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Sucesso

Na escola posso ter sucesso,
Brinco no recreio e trabalho na sala.
Corro, salto e grito no exterior.
No interior pego no lápis e toca a aprender!

Atenção temos que ter às regras
Para a confusão não reinar na sala.
Pego na mochila e toca a estudar.
Um bom futuro eu quero construir!

Insucesso

Eu vou fugir, fugir do insucesso.
Não quero ficar com as lágrimas nos olhos,
Não quero ficar com o meu sorriso apagado.
O insucesso não é bom para mim nem para ti!

Que boa é a vida quando corre bem!
Vou-me esforçar para a vida se tornar bela.
Não quero a escuridão nem a tristeza em mim.
Longe, longe quero estar do insucesso.

Alunos da turma 3 dos 3.º e 2.º anos da 
E.B.1/J.I. de Valdossos - FradelosNa Primeira Pessoa27
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EDITORIAL

03

A Directora - Iolanda Sobral Torres

(In) Sucesso 

É o insucesso que mais nos preocupa, pois as suas 
causas são de tal complexidade que torna muito difícil a 
sua erradicação.

A sociedade, a escola, o sistema educativo, a família e 
o aluno estão na base deste problema que tem merecido 
a atenção de todos, uma vez que o desenvolvimento 
económico de um país depende do grau de escolaridade 
da sua população e, enquanto o insucesso e o abandono 
escolar forem uma realidade, o futuro do nosso país pode 
estar comprometido.

O meio sociocultural pode influenciar negativamente 
o sucesso dos alunos, quando a escola e os pais não 
conseguem interagir de forma a valorizar o seu percurso 
escolar, integrando-os no sistema educativo vigente que 
não pode nem deve ser segregador. 

É preciso acreditar nas capacidades das crianças e 
jovens, independentemente do meio de onde provêm, 
estimulando-os e promovendo o seu desejo de aprender. 

É preciso acreditar que a correlação entre insucesso 
escolar e as condições socioeconómicas do aluno não 
corresponde à verdade. Não podemos partir da premissa 
de que os alunos de um meio sociocultural desfavorecido 
estão condenados ao insucesso. Por isso é que a escola 
tem o seu projecto educativo que é inclusivo e visa 
responder a todos os seus alunos, indo ao encontro das 
suas realidades diferenciadas. 

Contudo, não nos podemos esquecer que os 
professores têm uma tarefa muito complexa, pois têm 
que adequar os conteúdos programáticos ao ritmo de 
aprendizagem dos seus alunos, tentar compreender a 
desmotivação destes e o seu alheamento face a tudo o 
que implica a aprendizagem. 

 Motivar alunos desmotivados, gerir os conflitos na sala 
de aula para que todas as actividades se desenvolvam 
com normalidade e respeitar o ritmo de aprendizagem 
de cada um são tarefas muito exigentes e desgastantes 
realizadas por todos os professores no seu dia-a-dia.

Como é sabido, a tarefa do professor não se limita 
a transmitir conhecimentos, também tem que transmitir 
valores conducentes à formação plena do indivíduo, 
tornando-o num cidadão responsável, crítico, interventivo, 
solidário, livre, respeitador, capaz de dar resposta a todos 
os desafios com que se vai deparando no seu quotidiano.

O problema agudiza-se quando se solicita a 
colaboração dos pais e estes apresentam uma postura 
adversa à escola, não se disponibilizando a cooperar, 
responsabilizando a escola pelo insucesso escolar e 
educativo do seu educando.

A redução do insucesso e abandono escolar não se 
resolve, enquanto não houver um compromisso sério 
responsabilizando todos quantos estão envolvidos neste 
processo: escola e comunidade educativa.                                                 

A redução do insucesso e abandono escolar não se 
resolve, enquanto não houver um compromisso sério 
responsabilizando todos quantos estão envolvidos 
neste processo: escola e comunidade educativa.
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No dia 19 de Janeiro, o grupo de formandos do CEF 1 
- Máquinas e  Ferramentas - realizou a tão desejada visita 
ao Estádio Municipal de Braga, com alguns formadores,  
tendo levado uma maqueta do Estádio, construída pelo 
formando João Oliveira. 

No dia em que o Clube comemorava 89 anos, o treina-
dor Domingos Paciência recebeu, com agrado, o presen-
te. Os formandos contactaram com muitos dos jogadores, 
que também pararam junto à réplica em miniatura do Es-
tádio para verem os pormenores da obra.   

Salienta-se a amabilidade com que o clube recebeu o 
grupo de visitantes . 

 Visita de estudo ao Estádio de Braga 

No dia 18 de Dezembro de 2009, 
realizou-se o “ Concerto de Natal” no 
Polivalente, com o seguinte programa: 
interpretação de canções tradicionais 
de Natal por um Grupo de Metais do 
Conservatório de Música Calouste 
Gulbenkian de Braga que tocaram em 
conjunto com alunos da professora 
Sara Ribeiro; melodias de Natal 
interpretadas por alunos do segundo 
ciclo dos professores Rogério Ribeiro 
e Helena Silva; actuação da Tuna da 
Escola e interpretação de poemas e 
canções de alunos do terceiro ciclo, 
no âmbito da disciplina de língua 
espanhola.

O grupo de Educação 
Musical gostaria de agradecer à 
Ana e ao Bruno pelo belíssimo 
papel que desenvolveram como 
apresentadores, a todos os alunos 
participantes, aos professores que 
directamente (ou indirectamente) 
colaboraram nesta actividade e ao 
Grupo de Metais do Conservatório 
de Música Calouste Gulbenkian que 
indubitavelmente elevou o nível deste 
concerto. Obviamente que sem a 
ajuda de todos não seria possível 
experimentar este momento único 
onde a harmonia, a alegria e a partilha 
foram notas dominantes. 

Concerto de Natal na E.B. 2,3 de Ribeirão
           A professora - Maria Helena Silva

A professora - Filomena Campos

II Encontro Distrital Escolar

No passado dia 16 de Janeiro, 
a Escola E.B. 2,3 de Ribeirão 
organizou o II Encontro Distrital 
Escolar de Xadrez 2010 - Série B 
com a participação de sessenta e 
sete  alunos provenientes da Escola 
Cooperativa de Vale S. Cosme 
(Didáxis), Escola E.B. 2,3 Dr. Nuno 
Simões (Calendário), Escola E.B. 
2,3 Bernardino Machado (Joane) e 
Escola E.B. 2,3 Ribeirão. 

Apesar da presença de muitos 
jovens que se iniciaram este ano na 
prática deste jogo, o torneio decorreu 
com o ritmo adequado. Há que 
salientar a forte presença dos alunos 

da nossa escola, quer em qualidade 
(doze alunos nos primeiros vinte 
lugares) quer em quantidade (vinte 
e oito alunos) o que só demonstra 
a grande receptividade a esta 
modalidade. 

 

Notícias do Clube de Xadrez

O professor - Carlos Cunha

Para a posteridade aqui fica a 
classificação final dos primeiros vinte 
alunos.

1. Ivo Dias/Didáxis/6.5 pontos
2. Inês Oliveira/Didáxis/6.5 Pontos
3. Paulo Costa/Ribeirão/6 pontos
4. Nuno Silva/Didáxis/5.5 pontos
5. Luís Guimarães/Ribeirão/5.5 pontos
6. João Guerra/Didáxis/5 pontos
7. João Cruz/Ribeirão/5 pontos             

8. Renata Cunha/Didáxis/5 pontos           
9. Tiago Araújo/Ribeirão/5 pontos                     
10. Miguel Rodrigues/B. Machado/5 
pontos
11. Renato Cruz/Ribeirão/5 pontos
12. Tiago Azevedo/Ribeirão/5 pontos
13. Filipe Braga/Ribeirão/5 pontos
14. Viktor Zombori/Ribeirão/4.5 pontos
15. Bruno Ribeiro/Nuno Simões/4.5 
pontos
16. Fábio Cunha/Ribeirão/4.5 pontos
17. Daniel Almeida/Ribeirão/4.5 pontos
18. Luís Gonçalves/Ribeirão/4.5 pontos
19. Cláudio Ferreira/Ribeirão/4 pontos
20. Andriy Poplavkiy/B. Machado/4 
pontos

IN LOCO
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No ano lectivo anterior, 
participámos no concurso 
“Pilhas de Livros”.

Recolhemos muitas 
pilhas e entregámo-las no 
Hipermercado Modelo.

Ganharam as escolas 
que mais pilhas recolheram. 
A nossa escola foi uma das 
que mais pilhas usadas 
juntou. Foi seleccionada 
e recebeu um diploma - o 
Diploma das Boas Práticas 
Ambientais - e ganhou um 
prémio.

 No passado dia 
dez de Dezembro, a nossa 

escola foi então receber o 
prémio “Pilhas de Livros” 
ao hipermercado Modelo 
da Trofa. 

O prémio foi composto 
por livros, recomendados 
pelo Plano Nacional de 
Leitura do Ministério da 
Educação, no valor de mil 
euros. 

 Ficámos muito 
contentes porque, com 
as nossas preocupações 
ambientais, conseguimos 
limpar o meio ambiente e 
dotar a nossa biblioteca 
com novos livros.

A turma B3 1 do Curso de Educação e Formação 
de Adultos da Escola E.B. 2,3 de Ribeirão realizou, no 
âmbito do seu tema de vida Ser Solidário, uma visita ao 
Lar de Idosos de Ribeirão, no passado dia 8 do mês de 
Dezembro. Além de algumas cantigas e muito carinho, 
os formandos e formadores da turma levaram presentes 
para distribuir pelos idosos, proporcionando-lhes alguns 
momentos de alegria. 

Foi um dia muito gratificante para os formandos 
e formadores, na medida em que contactaram com a 
realidade destes idosos que lhes são próximos, pois 
muitos deles são amigos de longa data de alguns dos 
formandos da turma e das suas famílias. Tivemos a 
oportunidade de confraternizar, também, com as famílias 

de alguns idosos que lá se encontravam e todos foram 
unânimes em considerar esta actividade um sucesso  
tendo, inclusivamente, pedido à turma para lá voltar, dada 
a alegria e satisfação espelhadas nos rostos dos idosos 
que tão bem receberam a turma retribuindo, igualmente, 
o carinho que lhes foi dado em todo e qualquer gesto que 
expressavam. O pedido de a turma voltar ao lar também 
foi reiterado pelos funcionários e funcionárias do lar que 
nos receberam muito bem.

A turma ficou de voltar novamente ao lar, e como “Ser 
Solidário” é isto mesmo, as iniciativas destes formandos 
não ficarão por aqui… O próximo projecto é visitar o Centro 
Social Padre David Oliveira Martins, em Braga, para 
entregar roupa, jogos e doces às crianças da instituição.

