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editorial
Uma fonte de riqueza

A

o longo do século XX, o setor florestal português teve
um desempenho surpreendente. No Continente, a área
de espaços florestais arborizados aumentou muito significativamente, sobretudo devido ao sobreiro e pinheiro
bravo, até à década dos anos 70, e ao eucalipto, desde a
década dos anos 50.
A fileira da madeira de serração tem vindo a assistir a um
fenómeno de concentração, com o desaparecimento de
pequenas serrações. As estatísticas apontam para que o
número de serrações tenha diminuído de 732, em 1998,
para cerca de 290, em 2005 (AIMMP, 2005), mantendose, no entanto, o volume de vendas, o que evidencia o
dinamismo da fileira e a sua capacidade de se ajustar às
mudanças.
A fileira da pasta e papel contribui para cerca de 4 mil empregos diretos (CELPA, 2005), mas a sua principal evolução tem sido no aumento da integração vertical no setor,
com maior produção de papel e cartão, o que conduz a
um acréscimo notável de valor do produto, evolução que
tende ainda a aumentar.
A fileira da cortiça representa uma importante fração no
comércio externo nacional, com cerca de um terço do total das exportações. O número de empresas desta fileira
era de 828 em 2003, sendo o número de empregos por
elas gerados mais de 12 mil (APCOR, 2005).
O Clube do Ambiente deste Agrupamento de Escolas
tem parcerias com as Empresas Corticeira Amorim e com
a Resinorte.
Estas empresas entendem a educação como o instrumento capaz de mudar o mundo através da formação de
cidadãos críticos e ativos na sociedade a que pertencem,
intervenientes de forma sustentável e respeitantes de todas as formas de vida.
No caso da Resinorte, ao formar cidadãos com hábitos
de separação de resíduos, pretende a valorização do
ambiente para proteção do planeta. Assim, reduzem-se
os custos da recolha de lixo com claros benefícios para
as comunidades, aumenta-se a produção de matéria-prima e energia com redução de desperdícios. Basta recolher uma tonelada de papel para evitar o abate de 20
árvores. Árvores essas que nos fazem falta para renovar
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o ar atmosférico.
Com a recolha de rolhas de cortiça nas escolas, a Amorim Corticeira contribui para a redução de resíduos nos
aterros sanitários ou incineração, defende a rolha de
cortiça como produto plenamente ecológico, contribui
para a plantação de espécies autóctones (o retorno de
rolhas permite o financiamento de iniciativas apoiadas
pelo projeto Floresta Comum) e divulga a cortiça como
um produto nacional de ampla aplicação. Estas florestas
de sobreiro (montados) são um dos melhores exemplos
do equilíbrio entre a conservação do meio ambiente e o
desenvolvimento sustentável - só o facto de nenhuma árvore ser abatida durante o processo de extração da cortiça constitui um caso único em termos de sustentabilidade. E são a base de uma economia de futuro. Em torno
da cultura do sobreiro gira o trabalho agrícola mais bem
pago do mundo, além de um conjunto de outras atividades agronómicas, florestais, silvopastoris, cinegéticas e
económicas - sendo a indústria da cortiça o motor desse
desenvolvimento sustentável, ajudando a manter milhares de postos de trabalho e a fixar as pessoas à sua terra.
Além destas parcerias, o Clube do Ambiente participa no
Concurso Nacional “Uma árvore, uma floresta” que tem
como finalidades: despertar a curiosidade geográfica,
desde os primeiros anos de escolaridade, como promotora da educação para a cidadania; conhecer a biodiversidade da floresta autóctone portuguesa; promover a participação nas discussões relativas à floresta autóctone e
à sua gestão no território nacional; reforçar a consciência
cívica dos cidadãos, através do acesso à informação e
à intervenção nos procedimentos de análise territorial;
desenvolver o sentido de pertença e de atitudes de solidariedade territorial, numa perspetiva de sustentabilidade; relacionar a importância da floresta autóctone com a
prevenção e mitigação de riscos.

Mudanças de contexto e novos riscos
O setor florestal atravessou duas fases diferentes no último século. A primeira fase concentrou-se na expansão

da área florestal, ou seja, na criação do recurso florestal.
A segunda fase correspondeu à expansão industrial com
um aumento da taxa de utilização do recurso.
A terceira fase deverá ser necessariamente a da melhoria da qualidade, da eficiência e do valor agregado do
setor em áreas específicas.
As últimas três décadas foram, sem dúvida, de grande
agitação para o setor florestal. Fatores externos e internos contribuíram para que se criasse uma imagem de
altos riscos de gestão e de investimento associados ao
mesmo. Esta imagem teve a sua base em riscos reais
e em riscos e incertezas apenas percebidos. Esta perceção de riscos torna-se crítica, porque o setor florestal
português se desenvolveu principalmente com base na
atividade privada (ao nível da floresta e das indústrias).
De forma a manter os altos valores económicos associados à floresta e de lhe assegurar competitividade e
sustentabilidade, há que garantir que a diminuição dos
riscos, tanto reais como percebidos, constitua uma componente importante da estratégia florestal para a próxima
década. É sabido que sempre houve riscos na atividade florestal, mas a magnitude que os riscos atualmente alcançaram é um fenómeno novo, interessando, por
isso, rever os fatores que contribuíram para tal mudança
de contexto: alterações climatéricas, incêndios, pragas,
doenças e invasoras, integração internacional e riscos de
mercado, serviços ambientais, democratização e urbanização, riscos institucionais.
Centremo-nos no primeiro fenómeno de mudança de
contexto – alterações climáticas. Apesar da dificuldade
de prever os impactos do efeito de estufa a uma escala
regional, todas as projeções analisadas pelo Intergovernmental Panel on Climate Change (IPPC) convergem nas
projeções de aquecimento terrestre, acumulando-se evidência de que estes efeitos vão ser fortemente sentidos .
Sabemos que uma expressão do efeito das mudanças
climáticas é o aumento do fenómeno dos incêndios florestais que são, hoje em dia, certamente o maior dos riscos percebidos no setor florestal.
A Diretora
Elsa Carneiro
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newsletter

