasse. Nada mais
falso. Sendo uma disciplina de carácter confessional, a EMRC vocaciona-se essencialmente
para a consciencialização e desenvolvimento
dos valores, numa perspetiva humanista. É ancorada por um suporte epistemológico, regido
por rigor metodológico, expressando-se a sua
confessionalidade apenas pela dimensão com
que encara a realidade, numa ótica cristã e católica, que não nega nunca, antes procura relacionar tal mundividência em diálogo transversal
com todas as outras áreas do saber. Esta disciplina curricular assume efetivo alcance cultural
e valor educativo, na medida em que se orienta
para “formar personalidades ricas de interioridade, dotadas de força moral e abertas aos valores
da justiça, da solidariedade e da paz, capazes
de usar bem a própria liberdade.” (Conferência
episcopal portuguesa, 2005).
Neste sentido, os docentes de EMRC procuram proporcionar aos seus alunos atividades
que promovam e solidifiquem valores transmitidos e lecionados na sala de aula. Prova disto foi

a visita de estudo realizada a Sintra/Lisboa, nos
dias 15 e 16 de março, com os alunos de EMRC
a frequentarem o 9.º ano de escolaridade. 126
alunos responderam ao desafio colocado pelos
professores de EMRC e participaram na visita de
estudo. Houve um grande entusiasmo e empenho por parte dos encarregados de educação,
alunos e professores em vista ao sucesso desta
mesma atividade. No dia 15, efetuou-se a visita a
Sintra incluindo o Parque da Pena e o monumento Nacional classificado como uma das sete maravilhas do nosso país - Palácio da Pena. A visita
a Lisboa, no dia 16, incluiu uma passagem pelo
monumento Cristo Rei o qual tem um grande
significado para o povo português bem como a
visita ao Palácio Nacional da Ajuda e ao Parque
das Nações. O alojamento fez-se no Seminário
N.ª Sr.ª de Fátima em Alfragide. Foram dois dias
intensos, repletos de momentos fantásticos que
ficarão certamente nas lembranças da vida académica dos nossos alunos. Um muito obrigado a
todos que contribuíram para a realização desta
atividade e em especial a todos os professores
acompanhantes na visita.

Sabes o que é que acontece no dia 23 de abril? É o Dia Mundial do Livro.
Ana Sá, n.º5, 7.ºG
Se te queres tornar um bom leitor, aqui vão algumas dicas:
Colaboradora da
- Se não souberes ler muito bem, lê junto com alguém;
JANELA DA ESCOLA
- Se tens pouca confiança na tua leitura, lê em voz alta em frente ao espelho;
- Se achas que ler é aborrecido, lê apenas o que te apetecer;
- Quando tiveres um pouco de tempo livre, aproveita e lê um pouco;
- Não faças da leitura um hábito, torna-a um vício;
- Faz do livro um amigo indispensável e tal como os amigos leva-o para todo o lado contigo;
- Escolhe textos variados, adequados e divertidos;
- E não te esqueças: lê um pouco todos os dias;
Se não souberes o que ler, aconselha-te junto das assistentes operacionais da nossa biblioteca. Elas orientar-te-ão
Já agora, lê o que a assistente operacional da nossa biblioteca – Sandra Escudeiro – escreveu:

“Através de uma história,
podem-se descobrir outros lugares,
outros tempos,
outros modos de agir e de ser,
outra ótica…
é um momento de encanto,
magia e fortalecimento da relação afetiva.
Faz da leitura um privilégio!”
Segue estes conselhos e verás que melhorarás!

João, Leonardo,
Marco André, Tatiana,
5.º A

Um livro é um amigo
Que nos ensina a ler,
É um amigão
Que nos ensina a aprender.
Eu adoro desfolhar
E também gosto
De olhar aquelas imagens
Para mim a brilhar.
O livro é um amigo
Que nos faz sonhar,
As suas lindas histórias
Dão-nos asas para voar.
Ter um livro
É ter um amigo,
Que dura o tempo que vivo.

livro,

um

amigo

Um livro é um amigo
Que precisamos saber cuidar
Diana Azevedo
Pode ser leve ou pesado
e Mariana Azevedo,
Temos de o preservar.
5.ºA
Um livro é um amigo
Tanto faz se é verde ou castanho
Não interessa como é
O livro é um amigo
Se é esquisito ou se é estranho.
Que anda sempre comigo
Um livro é um amigo
Um amigo que posso escolher
Que lemos de ponta a ponta
Um amigo que posso ler.
A sua capa pode ser feia
Mas podes gostar da história que
Um livro é um amigo
conta.
Que me deixa imaginar
Um livro é um amigo
E em quem posso confiar.
Não é preciso ser curto ou comprido
Se tocar lá bem no fundo
É ele que me educa
A amizade faz mais sentido.
Me consola e entretém
É um companheiro
Sabes qual é o lema do livro?
É uma prenda
Amar, amar, amar.
Para dar e receber
Se o leres até ao fim,
Traz-nos alegria para viver.
Nunca o vais querer fechar.

Joana Costa e Pedro Santos, 5.ºA

Um

O Grupo Disciplinar de EMRC
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Liberdade, paz e amor

O

Lei da amizade é ser verdadeiro para com o outro,
Impossível ser falso quando a amizade é real.
Brilhar quando queremos
E
Realizar os nossos sonhos.
Demonstrar aquilo que sentimos,
Amar e ser amado.
Demonstrar também, aquilo que achamos melhor.
Encorajar e ser encorajado.
Partilhar o amor com a
Alma, para
Zelarmos pelo que é nosso, por algum tempo.

AMOR

Já não voa o amor no coração quente.
A paixão foi-se embora.
É o desgosto que está presente,
tudo está diferente agora.
Tudo era leve e risonho
do tamanho do meu sonho,
como uma flor aberta.
Na sua rima certa…amor!
O amor uma vezes é belo,
belo como uma borboleta.
Outras vezes amarelo,
com uma pinta preta.

Existe também o amor…
Amar não é pecado e, se eu estiver errada, que se vá o
Mundo, porque só te quero a ti.
Olhas para mim e eu começo a
Rir, quando o melhor seria fugir…

Ana Silva, n.º3, 7.ºG

Bruna Costa, n.º 4 e Liliana Maia, n.º 15, 8.ºD

Dia Mundial da Terra
Ana Sá, n.º5, 7.ºG
Sabes porque é que existe o Dia
Mundial da Terra? Sabes em que dia
é?
O Dia Mundial da Terra é no dia
22 de abril. Este dia foi criado nos Estados Unidos, em 1970. O seu propósito foi relembrar o que é a Terra! A
Terra é mais do que o planeta em que
habitamos, é também a nossa casa. A
nossa verdadeira casa!
O Dia Mundial da Terra lembra-nos que devemos tratar a nossa
“casa” como nos tratamos a nós! Ultimamente, temos esquecido que o
nosso dever é cuidar e proteger a Terra! Se não o fizermos, quem o fará?
Bem, temos de começar a pensar
seriamente nisso! Nós próprios, seus
moradores, temos vindo a destruí-la.
A temperatura aumenta dia após
dia, por causa do aquecimento global.
E de quem é a culpa? É de quem usa
sprays em demasia, de quem não faz
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nada e, para piorar, polui. Tu fazes
reciclagem? Pois tenta fazer, pode
parecer um gesto pequenino e insignificante, mas se todos o fizermos
vamos fazer uma grande diferença!
Protege o teu planeta! Um a fazer a
diferença é melhor que nenhum!
Já alguma vez pensaste nisto?
Bem… quase consigo apostar que
não! Na escola, falam-nos muito sobre a Terra, a reciclagem e sobre muitos outros assuntos relacionados com
esta problemática. Devemos cuidar e
proteger o nosso planeta!
Aqui vão algumas dicas para o
protegeres:
- Nas florestas deves ter cuidado
com o que fazes! Se fizeres fogueiras, deves ter o cuidado de ter sempre um balde com água ao pé de ti,
para o caso do fogo se descontrolar!
- Quando as pilhas acabarem,
nunca as deites no lixo normal ou

no chão. As pilhas devem ser postas
num pilhão, pois elas são muito poluentes!
- Tenta utilizar os três R sempre
que puderes! Reduzir, Reutilizar e
Reciclar! Reduz o gasto da água e
da luz, por exemplo. Reutiliza as tuas
calças velhas para fazeres um estojo
ou uns calções!
- Anda de carro e de bicicleta, ou
até de autocarro, o mais que possas!
Tenta não utilizar o carro, a não ser
que vás a algum sítio longe de tua
casa!
Isto são algumas dicas, mas existem muitas mais! Pequenas coisas
como estas, se as fizeres todos os
dias, passam a ser uma grande diferença!
É nisso que consiste o Dia Mundial da Terra! Faz pelo teu planeta e
ele fará por ti!

Dia da

LIBERDADE, PALAVRA AMIGA

Paz, Amor e Liberdade

Pedro Miranda, n.º25, 8.ºG

Ana Ferreira, n.º1, 8.ºD

Liberdade é uma palavra amiga,
que nos faz sentir melhor
e que nos soa sempre muito bem.
É a sensação de ser livre,
de viver sem obrigações.
É como sentir uma brisa fresca
num dia de calor.
É tão bom ser livre!
Liberdade é podermos exprimir
o que sentimos,
ser o que somos,
pensar o que queremos,
sem ter aquela preocupação
que alguém nos possa repreender
pelo que somos ou gostamos de ser.
Quem não é livre não consegue ser feliz,
não consegue amar, nem mesmo sonhar,
apenas se preocupa
com a falta de liberdade.
Por isso é que toda a gente precisa
daquela palavra amiga, à qual chamamos
“LIBERDADE”.

Pensa no que nunca podes perder,
Amar, é ser feliz agora e até morrer
Zela sempre pelo teu viver.

Liberdade
O Dia da Liberdade é
comemorado no dia 25 de
abril e é feriado nacional.
Esse dia celebra-se em
honra da liberdade que
Portugal conquistou no
ano de 1974. Portugal foi
libertado da tortura que
António de Oliveira Salazar, então chefe de governo, empunha sobre o
povo, que vivia sob um
forte regime ditatorial.
Ainda durante a 1.ª
República, Salazar iniciou a sua carreira política como deputado católico para o Parlamento
Republicano em 1921.
Em 1968, Salazar adoece
e é substituído na chefia
do Governo por Marcelo
Caetano. Mantinham-se a
falta de liberdade, a guerra colonial, a proibição de
partidos e as duras condições de vida que levavam
à emigração. Portugal estava cada vez mais isolado internacionalmente e
o descontentamento era
cada vez maior. Marcelo
Caetano dirigiu o país até
ser deposto no 25 de abril
de 1974, por um golpe de
estado militar que derrubou, num só dia, o regime
político que vigorava em
Portugal desde 1926.
A data ficou assinalada como a Revolução
dos Cravos, pois em vez
de balas, havia flores por
todo o lado, era o renascer da vida e a mudança.

André Costa, n.º 8,
7.ºG
Colaborador da
JANELA DA ESCOLA

Angústia é o que não podes ter,
Mentir quando tens medo?
Orgulha-te de ti, sempre.
Raiva não te pode vencer.
Esperança? Se a perdes, perdes tudo.
Lealdade? Sempre que puderes,
Iludir-te com um “ele”? Não, vais sofrer!
Bem queres não sofrer, mas não consegues
Entusiasma-te por coisas novas,
Receia aqueles que te receiam,
Desilude-te com o que deves,
Anseia pelo que queres,
Dá aquilo que tens,
Enfrenta sempre os teus medos.

SER LIVRE

Balada do Meu Ser

Ana Vilarinho, n.º3, 8.ºG

Patrícia Dias, n.º22, 6.ºD

Na minha opinião, a maior parte das pessoas
não tem a noção do que a liberdade é na realidade.
Provavelmente, muitas delas,
quando questionados acerca deste assunto,
diriam que sermos livres
é termos o poder de fazer aquilo que queremos,
o que nos dá na real gana
num determinado momento.
Mas não é!
Devo admitir que também pensava assim,
até que aprendi que a liberdade
é muito mais do que isso!
Sermos livres,
é termos a capacidade de fazer a escolha correta,
sem dependermos da ajuda de outrem.
É sabermos que,
cada direito que a liberdade nos concede,
é condicionado a um dever.
Isto é, todos nós temos o direito
de nos expressarmos mas, para isso,
alguém tem o dever de nos escutar.
Por isso, sermos livres? Sempre!
Mas também pensando
que não seremos livres,
se a nossa liberdade se basear
na opressão dos que nos rodeiam!