Ser Solidário
A professora - Cristina Silva

Entrega do Prémio “Pilhas de Livros”
Os alunos do 2º ano da EB1 do Souto - Fradelos

IN LOCO
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Visita de Estudo ao Museu da Indústria Têxtil
Turma do Curso EFA NS

A turma de nível secundário, curso EFA (Ensino e 
Formação de Adultos) da escola E.B. 2,3 de Ribeirão, no 
passado sábado dia 30 de Janeiro, realizou uma visita ao 
Museu da Indústria Têxtil em Vila Nova de Famalicão.

Formadores e formandos resolveram realizar esta 
visita no âmbito do Núcleo Gerador Equipamentos e 
Sistemas Técnicos, das Áreas de Sociedade, Tecnologia 
e Ciência (STC), Cultura Língua e Comunicação (CLC) e 
do Núcleo Gerador Complexidade e Mudança da Área de 
Cidadania e Profissionalidade (CP).

Este Museu apresenta um património ligado àquele 
que foi, durante muito tempo, o principal sector económico 
da região. Os formandos começaram por assistir a um 
pequeno documentário sobre a fixação da indústria têxtil 
no Vale do Ave. De seguida, foi feita uma visita guiada ao 
museu que permitiu visualizar a evolução que as técnicas 
de fiação e tecelagem sofreram ao longo do tempo. 
Com a ajuda de um antigo e experiente operário têxtil, 
foi mesmo possível observar algumas das máquinas em 
funcionamento.

Por fim, os formandos tiveram um pequeno desafio 
durante o qual demonstraram o conhecimento de alguns 
elementos têxteis como o algodão, linho e fibras sintéticas.

Esta visita permitiu contactar não só com a história 
das fábricas, dos meios de produção, das alterações 
económicas mas também com a evolução, ao longo dos 
tempos, do quotidiano laboral de muitos dos habitantes 
desta região. Aqui tão perto e ao mesmo tempo tão 
desconhecido, este Museu devolve à comunidade local a 
memória do seu próprio passado.

Desde que o ano começou, já sur-
giram algumas novidades que gosta-
ríamos de partilhar convosco.

Temos o caso da nossa casa de 
pacotes de leite iniciada no ano ante-
rior, cuja construção se prolongou até 
este ano, tão usada por nós na área 
das expressões. 

Criámos a hora do conto, onde 
um elemento da família, vem contar-
nos ou ler-nos uma história, sempre 
que possível.

Não podemos deixar de falar dos 
provérbios do mês, bem como do 
concurso de adivinhas entre os me-

ninos e meninas da nossa escolinha, 
alargado este ano ao primeiro ano do 
1º ciclo de Barranhas.

Aproveitamos também para 
apresentar e divulgar o nosso 
pequeno grupo de folclore que actuou 
pela primeira vez na festa de Natal.

E por hoje, são estas as nossas 
novidades. Esperemos que as 
apreciem! 

Muitos beijinhos para todos e 
continuação de um bom ano são 
os desejos de todos os meninos do 
Jardim de Infância de Igreja - Vilarinho 
das Cambas.

Olá Amiguinhos!
Alunos do Jardim de Infância de Igreja - Vilarinho das Cambas.                 

Não deixem 
de o visitar! 
É uma visita 

de hora e meia 
enriquecida e 
não perdida.

Carta Aberta
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Indisciplina em ambiente escolar
A Equipa do Plano de Acção Tutorial

A 22 de Janeiro de 2010, a 
nossa escola recebeu o Professor 
Doutor João Lopes, professor no 
Departamento de Psicologia da 
Universidade do Minho, para uma 
palestra dedicada à “Indisciplina em 
ambiente escolar”.

Apesar de poucos Pais terem 
aderido ao convite, Professores, 
Representantes das Autarquias, 
Funcionários e Direcção da escola  
estiveram presentes, dada a 
importância desta problemática que 
avassala não só a nossa Comunidade 
Escolar, bem como outras.

O Professor Dr. João Lopes, 
num discurso próximo e de fácil 
comunicabilidade, depressa interagiu 
com os presentes.

Começou por referir que 

sempre houve e haverá alunos com 
desempenho abaixo da média, o que 
não justifica o mau comportamento. 
A escolaridade obrigatória ao 
impedir os alunos de prosseguirem 
outras alternativas curriculares (que 
não existem) “empurra-os” para 
comportamentos perturbadores. 

É importante a criação de vias 
alternativas para estes alunos, com 
cursos profissionais, mas estes com 
uma formação mais elementar ao 
nível da Língua Portuguesa e da 
Matemática e com uma componente 
essencialmente prática.

Realçou o papel da Escola, não 
podendo esta substituir a Família, os 
Amigos, os Apoios Sociais, enfim, a 
sociedade em geral. “Impõe-se”, diz, 
“...que os professores orientem a sua 

actuação para o ensino...” e recusem 
“...assumir responsabilidades que 
cabem a terceiros”. Pais e Professores 
devem cumprir os seus papéis, 
designadamente, a educação pelos 
pais e o ensino pelos professores. 
Alguma confusão se tem instalado e 
têm-se atribuído à Escola a função 
(para além da de ensinar) de educar, 
extravasando aquela que diz respeito 
ao comportamento cívico e social.

Partilha  Linguística em EA A turma do 9ºB

No dia 26 de Janeiro de 2010, alguns alunos da Turma 
B do 9º Ano, que frequentam a disciplina de Francês, 
apresentaram um PowerPoint aos seus colegas de 
Espanhol, durante a aula de Estudo Acompanhado. Este 
pretendia levá-los numa pequena viagem a França, mais 
concretamente a Paris, a fim de conhecerem um pouco 
melhor alguns monumentos emblemáticos franceses, 
nomeadamente, o Musée D´Orsay, o Musée du Louvre, a 
Tour Eiffel e a Cathédrale de Notre-Dame.

Durante a apresentação, os alunos que frequentam a 
disciplina de Francês tiveram o cuidado de explicar, na 
nossa língua materna, o conteúdo do filme pois, apesar de 

haver muitas palavras francesas que são transparentes, 
isto é, são parecidas com as da nossa língua, os 
alunos de Espanhol revelaram algumas dificuldades de 
compreensão.

Todavia, a apresentação foi um sucesso, pois era 
visível o agrado de todos por terem encontrado um 
momento durante o qual “as duas metades da turma” se 
juntaram e partilharam um momento linguístico!   

 Os alunos que participaram nesta actividade foram: 
Alexandra Lopes, Ana Pinto, Ana Costa, Catarina Faia, 
Catarina Azevedo, Catarina Cruz, Cidália Azevedo, Diogo 
Vale, João Dias, Miguel Amorim, Rui Pedro e Sofia Xavier.

O professor - Rui Lemos

A turma B3 2 do Curso de Educação e Formação de 
Adultos da Escola E.B. 2,3 de Ribeirão realizou, no âmbito 
do seu tema de vida Turismo, um PowerPoint sobre todas 
as igrejas das freguesias de Vila Nova de Famalicão.  

Este trabalho foi projectado na Biblioteca da nossa 
escola, utilizando os recursos multimédia lá existentes, de 
25 a 29 de Janeiro do corrente ano. 

Neste momento, a turma está a trabalhar na elabo-
ração de um guia turístico do Concelho de Vila Nova de 
Famalicão e oferecerá um exemplar do seu trabalho à Bi-
blioteca da escola.

Igrejas de VNF em destaque 
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Somos os meninos de Valdossos - Fradelos e, no 
dia 2 de Fevereiro, fomos assistir a um espectáculo, “ O 
Feiticeiro de Oz”, no Teatro Rivoli.

Como o nosso projecto é “ um livro um amigo”, foi im-
portante ter esta oportunidade de ver a representação de 
uma história, por artistas a sério. 

No final também tivemos o privilégio de estar com os 
artistas no palco e tirar uma foto com eles. 

Foi emocionante e uma experiência única para muitos 
de nós. ADORÁMOS!

As Educadoras - Isabel e Inês
Para Além do Arco Íris 

No dia 12 de Fevereiro de 2010, a 
EB1/JI de Lousado, em colaboração 
com a FORAVE, saiu às ruas da fre-
guesia de Lousado para realizar um 
grandioso desfile de Carnaval, come-
morativo do Centenário da República.

Alunos, professores, auxilares, 
alguns encarregados de educação e 
outros membros da comunidade ves-
tiram-se a rigor de acordo com a te-
mática escolhida. Desfilaram reis, no-
bres, pessoas do povo, Presidentes 
da República e até a própria Repúbli-
ca, acompanhados por carros alegóri-
cos que deram um enorme colorido e 
muito alegria a este desfile.

Ao som de tambores, gaitas de 
foles e ferrinhos tocados pelos alu-
nos da FORAVE, em sintonia com o 
Hino Nacional e o Hino da Monarquia, 
o desfile partiu em direcção ao Largo 
do Souto. Pelo caminho, fizeram-se 
breves paragens onde os alunos fize-
ram uma pequena coreografia ao som 
de Bizet. 

A comunidade local aderiu muito 
bem a esta actividade e juntou-se a 
esta comemoração que se transfor-
mou numa enorme festa. Os escutei-
ros também marcaram a sua presen-
ça com uma dupla representativa de 
uma estação de televisão. 

O desfile foi um enorme suces-
so, graças ao empenho, dedicação 
e participação dos Encarregados de 
Educação e de toda a Comunidade 
Educativa.

Comemoração

Os alunos da EB1/JI de Lousado e da Forave

No Carnaval todos os meninos 
vestem as suas fantasias.

Há países que são reconhecidos 
mundialmente pelo seu Carnaval 
como, por exemplo, o Brasil onde as 
pessoas vão para a rua com carros 
muito coloridos e dançam o Samba. 
Outro Carnaval famoso pelos seus 
trajes é o de Veneza, em Itália. Este 
Carnaval é considerado o segundo 
mais importante do mundo. Em 
França, há o Carnaval de Nice e na 
Alemanha o Carnaval de Munique e 
Berlim.

Aqui em Portugal também se 
festeja o Carnaval. Nas cidades, 
organizam-se cortejos com carros 
alegóricos, com pessoas mascaradas 
nos mais diversos personagens: 
políticos, ídolos, animais, bonecos de 
banda desenhada, etc. 

Na nossa localidade, ou seja em 
Ribeirão, houve um desfile alusivo 
às personagens públicas da nossa 
sociedade.

Esperemos que para o ano o 
Carnaval tenha o mesmo espírito 
festivo.