informações
O Projeto Educativo está a ser reformulado.
A escola de Valdossos ficou classificada em 1.º lugar no passatempo “Máscaras de Carnaval”, promovido pela Porto Editora.
As matrículas decorrem de 15 de abril a 15 de junho.
Nos dias 4 e 5 de junho, as escolas profissionais visitam a escola sede para divulgar a Oferta Formativa aos alunos do 9.º
ano.
A IGEC visitou a nossa escola no âmbito da Gestão do Currículo de Inglês nos 1.º e 2.º ciclos.
Todas as turmas do 8.º ano participam na visita de estudo ao Porto, no dia 14 de junho, no âmbito do estudo da obra
“Saga”, de Sophia de Mello Breyner.
O Clube de Teatro “Duques e Cenas” participou na MOTE com duas dramatizações.
No dia 8 de junho realiza-se o Festival Bgreen - a escola participa com dois vídeos.
O jantar de finalistas realiza-se no dia 29 de junho.
Quanto ao orçamento participativo, venceu a proposta A - equipamento de uma cozinha para a sala do aluno.

autoavaliação
Está em implementação o Plano de Melhoria do Sucesso Académico que foi elaborado no início do 3.º período com a contribuição de toda a comunidade educativa.
A equipa está a proceder à análise dos resultados da monitorização do sucesso escolar/turma considerando os índices
contextuais, no âmbito do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar.

biblioteca
Todas as turmas do 7.º ano participaram no encontro com a escritora Maria Teresa Maia Gonzalez, por videoconferência,
no dia 22 de maio.
O IPO realiza a atividade “Biblioteca Humana”, destinada a alunos do 9.º ano, no dia 6 de junho.
No âmbito do Plano Nacional de Leitura, realiza-se uma exposição dos trabalhos feitos pelos alunos de todo o Agrupamento.
A Equipa de Autoavaliação
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serviço de
psicologia
A P Se
orientação

roteiro pela inovação de Vila Nova de Famalicão
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(des)
florestação
floresta a arder
que fazer?
F

loresta a arder, que fazer?

Estava a Leonor a passear
De cabeça para o ar,
Passou por uma floresta
Ora esta!
Estava toda a arder!
O que haveria ela de fazer?
Depressa
Foi chamar ajuda!
Olha que sortuda,
Encontrou uma senhora
Chamada Dona Duda!
Pegou no telemóvel
E, não hesitou.
Ligou logo para os bombeiros
E…quem foram os primeiros?
Os bombeiros chegaram
E logo pegaram
Na sua mangueira,
Para apagar a grande fogueira.
A polícia não demorou
E logo descobriu
Quem foram os trapaceiros
Que cometeram aquela terrível asneira.
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6.ºG

incêndio no pinhal porquê destruir e
de Leiria
não cuidar?
O

P

pinhal de Leiria faz parte da nossa história, pois foi
mandado construir por D. Afonso III, em 1248, e foi ampliado por D. Dinis, em 1279, com o objetivo de travar o avanço
e degradação das dunas, bem como proteger a cidade de
Leiria, o seu Castelo e os terrenos agrícolas da sua degradação, devido às areias transportadas pelo vento.
Na era dos Descobrimentos, o pinhal teve um papel muito
importante, pois a sua madeira serviu para a construção de
embarcações. Foi plantado essencialmente o pinheiro-bravo e, sempre que se procedia ao corte de árvores, havia de
seguida uma replantação - desta forma o pinhal mantevese intacto até aos nossos dias.
Infelizmente, no dia 15 de outubro de 2017, aconteceu uma
tragédia em Portugal. Devido aos violentos incêndios que
assolaram o país, a floresta ardeu quase na totalidade. A
partir daí, Governo e populares têm tentado unir esforços
com o intuito de recuperar o emblemático pinhal de Leiria.

orque destruímos as florestas que nos dão o ar de que
necessitamos para sobreviver e não cuidamos delas como
se fizessem parte integrante das nossas vidas?
A desflorestação acontece devido, essencialmente, à ação
do homem. É ele que provoca os incêndios florestais e o
abate indiscriminado de árvores e plantas.
As consequências são terríveis, pois há diminuição do oxigénio e o aumento de dióxido de carbono que se acumula
na atmosfera, o que contribui para o efeito de estufa e para
o aquecimento global, provocando assim, a médio e longo
prazo, a extinção de todos os seres vivos.
Para lutar contra estes efeitos tão nefastos e devastadores,
devemos, desde muito cedo, consciencializarmo-nos para
esta problemática.
Devemos promover a reflorestação, prevenir os incêndios
florestais, repor as áreas ardidas e controlar o abate de árvores e a plantação de espécies invasoras.