Às vezes penso
No que estou a fazer,
E outras vezes dispenso
O que me irá acontecer.
À noite sonho
O que vai acontecer,
Nas noites de chuva
Não sei o que fazer.
Ao nascer o sol
Não sei o que pensar,
Giro como um girassol
Nas noites de luar.
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Dia Internacional das Bibliotecas

O P O E T A É...

O poeta é aquele que flutua sobre as letras,
joga ao baralho com elas.
É aquele que dá vida, que constrói, que rima.
É aquele, que com imaginação,
dá a volta ao universo sem pôr um ponto final.
Um poeta dá a sua vida pelas palavras
que o fazem sorrir ao acordar e ao adormecer.

Um espaço de interesse...
Ana Queirós, n.º 2, 7.ºG Colaboradora da JANELA DA ESCOLA
O Dia Internacional das Bibliotecas foi comemorado,
pela primeira vez, a 18 de outubro de 1999.
A biblioteca é, indubitavelmente, um espaço muito
importante que contribui para a tua aprendizagem. É um
espaço frequentado por professores, alunos e outros elementos da comunidade escolar onde se pode fazer pesquisas, requisitar livros, etc.
Segundo os dados fornecidos pela “Biblioteca Nacional Digital” (em 2010), no nosso país existem perto de 15
mil bibliotecas.
Curiosidades da nossa biblioteca
Sabias que a nossa biblioteca escolar tem aproximadamente…
1. … 8000 livros (de todo o tipo, por exemplo: literatura portuguesa, literatura juvenil, literatura estrangeira,…)?
2. … 295 DVDs (tem um pouco de tudo, desde comédia a romances)?
3. … 217 CD’s áudio?
4. … 18 computadores, dos quais 14 podem ser utilizados pelos alunos?

Carina

O poeta é uma luz que ilumina o coração
Que brinca com palavras
Sorri para os leitores
Atira os sentimentos para o poema
Fica na memória
Nunca desaparece
Fica no coração
Para todo o sempre.
Pedro Figueiredo
O poeta é a imaginação nos meus olhos.
Sara
O poeta dá ritmo à poesia.
Filipa

Sabias também que a nossa biblioteca é composta
por quatro espaços:
- A zona de Computadores, onde podes fazer pesquisas na internet, realizar os teus trabalhos, ouvir música,
conversar com os teus amigos e familiares, recorrendo à
net, claro.
- O local de estudo e de leitura informal, onde podes
ler revistas, jornais e onde podes também consultar todo
o material disponível em suporte de papel. Neste espaço,
podes ainda retirar informações para os teus trabalhos;
- O espaço Audiovisual, onde podes visualizar filmes,
documentários e muitas outras coisas de interesse. Neste
espaço, podes ainda encontrar os CD´s (áudio e vídeos)
que pretendes ouvir ou ver;
- A nossa biblioteca dispõe ainda de uma receção.
Neste espaço, poderás requisitar e/ou entregar livros da
secção juvenil; consultar o regulamento da biblioteca; fazer a tua inscrição para poderes utilizar os computadores,
o leitor de vídeo e leitor de DVD ou ainda obter alguma
informação junto da assistente operacional.

O poeta é uma flor que imagina as palavras a voar.
Bruna

A CRIANÇA

O Poeta é aquele que não desperdiça palavras e sabe aproveitá-las bem.
Rúben

O TEMPO VOA

Sónia Lopes, n.º 25, 7.ºG Colaboradora da revista JANELA DA ESCOLA

28

Ana Cruz, n.º1, 6.ºD

Vampiros, fantasmas,
tudo isso é uma invenção
estás sempre assustado
com uma ilusão.

Ricardo Lopes, nº 23, 6.º D

Passa depressa o meu tempo…
Aconteceu-me um contratempo!
Levei com uma pedra na cabeça,
tive de ir para o hospital.
Lá só me davam pão.
Arranjei um passatempo:
ver televisão.
Quando saí do hospital,
comecei a correr.
Brinquei até me fartar e
quando dei por mim…
era hora de jantar.
Entretanto acordei e
vi que estava a sonhar.

Medo

Tremes, tremes
com essa fantochada,
não consegues dormir,
porque não pensas em mais nada.
Ouves um ruído
ficas muito assustado
mas quando te dás conta,
é o vizinho do lado.
Mais tarde acabas por adormecer.
De manhã estás quase a cair,
mas vê lá se acordas,
porque mais uma noite está para vir!

O Dia Mundial da Criança é festejado no dia 1 de junho. Ao contrário do que muitas pessoas pensam,
o Dia Mundial da Criança não é só
uma festa onde as crianças ganham
presentes. É um dia em que se pensa
nas centenas de crianças que continuam a sofrer de maus tratos, doenças, fome e discriminação.
Este dia serve também para não
relembrar os 10 direitos que as crianças têm:
1 - Direito à igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade;
2 - Direito a ter pai e mãe,
3 - Direito a nome e nacionalidade;
4 - Direito à alimentação, moradia
e assistência médica adequadas para
a mãe e a criança;
5 - Direito a cuidados especiais
para a criança física ou mentalmente
deficiente;
6 - Direito ao amor e á compre-

ensão por parte dos pais e da sociedade;
7 - Direito à educação gratuita e
ao lazer;
8 - Direito a especial proteção
para o seu desenvolvimento físico,
mental e social;
9 - Direito a não ser abandonada
pelos pais, expulsa de casa, nem ser
esforçada a trabalhos pesados e domésticos.
10 - Direito a ser criada num ambiente de paz.
Se todos respeitassem estes direitos, muitas crianças teriam uma
vida melhor e seriam mais felizes.
Mas, lamentavelmente, ainda há
crianças a sofrer, com fome, doentes,
vítimas de agressão, etc.
Assim, todos os anos, no dia 4 de
junho, celebra-se o Dia Internacional
das Crianças Vitimas de Agressão.
Este dia serve para que todos reflitam
sobre algo muito terrível: a violência
que existe contra as crianças. É um

dia em que, nós, crianças felizes, devemos pensar na sorte que temos por
não sermos agredidas pelos nossos
pais ou outros familiares. No mundo,
há muitas crianças que são agredidas
(fisicamente e mentalmente) a maior
parte das vezes pelos pais; há muitas
crianças sujeitas a trabalhos domésticos, pesados; há muitas crianças que
são violadas, por exemplo.
Todos nós podemos ajudar! Há
que estar atento e, se soubermos de
algum caso, há que denunciá-lo!
As crianças são o futuro!
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PARA TI, MÃE...

Primeiro de Maio
MÃE
Mário Quintana

O Dia Mundial do Trabalhador celebra-se no dia 1 de maio, em vários países e foi criado, em 1889, por um Congresso Socialista realizado em Paris, em homenagem à greve geral, que aconteceu no dia de
maio de 1886, em Chicago, o principal centro industrial dos Estados
Unidos naquela época.
A manifestação ocorrida em Chicago tinha como objetivo exigir a
redução do horário de trabalho e teve a participação de milhares de
pessoas. Apesar de, até hoje, os estadunidenses se negarem a reconhecer essa data como sendo o Dia do Trabalhador, em 1890 a luta dos
trabalhadores estadunidenses conseguiu que o Congresso aprovasse
que a jornada de trabalho fosse reduzida de 16 para 8 horas diárias.
Em Portugal, voltou-se a comemorar livremente o Primeiro de Maio,
a partir de maio de 1974 (o ano da revolução do 25 de Abril). O dia é
relembrado por todo o país, através de manifestações, comícios e festas promovidas pela central sindical CGTP-IN (Confederação Geral dos
Trabalhadores Portugueses - Intersindical).

Mãe... São três letras apenas
As desse nome bendito:
Também o Céu tem três letras...
E nelas cabe o infinito.
Para louvar nossa mãe,
Todo o bem que se disse
Nunca há de ser tão grande
Como o bem que ela nos quer...
Bruna Fonseca, n.º 6 e
Ricardo Oliveira, n.º 21,
7.ºC
Colaboradores da
JANELA DA ESCOLA

Palavra tão pequenina,
Bem sabem os lábios meus
Que és do tamanho do Céu
E apenas menor que Deus!

Mário de Miranda Quintana nasceu na cidade de Alegrete, no dia 30 de julho de 1906. No ano de 1914,
inicia os seus estudos na Escola Elementar Mista de
Dona Mimi Contino.
Em 1915, frequentou a escola no curso primário. Nessa época, trabalhou na farmácia da família. Foi matriculado no Colégio Militar de Porto Alegre, em regime
de internato, no ano de 1919. Começou a produzir os
seus primeiros trabalhos, que são publicados na revista
Hyloea, órgão da Sociedade Cívica e Literária dos alunos do Colégio.
Por motivos de saúde, em 1924, deixa o Colégio Militar. Emprega-se na Livraria do Globo, onde trabalha
por três meses com Mansueto Bernardi.
No ano seguinte, em 1925, retorna a Alegrete e passa
a trabalhar na farmácia do seu pai. No ano seguinte,
a sua mãe falece. O pai de Quintana morre em 1927.
Mário de Miranda Quintana deixa-nos a 5 de maio de
1994 em Porto Alegre.

Mário
Quintana
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Mãe

Mãe, és especial

Desde o dia que nasci
Minha vida mudou
Sou um lindo menino
Que a tua barriguinha gerou!
Tu és a minha melhor amiga
E não te quero perder
És a melhor mãe do mundo
Já mais te vou esquecer!
Mãe, à noite quando me deito
Rezo à Virgem Maria
Para que sempre te proteja
De noite e de dia!
Dizem que mel é doce
Pois não quero seu paladar
É mais doce o teu abraço
Quando me estás a abraçar!
Eu dava por ti a vida
Não receies a minha dor
Serás sempre preferida
Dá-me, mãe, o teu amor!

Boas férias
e ótimas leituras!

Aqui termino estas linhas
Com muita satisfação
E sei que nem sempre mereço
O amor do teu coração!

Diana Santos, n.º11 e
Helena Gomes, n.º 14
8.ºE

DIA DA MÃE

Mãe, digo tudo o que sinto por ti
Amor, carinho, respeito
Admiração e tudo mais
Da tua filha querida um
Abraço com paixão
Mais não tenho para dizer
Mas tu, mãe, tu és muito mais
És uma amiga em quem posso confiar.

Diana Costa, n.º 10, 8.ºG

Até que enfim as férias estão a chegar!
Estávamos ansiosos para nos dedicar
mais um pouquinho à literatura. Pensamos que vocês,
amantes da leitura, também.
Por isso separamos alguns livros para vos recomendar.

João Faria, n.º17, 7.º G (Colaborador da JANELA DA ESCOLA)

Os Alunos do 5.ºA

Desafio de férias

João Faria, n.º17, 7.º G (Colaborador da JANELA DA ESCOLA)

Quando nasci, abri os olhinhos
e comecei a chorar,
mas nos teus braços fofinhos
me começaste a abraçar.
Comecei a crescer
e logo me foste ensinar
que tinha de estudar,
brincar e saber-estar.
Agora que sou adolescente
estou na idade da «parvalheira»
vais-me castigar, mas
continuarás sempre a amar.
Mãe não se esquece!
Mãe é para sempre!
Mãe és especial,
és fenomenal!
Agora, que faltam cinco minutos
para tocar,
este poema vou acabar
e sei que vais gostar!
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Querida Mãe

Dia da MÃE

Coração de MÃE
Os Alunos do 1.º C (Lousado - escola de cima)

Juliana Campos, n.º18, 8.ºG

Se eu fosse uma pomba,
Ao teu lado voaria,
Mas como não sou,
Penso em ti noite e dia.
Posso tirar-te uma foto?
Quero enviá-la às minhas amigas
E provar-lhes que os anjos existem.
Como mãe te conheci
Como avó vou-te conhecer
Vais tomar conta do meu filho
Até ele crescer.
Dizem que a distância
Faz esquecer o amor mais profundo,
Mas eu não te esqueço,
Nem que me tirem do mundo!
Os pássaros nasceram para voar
E eu nasci para te amar,
Não importa o que faças,
Eu vou saber perdoar.
Quando o mar for redondo
E o sol deixar de brilhar,
Esse será o dia
Que deixarei de te amar.

Três letras apenas
para uma palavra com significado
tão grande e sensacional,
para uma pessoa com um coração
enorme
e com uma alma sem igual!

Mesmo quando está cansada,
tem sempre um sorriso,
ou uma mão para me ajudar a vencer
os meus medos, as minhas tristezas,
as minhas preocupações e as minhas incertezas.