Carnaval
Alunos do 4ºano da EB1 da Portela

Centenário da Implantação da República

Ida ao Teatro
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 Integrada numa série de actividades planeadas pelos 
Directores de Turma do 9º ano e respectivos alunos, e com a 
colaboração do Clube de História/Grupo de História realizou-se, no 
passado dia 19 de Fevereiro, pelas 21 horas, na E.B. 2,3 de Ribeirão, 
um Desfile Histórico.

 Tendo como objectivo recrear algumas épocas históricas e dar 
a conhecer os seus trajes, cada turma do 9º ano participou recreando 
um período determinado da História.

 Assim, respeitando a cronologia da História, o desfile teve a 
seguinte ordem:

Recreando a Civilização Egípcia, os alunos levaram a cabo uma 
pequena dramatização sobre “Um dia na vida do faraó Ramsés II”.

9ºF

Recreando a Época Medieval, os alunos fizeram uma pequena 
dramatização sobre a “Peste Negra”, reconstituindo o episódio da morte 
da jovem e bela Laura que inspirou alguns do mais belos sonetos do poeta 
italiano Petrarca. 

De todas as epidemias que mataram milhares de pessoas na Baixa 
Idade Média, a Peste Bubónica, mais conhecida por Peste Negra, foi a que 
causou mais mortes (cerca de um terço da população europeia).

9ºE

Retratando a Sociedade Portuguesa dos Descobrimentos, os alunos 
desfilaram segundo o modelo nos Painéis de S. Vicente de Fora, que 
representa os grupos sociais portugueses da época, interessados na 
expansão marítima. 

O objectivo era resolver os problemas económicos que o reino 
atravessava em virtude da crise económica, da despovoação devido à 
Peste Negra e ainda por ambição do rei, recém aclamado, D. João I - o 
Mestre de Avis.

9ºA

Retratando a Sociedade Romântica de finais do século XIX, os alunos 
desfilaram com os trajes típicos da época, revelando uma sociedade ora 
nobilitada ora aburguesada, em virtude das conveniências socioeconómicas 
que caracterizaram este período da História: o gosto pelo Passeio  Público 
ao fim de tarde justificou a passagem destes alunos pela passerelle do 
Polivalente da Escola.

9ºC

Retratando os “Louco Anos 20”, os alunos dançaram e desfilaram de 
acordo com os trajes e os ritmos musicais da época, revelando toda a 
alegria e descontração que caracterizaram este período, com destaque 
para as alterações ao nível da imagem e estilo de vida da Mulher.

9ºG

Desfile Histórico na E.B. de Ribeirão            Clube de História

Por fim…os anos 60. Os alunos, para além de desfilarem com trajes 
típicos da época, dançaram ao ritmo do rock n´roll. 

Este período, marcante no que respeita aos padrões de vida dos jovens 
que, em luta por uma sociedade sem hipocrisias, apelava ao amor e ao fim 
das guerras, mostrou que a vida podia ser simples e divertida.

9ºD
Sem dúvida, uma lição de História!

Uma lição de História!
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IN LOCO

No dia 1 de Março, a equipa do 
Projecto Ciência a Brincar da escola 
E.B. 2,3 de Ribeirão veio à escola de 
Valdossos fazer várias experiências 
para os alunos dos 3º e 4º anos.

 Foi uma actividade de que 
gostámos muito e com a qual 
aprendemos várias coisas novas, tais 
como:

-  fazer pega monstros; 
-  ver um vulcão em erupção; 
- tirar a clorofila das plantas e 

pintar folhas;
-  ver células ao microscópio;
- reutilização/aproveitamento de 

materiais, para construção de novos 
produtos/objectos.

Visita da Equipa do Projecto Ciência a Brincar
Os alunos do 4º ano da EB1 de Vadossos

A forma como se desenrolam as 
interacções entre os vários agentes 
educativos, nomeadamente entre os 
professores do Ensino Regular (ER) e 
os Professores de Educação Especial 
(EE) tem várias repercussões que se 
reflectem no processo de inclusão 
de crianças com necessidades 
educativas especiais no Ensino 
Regular.

A vontade em aceitar as mudan-
ças é o passo fundamental para ir 
ao encontro das necessidades dos 
alunos. Estas mudanças referem-se, 
não só à aceitação das diferenças, à 
diversificação de metodologias, mas 
também à alteração de atitude entre 

os agentes educativos, sendo estes 
factores que poderão contribuir de-
cisivamente para o (in)sucesso dos 
alunos.

A criança com necessidades es-
peciais é diferente e o atendimento 
às suas características particulares 
implica cuidados individualizados, re-
visões curriculares que não ocorrem 
apenas pela vontade do professor, 
mas que dependem de um trabalho 
de discussão e formação que envolve 
recursos diversificados.

Indo ao encontro destes pressu-
postos, na nossa escola, têm vindo a 
ser implementadas novas actividades, 
no âmbito dos clubes, que reflectem a 

importância do trabalho inclusivo em 
cooperação interdisciplinar. Estas ini-
ciativas foram acolhidas pelos alunos 
com grande entusiasmo, verificando-
se um nível de envolvência bastante 
satisfatório e consequentemente um 
meio enriquecedor de novas aprendi-
zagens. Assim, os clubes de Música, 
Culinária, EVT, Teatro, a Psicomotri-
cidade e a Natação, corroboram as 
vantagens psicopedagógicas no de-
senvolvimento biopsicossocial des-
tes alunos, tornando-se, claramente, 
fomentadoras do sucesso educativo 
destes alunos.

Aceitar as diferenças rumo ao sucesso

Grupo de Educação Especial

EDUCAÇÃO ESPECIAL
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No dia 28 de Janeiro, João 
Negrei ros,poeta/actor /escr i tor, 
encontrou-se com os alunos dos 8º e 
9ºanos. Declamou vários poemas que 
surpreenderam os alunos. Embora 
estes já se tivessem preparado para 
este encontro, consultando várias 
fontes, deixaram-se encantar pela 
beleza das palavras do poeta ditas 
de forma muito expressiva, pois este 
jovem poeta tem uma expressividade 
corporal que cativa completamente 
todos aqueles que assistem aos seus 
espectáculos.

Os alunos quiseram saber se 
alguma vez tinha pensado em desistir 
de tudo e ele respondeu que já várias 
vezes lhe apetecera abandonar tudo 
o que fazia, pois ser poeta, neste 
país, era quase uma tortura, não 

há reconhecimento nem respeito 
pelo escritor: como escritor era novo 
demais para ter valor; como actor era 
velho demais para ser bom. Afirmou 
ainda que o que o fazia continuar 
eram os muitos encontros com os 
jovens que lhe davam ânimo, força 
e esperança que as mentalidades 
mudem.

Curiosos, os alunos perguntaram 
se vendia muitos livros e ele contou 
que lhe tinha acontecido um 
fenómeno muito curioso: as pessoas 
iam às livrarias procurar os seus 
livros e como não os encontravam, 
encomendavam-nos e as encomendas 
eram superiores à quantidade de 
livros que as livrarias tinham para 
vender. Entretanto ganhou alguns 
prémios internacionais e o tratamento 

das livrarias mudou bastante, mas só 
depois do reconhecimento no exterior 
é que lhe deram valor cá dentro - e isso 
entristece-o profundamente. 

Como os alunos tinham 
consultado o blogue do poeta 
tiveram contacto com muitos dos 
seus poemas e questionaram a sua 
intenção ao escrever alguns com 
muitos palavrões. Ele respondeu 
que o seu objectivo era alertar 
consciências: o valor de uma 
pessoa vê-se quando não magoa os 
outros, quando os respeita. Os seus 
poemas não pretendem chocar pela 
linguagem, mas sim pela mensagem.

Depois deste encontro, todos os 
alunos se mostraram determinados a 
prestar mais atenção às mensagens 
do texto poético. 

João Negreiros à conversa com os alunos
A professora - Aurélia Azevedo
http://biblioribeirao.blogspot.com

No passado dia 28 
Janeiro, os alunos dos 
oitavos e nonos anos 
responderam ao convite 
da Coordenadora do 
CRE, para assistirem 
ao encontro com o 
conhecido poeta/actor 
João Negreiros.

O encontro deu-se 

no Auditório da Escola 
E.B. 2,3 de Ribeirão e 
após uma apresentação 
do premiado autor de 
Matosinhos, os alunos 
puderam contactar com 
a sua forma expressiva 
de “declamar” poesia 
e conhecer alguns dos 
seus textos poéticos. 

Os alunos participaram 
e interagiram com o 
escritor com entusiasmo 
e foram cativados para a 
importância da leitura e, 
sobretudo, para a poesia.

   Blogue do autor: 
http://joaonegreiros.

blogspot.com

Os alunos  do 9º B, Adriano , Ana Margarida e João Pereira

Encontro com João Negreiros 

“Se um gesto me definisse 
seria o de te afastar o cabelo 

para te ver melhor o rosto que me enche de bravura”
                                                                      Excerto do poema Os Olhos de João Negreiros - poema galardoado no Brasil
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No dia 3 de Fevereiro o escritor 
e ilustrador Pedro Seromenho 
encontrou-se com alunos dos 2º e 
3º ciclos e encantou todos os que 
participaram neste encontro, pois 
conseguiu transmitir o grande amor 
que sente pelas letras.

Previamente os alunos tinham 
estudado as suas obras “A Nascente 
de Tinta” e “900 - História de um Rei” 
o que fez com que este encontro 
fosse muito interactivo onde todos 
participaram de forma entusiástica.

Durante a conversa que manteve 
com os alunos, contou que gostava 
de entrar na pele das personagens, 
pegar no lápis e começar a colorir. 
Trouxe as suas ilustrações para 
partilhar com os alunos e, à medida 
que as ia passando, ia explicando 
como a sua obra surgia, como se 
o desenho ganhasse vida própria 
e saltasse de um mundo para o 
outro, o que permitiu que todos 
“mergulhassem” na cor e na magia 
das suas palavras. “A Nascente 
de Tinta” foi o seu primeiro livro e 
demorou cerca de dois meses a 

escrevê-lo; “900 - História de um rei” 
foi inspirado em D. Afonso Henriques 
e quis dar-lhe uma roupagem diferente 
para que os jovens pudessem viver 
esta aventura a trote e, sem darem 
por isso, aprendessem muito sobre 
História de Portugal.

O seu segundo livro, “No Reino 
do Silêncio” surgiu da necessidade 
de dar continuidade ao herói de 
“A Nascente de Tinta”: o Gonçalo 
cresce todos os dias, vive no deserto 
das ideias e é muito solitário, por 
isso  os jovens leitores sugeriram-
lhe que criasse uma princesa para 
lhe fazer companhia - e assim nasce 
a “princesa tristeza”; este livro fala 
da magia dos sentidos e o escritor 
leu aos alunos presentes alguns 
excertos do livro, para lhes despertar 
o apetite pela leitura e permitir que 
todos saboreassem a sua paixão pela 
escrita. 