6.ºA

6.ºA

2017 ano negro
para Portugal

vamos preservar
as florestas

D

urante o ano de 2017, Portugal foi assolado por terríveis incêndios que provocaram morte e destruição por todo
o lado. Para além do sofrimento humano, assistiu-se a uma
devastação das nossas florestas como não há memória.
Milhares e milhares de hectares da nossa floresta desapareceram em poucas semanas.
Devido a estes acontecimentos, o Estado Português teve
que tomar medidas de prevenção dos incêndios, de forma a
evitar que esta tragédia se repita. Uma delas é que todos os
cidadãos que possuam terrenos próprios façam a limpeza
dos mesmos. Devem cortar as árvores até 100 metros de
distância das casas. Caso isto não se realize, o proprietário
estará sujeito a pagar multas.
Outra medida muito importante é proceder à reflorestação.
Para isso, cada cidadão deve promover a sua consciência
cívica, podendo para isso plantar árvores ou recorrer a métodos de doação. Ou seja, doar pequenas quantias de dinheiro a instituições cujo objetivo é reflorestar e proteger o
meio ambiente.
6.ºA

V

amos preservar as florestas
A desflorestação é a destruição das florestas, o resultado
do abate de árvores, dos incêndios, da poluição, etc.
Ultimamente, tem-se assistido a uma grande desflorestação no nosso país, o que tem acarretado graves prejuízos,
quer de ordem material, quer social. Portugal perdeu muitas
zonas verdes necessárias à sobrevivência dos seres vivos.
Muitos portugueses ficaram despojados dos seus pertences e muitos outros perderam familiares e amigos. É, pois,
importante que se unam esforços, no sentido de evitar que
estes trágicos acontecimentos surjam de novo.
Todos temos o dever de preservar as florestas e zonas verdes, pois sem elas não há vida!
6.ºG
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(des)
florestação
desflorestação
N

a minha opinião, a desflorestação é como “arrancar”
a beleza da floresta.
Penso que ela possa ser o resultado de queimadas não
supervisionadas que se transformam em enormes incêndios. Em consequência disso, podemos perder espécies
de animais e plantas, bem como perder a “imagem natural” que só se poderá voltar a erguer depois de muitos anos de espera. Um exemplo a nível nacional, que
infelizmente sofreu com isto, foi o Pinhal de Leiria, que
tantos anos demorou a ser consolidado e tão depressa
desapareceu.
Tudo isto leva-me a pensar um pouco na forma como
podemos travar a desflorestação. Talvez possamos contribuir limpando as matas, supervisionando as fogueiras que fazemos e tendo sempre à mão os números da
proteção civil, bombeiros, INEM, etc. Concordo também
com a lei que o Governo implementou, decorrente dos incêndios, e que obriga os proprietários a cuidar dos seus
terrenos, mantendo-os limpos e com um afastamento
de cerca de 50 metros de área em volta de casas ou
estradas. Esta decisão, para mim, foi bem tomada, pois
contribui para a preservação das matas/florestas e pode
ajudar a que não se percam vidas humanas.
Na minha opinião, os incêndios são uma das piores coisas que nos podem acontecer, porque contribuem para
a destruição de pessoas, bens, animais e da própria natureza.
Consciente deste problema, termino fazendo um apelo a
todos:Contribuamos para a sua solução!
António Ferreira | 6.ºF
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adoraria ter um mundo melhor!
O

s incêndios são cada vez mais frequentes no nosso país e com eles agrava-se a desflorestação. A desflorestação
significa a perda de plantas e oxigénio.
Acredito que existem formas de a poder travar: uma delas é aprender a reciclar e a outra é não fazer fogueiras nem lançar
foguetes perto de matas/florestas.
Em segundo lugar, acho que devemos plantar árvores autóctones e evitar espécies invasoras, pois isso também contribui
para a diminuição de fogos. Os incêndios provocam a morte de pessoas e de animais e não podemos esquecer que consomem o habitat de muitos seres vivos, como corujas e esquilos. Por outro lado, os animais herbívoros morrerão à fome.
Devido a algumas reportagens a que assisti, fiquei a pensar se não andaria alguém a pagar para queimarem as florestas,
talvez para poderem comprar a madeira mais barata. Essas pessoas não param para pensar, pois também estão a prejudicar-se a elas próprias, já que a floresta pertence a todos nós.
Custou-me assistir a reportagens/notícias em que havia testemunhos de pessoas que perderam as recordações dos seus
familiares, objetos que nunca irão recuperar e que nenhuma indemnização poderá pagar.
Tudo isto faz-me refletir se não será a cegueira por dinheiro que poderá estar a contribuir para a destruição do Planeta.
Por fim, gostaria de alertar que temos de aprender a viver de forma mais saudável e assim contribuir para um mundo melhor.
João Fernandes | 6.ºF

o aquecimento global na
desflorestação
N

proteger a
floresta
Incêndios ...
Incêncidos que devastam
Devastam e destroem
Destroem as florestas
Florestas que dão vida
Vida com alegria
Alegria dos animais
Animais: pássaros, esquilos e muitos mais
Mais oxigénio
Oxigénio que faz resnascer
Renascer flores, folhas ...
Folhas verdes que nos dão esperança
Esperança de um futuro melhor
Melhor para todos nós.

Vamos lá plantar,
Para o futuro semear!