Mãe, uma palavra tão especial,
bonita, sincera,
mas curta ao mesmo tempo,
para contrastar com o grande amor
que
sinto pela minha mãe
lutadora, trabalhadora e leal.

Por isso lhe agradeço
por todo o amor, por todas as alegrias,
por todos os ensinamentos, por toda
a atenção
e mesmo quando me deixa triste,
sei que é para proteger meu coração.

A mãe ensina-me a viver,
a escolher o caminho certo,
a ser uma pessoa melhor
e a enveredar por um mundo correto.

A mãe deixa-me em paz e harmonia,
é uma estrela luzidia
que ilumina o meu coração,
com toda a sua magia e dedicação.

A mãe é um porto de abrigo,
com que posso sempre contar.
É uma pessoa fantástica,
em quem posso confiar.

É um sol fiel,
é uma brisa meiga e pura,
é uma verdade que perdura!

Catarina Pereira,n.º8, 8.ºG

Qual teria sido
A ideia dos piratas,
Quando abandonaram um tesouro
Tão grande como tu?

Mãe,
amo-te

Mãe, és aquela que me viu nascer
E se o futuro permitir, me ajudarás a crescer!
Amo-te com todo o meu coração,
E para sempre, com muita paixão
As tuas filhas amar-te-ão.
Mãe, nem sempre disseste não, nem sempre disseste sim,
Mas sempre quiseste o melhor para mim.
És como és, e sempre serás,
Mesmo assim nunca me perderás!
Ana Furtado, n.º4
Andreia Silva, n.º5
Cristiana Santos, n.º10
8.ºE
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Mãe, sonho contigo e falo contigo,
Sem ti, nada faria sentido.
Só tu me compreendes como ninguém,
E eu não poderia ter maior bem!

Para comemorar o
Dia da Mãe, a professora
brindou-nos com uma linda
história: “Coração de Mãe”.
Esta história relata todos os sentimentos que
uma mãe sente pelos seus
filhos: amor, ternura, medo,
tristeza, angústia, alegria,
preocupação, …
No final, a professora
lançou-nos um desafio: Decorar o Coração da nossa
Mãe.
Mãos à obra! Eis o produto final… Ficaram magníficos! Não acham?
Nestes corações, está
todo o amor que sentimos
pelas nossas Mães.

Mães… Adoramos-vos!

Dia Internacional da Família
Joana Costa, n.º 11, 7.ºC (Colaboradora da JANELA DA ESCOLA)

O Dia Internacional da Família
comemora-se no dia 15 de maio. A família é o nosso bem precioso, durante
toda a nossa vida, apoiando-nos em
todas as nossas decisões, querendo
o nosso melhor e que tenhamos uma
vida confortável e um futuro promissor.
Este conceito ainda permanece
na maioria das famílias, mas o núcleo familiar sofreu alterações. Antigamente, as famílias eram extensas, pois não havia muita informação
acerca da contraceção. Além disso,
os laços de parentesco que existiam
eram prioritariamente os de pai, mãe
e filhos. Hoje, isso não acontece, as
famílias podem ter padrastos ma-

drastas, enteados, meios-irmãos, etc.
Uma família pode ser constituído por
um filho e um casal de homossexuais.
Uma família pode ser constituída pelo
filho e a mãe (ou pai) apenas. São as
chamadas famílias monoparentais.
Tal como a sociedade atual, a família também está em crise. Em muitos lares, certos valores alteraram-se. O materialismo sobrepõe-se aos
sentimentos, à atenção, ao diálogo, à
simplicidade da vida…
As famílias têm de refletir e dialogar, pois só assim poderão superar
a crise que atravessam e repor os
princípios, os valores que verdadeiramente interessam e que deviam existir em todos os lares.
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ÁGUA É VIDA!

Dia Mundial da Energia

Se eu fosse pássaro…
Os Alunos do 1.º C (Lousado - escola de cima)

Desde a nascente à foz,
de pedra em pedra a saltar.
Corre sempre veloz,
para chegar depressa ao mar.
Com a água do regato,
a roupa posso lavar
Para ficar bem limpinha
e muito bem a cheirar.
Só bebo água potável.
Sempre desde petiz.
Assim sou saudável
e certamente mais feliz.
Água refrescante.
Inebria a minha alma.
Mata a minha sede
e enche-me de calma.
Água doce, água salgada,
não sei qual hei-de escolher.
Só sei que a potável.
É a que eu devo beber.
Com água limpa,
os dentes posso escovar.
Para ficarem branquinhos
e muito, muito a brilhar.
Bebo água com prazer,
com gosto e sabedoria.
Pois todos deviam saber,
desta minha enorme alegria.

É fresca e cristalina,
a água da nascente.
Faz bem a mim e a ti,
faz bem a toda a gente.
A água é um bem essencial.
Que a todos nos deixa viver,
por isso não lhe vamos fazer mal.
Temos que a preservar, é um dever!

Trabalho coletivo
Turma SOU4 da EB1
do Souto-Fradelos
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O Dia Mundial da Energia foi criado para sensibilizar as pessoas e os
líderes mundiais para a necessidade de poupar energia e para promover as
energias renováveis, mais amigas do ambiente. Comemora-se todos os anos
a 29 de maio.
Existem várias fontes de energia tais como: energia hidroelétrica (energia
das barragens); energia nuclear (também chamada atómica, é obtida a partir
da fissão do núcleo do átomo de urânio enriquecido, liberando assim uma
grande quantidade de energia); energia eólica (energia adquirida a partir do
vento); energia geotérmica (energia do interior da terra); energia solar (energia
adquirida a partir das ondas de calor que o sol produz); energia das ondas e
marés (energia adquirida a partir do mar); energia termoelétrica…
Sabias que os próprios alimentos são a energia que utilizamos para brincar ou estudar. Como podes ver a energia faz com que tudo aconteça.
Já conhecem “Os 10 Mandamentos da Eficiência Energética”?
Para quem não sabe, aqui estão eles:

-

Podia pousar nos telhados. (Sérgio)
Aproveitava para conhecer outros países. (Simão Paiva)
Gostava de voar num tapete voador. (Carolina)
Procurava comida para os meus filhotes. (Diogo Campos)
Gostava de brincar num balão de ar quente. (Mariana)
Gostava de picar nas rosas. (Daniela)
Voava pelo Mundo fora. (Diogo Sá e João Pedro)
Voava e observava as paisagens. (Ricardo)
Queria voar pelo país inteiro. (Pedro)
Via os animais lá de cima. (Rui Pedro)
Fazia um ninho no telhado da casa dos meus pais. (Matilde)

Os 10 mandamentos da eficiência energética:
1- Substitua as lâmpadas incandescentes por lâmpadas
economizadoras.
2- Evite abrir a porta do frigorífico várias vezes.
3- Utilize as máquinas de lavar com a carga completa e
num programa de baixa temperatura.
4- Desligue os equipamentos, não os deixe em standby.
5- Evite ter as luzes ou os equipamentos ligados, quando
não são necessários.
6- Não ligue a televisão só para servir de companhia, nem
adormeça com ela ligada.
7- Utilize o ferro de engomar apenas quando houver uma
grande quantidade de roupa para passar e desligue-o um
pouco antes de terminar.
8- Tome um duche, em vez de um banho de imersão.
9- Desligue os carregadores dos telemóveis.
10- Utilize a luz natural, sempre que possível, para evitar
acender lâmpadas durante o dia.

O Rapaz de bronze
6.ºD

Bárbara Carvalho, n.º6
Ana Cruz, n.º1

Rita Ferreira, n.º 23, 7.ºG (Colaboradora da JANELA DA ESCOLA)
Rapaz de bronze
Dono daquele jardim
Rei de todas as flores
Que nunca chegam ao fim.

Curiosidades: Dia dos Avós
Sabias que o Dia dos Avós celebra-se a 26 de julho. E que este dia é
comemorado desde 2003?
Conta a história que Ana e o seu
marido, Joaquim, viviam em Nazaré e
não tinham filhos, mas rezavam todos
os dias, pedindo a Deus que lhes enviasse uma criança. Apesar da idade
avançada do casal, um anjo de Deus
apareceu e avisou que Ana estava
grávida. Eles tiveram a graça de ter

uma menina que batizaram com o
nome de Maria.
Por isso é que São Joaquim e
Santa Ana são os padroeiros das
avós e dos avôs.
Bruna Fonseca, n.º 6
Ricardo Oliveira, n.º 21,
7.ºC
(Colaboradores da
JANELA DA ESCOLA)

De noite ordenava
De dia não vivia
Ficava uma estátua
Que nem ele parecia.

As lindas flores,
Acabadas de colher
Vão a uma festa,
Que não vão esquecer.
O jardineiro quis colher
Flores lindas de morrer,
Sua beleza enfeitiça
O seu cheiro hipnotiza.

Fábio Azevedo, n.º 11

Água fonte de vida.
Insípida, inodora ou incolor.
Sua beleza é indiscutível
e maior é o seu valor!

As flores ganham vida
De noite quando falam
As festas não param
Elas vivem com emoção
Não fosse isto uma personificação.
De bronze é o seu ser
De amor vive a seu coração
De dia recolhe-se ao pensamento
De noite exprime o seu sentimento.

Organizou uma festa
Onde se apaixonou
Ela era tão linda
Que ele sempre a amou.
Muito tempo passou
Mas ela apareceu
Foi ter com ele
Um beijo lhe deu.
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A obesidade provoca vários problemas e
complicações:
- Problemas no aparelho cardiovascular - hipertensão arterial, arteriosclerose, insuficiência cardíaca
congestiva e angina de peito;
- Complicações metabólicas - hiperlipemia, alterações de tolerância à glicose, diabetes tipo 2, gota;
- Problemas no sistema pulmonar - dispneia e fadiga, síndroma de insuficiência respiratória do obeso,
apneia de sono e embolismo pulmonar;
- Problemas no aparelho gastrintestinal - esteatose
hepática, litíase vesicular e carcinoma do cólon;
- Problemas no aparelho génito-urinário e reprodutor - infertilidade e amenorreia, incontinência urinária de esforço, hiperplasia e carcinoma do endométrio, carcinoma da mama, carcinoma da próstata,
hipogonadismo Hipo talâmico e hirsutismo;
A obesidade é ainda responsável pela osteoartrose,
insuficiência venosa crónica, risco anestésico, hérnias e propensão a quedas.

CARTA AO UNIVERSO
Universo, 02 de maio de 2012
Queridos inquilinos,
Venho, por este meio informar-vos, que a situação
em que me encontro não é nada agradável.
Ando bastante chateado, com a forma despreocupada como têm tratado a minha casa nos últimos tempos.
Devo lembrar-vos de que esta não se trata de nenhuma
lixeira, coisa que, ultimamente, não vos tem importado.
Sei que têm deitado bastante lixo no chão, apesar
de ter colocado aí ecopontos novíssimos! E quando não
o fazem, deitam-no no esgoto. Vocês esquecem-se que,
continuando assim, a água que vos chega terá cada vez
menos qualidade?
Outro aspeto que me deixa bastante insatisfeito é o
facto de nunca tentarem tratar o fumo que vos sai pela
chaminé, poluindo tudo em seu redor. Já para não falar
de todos os produtos químicos que utilizam no meu jardim, tornando o seu solo pouco fértil! E como se não bastasse, cortam todas as minhas plantas de interior, que
costumavam trazer mais ar puro e, consequentemente,

mais alegria à casa.
Provavelmente não sabem, mas a minha relação
com a casa é tão forte, que tudo o que acontece com ela
acontece também comigo, pelo que ando com bastantes
problemas de saúde... Os meus pulmões já não são o
que eram, devido ao fumo; o meu olfato está fraco, já só
sente o cheiro dos vossos resíduos; e até a água, das
minhas lágrimas de dor, está poluída!
Por isso, aqui vão algumas indicações que agradeço
que cumpram: deitem todos os vossos resíduos nos devidos ecopontos que espalhei ao longo de toda a casa.
Nunca deitem lixo em qualquer outro sítio! Reguem as
minhas plantas e utilizem apenas adubos naturais. Ah,
e ponham filtros nas chaminés, para uma melhor qualidade do ar.
Infelizmente, não foi este o contrato que fiz com os
vossos antepassados e se não cumprirem o estabelecido, ficarão sem casa. Gostaria de evitá-lo.