Contou que os seus livros são 
uma espécie de máquina do tempo: 
onde se recua 900 anos ou se viaja 
num búzio mágico ou, ainda, se nave-
ga pelas letras que para o escritor são 

verdadeiras ondas que o transportam 
para o mundo da fantasia.

Confidenciou que adora tornar as 
coisas divertidas e está a fazer um 
livro sobre prevenção rodoviária que 
será muito animado, pois terá toupei-
ras, cangurus, touros, etc; o seu pró-
ximo livro infantil será “A Estrelinha 
Pálida” que conta a história de uma 
estrelinha que não tem brilho e parte 
para a Terra à procura do seu brilho.

Os alunos, fascinados pelo 
turbilhão de ideias e histórias do 
escritor, quiseram saber como é que 
ele tinha aprendido a desenhar, ao 
que ele respondeu, confessando que 
tinha nascido com ele a paixão pela 
ilustração. Começou a escrever e 
nunca mais parou, porque todos lhe 
pediam mais e mais, e, como ele tinha 
muita coisa na cabeça, precisava de 
“despejar” tintas de cores e desenhos. 
Chamou “Nascente de tinta” ao seu 
livro, porque as ideias lhe jorravam 
como uma nascente…Este foi um 
encontro onde todos ficaram rendidos 
ao encanto da leitura.

“A beleza da Literatura é permitir viajar por diferentes mundos.”
                                                                                                                         Pedro Seromenho

A professora - Aurélia Azevedo

A nossa escola teve a honra de receber o escritor 
Pedro Seromenho. O 6ºC foi uma das turmas convidadas. 
Com grande entusiasmo, passámos uma manhã muito 
interessante e ao mesmo tempo divertida. 

Pedro Seromenho preparou-nos uma surpresa, um 
desenho sugerido por nós e que foi oferecido à Biblioteca. 
Quisemos retribuir-lhe o gesto elaborando os resumos e 
ilustrações alusivos a cada capítulo do livro “A Nascente 
de tinta”. 

Esta experiência foi muito gratificante e esperemos 
que se repita.

O encontro com o escritor Pedro Seromenho foi muito 
interessante. Os seus livros permitem-nos viajar por 
outros mundos e gostar cada vez mais de ler. 

As ilustrações que o autor nos mostrou e a que ele 
realizou na nossa presença provocaram mais gosto pela 
leitura. Os seus desenhos estão repletos de imaginação e 
criatividade e os seus livros são todos eles interessantes 
e fantasiosos.   

Gostámos muito desta actividade, principalmente 
pela fantasia das suas histórias e pelas suas ilustrações 
fantásticas.

Encontro com o escritor Pedro Seromenho
As alunas do 7º B, Ana Costa e Mariana Moreira A turma do 6º C
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Durante os dias 1 a 8 de Março 
decorreu a Semana da Leitura: 
os escritores Ana Paula e Pedro 
Figueiredo encontraram-se com seis 
turmas do 2º ciclo e apresentaram 
o seu livro “Uma Corrida Marada” 
que alerta para os problemas da 
obesidade na adolescência.

Um grupo de alunos do 7º ano 
apresentou um pequeno sketch de 
teatro A origem dos bebés e alguns 
alunos partilharam livros que leram 
na actividade “partilhas de leitura”.

Desta vez a Equipa optou por 
chamar à BE os alunos que menos 
livros têm lido. Trimestralmente 
é feito o tratamento estatístico 
do empréstimo domiciliário e 

implementam-se estratégias que 
consigam atrair os alunos à Biblioteca. 
Todos os pretextos são bons, desta 
vez foi a Semana da Leitura. 

No dia 8, a escritora de Literatura 
Juvenil, Ana Saldanha, encontrou-
se com alunos do 3º ciclo que 
analisaram a sua obra “Cinco tempos, 
quatro intervalos” e aproveitaram 
para conversar com esta simpática 
escritora sobre os seus livros. Esta 
escritora é licenciada em Línguas e 
Literaturas Modernas e foi professora 
de Língua Portuguesa e Inglês. É 
conhecida como uma das melhores 
escritoras portuguesas para jovens. 
Foi distinguida pelo romance juvenil 
“Três semanas com a avó” e recebeu 

o Prémio Cidade de Almada pelo 
romance “Círculo imperfeito”.Tem 
uma vasta obra de Literatura Juvenil 
destacando-se “O Romance de Rita 
R” e “Uma questão de cor” como os 
que mais êxitos obtiveram junto dos 
nossos alunos.

.

Semana da Leitura chama alunos à Biblioteca
A professora - Aurélia Azevedo

A visita do escritor Pedro Serome-
nho foi muito interessante e motiva-
dora!

Quando chegámos ao auditório, o 
escritor já estava presente, por essa 
razão começámos logo a actividade. 
O escritor deu-nos a conhecer a sua 
obra e os seus projectos. “A Nascente 
da Tinta” conta a história de um me-
nino chamado Gonçalo, no mundo da 
fantasia e “900 – História de um Rei” 
narra a história de D. Afonso Henri-

ques, o primeiro rei de Portugal.
Pedro Seromenho motivou-nos 

ao contar-nos todas as aventuras 
emocionantes e criativas que 
escreveu. Foi espectacular! 

Além de escritor, é igualmente 
ilustrador de todas as suas obras e, 
como tal, mostrou-nos alguns dos 
desenhos que realizou para as ilustrar. 
Eram perfeitos e pormenorizados!

Praticamente no final da sessão, 
Pedro Seromenho realizou um de-

senho ao nosso gosto, uma vez que 
fomos nós a dar as ideias e ele a 
concretizá-las. Desenhou uma lua em 
forma de banana e D. Afonso Henri-
ques a cavalgar um cavalo a jacto!

No final, os interessados podiam 
adquirir os seus livros e tinham direito 
a um autógrafo e a um desenho 
personalizados.

Adorámos esta actividade. Es-
peramos que regresse rapidamente 
para nos contar belas histórias!

Visita interessante e motivadora
As alunas do 7º B, Ana Afonso e Cláudia Couto

O autor de nacionalidade 
portuguesa e que nasceu em 1975, 
na cidade de Salisbúria, República 
do Zimbabué, veio à nossa escola 
falar-nos dos seus livros e dos seus 
projectos futuros. O escritor, que 
é também ilustrador, deu muitos 
autógrafos personalizados aos alunos 
e presenteou-os com uma ilustração 
alusiva ao livro.

Pedro Seromenho, que reside 
actualmente na cidade de Braga, 
apresentou-nos ilustrações de futuros 
livros sobre a reciclagem e sobre a 

segurança rodoviária. Para nos dar a 
conhecer um pouco mais da sua obra 
mostrou as suas ilustrações originais 
e falou também das suas fontes de 
inspiração.

“A Nascente de Tinta” e “900 - his-
tória de um Rei” são os livros do autor 
explorados pelos alunos nas aulas de 
Língua Portuguesa no âmbito do Pla-
no Nacional de Leitura.

Não podemos deixar de 
agradecer à escola, à professora 
Aurélia Azevedo e à nossa professora 
de Língua Portuguesa a oportunidade 

que nos deram de conhecer, na 
primeira pessoa, este autor/ilustrador 
de um mundo mágico e cheio de cor.  

A magia do encontro
A aluna do 7º C, Marta Lima

Uma aluna a partilhar as suas 
leituras

NOTÍCIAS DA BIBLIOTECA  
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Foram cinco os desafios lançados: no primeiro jogo as 
equipas receberam um texto inacabado e, em 10 minutos, 
tinham que acabá-lo com a frase “foi condenado a dois 
meses de serviço cívico na escola”. Muitas e diferentes 
foram as histórias apresentadas - todos puderam dar asas 
à sua imaginação; o segundo jogo consistia em declamar 
um poema, de forma expressiva, e foi bem visível o 
empenho de cada equipa para dar o seu cunho pessoal 
aos poemas que tinham que apresentar; no terceiro jogo, 
tinham que criar um marcador de livros com frases alusivas 
à leitura. Foi curioso notar que todos sabiam a importância 
dos livros no seu enriquecimento pessoal e prometeram 
que as frases criadas seriam alvo de reflexão e trariam 
uma mudança na sua relação com os livros; depois todos 
apresentaram um livro já lido e responderam a um teste 
de cultura geral.

Slogans escritos pelos alunos: 

“Preparado para mais umas páginas?”
“Ler é aprender, é descobrir e poder sentir.”

“Ler e olhar é como saber amar.”
“Os livros são como as agências de viagens: 

quando o abres e lês entras num mundo de 
conhecimento.”

“O livro é uma realeza
Quando se lê com atenção

Sente-se concerteza
A leitura no coração.”

“Ler é aprender e na Biblioteca o podes fazer.”
“Tristeza e felicidade, choro e alegria; os livros 

falam verdade pela força da magia.”

“Livros em Jogo” animam a Biblioteca

A semana da leitura foi divertida porque lemos muitos livros. Havia livros 
de poesias, anedotas e advinhas. Na sexta-feira, lemos poesias e foi muito 
fixe. (Adriano)

Semana da Leitura

Testemunhos dos Leitores

A semana da leitura foi
Importante para ler mais
Saber mais coisas…
E li para os meus pais. 
Descobrimos Rosa L. de Faria
Porque foi grande escritora
Para crianças e adultos
E também fez poesia. 
(Pedro Jorge)

Gostei muito da semana da leitura porque fiquei a saber mais. Esta semana 
foi única, nunca a esquecerei! Lanchámos com os livros, sem nos importarmos 
com isso. Ler é a melhor forma de aprender. (Alexandra).

Esta semana foi diferente 
Porque lemos 
Livros com o lanche. 
(João Pedro)

A semana da leitura
Era para aprender
A divertir com os livros
E a importância de ler. 
(André)

Gostei da semana de leitura 
Era para aprender 
Nunca vou esquecer 
E vou divertir-me a ler. 
(José Pedro)

A semana da leitura foi importante porque estivemos a ler.                                                                                                                                           
A semana da leitura foi divertida porque estivemos a lanchar e a ler. (Mónica)

Alunos da SA4A
EB1/JI Santa Ana

A professora - Aurélia Azevedo
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SUCESSO & INSUCESSO

1. Perceber a importância que a Língua 
Portuguesa desempenha ao longo da vida.

A Língua Portuguesa é muito mais do que uma 
disciplina curricular. É a nossa língua materna: 
transmite-nos informação; permite-nos o acesso ao 
conhecimento e usamo-la constantemente para a 
comunicação. Por isso, cada falante tem de utilizá-la o 
melhor possível.