4.º ano

a minha opinião, um dos grandes responsáveis pela desflorestação é
o Aquecimento Global que origina alterações no clima.
Para começar, acho que as plantas podem ficar com excesso de luz e água,
o que as faz morrer, ou, por outro lado, pode haver incêndios originados
pelo calor. Tudo isto pode causar a extinção de espécies com consequências nefastas para o ser humano, tais como: perder a casa, os amigos, a
família, e, no limite, até adoecer, ao não aguentar estas situações.
Em segundo lugar, penso que o que origina o Aquecimento Global é, muitas vezes, a poluição causada pelo próprio ser humano, uma vez que ela
destrói a Camada de Ozono. Não podemos esquecer o quanto ela é importante, pois protege-nos dos raios ultravioleta do sol.
Se não travarmos o Aquecimento Global, o ser humano pode, no limite,
estar destinado à extinção em massa, por diferentes causas, entre elas:
as calotas de gelo podem derreter e inundar parte do planeta; pode haver
seca; escassez de alimentos; etc.
Estou convicto de que os seres humanos ainda podem unir-se e tentar
inverter a situação, mas será sempre preciso tomar algumas medidas tais
como: limitar o uso de sprays, para não destruir a camada de Ozono; não
poluir a atmosfera nem os rios; poupar no combustível; etc. Estas são,
quanto a mim, algumas das medidas que podem contribuir para travar o
Aquecimento Global.
Para concluir, gostaria de salientar que se conseguirmos travar o Aquecimento Global, o mundo poderá vir a ser muito mais limpo, o clima poderá
ser mais estável, haverá menos incêndios e menos desflorestação.
Não gostaria de terminar sem lançar um apelo a todos: Não poluam o meio
ambiente! Tratem a natureza!
Francisco Reis | 6.ºF
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(des)
florestação
2017, ano para
esquecer!
C

omo todos nós sabemos, Portugal foi consumido pelos incêndios no ano de 2017.
Na minha opinião, os incêndios são devastadores, visto
que nos fazem ficar sem bens alimentares, sem animais,
plantas, árvores; perdemos pessoas de família, amigos,
e, não menos importante, deles decorre a falta de árvores e a consequente falta de oxigénio.
Pelo que tenho acompanhado nas notícias, fui percebendo que a madeira ardida é mais barata, logo os madeireiros poderão sair com algum benefício, o que me faz
refletir se não haverá mão humana responsável por alguns incêndios.
Em segundo lugar, os incêndios provocam secas, porque
é precisa muita água para apagar os incêndios e, por
outro lado, as próprias cinzas também poluem os rios.
Gostaria de não terminar esta breve reflexão sem apelar
a todos que ajudem a combater os incêndios das múltiplas formas que puderem e agradecer aos bombeiros
portugueses e estrangeiros pelo seu enorme esforço ao
longo da época de incêndios, pelas horas perdidas no
combate e preservação da natureza, de vidas humanas,
bem como de animais.
Se não agirmos todos em defesa do nosso território, pouco irá restar!

Ricardo Moreira | 6.ºF
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ajuda preciosa
N

uma bela manhã de primavera, duas amigas, a Cláudia e a Teresa, foram dar um passeio pelo bosque e encontraram
uma velhinha a chorar, perto de uma casa toda consumida pelo fogo. Aproximaram-se dela e perguntaram-lhe:
- O que se passou?
- No incêndio que houve há alguns dias, a minha casa ardeu, logo perdi tudo o que tinha.
- Não se preocupe, nós vamos ajudá-la.
- Obrigada, fico-vos muito grata. Eu sou a Dona Matilde e vocês são...
- A Cláudia e a Teresa!
No dia seguinte, as duas amigas juntaram-se e a Cláudia teve a ideia de colocarem um anúncio no Jornal da Terra, a informar do acontecimento e a pedir ajuda para arranjarem meios e mão de obra.
E assim foi!
Foram ter com o diretor do Jornal, explicaram-lhe o sucedido e o diretor prontificou-se a ajudá-las, colocando um enorme
anúncio no Jornal.
Quando chegou o dia estipulado, apareceram muitas pessoas carregadas de materiais para a construção da casa da Dona
Matilde e trouxeram novas árvores para plantarem.
À medida que as pessoas procediam à reflorestação e à reconstrução da casa da Dona Matilde, notava-se nos seus rostos
alegria e satisfação, por saberem que estavam a ajudar alguém e a ajudar o ambiente.
6.ºG

árvores/saúde
N

a minha opinião, os fatores que podem causar a
desflorestação prendem-se com vários aspetos.
Em primeiro lugar, são as fogueiras/queimadas, que,
sem supervisão, podem desencadear grandes incêndios, pelo que é importante serem realizadas em lugares
apropriados para o efeito, sempre sob vigilância, e cumprindo com todas as medidas de segurança.
Em segundo lugar, os incêndios levam à destruição de
muitas famílias, fazendo com que muitos adoeçam e/ou
fiquem traumatizados, por não conseguir ultrapassar essas perdas.
Além disso, os incêndios contribuem também para a
extinção de alguns animais e plantas, o que nos causa
grande prejuízo ao nível da saúde, para além de outras
consequências ainda mais nefastas.
Por último, continuo a acreditar que a mão humana poderá ser a causadora de alguns incêndios.
Ponderados estes aspetos, poderei concluir que caberá
a todos nós implementar medidas, para evitar estas e
outras catástrofes e assim contribuir para uma vida melhor.
Marco Santos | 6.ºF

umas férias
inesquecíveis
N

um dia de verão, a Alice e a sua família estavam em
casa a preparar as malas para irem passar férias no Gerês.
Quando lá chegaram, a Alice apressou-se a ir arrumar as
coisas para dar um passeio à serra.
Pelo caminho, avistou um pequeno lago e, como estava
muito calor, decidiu ir refrescar-se. Passado um bocado,
ela começou a sentir um cheiro estranho, olhou para o céu
e reparou que estava a ficar com fumo. Aproximou-se da
origem daquilo e apercebeu-se que era um incêndio. Rapidamente pegou no telemóvel para pedir ajuda.
Logo de seguida, os bombeiros chegaram e apagaram o
fogo, com ajuda da população local. Quando o incêndio foi
extinto, descobriram que a causa daquilo tudo tinha sido o
descuido por parte de alguns turistas.
Ficaram todos muito tristes e a Alice organizou uma campanha com toda a população, para reflorestarem a serra,
plantando novas árvores.
Passaram-se alguns anos e Alice voltou a ir lá passar férias. Reparou então que a floresta já estava de novo verde
e cheia de vida!
6.ºG
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A
“Sem NÓS não era a mesma coisa.”
coisa”