Importância da CIÊNCIA

Nova dinâmica à escola

Desde os tempos mais remotos que a ciência tem evoluído e, cada vez mais, evolui
para melhor.
Galileu Galilei foi um dos
grandes cientistas, que conhecemos, que comprovou
a teoria heliocêntrica; outro
grande cientista foi William
Harvey, que descobriu a grande circulação do sangue; Benjamim Franklin desenvolveu
ensaios sobre a eletricidade
e Lavoisier descobriu o oxigénio, a composição química do
ar e da água.
Estes foram alguns nomes
de cientistas internacionalmente conhecidos, que ficaram marcados na história da
ciência, por descobrirem ou
inventarem algo que mudou,
de certa forma, as nossas vidas.
Mas, por vezes, para a ciência conseguir fazer avanços
significativos, muitas experiências são feitas e muitos seres vivos acabam por morrer,
porque são utilizados como
cobaias. No entanto, há sempre sacrifícios que devem ser
feitos para que haja evolução.
A ciência está sempre em
constante ebulição, é graças
a ela que todos os dias se inventam ou se descobrem coisas novas que, na maior parte
das vezes, influenciarão, para
sempre, a vida das pessoas.

Os docentes da escola participam no projeto
”Interrogar a Ciência” que consiste em questionar
a realidade da escola em termos de conhecimento
e compreensão do texto científico. Delineadas as
principais linhas do projeto, organizados por grupos
de trabalho das diferentes disciplinas, foram escolhidos os temas a abordar com as turmas selecionadas.
Do 5.º ao 9.ºano todos metem “mãos à obra”:
procedem à pesquisa, inventariação, conhecimento e divulgação de textos ou obras integrais que
possam aumentar a literacia científica; sugerem-se
atividades experimentais, selecionam-se textos literários e atividades adequados aos grupos etários
e de escolaridade dos alunos com base na informação científica. Levantam-se problemas que se
resolverão após a análise criteriosa dos resultados
obtidos nas atividades experimentais. Analisam-se obras como “O rapaz de Bronze”, “A menina do
Mar”, “Chamo-me Charles Darwin”, “Cosmos”, “Breve História da Química” e “História da gaivota e do
gato que a ensinou a voar”. E as ideias não param
de fervilhar, surgindo de forma entusiasta e apaixonada: assim nasce uma pequena dramatização
e uma entrevista a Darwin; uma exposição sobre
Marte, que faz surgir a iniciativa de uma observação
noturna dos astros; com o Campeonato Europeu de
Futebol a aproximar-se, alguns alunos mobilizam-se para organizar uma exposição de gráficos baseados no estudo estatístico relacionado com o tema;
a construção de uma enciclopédia com termos
científicos faz todo o sentido; criam-se coleções de
fascículos com biografias de cientistas, glossários e
curiosidades sobre cada tema - com ilustrações dos
alunos; constrói-se um borboletário; surgem livros
com a forma de um astro com textos científicos e
com produções poéticas dos alunos; constrói-se um
jogo do ”Trivial do saber”, estabelecendo o paralelismo entre o conto “Por um triz” e a obra Titanic; os
alunos dinamizam palestra sobre “Marés Negras”,
divulgando os resultados das suas pesquisas e das
atividades experimentais; o asteroide “Braga 2012”
é objeto de estudo. O professor coordenador do
projeto virá à escola explicar o trabalho de investigação subjacente à descoberta deste corpo celeste;
realizam-se filmes; fazem-se “Caças ao Tesouro” e
tudo termina com um grandioso café concerto sob o
tema “ciência com café”.
Os alunos mostram-se muito motivados na realização dos trabalhos propostos e consideram que
a metodologia utilizada neste projeto facilita a sua
aprendizagem. Pretende-se que esta experiência
alargada de articulação entre as várias disciplinas
se enraíze na nossa escola e aumente a literacia
científica dos nossos alunos.

Com os meus respeitosos cumprimentos,
Planeta Terra
Ana Vilarinho, n.º3, 8.ºG
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Iara Soalheiro, n.º15, 8.ºE

As coordenadoras do projeto - Professoras Arminda Galas e Aurélia Azevedo

A obesidade é uma doença crónica que se caracteriza
pelo acumular de gordura corporal que pode afetar gravemente a saúde e até levar à morte. Atinge homens e mulheres de todas as etnias e idades e reduz a qualidade de
vida dessas pessoas. Foi considerada pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) uma epidemia global do século
XXI.
Os sucessivos balanços energéticos, em que a quantidade de energia ingerida é superior à quantidade de
energia despendida, são a principal causa da obesidade.
Os fatores que provocam este desequilíbrio podem ter
origens diversas. Ver televisão durante muitas horas ou
jogar jogos de computador são duas atividades que provocam obesidade nos nossos jovens e adolescentes. O
grau de informação dos pais também contribui para este
problema, pois não motivam os seus filhos à prática de
exercício físico e não têm cuidado com a sua alimentação.
Os fatores genéticos, a gravidez e a menopausa também podem contribuir para o aumento do armazenamento
da gordura na mulher que pode ficar obesa, se não tiver
os cuidados necessários e não praticar desporto.

Arlindo Sá, n.º5, 7.ºC
Colaborador da JANELA DA ESCOLA
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CIÊNCIA E MÚSICA – AMIGOS INSEPARÁVEIS

A Ciência e os Cientistas
Os Alunos do 1.º ano, da escola de Valdossos

O Clube de Música
Podemos afirmar que a
Música está ligada à Ciência
desde sempre, estando sobretudo ligada à Matemática,
à Física, e à Medicina. Até
ao século XVI, ela era considerada um ramo da matemática. No período medieval
constituía uma das quatro
disciplinas mais importantes,
integrando o quadrivium: aritmética, geometria, astronomia
e música. Pitágoras utilizou a
matemática para descobrir os
diferentes sons da escala e
ele próprio foi músico e matemático. Usando uma lira, uma
espécie de harpa antiga, ele
mostrou que o som de uma
corda, quando pressionada na
metade do seu comprimento,
soa uma oitava acima do som
da corda livre, portanto satisfazendo uma razão de 1/2.

Quando a corda é pressionada em 2/3 de seu comprimento, dá uma quinta mais aguda;
em 3/4, uma quarta mais aguda.
Existem muitos exemplos
que confirmam a ligação íntima da Música com a Física e
com a Matemática. Um exemplo muito fácil de observar é
a construção de instrumentos
musicais. Sem cálculos matemáticos e Físicos rigorosos,
os instrumento musicais nunca teriam uma boa acústica e
nunca estariam perfeitamente
afinados.
Como disse no início, a
Música também está muito
ligada à Medicina. Não é por
acaso que nos dias de hoje a
MUSICOTERAPIA está a ser
aplicada em diferentes áreas
da saúde. A música exerce um

domínio forte sobre a nossa
mente, e se for bem utilizada
ela cura, atenua a dor, relaxa,
excita, alegra, ajuda na concentração e no estudo. Há estudos inclusivamente que revelam que ela tem o poder de
aumentar a nossa inteligência, especialmente quando se
ouve música clássica (o efeito
Mozart).
Bem, que a Música é importante nas nossas vidas, já
todos nós verificamos. Temos
agora é que aprender a saber
escolher a que melhor se adequa a nós, ao nosso estado
de alma, porque mais do que
tudo ela deve proporcionar
equilíbrio emocional, promover o bem-estar psíquico, físico e social … assim cresceremos mais saudáveis e felizes.

BRINCAR COM A MATEMÁTICA E COM A MÚSICA
Coloca figuras musicais e/ou pausas nos pratos do lado direito das
balanças, de modo a equilibrares o peso, igualando o valor que se
encontra nos pratos do lado esquerdo.

Os alunos do 1.º ano, da escola de Valdossos, foram convidados a estabelecer um diálogo relacionado com o significado da palavra
Ciência e também com o trabalho que os cientistas desenvolvem no mundo.
Os alunos, primeiramente, lançaram ideias
pessoais, de acordo com as suas vivências e
alguns conhecimentos adquiridos, debruçando-se sobre o assunto com grande afinco.
Compararam as suas opiniões e perspetivas,
tendo a maioria dos alunos considerado que
a Ciência é muito importante, na medida em
que facilita e melhora a vida das pessoas. Os
alunos consideraram também que os cientistas
são pessoas que gostam de investigar, descobrir e saber mais, que o trabalho dos cientistas requer muitos conhecimentos. Os alunos
chegaram a comparar um pouco o trabalho do
cientista com o trabalho de um mágico, uma
vez que o cientista é capaz de descobrir/inven-

tar coisas difíceis e incríveis aos olhos dos outros, tal como o mágico à sua maneira especial.
Posteriormente, foi dada oportunidade aos
alunos de se colocarem no papel de um cientista e pensarem naquilo que gostariam de inventar/criar. Com o recurso à imaginação, as
ideias lançadas foram muito engraçadas: «inventar casas e carros voadores», «criar uma
máquina que faça o Homem voar», «criar robôs
que ajudem nas limpezas», «construir um telemóvel com asas», «fazer remédios para curar
as doenças»…
Para finalizar, os alunos procederam à ilustração daquilo que tinham imaginado inventar/
criar se fossem cientistas, mostrando, no seu
sorriso e atitude, uma certa vontade de tornar o
sonho realidade.
Quem sabe se no Futuro um destes petizes
não se tornará num grande cientista?!

Interrogar a ciência
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POEMAS - 6.ºC

Gladíolo

Experiência na escola

EB/JI de Lousado 2º ano B

Gladíolo com ar de rei
muita importância tem.
Eu o irei colher
e em minha casa o irão ver.

Tão linda é esta flor
que meu coração enche de amor.
Agora, já vou dormir
e nos meus sonhos poder sorrir.
É contigo que vou sonhar,
flor eterna que hei de amar!

Andreia Ferreira

Há uma moda por ele ditada.
Minha casa com ele enfeitar,
para a todos poder agradar.

Tulipa

Uma flor eu vou colher
e sobre ela vou escrever.
Foi a ti que escolhi
e sobre ti escrevi.
Tulipa, minha querida
a minha vida mudaste
e não foi por te escolher,
mas sim por te conhecer.
Tulipa, adorada flor,
tu me lembras minha mãe,
tão formal, mas especial,
Como tu não há igual!
A tua forma me espanta,
tal como me encanta
e tua beleza me adormece,
tal como o sol me aquece.

Clara Ramos

A nossa conclusão
As plantas necessitam de ar para se desenvolverem.

Questão:
Será que as plantas necessitam de ar para
se desenvolverem?
Do que vou precisar?
•
2 vasos com terra
•
6 sementes de feijão
•
1 saco de plástico transparente
•
Fita-cola
Como fizemos?
- Semeámos, em cada vaso, três sementes
de feijão e regámos;
- Após duas a três semanas, quando as
plantas estavam com várias folhas, tapámos
uma delas com um saco plástico e prendemo-lo com fita-cola ao caule, de modo que não entrasse nem saísse ar.

Os Alunos do 1.ºC (escola de cima-Lousado)

Em Estudo do Meio, realizámos
uma experiência: Germinação de
sementes.
Trouxemos vasos e feijões de
nossas casas. Dividimos a turma
em grupos (cinco grupos).
Os dois grupos A puseram os
feijões em terra seca e à luz. Os
grupos B e C colocaram os feijões
em terra húmida e à luz. O grupo
D colocou os feijões em terra húmida e puseram o vaso dentro do
armário (na escuridão).
Nos dias seguintes, observávamos e fazíamos o registo dos acontecimentos. Notámos que alguns
feijões começaram a germinar (vasos A, B e C) e outros não (vaso D).
Chegámos à conclusão que,
para germinar, as sementes precisam de luz e que a água não é o
fator decisivo.
Adorámos fazer esta atividade!
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Charles Darwin explica …