2. Ser assíduo e pontual.
3. Saber estar na sala de aula. Esta condição é 

fundamental para que haja boas aprendizagens.
4. Enquadrar na unidade temática os conteúdos 

que estão a ser estudados. É importante ter uma 
perspectiva de globalidade, para que a integração dos 
saberes seja mais eficaz.

5. Colaborar com as dinâmicas da sala de aula, 
isto é: ser o mais participativo possível.

6. Ter atitude crítica em relação às aprendizagens. 
É fundamental questionar, querer saber o porquê 
dos factos e refutar opiniões, com espírito crítico e 
construtivo.

7. Não sair da sala de aula sem tirar as dúvidas 
relativamente aos conteúdos sobre os quais incide a 
aprendizagem. 

8. Estudar com regularidade para evitar 
acumulação e sobreposição de  matérias.  

9. Ler assiduamente: melhora as competências 
de leitura e de interpretação e enriquece a aquisição 
lexical.

10. Fazer trabalhos de pesquisa, orientados e 
acompanhados pelo professor. Esta prática treina o 
gosto pela investigação, fomenta o espírito crítico e 
disciplina as pessoas para uma maior responsabilidade.

A observação destes procedimentos cria muito 
boas  condições para que o sucesso escolar e o êxito 
profissional sejam  justamente alcançados, muito até 
para além do âmbito da disciplina de Língua Portuguesa. 

O professor - José Campos

Sucesso a LÍNGUA PORTUGUESA

Ana Santos e Cristiana Figueiredo,8º EBiblioteca Escolar: o centro da escola 
A Biblioteca Escolar (BE) é um espaço fundamental 

desta escola, pois nela os alunos encontram muita 
informação e têm muitos recursos ao seu dispor. 

A BE contribui, sem dúvida, para o sucesso dos 
alunos, tal como refere a professora Aurélia Azevedo, a 
sua coordenadora, quando questionada por duas alunas 
colaboradoras da JANELA DA ESCOLA. 

J.E. - Acha que a BE contribui para o sucesso dos 
alunos? 

A.A. - Claro! Se assim não fosse não fazia sentido 
existir uma biblioteca em cada escola. Neste momento, 
a biblioteca é o centro da escola : tudo “gira” à sua volta 
O Plano Nacional de Leitura, a requisição de material 
para a sala de aula, a elaboração de pesquisas para as 

diferentes disciplinas fazem com que a biblioteca “fervilhe” 
de actividades. Este ano é grande a aposta da BE e a 
promoção de leitura pois como diz Jorge Luís Borges:

“ Chega-se a ser grande por aquilo que se lê e 
não por aquilo que se escreve”. 

Ao longo deste ano lectivo, a BE tem desenvolvido 
muitas actividades tais como: concertos de leitura, clube 
de leitores, semana da leitura, concursos de poesia, 
encontros com escritores, tais como Pedro Seromenho, 
entre outros…

Como vês a BE é um espaço fundamental para o bom 
funcionamento da nossa escola e as actividades por si 
desenvolvidas contribuem para o sucesso dos alunos. 
Visita-na!

Viver neste século é, simultaneamente, um 
privilégio, um conforto e um desafio.

Nunca a ciência alcançou um estado de evolução 
tão avançado. Por isso, usufruímos de elevados níveis 
de conforto e de sofisticação. As tarefas do nosso dia-a-
dia tornam-se mais fáceis e as fontes de laser também 
estão beneficiadas.

Facilmente nos apercebemos de que o que torna a 
nossa vida melhor resulta do estudo e da pesquisa, do 
cruzamento do conhecimento e da sua experimentação, 
complementados com a nossa determinação e esforço.

A constatação desta realidade em que nos movemos 
traz-nos, porém, muitas responsabilidades. Temos que 
acompanhar este desenvolvimento, aproveitando as 
oportunidades que nos são dadas. E a escola é uma 
oportunidade de privilégio: está no centro do nosso 
percurso. Promove a formação, independentemente da 
modalidade ou do grau de aprendizagem. Tem como 
missão formar, educar e instruir. 

Por seu lado, cada indivíduo tem de construir o seu 
projecto de vida, saber o que quer para si e aproveitar 
a formação escolar, com responsabilidade e dedicação.

Ao valorizarmos os saberes escolares, estamos a 
validar os conhecimentos e a adquirir mais-valias que 
nos permitem uma melhor integração na sociedade e 
nos trazem mais sucesso, condições essenciais para, 
no presente, construirmos o nosso futuro. 

Temos que acompanhar este desenvolvimento, 
aproveitando as oportunidades que nos são dadas. 
E a escola é uma oportunidade de privilégio: está 
no centro do nosso percurso. Promove a formação, 
independentemente da modalidade ou do grau de 
aprendizagem. Tem como missão formar, educar e 
instruir.

O professor - José Campos

NÃO ADIES O TEU FUTURO!

Em prol do sucesso
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SUCESSO & INSUCESSO  

Ser Bom a MATEMÁTICA!
O Professor  - Joaquim Pimenta

A Matemática, como todos sabemos, é uma das 
disciplinas (ou é A Disciplina!) que mais assusta os alunos 
e em relação à qual existe maior aversão e se criam mais 
preconceitos.

Para te ajudar a ultrapassar este “bicho papão” que, se 
for encarado com naturalidade e sem medo se transforma 
num “bicho amigo”, deixo-te aqui 10 conselhos que podes 
seguir para te convenceres que qualquer aluno pode ser, 
se não um génio a Matemática, pelo menos um bom aluno.

1. Estar atento nas aulas – Este conselho é do senso 
comum, mas posso dizer-te que é o mais importante e 
fundamental para começares a ser bom aluno.

2. Lê o livro – O manual é um dos teus melhores 
amigos. Não serve apenas para transportar para a sala 
e fazer os exercícios que o professor manda. Em casa, 
lê (com atenção!!) o manual que até tem bastantes 
ilustrações e resolve os exercícios. Vais ver que começas 
a compreender tudo melhor. Experimenta, por vezes, ler 
o livro uma ou duas páginas para a frente da matéria que 
está a ser dada e terás uma surpresa na aula.

3. Faz os trabalhos de casa – É importante fazeres 
os TPC logo que chegues a casa. Ainda tens a informação 
fresca da aula e assim não acumulas trabalho.

4. Aprende a usar correctamente a calculadora e 
o demais material de apoio à Matemática (compasso, 

transferidor, etc) - Por vezes estamos convencidos que 
manejamos muito bem estes objectos, mas com algumas 
“dicas” do professor conseguimos melhorar bastante.

5. Escreve correctamente - Aprende a escrever 
e a desenhar correctamente as palavras e os símbolos 
matemáticos. Vais ver que uma escrita perfeita e 
organizada e não feita “à pressa” te vai facilitar imenso o 
trabalho e a aprendizagem.

6. Nunca deixes uma dúvida por esclarecer - O teu 
professor está lá para responder a todas as tuas perguntas. 
Diferentemente de algumas disciplinas, a Matemática é 
um saber que se acumula. Não conseguimos andar para 
a frente, sem saber o que está para trás.

7. Resolve exercícios e problemas até entenderes 
bem a sua mecânica - “Practice makes perfection”, como 
dizem os Ingleses.

8. Alimenta-te bem - Uma boa alimentação, como 
aprendeste em Ciências, é fundamental para o nosso 
cérebro funcionar. E a Matemática necessita de um 
cérebro a 100%!

9. Dorme bem – Ninguém é bom a nada sem uma boa 
noite sono.

10. E finalmente encara a Matemática não com um 
obstáculo intransponível, que foi inventado para te tramar 
a vida, mas como um conhecimento que só te trará 
vantagens e te vai auxiliar durante toda a vida.

Espaço HUMOR
“Sonhar, saber esquecer, gostar de aprender, ter 

paciência para repetir, ousar, arriscar, partilhar é o caminho 
para ter sucesso numa vivência equilibrada do uso do tempo 
e da vida”. 

Citação de Belmiro Azevedo, para o Jornal de Negócios, 
em 2008/01/30

E…para se ter 
sucesso, a vida tem que 

levar uma boa dose de 
Humor! 

Eis a “Mafalda”, 
a minha personagem 

de Banda Desenhada 
favorita.

Sucesso

Assistente operacional - Sandra Escudeiro
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SUCESSO & INSUCESSO

Fomentar o sucesso no Agrupamento

No seguimento do trabalho realizado no ano 
passado neste agrupamento, no sentido de avaliar o 
funcionamento de alguns dos seus serviços, e procurando 
conferir alguma consistência às diferentes modalidades 
de avaliação da prática educativa existentes, decidiu a 
actual Direcção criar um grupo de trabalho que tivesse 
por missão coordenar todas estas iniciativas, fomentando 
metodologias de trabalho que permitam melhorar as 
competências dos nossos alunos e elevar os resultados 
das aprendizagens.

Como pontos de partida, foram organizadas as 
informações provenientes de diferentes documentos 
de referência, nomeadamente o Projecto Educativo do 
Agrupamento, que define os principais objectivos a atingir 
pela instituição. Recorda-se que, de acordo com este 
documento, os principais problemas identificados foram: 
I- indisciplina e/ou violência no meio escolar; II- pouco 
interesse e participação dos alunos nas actividades 
escolares e lectivas; III- fraco aproveitamento nas áreas de 
Matemática e Língua Portuguesa; IV- fraco envolvimento 
da comunidade educativa na dinamização/participação 
em actividades extracurriculares; V- manutenção/melhoria 
dos espaços escolares; VI- necessidade de formação.

Foram igualmente considerados os resultados 
do processo de avaliação externa, a que a escola se 
submeteu, no ano lectivo de 2008/2009. Relativamente 
aos pontos fortes mereceram destaque: taxas de 
transição dos alunos dos 1º, 2º e 3º ciclos superiores às 
nacionais; estilo dialogante, de abertura e cooperação das 
lideranças de topo e intermédias, com reflexos no clima 
relacional e na prestação do serviço educativo; motivação 
e empenho do pessoal docente e não docente; dinâmica 
do Agrupamento, consubstanciada no funcionamento 
de clubes, participação e desenvolvimento de projectos 
e a rede de parcerias e protocolos por si estabelecidos 
com entidades locais, regionais e nacionais; a adopção 
de princípios de equidade e justiça nas práticas de 
gestão dos responsáveis pela gestão do Agrupamento. 
Identificaram-se também os seguintes pontos fracos: 
resultados dos alunos nos exames do 9.º ano ainda 
inferiores aos nacionais; falta de acompanhamento e 
supervisão da prática lectiva em sala de aula; insuficiente 
desenvolvimento do ensino experimental, que fica aquém 
do expectável; inexistência de um processo consolidado 
de auto-avaliação.