B
“Cinco anos passaram, mas a hora da partida não significa uma despedida.”
15

C
“Companheiros e divertidos, simpáticos e persistentes...
Não encontras turma igual... por mais que tentes!”

D
“Uma turma é a família que não se escolhe, mas que se protege.”
16

E
"Na turma o espírito de união e camaradagem esteve sempre vincado."

F
“O poder nunca é propriedade de uma só pessoa, mas sim de um
grupo e só existe se o grupo se mantiver unido.”
17

dia do
agrupamento

O

dia 23 de março foi o Dia do Agrupamento de Ribeirão.
Apesar do tempo incerto e de alguma chuva (obrigando a
cancelar a exposição de trabalhos nas barracas montadas
no dia anterior), foi um sucesso!
Pelas oito horas começaram a chegar à Escola Básica de
Ribeirão todos os meios técnicos existentes na GNR/Escola
Segura para exposição. Pelas 12h15, com a chegada do
sol, os agentes da autoridade procederam às respetivas demonstrações recorrendo aos meios, nomeadamente, carros
patrulha, detenção de pessoas, buscas com cães, entre outros.
Nesta atividade, os alunos tiveram a honra de receber o
Senhor Vereador da Educação, Leonel Rocha, e o Senhor
Presidente da Junta de Ribeirão, Adelino Oliveira.
A partir das nove horas, os alunos pertencentes ao Clube
de Guias começaram a receber os alunos que frequentam
o quarto ano nas escolas do Agrupamento, acompanhados
das suas professoras e assistentes operacionais, acompanhando-os às diferentes atividades organizadas pelos alunos mais crescidos que frequentam os 2.º e 3.º ciclos, sob
orientação dos seus professores: multiatividades no Pavilhão Gimnodesportivo, concurso de leitura na Biblioteca,
atividades experimentais nos laboratórios, jogos de matemática, Histórias Tradicionais e História no âmbito do departamento de Línguas. No âmbito dos diferentes Clubes:
Teatro, Ferromodelismo, Ambiente, Música.
No final das atividades os alunos encontraram-se no polivalente para assistirem a um espetáculo promovido pelo
Clube da Música e pelos alunos da disciplina de Espanhol,
cantando e dançando.
Os alunos do 4.ºano terminaram com o almoço na Cantina da Escola Básica de Ribeirão, tendo experienciado uma
nova realidade.
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C L U B E
do

Ambiente
parque da devesa

um carvalho roble
ganhou vida
O

artista plástico Isaque Pinheiro deu vida a um velho carvalho-alvarinho que tinha morrido há mais de dois
anos. As sucessivas quedas dos seus ramos punham
em causa a segurança dos utentes do Parque da Devesa, zona verde na cidade.
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“rearborizar significa devolver
vida, proteger a natureza,
criar condições de futuro
para a comunidade”
Dr. Paulo Cunha
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão

projeto

25 mil árvores até 2025

C

om a candidatura ao programa “Floresta Comum” a autarquia
conseguiu 234 Amieiros; 110 Carrascos; 500 Salgueiros; 130 Carvalhos Roble; 736 Lentiscos bastardo; 250 Tramazeiras; 115 Mostajeiros e 300 Teixos.
O programa tem como missão promover a produção, angariação
e distribuição de árvores autóctones, a projetos que demonstrem
motivação, comprovem competências e possuam os meios necessários para proceder ao plantio e cuidado das florestas que tencionam plantar. O objetivo é fomentar e incentivar a criação de uma
floresta com altos índices de biodiversidade e de produção de serviços ecológicos, fazendo chegar os conhecimentos e as árvores
às pessoas e instituições que possuem vontade e condições para
intervir. Pretende-se, assim, envolver a comunidade e potenciar a
criação de estruturas e redes locais de recuperação da floresta autóctone portuguesa.

parque de sinçães
parque da juventude

não fiques indiferente,
participa!
21

EB Ribeirão

biblioteca
um sonho
para gravar na memória
texto escrito depois da leitura da obra de Ilse Losa
O Mundo em que vivi
Afonso Ribeiro | 8.º G