...e o 5.ºE reconta

No âmbito do projeto “5.ºG - Interrogar a
Ciência”, decidimos construir um borboletário.
Esta decisão foi tomada tendo como base o
texto “A origem da espécie”, da página 164 do
livro “Darwin aos Tiros e outras histórias de ciência” de Carlos Fiolhais e David Marçal, que
relata a descoberta casual de uma nova espécie de inseto, feita pela filha de um eminente
cientista do museu de História Natural de Londres, na primavera de 2007.
Este texto suscitou interesse e curiosidade
relativamente ao estudo das diversas espécies
existentes e vontade de encetar uma atividade semelhante. No entanto, dada a baixíssima probabilidade de encontrarmos uma nova
espécie, animal ou vegetal, num dos diversos
jardins da escola, fizemos algumas alterações
e optamos por estudar o desenvolvimento de
uma espécie comum na região, apelativa para
todos os intervenientes neste projeto.
Uma vez que a questão das metamorfoses
de alguns animais, conteúdo já lecionado na
disciplina de Ciências da Natureza, levantou
algumas dúvidas e grandes “mistérios”, elegemos então uma das mais bonitas borboletas
de Portugal para estrela do nosso projeto. E
assim, nasceu a ideia do borboletário com a
espécie Papilio machaon.
Começamos por eleger o espaço adequado, privilegiando um local soalheiro, visível a
toda a comunidade educativa. Depois de analisadas as diversas hipóteses, escolhemos o
canteiro interior da sala um do pavilhão vermelho.
Tiramos medidas, orçamentamos o material necessário e contamos com a preciosa
colaboração do Sr. Oliveira para colocar vidros
e redes. Investigamos as plantas necessárias
para a manutenção da espécie e procedemos
à plantação das mesmas. Pintamos folhas e
flores coloridas nas paredes, criando um espaço harmonioso e adequado para receber as

novas inquilinas do, agora sim, borboletário.
Entretanto, procuramos recolher o máximo
de lagartas e para isso todos ajudaram. Deu-se início a uma verdadeira caça à lagarta onde
famílias inteiras dedicaram o seu tempo livre a
vasculhar arbustos nos jardins, nos terrenos
de vizinhos e familiares, em descampados e
florestas nos arredores. Esta iniciativa foi muito proveitosa, uma vez que foram apanhadas
trinta e duas pequenas lagartas para compor o
nosso borboletário.
Paralelamente, criamos um blogue da turma onde têm vindo a ser registadas as evoluções verificadas. Com ele, ficamos a saber
mais sobre as borboletas. Até os nossos pais
sentem curiosidade em visitar o nosso espaço
online e ficam muito orgulhosos desta iniciativa.
Todo o nosso esforço e empenho foram
recompensados quando chegou o dia de colocarmos as lagartas no seu novo lar. Cresceram
muito e algumas até já estão na fase de crisálida. Estamos todos ansiosos para ver o que
acontecerá de seguida e podermos observar,
ao vivo e a cores, todo o ciclo de vida desta
borboleta.
Tu também podes ver! Para isso, só tens
de visitar o nosso borboletário e o nosso blogue em: http://borboletasinterrogativas.blogspot.pt/.
Esperamos a tua visita e, se quiseres, podes deixar o teu comentário!

Charles Darwin (18091882) foi um naturalista inglês e criador da teoria da
evolução natural. Nasceu no
seio de uma família culta e
influente da época. Estudou
medicina, mas não seguiu
a carreira. Por influência do
pai matriculou-se na Universidade de Teologia, em Cambridge, onde acabou por se
licenciar e onde conheceu o
botânico John Henslow que
o influenciou nos estudos
em História Natural. Aliás, foi
este botânico que o convidou
para participar numa expedição científica a bordo do navio Beagle. Ao longo de cinco
anos, Charles Darwin navegou pela costa do Pacífico e
pela América do Sul.
Durante este longo per-

curso Darwin teve a função
de observar, tirar notas e colher amostras de tudo o que
se apresente mais relevante
e se relacione com a História
Natural. De volta a Inglaterra,
o naturalista dedica-se a trabalhar na sua obra mais conhecida “ A Origem das Espécies”, publicada em 1859 e
na qual expõe as suas ideias
mais controversas e defende
que os seres vivos evoluíram
por processos naturais e não
por intervenções sobrenaturais. Acredita que o ser humano, como qualquer outra
espécie, sofre um processo
evolutivo, lento e contínuo ao
longo de milhares de ano
Morre em abril de 1882
e é enterrado na abadia de
Westminster.

Rosa

Com teu cheiro
e beleza de encantar,
logo todos irás conquistar!
Sempre com cor
de um vermelho
de um tom encantador!
De cor rosa
ficas mesmo vaidosa!
Sempre colorida
à espera de ser colhida!

O marciano

Este marciano veio do céu,
a sorrir e a colorir,
com as antenas a pique
para tudo ouvir.
Tem duas penas
feitas para voar.
mas coitado dele,
tem um monstro a pesar.
Parece ser inteligente
e um pouco medroso.
Adora brincar.
Por vezes para
e fica a olhar.
Os Alunos do 5.ºE
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grupo de alunos
que este ano letivo
decidiu integrar a
equipa que assegura a publicação
desta revista.

7.ºC
Ana Silva, n.º1;
Arlindo Sá, n.º 5;
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Viktor Hernandez, 6.ºC

Os Alunos do 5.ºG
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Os Alunos do 5.ºA

O trágico destino dos Heiki

“Alô, Marte, está alguém?”

A resposta à pergunta “Há vida em Marte?”
tem sido intensamente procurada pelos terrestres. Dos 19 engenhos enviados nos últimos
dez anos, para pesquisar vida em Marte, cerca
de metade falhou.
Em 2007, a NASA enviou a sonda Phoenix, uma sonda espacial não-tripulada, com o
objetivo de explorar o solo marciano para detetar possíveis depósitos de gelo e descobrir
se o planeta seria capaz de abrigar formas de
vida. A sonda tinha um braço robótico com mais
de dois metros para escavar o solo do planeta
vermelho na tentativa de encontrar microrganismos.
A nave pousou no polo norte do planeta
Marte, em 25 de maio de 2008, e passou cinco

meses a escavar o solo e a participar em experiências para determinar as características do
terreno e tentar determinar se o ártico marciano
é ou já foi capaz de sustentar vida. (site http://
Phoenix.lpl.ariz ona.edu/).
A sonda confirmou a presença de água congelada e tornou-se o primeiro veículo espacial a
tocar a água de outro planeta.
Os microrganismos não leem. Mas a Fénix levou a bordo uma biblioteca, a primeira
biblioteca em Marte. Trata-se do DVD “Visions
of Mars”, que compila o melhor do que já foi
escrito sobre o planeta vermelho. A voz de Sir
Arthur Clarke, autor de obras de ficção científica, está lá gravada, numa saudação fraterna
aos marcianos.
A última comunicação da Phoenix com a
Terra foi em novembro de 2008. Fotos obtidas
através do satélite Mars Reconnaissance Orbiter mostraram que a sonda provavelmente foi
danificada por ter acumulado gelo de gás carbônico.
Poderá não existir vida em Marte tal como
nós a imaginamos, mas a humanidade não
desiste de procurar um planeta habitável para
colonizar. O norte-americano Ray Bradbury
escreveu nas suas “Crónicas Marcianas” que
os marcianos somos nós quando chegarmos a
Marte.
De facto, estamos a preparar a viagem.

Cosmos, de Carl Sagan, é um best-seller de divulgação científica que nos transporta numa
viagem através do tempo, atravessando galáxias compostas por biliões e biliões de estrelas, cometas, buracos negros, supernovas, quasares,…e que nos faz pensar o quão pequenino somos
nesta vastidão imensurável que é o universo.
Os textos científicos retirados desta obra e trabalhados neste projeto permitem-nos ter a noção que, apesar da imensidão do universo, a terra (ainda) é um oásis de vida no meio do vácuo e
da poeira estelar! Cintilante e misteriosa! Bela e única!
Sagan foi um famoso astrónomo norte-americano que contribuiu de forma ímpar para a divulgação da astronomia junto do grande público.
Os alunos da turma B do 6.º ano escolheram esta obra para integrar o projeto “Interrogar a
Ciência” e dela retiraram alguns textos mais apelativos e acessíveis. Com base nesses textos fizeram pesquisas e interpretaram, analisaram, ilustraram e reescreveram cada um deles à luz da sua
própria interpretação, mantendo no entanto a mensagem que cada um deles pretende transmitir.
É um desses textos vistos pelos alunos que vamos ler de seguida.
Há muito, muito tempo, vivia no Japão um imperador de
apenas 7 anos, chamado Antoku. Este menino comandava
um clã chamado Heike cujos
samurais - soldados da aristocracia do Japão entre 1100 a
1867 - travavam duras batalhas com um outro clã, denominado Gengi, que pretendia
usurpar o trono imperial.
No dia 24 de abril de 1185,
em Danno-ura, no mar do Japão, os dois clãs enfrentaram-se para uma derradeira batalha, tendo os Gengi derrotado
os Heike que eram em menor
número e estrategicamente

inferiores. A maior parte deles
morreu em combate. Os poucos sobreviventes seguiram o
destino trágico do imperador
e da sua avó que, perante tão
catastrófico cenário, se atiraram ao mar, optando por não
se renderem. Dos Heike sobreviveram apenas algumas
mulheres que conseguiram
perpetuar a descendência
unindo-se a alguns pescadores da costa. Desde essa época, celebra-se um festival em
homenagem ao imperador e
aos que pereceram nesta trágica batalha.
Surgiu ainda uma crença,

que sobreviveu até aos nossos
dias, que diz que os samurais
Heike ainda vivem no fundo do
mar do Japão sob a forma de
caranguejos. Realmente, aparecem neste local caranguejos
(Heikea japónica) com marcas e formas peculiares nas
carapaças, fazendo lembrar o
rosto de um antigo samurai.
Quando um destes caranguejos é apanhado nas redes dos
pescadores é de imediato devolvido ao mar, como sinal de
respeito pela memória de um
clã que foi praticamente todo
dizimado.

A física do futebol
Sabias que o futebol tem o seu lado científico?
Pois é, apesar de os jogadores não perceberem grande coisa de ciência, os malabarismos que
eles fazem podem ser explicados graças à física newtoniana.
Num jogo de futebol, os jogadores exercem forças na bola que se detetam pelos seus efeitos,
como deformação da bola, modificação do seu estado de repouso ou de movimento e variação da
velocidade.
O físico inglês Ken Bray, no seu livro «How to score», analisa, do ponto de vista científico,
alguns dos principais jogos dos últimos anos.
Um dos casos de estudo é o penalti marcado por Ricardo no jogo Portugal - Inglaterra no Euro
2004. Ray calculou a área da baliza, que um guarda-redes pode cobrir, que é 72%. Quer isto dizer
que chutos dirigidos para a área não coberta nos dois extremos da baliza, principalmente nos ângulos superiores, não se conseguem defender porque o guarda- redes não tem hipótese de chegar
até lá no tempo disponível.
Boas jogadas!

Heikea japónica, caranguejo dos mares do Japão

Antiga máscara de samurai

Alunos do 6.ºB
Professores Ana Paula Pinto e Joaquim Pimenta
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Café com Ciência

Os VULCÕES e a sua história
A Professora - Conceição Ferreira

No âmbito da Ação de Formação que está a decorrer nesta escola com a
designação “Interrogar a Ciência”, cujo objetivo principal é procura aproximar
os alunos do discurso habitualmente utilizado em textos científicos, as turmas
A e B do 7.º ano vão organizar um Café Concerto.
Esta iniciativa, que decorrerá no dia 6 de Junho, será dedicada aos pais e
alunos destas turmas e consistirá num pequeno concerto com o pianista Diogo
Martins e na dramatização do livro Breve História da Química, da escritora Regina Gouveia.
Na preparação deste evento participa também a turma do CEF5 – Serviço de
Mesa, com a elaboração de um mural onde serão representados os países de
origem dos químicos que aparecem na obra.
Do evento daremos notícia no próximo Janela da Escola, certos desde já do
grande entusiasmo manifestado por todos os envolvidos e da convicção que o
discurso científico não está só ao alcance de alguns!

A Rosa
Cristiana Lopes, 6.ºC
Sou rosa e majestosa,
delicada e muito charmosa.
Dizem que sou preguiçosa,
mas sei que sou amorosa!
Tenho cores formosas
laranja, vermelho ou rosa.

A flor do “muguet”
Marta Costa, 6.ºC

Desde tempos remotos que os vulcões são
um enorme centro de interesse para o Homem.
Nos primórdios da humanidade, os vulcões
eram considerados como a “boca dos infernos”,
expelindo do centro da Terra, juntamente com
a lava e gases, demónios e espíritos malignos.
Para os romanos, o deus do fogo era Vulcano, residente na ilha de Vulcano, a norte da
Sicília. Quando trabalhava na sua forja subterrânea, podia levar um vulcão a entrar em atividade.
Um dos primeiros a observar a cratera de
um vulcão foi Empédocles, filósofo grego que
viveu de 490 a 430 a. C.. Diz-se que observou
o Etna, o maior vulcão da Europa e um dos
maiores do mundo e, como castigo dos deuses,
foi tragado pelo vulcão. Para muitos sicilianos,
este vulcão era considerado a porta do inferno.
Existem muitos vulcões “adormecidos” ou
em atividade, no entanto não se sabe exatamente quantos. Os cientistas pensam que haja
entre 500 a 700 na superfície terrestre visível,
mas muitos outros situam-se no fundo dos oceanos, longe dos olhares humanos.
Os vulcões oferecem um espetáculo trágico e deslumbrante. Causam destruição de
pessoas e dos seus bens, das paisagens e de
muitos outros seres vivos. Porém, constituem
verdadeiras janelas por onde os cientistas,
chamados vulcanólogos, pesquisam o interior
da Terra. Além disso, contribuem ainda para a
fertilização dos solos, razão pela qual muitas
pessoas teimam em tê-los como vizinhos.