Num futuro próximo o Agrupamento poderá aproveitar 
as seguintes oportunidades: construção de um novo 
centro escolar que poderá resolver o problema da 
sobrelotação da EB1 de Santa Ana, com reflexos nas 
condições de aprendizagem dos alunos; existência de 

múltiplos protocolos e parcerias na vertente educacional 
que poderão potenciar o crescimento sustentado do 
Agrupamento. Deve no entanto gerir os seguintes 
constrangimentos: sobrelotação da EB 2,3; a falta de 
aquecimento, que pode pôr em causa as condições de 
aprendizagem dos alunos; inexistência de transportes, 
o que prejudica uma regular interacção dos alunos das 
diversas unidades educativas do Agrupamento.

Outros elementos levados em conta no diagnóstico 
realizado foram os resultados dos nossos alunos nos 
exames de carácter nacional e a correspondente 
posição nos diferentes rankings. Os alunos desta escola 
têm obtido resultados pouco satisfatórios nos exames 
nacionais de Língua Portuguesa e Matemática do 9.º ano 
de escolaridade, embora nas provas de aferição estes se 
possam considerar francamente melhores, com valores 
semelhantes à média nacional. 

O objectivo desta iniciativa é a criação de processo 
de auto-avaliação consistente, de base alargada e que 
permita melhorar as competências dos nossos alunos. 
A equipa de avaliação interna deve responsabilizar-se 
pela recolha, análise e divulgação dos indicadores que 
julgue pertinentes para aferir o grau de concretização do 
objectivo anterior. O seu trabalho repartir-se-á por quatro 
áreas distintas: recolha dos resultados da aprendizagem 
(resultados escolares dos alunos/período, resultados 
finais, testes intermédios, provas de aferição, exames 
nacionais, ranking nacional); avaliação da qualidade dos 
recursos disponíveis (sala de aula, recursos tecnológicos, 
reprografia, CRE, etc.); avaliação de processos (ao 
nível da escola e ao nível da sala de aula); avaliação do 
contexto (análise de indicadores da situação económica 
e social do concelho que permitam criar mecanismos de 
resposta atempada a situações de rotura).

Papel central desta iniciativa é a comunicação. 
Para se atingirem os objectivos propostos está em 
desenvolvimento na página do Agrupamento uma área 
dedicada à avaliação. Está ainda em circulação, e 
disponível na página do Agrupamento, uma newsletter 
com notícias relativas à problemática da avaliação. 
Estão também agendadas reuniões periódicas deste 
grupo de trabalho, onde estão representados todos os 
intervenientes do processo educativo. 

Espera-se que esta iniciativa ganhe massa crítica e 
passe naturalmente a fazer parte da estratégia de trabalho 
deste agrupamento de escolas. 

Contamos com a colaboração de todos.

O Adjunto da Direcção - António Carlos Matos

Avaliação interna

http://www.eb23-ribeirao.rcts.pt/
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SERVIÇO DE PSICOLOGIA

Aprender a falar, a ler, a escrever e a calcular, pare-
cem, à primeira vista, competências de fácil aquisição... 
Contudo, frequentemente, muitas crianças deparam-se 
com factores intrínsecos ou extrínsecos que condicionam 
o seu rendimento escolar e consequentemente o seu pro-
cesso de aprendizagem.

Inúmeros autores têm vindo a debater a controversa 
questão do insucesso escolar, tentando encontrar a 
sua etiologia, aspecto determinante para uma correcta 
intervenção e prevenção das consequências inerentes 
a esta problemática (retenções, desmotivação escolar, 
indisciplina, absentismo escolar, entre outras). A este 
nível, têm vindo a considerar-se vários factores adjuvantes 
para o baixo rendimento académico, nomeadamente 
relacionados com as características do aluno (existência 
de dificuldades de aprendizagem e necessidades 
educativas especiais, desmotivação escolar, ausência de 
métodos de estudo, factores emocionais...), características 
do professor (métodos pedagógicos, qualidades das 
interacções sociais em contexto de sala de aula, formação 
docente...), bem como factores de ordem familiar ou 
sociocultural (desfasamento entre os padrões culturais da 
família e a sociedade em que a criança habita) e ainda de 
ordem política, educativa e social.

Em suma, frequentemente o insucesso escolar é 
analisado como reflexo de um disfuncionamento ao nível 
das capacidades dos alunos, dos programas, da família, 
dos professores e  da sociedade em geral. À escola está 
assim destinado um papel fundamental, como forma de 
despertar e desenvolver as capacidades dos alunos de 
modo a que cada um deles possa atingir sucesso pessoal 
e profissional. 

Neste contexto, o Serviço de Psicologia do 
Agrupamento de Escolas de Ribeirão, em articulação 
com as estruturas educativas da escola, tem vindo a 
desenvolver, desde o ano lectivo de 2007/2008, um 
projecto de combate ao insucesso escolar, composto 
por várias actividades de intervenção capazes de aumentar 
as competências dos alunos, promover a desmotivação 
escolar e combater a indisciplina. A este nível, salienta-se 
o Programa de Intervenção em Dificuldades Específicas 
de Aprendizagem (leitura e escrita), cujos módulos 
incidem sobretudo no desenvolvimento da auto-estima 
e auto-confiança na criança (através de actividades de 
diferenciação emocional, cognitiva e comportamental), 
mas também em aspectos psicomotores, perceptivos 
e linguísticos, através de actividades de reeducação 
pedagógica. 

No sentido de prestar um apoio directo a crianças com 
défices cognitivos ligeiros, criou-se ainda um Programa de 
Estimulação Cognitiva, incidindo fundamentalmente numa 
intervenção psicoeducativa direccionada para estratégias 
cognitivas e metacognitivas (memorização, leitura, escrita 
e raciocínio lógico).  Por outro lado, tornou-se ainda fulcral 
a criação de um programa de aplicação de Métodos de 
Estudo para o 2º ciclo, no sentido de desenvolver a mo-
tivação e o envolvimento pessoal dos alunos, bem como 

treinar a capacidade de autocontrolo e assertividade. 
Nesta tarefa de combate ao “fracasso académico” dos 

nossos alunos, tem sido ainda de uma relevância fulcral 
o Projecto de Tutoria da Escola (constituído por quatro 
docentes da escola E.B. 2,3) que, em parceria com o 
Serviço de Psicologia do Agrupamento, tem mobilizado 
esforços no sentido de trabalhar aspectos relacionados 
com as dificuldades escolares e comportamentais dos 
alunos, bem como o Projecto de Orientação Escolar e 
Profissional do Agrupamento (coordenado pelo professor 
José Campos) que tem contribuído para o desenvolvimento 
de competências dos alunos, o aumento da motivação 
escolar e orientado a progressão nos estudos.  

Por outro lado, não poderemos esquecer o papel 
fundamental dos docentes da Educação Especial em 
todo este processo que, em articulação com o Serviço de 
Psicologia e professores/Directores de Turma, assume 
um papel fundamental no diagnóstico e nas respostas 
educativas mais adequadas para cada criança, ao nível 
da diferenciação curricular e na criação de programas 
educativos individualizados. 

Temos contudo consciência que temos ainda um lon-
go caminho a percorrer nesta árdua tarefa de promover o 
sucesso escolar, e que para tal terá que existir estreita co-
laboração entre educadores, professores, pais e alunos. 

De facto, a falta de disponibilidade dos pais para 
acompanhar os filhos nas aprendizagens e a elevada 
carga horária semanal (composta por horas lectivas e não 
lectivas, que leva a que os alunos passem demasiado 
tempo fora de casa) parecem igualmente prejudicar  o 
rendimento escolar dos alunos. Assim, também os pais 
deverão proporcionar um apoio parental mais efectivo 
aos seus educandos, proporcionar diferentes estímulos 
de aprendizagem (diversificar fontes de pesquisa, ajudá-
los a dominar certas técnicas de estudo) e mesmo 
alterar as expectativas que têm em relação aos seus 
filhos (encorajando o seu trabalho, aumentando o seu 
autoconceito) e adoptando níveis mais elevados de 
exigência (ao incutir métodos de trabalho e estudo 
ao seu educando). Este diálogo entre escola-família 
é fundamental para o rápido e eficaz diagnóstico das 
dificuldades sentidas pelos alunos.

A psicóloga do Agrupamento - Filipa Soares

(In)sucesso Escolar 
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PROJECTOS  

O Projecto Ciência a Brincar 
consiste na deslocação de um 
grupo de professores de Ciências 
Experimentais às escolas do 1º ciclo 
do Agrupamento, com o objectivo 
de realizar experiências, no âmbito 

das disciplinas de Ciências Físico-
Química, Ciências Naturais e da 
Natureza e ainda do Clube do 
Ambiente, destinadas aos alunos 
dos 3º e 4º anos de escolaridade. 
Já foram contempladas as escolas 

da Portela, Barranhas e Souto. 
Salienta-se o grande entusiasmo com 
que os alunos têm participado nas 
actividades.

       Os professores responsáveis 

Projecto Ciência a Brincar 

O dia 23 de Novembro,
Foi muito especial,
Fizemos experiências,
Não há outro igual.

No recreio da escola,
Vimos um  vulcão,
Dele saía lava
E houve uma grande explosão.

Fizemos bonitos pega-monstros,
No refeitório da escola.
Eram muito coloridos,
Parecia que tinham cola.

Fizemos muitos fósseis,
De plantas e animais.
Gostámos tanto,
Que pareciam naturais.

Pelo microscópio,
Gostámos muito de ver.
As células da cebola,
Ficámos a conhecer.
                                                                                                                                       
Com materiais reciclados,
Gostámos muito de fazer
Embrulhos, bolas e carteiras.
Ficaram lindos a valer!

Os sistemas do nosso corpo
Também pudemos observar.
O sangue circulava,
Sempre, sempre, sem parar.

Nesta  tarde  diferente
De  ciências  experimentais,
Vivemos  emoções  fortes,
Este  dia  foi  demais.

3º Ano (Barranhas)

O Clube do Ambiente da escola 
realizou, com a colaboração do CEAB, 
uma sessão de esclarecimento sobre 
separação do lixo no nosso concelho. 
Nesta sessão, ficámos a conhecer 
melhor o tipo de lixo que produzimos, 
os equipamentos que existem para a 
sua recolha e quais os tratamentos 
a que está sujeito após a recolha. 
Ficámos a conhecer alguns dos 
processos de tratamento inovadores e 
pioneiros a nível nacional e que estão 
a acontecer aqui, no nosso concelho!