Rose continua a sonhar, caminha pelas ruas infestadas por rosas, mas Rose tem uma surpresa: caminhasse o que caminhasse, as ruas continuavam sempre iguais e isso estava a aborrecê-la.
Até que chega a uma rua completamente oposta da outra onde
caminhou imenso tempo. Esta rua estava devastada e Rose
pensou que podia ter sido por causa da guerra.
A guerra consegue infiltrar-se em todos os sítios, até nos mais
bonitos e devasta-os até não restar mais nada desse lugar.
Rose encontra um homem alto, magro e com cara de ser um
homem mau, ele estava a conversar com uma pessoa e a ser
muito cruel com ela. Este é o lado da guerra, onde ninguém é
amigo de ninguém. E isso é tão triste.
Rose anda mais um bocado e encontra a sua avó a fazer meia,
mas desta vez não eram pretas, só mesmo num sonho é que
isto aconteceria - a sua avó a fazer meias coloridas.
Rose, de repente, acorda, fica triste, mas também um pouco
feliz, porque ninguém gosta de viver num mundo onde não resta
nada a não ser guerra.
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opiniões
O encontro com José Fanha e Daniel Completo foi
muito agradável. Ambos são muito divertidos e conversadores.
Daniel Completo musicou alguns poemas do seu
amigo Fanha e presentearam-nos com muitas canções engraçadas. Todos os alunos os acompanha-

semana da leitura

um artista
na arte de declamar

ram entusiasticamente.
Nós também lhes demos um presente: declamamos e dramatizamos o poema “É grave, é muito
grave” que os emocionou, pois fê-los recordar as
suas músicas mais antigas.
Adoramos conhecer estes dois amigos que gostam
muito de brincar com as palavras.
Maria, Matilde, Rita I 5.ºC

Turma I 5.º C

poema
No dia 28 de março, no âmbito da Semana da Leitura, os
alunos do 5.º ano tiveram a honra de receber o escritor
José Fanha e o seu amigo, o músico Daniel Completo.
Nas semanas que antecederam a vinda de José Fanha,
os alunos destas turmas trabalharam nas aulas de Português algumas obras do autor e realizaram trabalhos.
Ao longo da sessão, num ambiente descontraído, o
escritor e o seu amigo conquistaram todos com muitas
canções. O autor surpreendeu e prendeu a atenção de
todos com a sua arte na declamação e o seu poder de
comunicação.
Sempre com um sorriso nos lábios, José Fanha encantou todos os presentes.
Falou da importância da escrita na sua vida e das suas
motivações para começar a escrever para jovens e
crianças. Afirmou: “Gosto de escrever para crianças e
para adultos que ainda sejam um bocadinho crianças.”
Partilhou igualmente que viveu a sua infância com a avó
que lhe transmitiu o gosto pela escrita.
Os alunos presentearam-nos com declamações de poemas, desenhos e dois bonecos que caricaturavam os
dois artistas.
Este encontro terminou com a sessão de autógrafos e
com grande alegria.

José Fanha
Em Lisboa nasceu
este menino sorridente
que um dia faria
toda a gente contente.
De bebé a gatinhar
tornou-se um homem corajoso.
Passou a grande militar
sempre com ar pomposo.
Na “Visita da Cornélia”
com a sua amiga Alice
a sua veia artística revela
e fizeram grande tontice.
De comediante inquieto
nasceu um grande escritor
com seu amigo Daniel Completo
também virou cantor.
5.ºC
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encontro com escritora

à conversa com...

EB Ribeirão

Turma I 8.º G

biblioteca

Lemos um dos seus livros “As Gémeas” que, na minha opinião, é muito interessante, pois fala de um colégio interno
onde acontecem várias aventuras.
Gustavo

O livro com que mais me identifiquei foi “Escola das Artes”,
pois incentiva os jovens a descobrir o que há de melhor em
si, as suas qualidades mais importantes.
Ruben

A

lguns dias antes do encontro, fizemos um trabalho de pesquisa sobre a autora. Descobrimos que,
para além de escritora, é também guionista, tem
quatro filhos e escreveu o seu primeiro livro com 6
anos.
Gustavo

O livro que mais me despertou interesse foi o livro “Escola
das Artes”, pois mostra que todos nós temos um talento
especial.
Liliana

Dos livros que escreveu aquele que mais me despertou interesse foi ‘’Confia na Vida’’ da coleção “Massa Fresca”.
Esta obra cativou-me, pois nela aprendi que a vida vai nos
pôr à prova diversas vezes, para nos tornarmos mais fortes.

F

iquei a saber que a autora escreveu várias séries de televisão, como “Massa fresca”, “Morangos
com açúcar”, “a vingança”, “a sobra do anjo”. Criou
alguns livros de literatura infanto-juvenil. Os filhos
são a sua fonte de inspiração. (...)
A escritora referiu também que tem dois blogs: “ coisas de pais “e” coisas de filhos”.
Liliana

Carla

A obra que me despertou mais curiosidade foi “Massa Fresca”, uma série fantástica que nunca vou esquecer.
Foi muito bom a escritora ter vindo à nossa escola.
Ana Santos

A

escritora lançou o seu primeiro livro aos 22

anos.
Vítor

O livro que mais me despertou curiosidade durante a apresentação da autora foi “Massa Fresca”, pois eu vi a novela
e, na minha opinião, foi a melhor obra que ela escreveu.
Fala de uma família muito unida que sofreu varias tragédias, mas acaba por ter um final feliz.
Diana
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...Sara Rodi
este encontro realçou a
importância de ler para o nosso
desenvolvimento e para a nossa
vida. Na minha opinião, foi um excelente encontro e es-

- Que livro escreveu aos 6 anos para sua pro-

pero que mais encontros destes aconteçam.

que levei uma ‘pica’ e então fiz uma história so-

Gustavo

bre isso, uma história em que a pica saía de

Penso que

fessora de Português?
- É uma história engraçada, pois foi um dia em

mim e falava comigo.

a leitura é essencial, pois adquirimos mais vocabulário e estimulamos a nossa imaginação, o
Penso que

A escritora Sara Rodi é muito simpática, respondeu às perguntas de todos e falou apaixonadamente das suas obras.

que é muito bom para uma ótima educação.
Ana Oliveira

Vítor Lopes
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Mãe

EB Ribeirão

biblioteca

Mãe,
Mãe,

Ó mãe, tu és a luz do dia a nascer.
Lara I 5.ºD

És o nosso mundo, o que nos faz sorrir.
És o nosso amor! Toma lá esta flor.
André e Rodrigo Ferreira I 5.ºD

Mãe,

És bonita como as estrelas.
És o sol da minha vida.
És a luz que ilumina o meu coração.
Tânia I 5.ºD

Mãe,

Tu és o farol que nos guia de noite e de dia.