Erupções efusivas

O Professor - António Matos

A turma do 7.ºF, após a leitura e interpretação do conto “Por um triz” na disciplina de
Língua Portuguesa, fez a articulação com as
diferentes disciplinas. Em Ciências Naturais,
a tarefa dos alunos consistiu, em grupo ou individualmente, na construção de um vulcão e
posteriormente na simulação de uma erupção
vulcânica, em contexto de sala de aula.
Para construir o vulcão apelou-se à imaginação.
Em ambiente de sala de aula, simulou-se os
diferentes tipos de atividades vulcânicas existentes no planeta, de acordo com as características do cone vulcânico.
A aula foi diferente, divertida e muito instrutiva. Com este trabalho, tornou-se mais fácil
aos alunos compreender o conceito de erupção
vulcânica, os tipos de atividades vulcânicas, as
suas vantagens e os seus inconvenientes.
Para concluir, saliento a participação e o
empenho dos alunos que foi Excelente!

Rosa, rosinha
do meu coração,
quando estava triste
abriste-me o coração!

As Rosas

Que cheiro maravilhoso,
é a flor do muguet,
que no inverno se esconde
que quase nunca se vê!

Sempre que te vejo
tão cheirosa e carinhosa,
fico cheia de emoção
até ao fundo do meu coração!

Joana Silva, 6.ºC

Sou a flor da amizade,
do amor e da beldade.
Tenho de ser regada,
para não ser magoada.

No 1º de maio a todos estão a dar
flor do muguet que significa amar!
Ela é branca e fina
e pequenina também.
Ela é tão bonita,
não é igual a ninguém!

Agora vou terminar
e no jardim das rosas vou estar,
para lá o meu amigo poder encontrar.

Um dia apanhei uma e cheirei,
senti-me logo feliz
e mais nenhuma flor quis.

Rosa encarnada,
és tão delicada!
Não importa a tua cor,
terás sempre o meu amor!

Rosa cor-de-rosa,
és tão amorosa!
Uma grande amizade
tu darás a quem te usar.

Rosa branca
que a todos espanta.
A pureza tu vais dar,
a quem te quiser olhar!

Rosa azul
és tão bela como o mar.
Para ti vou sempre olhar,
sempre que me apetecer chorar!

Rute Ramos, 6.ºC
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Um projeto enriquecedor, sem dúvida!

“Interrogar a Ciência”: trata-se de um projeto
que exigiu trabalho, pesquisa, empenho, dedicação e disponibilidade. Recorremos a variadas
fontes para efetuarmos as nossas pesquisas.
Destacamos a internet que é a mais cómoda,
rápida e acessível. Contudo, tivemos bastante
cuidado, porque nem todos os sites estão cientificamente validados e muitos deles contêm informação vaga, imprecisa e pouco fiável, sem
contar com a ocorrência de erros ortográficos e
sintáticos não pouco frequentes. Mencionámos
sempre as fontes a que recorremos.
Quanto mais informações reunimos, mais
conhecimentos adquirimos.
Neste projeto em concreto, a nossa turma
foi dividida em grupos de trabalho, com atribuição de tarefas bem definidas.

BRAGA 2012
Os Alunos do 8.ºF

Alice Campos, Beatriz Matos e Catarina Gonçalves, 9.ºA

Os trabalhos em grupo obedeceram a uma
boa articulação entre os elementos que os compõem. Cada grupo teve um porta-voz que agilizava as tarefas distribuídas e enviava para os
professores via email o ponto da situação sobre os trabalhos e os documentos entretanto
produzidos. Este procedimento permitiu uma
autorreflexão constante feita por nós, alunos;
despertou a curiosidade e o espírito crítico e
respondeu à dimensão cívica do projeto que
envolveu as disciplinas de língua portuguesa,
inglês e ciências naturais.
Em língua portuguesa, lemos e analisámos
a obra “História de uma gaivota e do gato que
a ensinou a voar”, de Luís Sepúlveda e articulámos a história com as consequências nefastas
das marés negras. Aqui, pudemos trabalhar a
vertente literária do projeto, associada à dimensão científica.
Na disciplina de inglês, fizemos traduções e
comentários a excertos da obra e preparámos
fotos e um powerpoint sobre o meio ambiente e
a poluição marítima.
Em ciências naturais, investigámos sobre
os processos de formação do petróleo e sua
extração, refletimos sobre as causas e consequências sobretudo ambientais das marés negras. Fizemos experiências de laboratório sobre a impermeabilidade das penas das aves e
da sua resistência ao ar.
O produto final deste projeto consistiu na
apresentação e exposição dos trabalhos dos
alunos, constituídos por textos, comentários, fotos, vídeos e powerpoints.
Com a realização destes trabalhos, progredimos nos nossos conhecimentos, melhorámos
a interação com os colegas da turma, aprendemos a selecionar melhor a informação e ficamos bastante mais sensíveis ao respeito pelo
meio ambiente, espaço essencial para a existência da vida que tanto prezamos.

Um grupo de alunos da Escola Secundária D. Maria II, em Braga, descobriu o asteroide 2012
AK10. O asteroide chama-se Braga2012DM porque Braga é a cidade deles; 2012, porque é o ano
em que a cidade é a Capital Europeia da Juventude; e DM, de Escola Dona Maria II, que eles frequentam. Este foi descoberto no dia 3 de janeiro de 2012.
A nossa escola está a desenvolver um projeto que se intitula “Interrogar a Ciência”, e a nossa
turma está integrada neste projeto.
Achámos interessante divulgar esta informação junto dos nossos colegas de escola e, com a
ajuda das nossas professoras de matemática e inglês, começámos a espalhar cartazes pela escola, só com o nome “BRAGA2012”, para despertar a curiosidade dos alunos. Toda a gente pensava
que eram cartazes relacionados com a capital da Juventude. Ainda vamos afixar na escola diversos cartazes a mencionar a definição de asteroide, em inglês, e a enunciar o número de passos da
Terra ao asteroide em notação científica, e consoante os diferentes tamanhos de calçado (36,37,
38...).
No dia 1 de junho vêm à nossa escola os dois professores que, juntamente com os alunos da
Braga descobriram este asteroide, fazer uma palestra para a nossa turma.
Está a ser muito interessante e divertido participar neste projeto, pois estamos a fazer atividades diferentes que nos têm empolgado!

RESPEITA O AMBIENTE

“A ciência é uma aventura de toda a raça humana para aprender a viver e talvez a amar o Universo onde se encontra. Ser uma parte dele é compreender,
é conhecer-se a si próprio, é começar a sentir que existe dentro do Homem
uma capacidade muito superior a que ele pensava ter e uma quantidade
infinita de possibilidades humanas”.
Isidor Isaac Rabi

Interrogar a ciência

Interrogar a ciência

tema aglutinador

49

Interrogar a ciência

tema aglutinador

50

ESPAÇO LEs

ENGLISH PAGE

Braga2012

In January 2012, four students and two teachers of the D.Maria II high school in Braga
discovered an asteroid and named it Braga
2012. This discovery was integrated in a project
called “All-Portugal Asteroid Search Campaign”
which encourages students to try to discover
new asteroids.
Our class (9.ºA) is involved in a project called “Interrogar a Ciência” and our mission is
to make people know what Braga2012 is. Our
teachers asked us if we would like to join this
project and we immediately said yes, because
they told us that we’d do stargazing at school.
We made many posters related to Braga2012
and later we’ll explain them. On 1st June, we’ll
have the possibility to listen to the teacher who
helped these students to find this asteroid because he’ll be at our school. The teacher João
Vieira will explain to us how the project works.

Gravity
Carla Oliveira, 9.ºA

English Crossword
Key:

Interrogar a Ciência - 9.ºA

Interrogar a Ciência – 9.ºA

English Crossword

1- God of gods.
2- The nearest planet to
the Sun.
3- This planet was discovered in 1781 by William
Herschel.
4- It is visible in the sky in
the morning or late in the afternoon.
5- This planet has got an
atmosphere mainly composed of hydrogen and helium.
6- Second planet closest
to Earth.
7- It is known as the
“jewel” of the solar system
because of its bright rings.
8- Goddess of fertility.
9- The closest celestial
body to planet Earth.
10- Central star of the solar system.
11- They are formed within
molecular clouds.

Gravity,
Gravity,
All the things,
You do for me,
You're the force,
That holds me down,
Make sure I never,
Leave the ground!

STRANGE INVENTIONS: Which one is your favourite?

Inês Ramalho
7
5

11

9

1
10
3
4

http://sciencepoems.net
6
8

2

But when I fall,
Not what I need,
You pull me down,
With too much speed!
32-feet,
Per-second-squared,
I'm falling fast,
And feeling scared!

For each
good
invention…
there is
often a bad
one.
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QUIZ SOLUTIONS
QUIZ SOLUTIONS
1. Water is made up of Hydrogen and Oxygen and is known as H2O. H2O also indicates that in every molecule
of water there are two parts of Hydrogen and one part of Oxygen.
2. More than 99 per cent of all water on earth is either saltwater in oceans and seas (97.24 per cent) or frozen
in icecaps and glaciers (2.14 per cent). Less than half the remaining 0.3 per cent is available for human
use, and even some of that is difficult to access.
3. About three-fourths (75%) of the earth's surface is covered by water. It may seem as though we have more
water than we need. But let's take a closer look. Almost all of the earth's water is salty (about 97 per cent).
This means that less than 3 per cent of the earth's water is fresh water. And 2 per cent out of this 3 per
cent is locked up in glaciers.
4. The energy that is created by water flowing through the turbines in a dam is called hydroelectric energy.
5. The natural cycle of water is called the Hydrological cycle, continually changing from liquid water to water
vapour and water vapour to ice.
6. The human body contains 80 per cent water. So when you don't get any water to drink, you start feeling
weak and tired.

What is water made up of?
Nitrogen
Carbon and Oxygen
Carbon Monoxide
Oxygen and Hydrogen

How much of the water on earth is available for
human use?
31 per cent
13 per cent
0.3 per cent
1.3 per cent

How much of the earth's surface is covered by
water?
75
34
55
16

2

Water is used over and over again in a never
ending cycle. What is the cycle called?

4

Water Ring
The Hydrological Cycle
Water Recycling Loop
Water Cycle

If a modern plant scientist has been
locked in your fridge?
All the vegetables look perfect, last
forever and taste like nothing.

How much water does the human body contain?
per cent
per cent
per cent
per cent
See solutions on page?????????

If an environmental scientist has been
locked in your fridge?
All the spills have been
catalogued and there is
a treatise on global
warming half written in
soy-sauce-based ink on
the door.

P

L

6

B

7

C

S

11

H

12

T
U

13
14

Y

F

E

R

A

I

10

A
H

C

T

E
R’

O

O

8- Sala dos professores

2- Biblioteca

9- Ginásio

3- Receção

10- Cantina

4- Laboratório

11- Gabinete do diretor

5- Sala de reuniões

12- Sala de música

6- Sala de aula

13- Papelaria

7- Campo de jogos

14- Quarto de banho

Luís Santos, n.º10, 6.ºG

f

IT’S SUMMER TIME
FIND THESE WORDS

R’

L

1- Recreio

M

M

O

S

A

M

S

G

N

Y
S

R

8
9

P

A

O

D

Y
E

A

S

S

G

A

5

If a mathematician has been locked in
your fridge?
If the walls are covered with equations
and the coffee is all gone.

If a computer scientist has been locked
in your fridge?
The fridge now uses four times the
power and has to be restarted every
other time you open the door.

L

3

If a quantum physicist has been locked
in your fridge?
All of a sudden you are uncertain if
the milk is there or not.