No âmbito desta temática, o 
Clube realizou também uma troca 
de lâmpadas incandescentes por 
lâmpadas de baixo consumo. Foram 
trocadas centenas e centenas de 
lâmpadas, o que mostra bem o 
interesse que toda a Comunidade 
Escolar tem na protecção do nosso 
planeta. Aproveitamos para alertar 
que, no 2º período, irá decorrer uma 
sessão de reciclagem de vidro, no 
mês de Março. Terás oportunidade 
de ver o vidro das nossas lâmpadas 

ser transformado em várias formas de 
animais. 

Esteve também a decorrer a 
actividade “Um Natal diferente”. Esta 
visou a angariação de comida seca 
e abafos para animais de instituições 
(de confiança!) que recolhem animais 
abandonados. Esta actividade já virou 
tradição do nosso Clube, tal tem sido 
a adesão da Comunidade Escolar. 
Poderás ver para onde foram os 
donativos da escola em:

http:/ /ajudar-animais.blogspot.com/
search/label/Cabaz%20dos%20Bichanos. 

No 2º trimestre, está ainda prevista 
a actividade “Cabaz dos Bichanos” 
que tem por fim a angariação de 
fundos para o apadrinhamento de um 
animal pelo Clube. 

“A compaixão para com os 
animais é uma das mais nobres 
virtudes da natureza humana” 

                     Charles Darwin 1809 - 1882

Actividades do Clube do Ambiente
   Professores do Clube do Ambiente
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PROJECTOS

No âmbito da Área Curricular 
não Disciplinar, Área de Projecto,  
os alunos da turma I do 7º ano 
trabalharam a temática “Educação 
Sexual”. 

Em vários grupos, desenvolveram 
actividades a partir de diversos 
recursos facultados pela Associação 
para o Planeamento da Família.

Numa vertente mais prática, 
sob a orientação da professora Ilda 
Fernandes, responsável pela Área 
e pelo “Projecto Educação para a 
Saúde”, e em parceria com a Equipa 
de Saúde Escolar, foi ensaiada uma 

peça de teatro intitulada “A origem dos 
Bebés” complementada com a leitura 
do livro, “Para onde foi o Zézinho?”, 
actividade integrada também no 
Plano Nacional da Leitura.

Esta dramatização apresentada 
por um grupo de alunas da turma 
- Ana Barbosa, Ana Azevedo, Ana 
Silva, Carmem Carvalho, Diana 
Araújo, Diana Couto, Joana Reis e 
Mafalda Lopes - foi levada às escolas 
do primeiro ciclo deste Agrupamento e 
visou o público do terceiro ano. O seu 
objectivo foi o de divulgar e informar, 
divertindo os mais pequenos.

A digressão decorreu entre os dias 
18 de Fevereiro e 9 de Março e contou 
com a colaboração das professoras 
acompanhantes Maria de Jesus Sá, 
Marisol Moreira e da Equipa de Saúde 
Escolar (Enfermagem e Psicologia).

Na representação,  entre as falas 
e o discurso informativo mas bem 
divertido, houve música, canções e 
muita animação.

Em todas as escolas, a recepção 
foi sempre calorosa. Os pequenos 
espectatadores, animados e atentos, 
agradeceram com palmas e sorrisos.

Para onde foi o Zézinho?...
Alunos do 7º I, em  Área de Projecto

Projecto PES

Notícias do Clube de Música

 O Clube de Música é um espaço que permite 
aos jovens da nossa escola ocupar os seus tempos 
livres de uma forma educativa e construtiva. Para além 
de aprenderem a tocar instrumentos musicais e de 
aprofundar os seus conhecimentos, ficam a conhecer um 
pouco da nossa cultura musical.
 Este ano lectivo, as horas do clube funcionam 
como uma espécie de oficinas musicais. Existem as 
oficinas de guitarra clássica, cavaquinho, acordeão, flauta 
e teclado. Contudo, verifica-se que há uma maior adesão 
à aprendizagem da guitarra clássica. 
  Os alunos destas oficinas são integrados na 
tuna da escola. Refira-se que a tuna  desenvolveu  com  
muito sucesso algumas actividades, nomeadamente 
a participação na entrega dos prémios de mérito e 
excelência, a animação da festa do 9º ano, a festa de 
Natal e a comemoração dos reis.
 Eis os testemunhos de alguns dos alunos que 
frequentam o Clube de Música:

“O clube é muito fixe. Muita gente devia 
entrar e participar!” 

Marta Pires, 6ºC

“ No clube toda a gente toca o instrumento preferido. 
Aquilo que mais adoro é fazer amigos e tocar teclado.” 

Helena Oliveira, 7ºH

“Vale a pena entrar para aprender a tocar. 
Eu cá por mim aprendo guitarra. E tu?” 

Pedro Rodrigues, 6ºC

“ Eu acho que devem entrar porque é divertido 
e aprende-se rápido. Apareçam! “ 

Carlos, 7ºG

A professora - Helena Silva 

No clube há alegria, no clube todos tocam em sintonia”
 Ana Carmo, 7ºH
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PRODUÇÃO ESCRITA

Quando abres um livro 
entras no seu mundo onde 
todas as palavras são 
ilhas e todas as letras são 
tesouros. O seu mundo 
cheio de alegria, aventura 
e amizade é o mundo 
perfeito para nós. Nesse 
mundo maravilhoso pode-
se aprender muito mais 
do que se pensa. 

Quando entras no 
livro, ele fala para ti 
contando-te a história do 
inicio ao fim. Se perderes 
este grande amigo nunca 
mais o voltarás a ter. 
Deves cuidar bem do 
teu livro pois é ele que 
cuida de ti. Um livro é 

um barco a navegar num 
oceano cheio de ideias e 
sabedoria. 

A leitura é o caminho 
mais fácil para dar a volta 
ao mundo. Se o livro 
falasse contava-nos 1001 
histórias de encantar. 
Quando estás a ler tens 
capacidade de chegar a 
qualquer lado.

A partir de agora, 
quando lês, sabes que 
estás a ouvir um professor 
que ensina as coisas 
maravilhosas do mundo.

VIAJAR PELA LEITURA

Alunos - Viktor Zombori,
Telmo Joel 

e Marta Pires

Inverno é a estação do ano mais fria.
Nesta estação, os animais hibernam.
Ventos ficam mais fortes.
E vêm as chuvas, tempestades e trovões.
Rios e mares cada vez mais bravos, 
Nas casas acendem-se as lareiras. 
O Inverno a terminar e a Primavera a chegar.

O Inverno

Turma do 3º ano Portela
Tenho saudades tuas 
Sei que também estás 
a sofrer
Mas não perco a 
esperança 
De te voltar a ver

Venho aqui dizer-te
O quanto estou na 
sofrer
Mas quero que saibas 
Que não te vou 
esquecer

Tenho saudades tuas 
Mas sei que te vou 
encontrar
Porque o meu destino
Diz que te vou amar

És o meu amor
Gosto de te amar
Pois tu és a pessoa
Que me faz voar

És o meu amor
És o meu olhar
És a minha estrela
Para sempre te vou 
amar

Saudades

O fracasso é a mãe do 
sucesso.

Dê um peixe a um 
homem faminto e você 

o alimentará por um dia. 
Ensine-o a pescar e você o 
estará a alimentará para o 

resto da vida.
Fracassar não é cair, é 
recusar-se a levantar.

Uma longa viagem 
começa com um passo, 
se não tiver começado 

com um arrasto, porque de 
criança se vai longe…

Todas as flores 
do futuro estão nas 

sementes de hoje.
Espere o melhor, 

prepare-se para o pior e 
receba o que vier.

Podemos colher o que 
semeamos, mas somos 

obrigados a colher aquilo 
que plantamos.

         
       
          

Os alunos do 7ºB

      Provérbios Chineses 

 

Fernando Torres, 
7ºE
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PASSATEMPOS

Podes encontrar mais desafios e curiosidades assim como as soluções no endereço:

 http://labmatribeirao.blogspot.com
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SABER MAIS

Porquê Educação Tecnológica?

A disciplina de Educação Tecnológica assume, no 3º 
Ciclo do Ensino Básico, a sua autonomia e especificidade. 
É uma disciplina de formação geral, de construção 
curricular própria, e destinada a todos os alunos. 

Centrada no objecto técnico, estrutura-se a partir de 
competências universais que promovem o pensamento 
tecnológico, operações cognitivas e experimentais da 
técnica, através de aprendizagens realizadas em ambientes 
próprios, mobilizando e transferindo conhecimentos 
tecnológicos e de outras áreas, procurando dar um sentido 
integrado ao trabalho escolar e à formação pessoal. Ela 
deverá ser a conclusão de uma aprendizagem básica que 
proporcione aos alunos o prosseguimento de estudos 
específicos, a aprofundar ao longo da vida.

Arte e Tecnologia na escola
Os professores - Cláudia Gomes e Vítor Mesquita

Tecnologia não é determinante
Tecnologia é condicionante.
Pierre Lévy

Trabalhos realizados  

pelos alunos do 9º D

Trabalhos realizados  

pelos alunos do 8º ano

Trabalho realizado pela Luísa 

do 9º D

Trabalho realizado pela Ana do 7º I

Porquê Educação Visual?

O mundo evolui dando cada vez mais importância à 
linguagem visual. Contudo, de um modo geral, as pessoas 
habituaram-se à ideia de que a criatividade, a comunicação 
e a expressão visuais são mais aptidões ou talentos de 
alguns “que já nasceram artistas” do que propriamente 
aprendizagens escolares para todos. 

Definitivamente, a Educação Visual não é uma 
disciplina destinada apenas aos alunos com “jeito para 
desenho”. Entendemos que a disciplina de Educação 
Visual, como o seu nome indica, requer uma aprendizagem 
e, como tal, um estudo. Inclui conteúdos que, fazendo 
parte do nosso dia a dia, se constituem como matéria de 
aprendizagem. 

O resultado dessa aprendizagem reflectir-se-á 
seguramente no país, na qualidade visual do nosso meio 
ambiente, numa maior exigência cultural e, claro, numa 
melhor experiência de fruição individual. 
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HAVE FUN WITH ENGLISH! 
 
 

EASTER JOKES 
 
     
Q: How do bunnies stay healthy?          "Why are you studying your Easter candy?" 
A: Eggercise                                         "I'm trying to decide which came first- the 
                                                                                   chocolate chicken or the chocolate egg!" 