À conversa com…
Uma escritora e uma ilustradora

És a flor única vinda de um campo diferente.
És um raio que nos ilumina.
Iremos amar-te para sempre.
Clara e Guilherme I 5.ºD

Mãe,

N

o dia 23 de abril, festejamos o Dia Mundial do

Livro com a presença da autora e da ilustradora do

És um tesouro que habita no rio Douro.
És a melhor mãe deste mundo!

livro “Um coração XXL”.
A autora do livro, Elsa Almeida, gosta muito de pessoas e diverte-se imenso enquanto escreve histórias. Encantou-nos com as suas dramatizações, a
sua simpatia e a sua boa disposição.
A ilustração do livro ficou à responsabilidade da ilustradora Ana Luísa Oliveira que nos mostrou as ilustrações originais e nos deu alguns conselhos.
Depois desta conversa, houve uma sessão de autógrafos muito animada. Todos ficaram com vontade
de ler a história de Dulce, uma menina que sempre
que conhece pessoas parece crescer.

Turma I 5.ºD
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Quando eu estou doente,
o teu carinho embala-me
e isso faz-me feliz.
Estás sempre no meu coração.
Pareces um conto de fadas com magia,
que me dá amor e alegria!
A minha mãe fez-me sorrir.
A minha mãe é uma super-heroína.
És uma querida!
Ajudas-me e dás-me carinho,
por isso és tão especial.
Turma I 6.ºB

concurso
literário

Uma aventura ... 2018
O

s alunos do 6.ºG, Ana Mafalda

Azevedo e Rafael Teixeira Ribeiro, estão de parabéns, pois foram distinguidos com uma Menção Honrosa no Concurso Literário “Uma aventura…2018”,
pelos seus trabalhos na modalidade de
texto original.
Este ano estiveram a concurso 14.643
trabalhos, ou seja, mais 522 do que na
edição do ano passado. O Concurso
Uma Aventura… Literária é um concurso promovido anualmente pela Caminho com o objetivo de promover a leitura, a escrita e a criatividade.
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clube dos
leitores

É

uma iniciativa da Biblioteca Escolar. É
composto por alunos da escola que gostam de
ler. Fazem animação de leitura e utilizam diversas ferramentas digitais.
O clube é orientado pela assistente operacional da biblioteca, Sandra Escudeiro.
Os alunos que o compõem participam em várias atividades da escola: cerimónia de entrega
dos prémios do Quadro de Valor e Excelência,
Festa de Natal, Dia Mundial do Livro, Dia da
Mãe, etc. Também animam alguns momentos
culturais dedicados aos alunos do 1.º ciclo.

Porque sou do Clube de Leitores?
Desde que entrei para escola que gosto de ler.
Quando cheguei ao 5.ºano, soube que existia um Clube de Leitores. Quis fazer logo parte dele, pois adoro ler poemas e
podia partilhar essa paixão com outros alunos da escola. Também tive oportunidade de declamar poemas/contar histórias
para pessoas que nem pertenciam à nossa escola - foi um nervosismo, mas também um desafio muito grande que consegui superar.
Sinto-me orgulhoso por pertencer a este clube, pois conheci outros elementos, uns mais novos do que eu, outros mais
velhos e tem sido uma grande aprendizagem.
Conheci autores de que nunca tinha ouvido falar e aprendi muito com as suas mensagens. As leituras ajudaram-me no meu
crescimento, pois muitas vezes eram os livros o meu refúgio.
Tem sido uma boa experiência, pois este clube tem um bom ambiente de camaradagem e tem contribuído para o meu
sucesso enquanto aluno.
Agora que vou para uma escola secundária sei que vou melhor pessoa e mais forte por ter vivido esta experiência.
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João Carvalho I 9.ºE

um universo mágico
a poesia é uma pintura que se move e uma música que pensa

dar asas à imaginação
onde se semeia a leitura as ideias florescem…

biblioteca com humor

poetize-se e junte-se a nós
sonhos que seguramos com as mãos

o sonho comanda a vida

as histórias encantam
ler: hábito altamente viciante que incentiva a imaginação

histórias para imaginado sem idade
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EB/JI
de
Sapugal
Barranhas

O

Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova

de Famalicão, Dr. Paulo Cunha, e o Sr. Vereador da Educação, Dr. Leonel Rocha, no dia 1 de março, visitaram a nossa
instituição, acompanhados da Diretora deste Agrupamento
de Escolas, da Sr.ª Presidente de Junta, do Sr. Pinto e da
Presidente da Associação de Pais. Almoçaram com os alunos e receberam de todos uma pequena lembrança.
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agradecimento