Relative energy
Irrigation
Hydroelectric energy
Electromagnetic energy
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How can you tell…?

per cent
per cent
per cent
per cent

The energy generated from water is known as:

20
40
55
80

Parts of a School

Time to
laugh…

□ JUNE
□ JULY
□ HOLIDAYS
□ SUNNY
□ ICECREAM
□ SUMMER
□ BEACH
□ SAND
□ AUGUST
□ JOY
□ TAN
□ HAT
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Alexandra Machado, n.º1, 6.ºG

53

ESPAÇO LEs

Projet “4.º Ano a Crescer”
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LA MUSIQUE FRANÇAISE A ENCHANTÉ NOTRE ÉCOLE

Un après-midi bien différent
Les élèves des écoles élémentaires qui appartiennent
au Groupe des Écoles de Ribeirão, ont eu un après-midi bien différent : ils ont découvert l’univers des langues
étrangères du collège de Ribeirão: l’anglais, le français et
l’espagnol. Ainsi, ils ont parcouru différentes salles où
ils ont pu participé à des activités préparées spécialement
pour eux intégrées dans le projet “ 4.º Ano a Crescer”.
En cours de français, Ils ont découvert quelques régions, monuments, personnages de B.D., symboles, produits et écrivains français, à l’aide de la petite exposition
que les professeurs de français avaient préparée. Ils ont
également découvert des gallicismes. Ils ont appris qu’un
gallicisme c’est un emprunt fait au français par notre langue. Les élèves ont donc vérifié qu’ils emploient beaucoup
de mots d’origine française. Cette découverte a été faite à
partir d’un jeu auquel ils ont activement participé.
En plus, ils ont joué à la pétanque. Les élèves ont appris que la pétanque est un jeu de boules dérivé du jeu
provençal. C’est le dixième sport en France. Le jeu de
boules est aussi ancien que la civilisation des loisirs, passant d’Égypte en Grèce. Il aurait été introduit en Gaule par
les Romains. Tous les élèves ont reçu un beau diplôme.
La journée a terminé avec un goûter préparé et servi
par des élèves du collège de Ribeirão.

Pendant la soirée du vendredi 25 mai, lors d’une activité intégrée dans la «Semaine
des Langues», des élèves de notre école ont chanté des chansons de quelques chanteuses françaises, parmi lesquelles, Caroline Costa, Ilona Mitrecey, Barbara Marques
et Milène Farmer.
Caroline Costa est née le 9 mai 1996, à Moissac. Elle
a grandi à Castelsarrasin, entourée de sa maman Laurence, son papa Joachim et sa grande soeur Lucie.
La passion pour la chanson a envahi très vite Caroline qui commence à chanter dès son plus jeune âge. Elle
intègre une école de musique pour y suivre des cours de
chant. Caroline participe également à la pré-sélection de
l'Eurovision Junior.
Après plusieurs cours de chants et de prestations
réussies, Caroline se laisse tenter par l'émission Incroyable Talent diffusée sur M6, le jeudi, et finit 2ème sur plus
de 3000 candidats.
Pour Caroline, chanter signifie beaucoup de choses
: apporter du bonheur, s'épanouir à travers sa passion...
Ses références musicales sont Christina Aguilera, Alicia
Keys, Céline Dion. Son rêve n'est pas de devenir "Star",
mais d'être une étoile capable de briller dans les yeux de
chacun...
Ilona Mitrecey est une chanteuse née le 1 septembre
1993. Elle se passionne pour la chanson dès son plus jeune
âge, poussée par son père, lui-même chanteur. Elle pratique
des sports extrêmes comme le skateboard, le snow-board ou
le surf. Elle rêve de devenir actrice et serait même tentée par
une carrière de cascadeuse au cinéma.
Elle débute dans la chanson assez tôt, en chantant notamment dans des publicités. C’est en 2005 qu’elle devient
connue, en chantant le titre Un monde parfait, qui devient
rapidement un tube et remporte énormément de succès.
Elle enregistre un autre single intitulé C’est les vacances, la
même année. Elle parvient à nouveau à séduire le public.
Toujours en 2005, elle sort son premier album, qui se
classe assez bien dans le top des ventes. Son dernier album
Laissez nous respirer remonte à l’automne 2006. En avril
2007, elle a sorti un single qui s’intitule Chiquitas.

VIVE LA CHANSON FRANÇAISE!
Mylène Farmer, de son vrai nom Mylène Jeanne Gautier, est née le 12
septembre 1961, à Pierrefonds, près de Montréal. Elle débarque avec sa
famille en France, à la fin des années 60, en banlieue parisienne, à Ville-d’Avray. C’est la chanteuse française qui demeure depuis 20 ans la plus
importante vendeuse française de disque et connaît le succès hors des
frontières françaises, de la Russie au Canada, en passant par le Japon,
l’Europe de l’Est ou encore Israël. Mylène est aussi actrice.
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En France

¡Diviértete

Sarkozy, c’est fini! François Hollande à la présidence!

Les dernières élections présidentielles se sont déroulées le 22 avril et le 6 mai 2012.
Le dimanche 6 mai 2012, François Hollande est élu à
la présidence française avec plus de 51% des voix, selon
les résultats partiels du second tour de la présidentielle. Le
président sortant Nicolas Sarkozy est battu avec
48,33% des voix. Le socialiste succède à Nicolas Sarkozy,
qui n’aura passé que 5 ans à l’Elysée.
François Hollande, à 57 ans, socialiste, devient le
7ème président de la Cinquième République, le 24ème
président français depuis Louis Napoléon Bonaparte en
1848, qui a été le premier président et aussi le plus jeune
(40 ans).
Hollande a déclaré: «Je veux saluer tous ceux qui
m’ont permis d’être ce que je suis aujourd’hui. Je mesure
l’honneur qui m’est fait et la tâche qui m’attend. Devant
vous, je m’engage à servir mon pays avec le dévouement
et l’exemplarité que requièrent cette fonction.»
«J’adresse un salut républicain à Nicolas Sarkozy qui
a dirigé la France pendant cinq ans et qui mérite à ce titre
tout notre respect. J’exprime ma profonde gratitude à toutes celles et à tous ceux qui ont par leurs suffrages rendu

cette victoire possible.»
«Sarkozy, un Français parmi les autres»
«La France a un nouveau président de la République,
a expliqué Nicolas Sarkozy à ses supporteurs. Le peuple français a fait son choix, c’est un choix démocratique,
républicain. François Hollande est le nouveau président
de la France et doit être respecté.»
«Une autre époque s’ouvre, dans cette nouvelle époque je resterai l’un des vôtres et vous pourrez compter
sur moi pour défendre nos idées et nos convictions. Je
m’apprête à redevenir un Français parmi les Français.»
En France, l’élection présidentielle détermine la personne qui sera élue président de la République pour un
mandat de cinq ans.
Sous la Cinquième République, et jusqu’à la révision
constitutionnelle du 23 juillet 2008, il n’y avait pas de limite
au nombre de mandats qu’un président de la République
pouvait effectuer. L’article 6 de la Constitution dispose désormais que le mandat ne peut être renouvelé qu’une fois
consécutivement.

Sopa de letras de destinos en vacaciones:

Barcelona Madrid Cancún India Venecia Granada Paria
Zimbabwe Viena Galicia Egipto Caribe Miami Mallorca
Sevilla Ibiza Valencia Canarias Crucero

!

Sérgio Moreira, 8.ºB

Gonçalo Gomes e Rui Gomes, 8.º B

Encuentra las diferencias

Ma famille et mes loisirs
João Portela, n.º 5, 7.ºE
Je m’appelle João Portela. Mon nom est Portela et mon prénom est João. J’ai treize ans. J’habite à Ribeirão et
j’étudie au collège, à Ribeirão aussi. Je en cinquième E. En cinquième E, mon numéro est le cinq et mon professeur de
français s’appelle Lurdes Dias. J’aime beaucoup mes copains de classe.
Ma famille est grande. J’habite avec mon père, ma mère, mon grand-père, ma grand-mère et ma sœur. Mon père a
cinquante-six ans, ma mère a quarante-cinq ans, mon grand-père a soixante dix-huit ans, ma grand-mère a quatre-vingt
six ans et ma sœur a seulement quatre ans.
J’adore ma mère. Ma mère est de taille moyenne, elle est belle, sympathique, maigre, sportive et gentille. Elle a les
cheveux longs, lisses et noirs et elle a les yeux marron. Elle a le visage ovale.
Pendant mes loisirs, je fais du vélo avec ma famille, j’étudie et je lis des livres. Le week-end, je joue à l’ordinateur
et je joue au football avec mon père.
Ma famille et mes loisirs sont excellents.
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Ana Carolina Costa e João Carlos Costa, 8.ºB

Ana Patrícia Carvalho e Bárbara Costa, 8.º B
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Vacaciones de Verano

Recetas rápidas y sencillas para
un picnic en familia

4. º curso
Los alumnos de los grupos D y
E del noveno curso realizaron
una caza al tesoro, el martes,
día 29 de mayo, en el ámbito
¿Vamos a
del proyecto “Interrogar a
cazar al
ciencia”. Para llegar al tesoro,
los alumnos tuvieron que
tesoro?
realizar tareas en las
asignaturas de lengua
portuguesa, español, inglés,
geografía, ciencias naturales
A todos,
y ciencias físico químicas,
¡ENHORABUENA!
teniendo por base el cuento
“O tesouro”, de Eça de
Queirós.
Los alumnos se han salido muy
bien y les ha encantado la
busca.

”Bocadillo integral
de pavo y queso a
las finas hierbas”

de
primaria

Ingredientes

Los niños de 4.ª primaria vinieron a nuestra escuela,
el martes, 15 de mayo, para contactar con las lenguas
extranjeras.

2 rebanadas de pan de molde integral, 3 lonchas de pavo,
1 loncha de queso, 50 gr. de queso de untar a las finas
hierbas, lechuga o escarola.

La lengua española ha recibido a los alumnos, con la
colaboración de algunos alumnos del grupo B del octavo
curso, con muchas sorpresas.

Paso 1: Lava bien la lechuga o escarola, escúrrela y corta
un par de hojas en tiras finas.

Los niños han realizados tareas sobre la lengua
castellana, han cantado en español y aún han sido
regalado por el éxito en la realización de las tareas.
Para sorpresa de todos los intervinientes, los niños
han sorprendido por el entusiasmo en el desarrollo de
todas las actividades propuestas y por el encanto que
tienen en relación a la lengua y cultura del país vecino.

Receta

Paso 2: Unta el queso en las rebanas de pan de molde. Si
lo prefieres, puedes usar queso normal, ponerlo en un bol
y añadir las especias que más te gusten antes de
extenderlo sobre el pan.
Paso 3: Coloca la lechuga, el pavo, la loncha de queso y
cierra el bocadillo. Para que sea más fácil de comer,
puedes cortarlo por la mitad.

Lecturas recomendadas
Las vacaciones del pequeño
Nicolás es un libro de humor

que refleja, sin duda, la visión
entre divertida y amable que
el autor, René Goscinny, y el
caricaturista Sempé, tienen
sobre la vida. Las vacaciones
de verano de una familia de
clase media francesa y el
mundo de los campamentos
estivales son analizados y
presentados de un modo
divertido.

¡Qué bien os habéis salido!

“Bocadillo de tortilla”

Ingredientes

Ana Teresa Costa, Ana Cláudia Oliveira, André Pereira e Ana Silva, 8.ºB

1 barra de pan o 2 rebanas de pan de molde, 2 huevos, 1
loncha de jamón york, 1 loncha de queso, 1 tomate, aceite
de oliva, perejil, sal.

Receta

Paso 1: Lava el tomate y córtalo en cuadraditos
pequeños. En un plato, bate los huevos con un poco de sal
y perejil, añade el tomate y mézclalo bien.

¿Qué opinión tienen nuestros niños y jóvenes sobre la ciencia y los científicos?
“El

científico

es

una

“persona lista”. El trabajo
del científico es difícil y la
persona tiene que ser muy
observadora.”

Juan vive en Guatemala,
tiene siete años y ha sido
abandonado por su madre.
Acogido por su abuela,
trabajará duramente de
limpiabotas
para
poder
vivir. Sin embargo, él quiere
algo más: desea aprender a
leer.

Premio Asociación del
Estudio del Niño.
Catarina Faria, Cristiana Moreira, Marta Lima, Sandra Sá, 9.ºC

Paso 2: Calienta aceite en una sartén, de forma que cubra
el fondo, y ponlo a fuego medio.
Paso 3: Cuando esté bien caliente echa el huevo. Deja
que fría unos minutos y ciérrala con ayuda de una
espátula. Dale la vuelta con cuidado, cuando esté hecha,
retírala del fuego.
Paso 4: Corta el pan para el bocadillo del tamaño
aproximado de la tortilla. Ábrelo por la mitad, coloca la
tortilla, el queso y el jamón y ciérralo.