 

Easter Angel Food Cake 

Ingredients:  

 1 1/2 c- sugar  

 1 c- flour  

 1 ts* -cream of tartar 

 1/8 ts- salt  

 11 ea- egg whites  

 1 ts- vanilla  

* tea spoons 

 
           
 
 Father’s Day- A poem 
A Dad is a person who is loving and kind,                                    
And often he knows what you have on your mind.  
He's someone who listens, suggests, and defends.  
A dad can be one of your very best friends!  
He's proud of your triumphs,  
but when things go wrong,  
A dad can be patient and helpful and strong  
In all that you do, a dad's love plays a part.  
There's always a place for him deep in your heart.  
And each year that passes, you're even more glad,  
More grateful and proud just to call him your dad!  
Thank you, Dad...  
for listening and caring, for giving and sharing,  
but, especially, for just being you!  
Happy Father's Day.  
   Unknown author 
 

Happy Easter Holidays! 

Method: 

Sieve collectively the sugar, flour, cream of 
tartar, and salt 4 times.  

 Beat the egg whites until it becomes dry. Fold 
the dry constituents into eggs.  

 Now add vanilla.  

 Bake the matter at 250 degrees F. for about 1 

hour.  

 Dust with crushed sugar or frost top and sides 

with desired frosting.  
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Love was in the air…  dois dias 
mais cedo. 

Na verdade, a comemoração do 
dia de S. Valentim na nossa escola foi 
antecipada de domingo para sexta-
feira. A actividade, da iniciativa do 
Grupo Disciplinar de Inglês, estava 
dividida em dois tempos: um primeiro, 

em que se projectavam, num ecrã, 
as mensagens (necessariamente 
amorosas…e amistosas), escritas 
em suporte digital e em inglês; um 
segundo, em que os alunos liam 
essas mensagens por trás de um 
placard onde apenas estavam 
visíveis os rostos dos declarantes e 

dos declarados. 
Esse momento seria registado 

para a posteridade através de 
uma fotografia. À inibição inicial, 
sucedeu-se uma profusão de estados 
amorosos. 

Não acreditam? Ora leiam 
algumas das mensagens.

“I’m sorry I’m not very good with words but I am very 
good with feelings.

Without your love I’m lost. I want to make you happy. 
Come back to me. 

         I love you…”

“You know you love when you do not want to sleep at 
night because your real life exceeds your dreams.” 

“I am the happiest person in the world when I get a 
“hello” or a smile because I know that, even though it is 
only for a second, you think of me.”

“I can´t find the right words to tell you my feelings, so I 
will simply say:   I love you!”

“A heart beats in a lost chest.Lost for the love of the 
one who has everything or nothing. That crazy love that 
devours a lonely soul, with nothing to give but Its truest 
and deepest love. This lost chest belongs to me. I know 
I’m crazy about the one that can give me everything but in 
the end I get nothing. However I live this passion with all 
my soul.

 I Love you and I will always do!”

“Today, when I thought about you I found out that your 
eyes are my hope 

in your hands is my safety 
In your hug is my balance 
 in your kiss is my comfort 
 in your body is my food for life ”

“Love is not get engaged with the perfect person, the 
one of our dreams.

Love is to respect someone; Love is to love someone 
from the bottom of our heart.

Love is only beautiful when we find someone who will 
turn us into the best person we can be.”

“Love is like the wind:
I can’t see it, but I can feel it. ”

“Look into my eyes and you will see 
What you mean to me
If you want you can be my wife 
‘cause you are the love of my life!”

SAINT VALENTINE’S DAY

“Aprendi pesquisando na Internet: 
acho muito interessante porque 

pesquisando aprendemos mais e 
retemos mais informações.” 

                                Joana Brás, 8ºG

“Eu aprendi a estudar Inglês 
enquanto me divirto. Acho este trabalho 

bastante relevante, pois ajuda os alunos 
a estudar esta língua estrangeira.” 

Carlos, 8ºC

Já fiz dois módulos e as dificuldades 
foram mínimas pois antes ‘estudei tudo’! 

Aprendi muitas coisas novas e isso é 
importante para o estudo desta língua.” 

Pedro Ferreira, 8ºC

“Não tenho dúvidas que aprendemos 
coisas novas! 

É importante adicionarmos mais 
palavras ao nosso vocabulário.” 

João Ribeiro,
 8ºC

“Relembrei e aprendi  alguns 
conteúdos de anos anteriores que, por 

vezes, ficam um pouco esquecidos. 
Concordo com todo este trabalho, pois é 

muito gratificante para mim. 
Célia Rocha, 

8ºC
“Apesar de não ter feito nenhum 

módulo, aprendi com as pesquisas.” 
                    Catarina Monteiro, 

8ºG

Notícias do Laboratório de Línguas

 Como sabes, este 
ano inúmeros alunos 

frequentam o Laboratório 
de Línguas.

Este está direccionado 
especialmente para os 

alunos  que querem 
melhorar as suas 
competências na 

disciplina de Inglês.

 Eis alguns testemunhos dos alunos que frequentam o 
Laboratório de Línguas:

ESPAÇO LES



26

“Ainda não fiz o primeiro módulo, mas já tentei fazê-
lo duas vezes. Acho que estes módulos nos vão ajudar 

muito no futuro. Gosto muito desta experiência.” 
Rute Oliveira, 8ºC

“Aprendi novas tácticas para os testes e tenho 
progredido muito.” 

Ivo Pinho, 8ºF

“Aprendi truques novos para reter a matéria.” 
Filipe Teixeira, 

8ºF

“Já aprendi algumas coisas que não percebia e o 
laboratório permitiu-me obter melhores notas a Inglês.” 

Eugénia Santos, 
8ºF

• http://phonetique.free.fr  
(Fonética para praticar o Francês)

• http://lexiquefle.free.fr/ciel/
CIEL-OK/apprendre-francais/exercices-
francais (Exercícios gramaticais)

• http://www.didieraccord.com/
Accord1/(Exercícios diversos de 
gramática, fonética e vocabulário)

• http://lexiquefle.free.fr (Fichas 
de vocabulário)

• http://www.cortland.edu/flteach/
civ/ (Civilização francesa)

• http://www.baudelet.net/frpa.
htm (Cultura francesa: museus e 
monumentos)

• http://www.asterix.tm.fr  (Banda 
desenhada Astérix) 

• http://tintin.francetv.fr/ (Tintin)
• http://www.peinturefle.ovh.org/

indexrally.htm  (A França: hino, bandeira 
e símbolos)

• http://www.fle.fr  (Mapa de 
França)

• http://www.peinturefle.ovh.org/
lexique/alpha.html (O alfabeto)

• http://www.educaserve.com 
(Gramática - pergunta/resposta) 

• http://users.skynet.be/
providence/vocabulaire/francais/mois/
mois.htm  (Meses do ano)

• http://www.momes.net/
comptines/comptines-chansons.html 
(Canções e lengalengas para crianças)

Apprends le Français sur Internet

AMUSE-TOI!

Voici un labyrinthe.
Aide maman poule à trouver son poussin adoré!

ESPAÇO LES
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Que funções desempenha?
Nesta Associação de Pais, 

desempenho as funções de 
presidente, embora este grupo de 
pessoas trabalhe num todo e todos 
pela mesma causa.

Há quanto tempo exerce este 
cargo?

Este é o 8º ano que estou 
ligado à associação. Já estive na 
associação como vogal, também 
como presidente da assembleia, 
como tesoureiro e nestes 2 últimos 
anos, como presidente da Direcção.

Quais os projectos da AP para 
este Agrupamento?

Antes de mais, quero esclarecer 
que esta Associação de Pais abrange 
só a escola E.B. 2,3 de Ribeirão, 
não tendo por isso projectos para o 
Agrupamento. Aliás, cada escola do 
Agrupamento tem a sua associação 
de pais independente. Este 
Agrupamento abrange as escolas 
das freguesias de Lousado, Fradelos, 
Vilarinho e Ribeirão.

Nós, na E.B. 2,3 de Ribeirão, 
temos um projecto bastante ambicioso 
que já vimos preparando há 3 anos. 
Queremos construir a “sala do aluno” 
que será, exclusivamente, para os 
alunos. 

Para podermos concretizar esta 
obra, necessitamos de uma maior 
colaboração dos pais no pagamento 
da quota anual que só tem sido paga 

por 1/3 dos pais. 
No entanto não nos ficamos só por 

este projecto, pois temos colaborado 
com a escola, sempre em benefício 
dos alunos. Ainda recentemente, 
fornecemos equipamentos (calções, 
camisolas, etc.) para as várias 
modalidades das actividades inter-
escolares. 

Tentamos também, na medida dos 
possíveis, colaborar quer com escola 
quer com os alnos, sempre que nos é 
solicitada essa colaboração.

A AP preocupa-se com o 
sucesso/insucesso dos alunos? O 
que tem feito neste sentido?

A associação existe porque os 
pais se preocupam com os seus 
filhos no seu todo, não só com o 
seu sucesso ou insucesso, mas 
também com o seu bem-estar e a sua 
educação.

As sucessivas direcções desta 
Associação de Pais lutam há muitos 
anos com a falta de participação, 
com a falta de colaboração e com o 
desinteresse total de 90% dos pais.

Como exemplo, digo-vos que 
na última assembleia geral da 
associação, que devia ser para todos 
os pais, pois todos foram convocados 
para estarem presentes, só estiveram 
presentes cerca de 70 pais (apenas 
7%).

O sucesso ou insucesso dos 
alunos também se reflecte no 
interesse ou desinteresse dos pais 

e encarregados de educação na 
vida escolar dos seus educandos. 
Tentamos, no entanto, ajudar todos os 
pais, alunos, professores e Direcção 
do Agrupamento, sempre que somos 
solicitados para tal.

E a indisciplina em meio 
escolar? É uma das prioridades da 
AP?

A indisciplina é uma das nossas 
maiores preocupações, até porque 
é um pouco o espelho da nossa 
sociedade onde o respeito pelos 
outros, a obediência, a honestidade, 
a seriedade, a responsabilidade e a 
palavra estão infelizmente a deixar 
de existir, pelo menos numa grande 
percentagem de pessoas. 

Se estes valores não forem 
incutidos nos nossos filhos desde 
tenra idade, sujeitamo-nos a assistir 
cada vez mais à indisciplina e 
desrespeito pelos outros e isso 
começa na nossa sociedade mais 
jovem.

Se a indisciplina é uma das 
nossas prioridades? Claro que 
sim, embora infelizmente, mesmo 
enquanto Associação, não possamos 
fazer muito no meio escolar porque 
as leis não o permitem não só à 
Associação, como também aos 
próprios professores. 

Na verdade, é no seio da família 
que os pais não só devem como têm 
obrigação de educar e responsabilizar 
os seus educandos. 

Presidente da Associação de Pais em destaque   

O Sr. Mamede Cruz - Presidente da Associação de Pais da E.B. 2,3 
de Ribeirão - acedeu responder às questões colocadas por dois alunos 
colaboradores da Janela da Escola.

Entrevista

João Amorim e Marco Andrade, 8ºE
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