André Silva, 9.ºE
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D I S L E X I A
As Professoras
Carla Mendonça e Sofia Machado*

I Semana da Inclusão
Breve Introdução
O Grupo de Educação Especial
O Grupo da Educação Especial da Escola Básica de Ribeirão organizou, de 5 a 9 de março, a I Semana da Inclusão, que envolveu todas as escolas do Agrupamento, atendendo à motivação dos alunos e ao feedback obtido relativamente às atividades desenvolvidas e espelhadas na realização de uma Mostra Pedagógica no ano letivo 2010/2011.
Desta forma, pretendeu-se dar a conhecer à Comunidade Escolar o importante papel das pessoas com deficiência
nos processos de ocupação dos espaços individuais, coletivos e outros mais necessários na procura da igualdade de
oportunidades, tendo em vista a inclusão social.
Neste sentido, foi estabelecido um intercâmbio entre as diversas valências que compõem o Agrupamento, através
da concretização de uma dinâmica pedagógica e educativa enriquecida pela realização de várias atividades, alargando-se também esta experiência ao Lar de Santa Ana. Ao longo dessa semana, esteve patente uma exposição com
o objetivo de se proporcionar um espaço de vivências, de partilha de experiências e de saberes, de integração e de
reflexão em torno da inclusão social e educacional de pessoas com deficiência.

A Dislexia é uma designação frequentemente utilizada para referir uma dificuldade muito específica,
sentida por alguns alunos,
na aprendizagem da leitura
e da escrita.
É um facto que, desde
há muito tempo, professores de diferentes graus de
ensino, mas em especial
os do Ensino Básico, enfrentam o estranho dilema
de ter certos alunos de
níveis de inteligência normais ou até, em muitos casos, acima da média, que
não apresentam carências
sócio culturais, distúrbios
emocionais, etc., aparentam um desenvolvimento
dentro dos parâmetros da
normalidade, mas manifestam, apesar de tudo,
profundas dificuldades na
aprendizagem da leitura e
da escrita, que os acompanham pelos vários graus de
ensino e, muitas vezes, até
à idade adulta.
Embora se possa verificar que a percentagem de
sucesso destes alunos flutua, de acordo com o maior
ou menor entusiasmo do
professor, a melhor ou pior
adequação da metodologia
utilizada, entre vários outros fatores que intervêm
e condicionam o processo
de ensino/aprendizagem,
mesmo assim um pequeno
grupo de alunos vê continuamente frustradas todas as
tentativas em dominar os
signos da linguagem.

É evidente, no
entanto, que o termo dislexia tem
sido sinónimo de
muita confusão e
simplificação abu-
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Características gerais
siva, encontrando-se com bastante
frequência, não só
em relatórios que
se trocam entre
escolas, Serviços
Clínicos e de Educação
Especial,
mas também em
publicações de literatura especializada.
Neste sentido, é frequente a dislexia ser confundida com outros problemas de adaptação escolar,
principalmente com os de
atraso de desenvolvimento, de dificuldades iniciais
na aprendizagem da leitura, de problemas de ordem
afetiva, problemas e deficiência mental ligeira, etc.

A necessidade
de clarificação do
tema é imperiosa,
não só para que a
escola e a família
possam compreender este tipo de
problema, quando
ele de facto existe, mas acima de
tudo para que o
aluno possa ser
ajudado a superar
a sua dificuldade e
não se desencoraje de continuar a
trabalhar.
Esta dificuldade e frustração daí decorrente podem combater-se se a escola oferecer segurança e
souber valorizar os aspetos
positivos dos trabalhos dos
alunos.

De acordo com várias diretrizes proferidas pela Prof.ª
Doutora Helena Serra, no I Congresso Português de Dislexia, 8/6/00, no Porto, “O aluno com dislexia”:
- parece inteligente ou muito inteligente, mas não pode
ler bem, nem tem boa ortografia;
- é referido como descuidado, imaturo, com problemas
de comportamento, desinteressado;
- apesar das capacidades que parece ter, as suas
classificações não as demonstram /refletem;
- sente-se “um atrasado“, tem baixa autoestima, esconde as suas debilidades com estratégias compensatórias engenhosas;
- facilmente sente frustração, não gosta da escola,
nem da leitura ou dos exames;
- em exames orais sai-se melhor;
- tem talento em arte, música, teatro, desportos, mecânica, comércio, desenho, construção ou engenharia;
- parece que sonha acordado muitas vezes; perde-se
facilmente ou perde o sentido do tempo;
- tem dificuldades em prestar atenção;
- aprende mais fazendo observação, experiências, demonstrações e com ajudas visuais.
- ao ler ou escrever faz repetições, adições, transposições, omissões, substituições, inverte letras e sílabas,
números e palavras. (Classificação de erros.)*

* Classificação de erros
1. Inversões - (pergo ≠ prego /pédrio ≠ prédio)
2. Confusões - fonética (fiola ≠ viola)
- gráfica (dobe ≠ bode)
3. Omissões (ovem ≠ jovem)
4. Adições - (amore ≠ amor / felore ≠ flor)
5. Ligações - (porisso ≠ por isso / derrepente ≠ de repente)
6. Separações - (dissociações) – (a gora ≠ agora / qua-se ≠
quase)
7. Substituições - (mertado ≠ mercado)
8. Erros de concordância – género/número – ex: a meninas
- Erros de pontuação
- Desrespeito de regras de língua – ex: distrasão / tanbém
- Desrespeito de regras gráficas – ex: não utilizar letras
maiúsculas depois de ponto final ou utilizar maiúsculas no meio da
frase sem motivo para isso.
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O papel da escola

Conforme diz Maria Celeste Lopes, mestre em Ciência
da Educação e pertencente ao conselho fiscal da APDIS
(Associação Portuguesa de Documentação e Informação
de Saúde), um dos locais onde a dislexia se manifesta de
uma forma concreta e, onde se começam a identificar os
primeiros sintomas e problemas, é na escola, nomeadamente quando se inicia a aprendizagem da leitura e da
escrita.

Como deve, então, proceder a escola perante
alunos com dislexia?
Em primeiro lugar deve assinalar / identificar os casos,
rodeá-los de compreensão e adotar as medidas pedagógicas adequadas a um desenvolvimento diferenciado. Medidas estas, que passam, sobretudo, pela não indiferença,
pela aceitação, valorização, clima securizante, partilha e
envolvimento…
Mas para identificar é necessário ter algum conhecimento sobre a problemática em questão - O que é a dislexia? Como se manifesta? O que a caracteriza?
Assim, podemos referir que o papel da escola perante
a dislexia deverá passar pelas seguintes fases:

Dislexia

(Dificuldade para a leitura e para a compreensão de
textos lidos.)

Disortografia

(Dificuldade para a escrita ortograficamente correta.)

Disgrafia

(Dificuldade para a escrita – desenvolvimento dos
traçados grafo motores.)

Discalculia

(Dificuldade para usar números, efetuar cálculos e
operações.)

- informar-se / formar-se;
- identificar / detetar;
- diagnosticar;
- diferenciar / individualizar;
- reeducar;
- motivar.
A informação/formação passa sobretudo pelo conhecimento sobre o que é a dislexia, como se deteta e o que
a caracteriza.
Por conseguinte, é necessário ter presente para além
das características principais presentes na maior parte
das definições, nomeadamente: - capacidade intelectual
normal, dificuldades específicas na leitura e escrita e ausência de deficiência.

Dispraxia / Dificuldades de Coordenação

(Dificuldade em equilibrar-se, caminhar sobre uma
linha reta, encestar, apertar os sapatos)
.

Dismapia

M.D, SHAYWIZ, S. (2008) – Vencer a dislexia – Como dar
resposta às perturbações da leitura em qualquer fase da
vida. Porto Editora

Deficit de atenção
(SFA) com / sem Hiperatividade

SERRA HELENA (2009) – Modelos de intervenção em
NEE - Edições Gailivro
http://www.apdis.org/

(Dificuldade em ler mapas, tabelas, escalas.)

(Dificuldade em manter a atenção, acompanhada /
não acompanhada de movimento físico excessivo.)
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SUDOKU - Este puzzle foi projetado por Howard
Garns, um arquiteto reformado de 74 anos de idade e
construtor independente de puzzles, baseando-se,
provavelmente, no quadrado latino, uma construção
matemática criada pelo suíço Leonhard Euler no século
XVIII. As primeiras publicações do sudoku ocorreram
nos Estados Unidos, no final dos anos 1970, na revista
Math Puzzles and Logic Problems, da editora Dell
Magazines, especializada em desafios e quebracabeças. A editora deu ao jogo o nome de Number
Place, que é usado até hoje nos Estados Unidos.
O nome Sudoku é a abreviação japonesa para a longa
frase, suuji wa dokushin ni kagiru (数字は独身に限る)
que significa os dígitos devem permanecer únicos; e é
uma marca registrada da Nikoli. www.sudokukingdom.com

+

NÚMEROS

Será possível inscrever
dez números inteiros
nos
círculos
desta
estrela de tal modo que
a soma dos quatro
números ao longo de
cada uma das cinco
linhas seja ímpar?

PROBLEMA
Animais de estimação
O João, o Afonso e o Filipe moram na Rua da
Alegria em três casas seguidas e todos têm animais
de estimação diferentes. As cores dos animais
também são diferentes. Sabe-se ainda que:
 o cão mora ao lado do Afonso;
 o gato é amarelo;
 o João tem um animal cor de laranja;
 o peixe vive na casa do meio.
Qual é o animal de estimação do Filipe?

HUMOR MATEMÁTICO

Maurits Cornelis Escher (M. C. Escher) nasceu em 1898, em
Leeuwarden, uma cidade no norte da Holanda.
Trabalhou com formas geométricas inspiradas
em mosaicos islâmicos e em formações
cristalinas, revelando a sua paixão pela divisão
regular do plano, onde deu vida aos padrões,
substituindo as formas abstratas por figuras
reconhecíveis (animais, plantas, pessoas).
As suas obras ficaram conhecidas pelos seus
desenhos impossíveis, pelas ilusões espaciais
que concebeu e pelos padrões que desenvolveu,
reconhecendo-se a sua observação aguçada e
genial do mundo que nos rodeia e as expressões
de suas próprias fantasias.
A sua obra tornou-se uma ponte simbólica entre
a Arte e a Matemática, continuando a
surpreender e a maravilhar milhões de pessoas
em todo o mundo.

“A admiração é o sal da terra”
M.C. Escher

A história do sudoku

Dificuldades de Aprendizagem

A Arte e a Matemática

História da Matemática

www.mcescher.com

ATENçãO À TROIKA!
O Senhor Dinheiro distribuiu 1000 moedas entre o António, o Bernardo e o
Carlos do seguinte modo: deu, sucessivamente, 1 moeda ao António, 2
moedas ao Bernardo, 3 moedas ao Carlos, 4 moedas ao António, 5 moedas
ao Bernardo etc. Quanto é que o Bernardo recebeu?

JOGOS MATEMÁTICOS
www.ludicom.org

Gatos & Cães
Simon Norton, 1970s
Material
Um tabuleiro quadrado 8 por 8.
28 peças gato e 28 peças cão.
Objetivo
Ganha o jogador que realizar a última jogada.
Regras
Cada jogador, alternadamente, coloca uma peça sua numa casa vazia.
Começam os Gatos. O primeiro gato deve ser colocado na zona central
(indicada na figura) e o primeiro cão deve ser colocado fora da zona central.
Quando colocam um novo bicho de estimação no tabuleiro, os jogadores não
podem colocar um gato ao lado de um cão (na horizontal ou na vertical) nem
um cão ao lado de um gato.

DESAFIOS
Dragão das Três Cabeças e Três Caudas
O Rei Artur teve um dia que lutar com o Dragão das Três Cabeças e Três
Caudas. A sua tarefa ficou facilitada, quando conseguiu arranjar uma espada
mágica que podia, de um só golpe, fazer uma (e uma só) das seguintes
coisas:
 cortar uma cabeça;
 cortar duas cabeças;
 cortar uma cauda;
 cortar duas caudas.
Além disso, a Fada Morgana revelou-lhe o segredo do dragão:
 se uma cabeça é cortada, uma nova cresce;
 se duas cabeças são cortadas, nada acontece;
 no lugar de uma cauda nascem duas caudas novas;
 se duas caudas são cortadas, uma nova cabeça cresce;
 e o dragão morre se perder as três cabeças e as três caudas.
Quantos golpes são necessários para matar o dragão?
Algarismos ímpares
Qual é a soma de todos os números que se podem formar utilizando uma e
uma só vez cada um dos algarismos ímpares, isto é, dos números 13579,
13597, …, 97531?

Podes encontrar as soluções dos problemas deste número da Janela da Escola e outros artigos de interesse sobre Matemática nos endereços:

*Grupo de Educação Especial

http://labmatribeirao.wordpress.com http://portalmath.wordpress.com
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