O

Jardim de Infância não é só a sala de atividades e as crianças merecem

usufruir do seu período de recreio nas melhores condições, porque o processo de
aprendizagem também se cumpre no exterior, onde as crianças socializam, convivem, partilham experiências e fazem amizades.
Há já algum tempo que o espaço exterior necessitava de obras, uma vez que o piso
era em terra, e quando chovia era impossível estar no recreio.
Ao mesmo tempo, nos dias chuvosos, a entrada e saída para o estabelecimento,
era dificultada pela ausência de proteção.
A construção do telheiro e a colocação do pavimento na área do recreio foi, sem
dúvida, uma mais-valia para as nossas crianças, famílias e toda a comunidade eduo processo de aprendizagem
também se cumpre no exterior, onde as crianças socializam, convivem, partilham experiências e fazem amizades

cativa.
Com o calor primaveril, as crianças ocuparam a área coberta do recreio com alegria
e entusiasmo.
Fica aqui o nosso agradecimento especial à Junta de Freguesia e Câmara Municipal por este presente.
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EB/JI
EB/JI
de
de
Barranhas
Sapugal

semana
da leitura

N

o âmbito da Semana da Leitura, os alunos
do JI e da EB realizaram diversas atividades que
os despertaram para o prazer da leitura.
No JI, como é habitual, a família veio à escola ler
uma história e assistir a um “Concerto Musical de
Histórias”, que as crianças apresentaram com a
colaboração do professor de música.
Ainda no âmbito desta semana, dramatizaram “A
história da Carochinha”, para os alunos dos 1.º e
2.º anos.
No dia seguinte, foi a vez dos alunos dos 3.º e 4.º
anos apresentarem a história “A girafa que comia
estrelas” às crianças do JI.
Todos os alunos ficaram maravilhados com as
surpresas que os colegas lhes proporcionaram.
Na quinta-feira, pelas 10h15, à semelhança de
todas as escolas do Município, participamos no
evento concelhio “Famalicão a LER”.
Para culminar esta semana, os alunos da EB elaboraram um livro de histórias, em ponto grande,
com um trabalho original de cada um.
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concerto

Casa das Artes

Os alunos dos 3.º e 4.º anos da EB de Barranhas, no dia 21 de março, participaram num Concerto na Casa das Artes,
organizado pelo professor Filipe, do CCM, Centro de Cultura Musical. Este concerto teve como objetivo mostrar o trabalho
desenvolvido, ao longo do ano, nas aulas de Educação Musical, no âmbito do ensino coadjuvado da música.
Foi um momento encantador que demonstrou um trabalho de excelência do professor e dos alunos.

teatro musical com marionetas
A Casa das Artes, em colaboração com a Junta de Freguesia de Vilarinho das Cambas, proporcionou aos alunos desta
escola um espetáculo apresentado pelo grupo Jangada Teatro, intitulado “Pedro e o Lobo”.
Foi um dia especial, em que todas as crianças demonstraram um enorme entusiasmo e apreço ao longo da apresentação.
A interação dos atores com o público foi envolvente e espontânea, tornando esta vivência ainda mais enriquecedora.
Estas iniciativas são de louvar, uma vez que nem sempre é possível realizá-las, por falta de transporte.
O nosso muito obrigado a todos os intervenientes que nos proporcionaram esta experiência mágica.
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EB/JI
de
Barranhas
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dia do agrupamento

escola aberta
A EB e o JI de Barranhas abriram as suas portas à comunidade
e deram a conhecer, a quem os quis visitar, os seus espaços e
os trabalhos realizados, ao longo do ano, pelos alunos e pelas
famílias, no âmbito do projeto "Escola + Florida".
No JI, realizaram-se várias atividades, designadamente, uma
aula de Educação Física, com a participação de alguns familiares. Foi oferecido um pequeno lanche a todos os presentes.
Na EB, todos puderam observar e participar nas atividades
proporcionadas, nomeadamente, ateliês de pintura e culinária.
Quem nos visitou, pôde saborear um café e docinhos, oferecidos
pela Associação de Pais.
Neste dia, durante a manhã, os alunos do 4.º ano visitaram a
Escola Básica de Ribeirão e participaram com muito entusiasmo
nas atividades comemorativas do Dia do Agrupamento.

projeto

“Escola + Florida”

N

o âmbito do projeto da EB/JI de Barranhas, “Escola + Florida”, as crianças, com a ajuda dos pais, deram asas à criatividade e
abraçaram esta iniciativa. Reciclando materiais, construíram floreiras
e comedouros de pássaros que estão a ornamentar o espaço exterior
do Jardim de Infância e da Escola Básica.
Desde já o nosso agradecimento por terem colaborado no embelezamento das nossas escolas.
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EB
de
Lousado
Programa Caracol
O Programa Caracol é um programa destinado ao ensino básico que pretende dar aos alunos a oportunidade de participarem na apresentação de um espetáculo teatral.
Uma equipa do Ensemble (Sociedade de Atores-unidade de investigação e produção teatral, e formação contínua de atores) deslocou-se à nossa escola e preparou com a turma L2B, no dia 28 de fevereiro, e em colaboração com a professora
Cristina Rodrigues, em duas sessões, um espetáculo teatral especialmente desenhado para este programa.
Depois, numa terceira e última sessão, a turma, ajudada pelos profissionais do Ensemble, apresentou a peça aos alunos
das outras turmas da escola.
Foi uma atividade diferente daquelas a que os alunos estão habituados e que os enriqueceu ao nível da responsabilidade
e autonomia, e também da partilha de tarefas. Os restantes alunos adoraram ver os seus colegas encarnar os diferentes
personagens da peça.
Parabéns aos alunos da turma L2B!

Daniel Completo
José Fanha
No dia 1 de março, os alunos da EB1 de Lousado foram
brindados com a presença do escritor José Fanha, acompanhado do autor e cantor Daniel Completo, que divulgaram o seu mais recente trabalho “Estrelas e Estrelinhas
- Este mundo anda às voltinhas”, uma obra dirigida aos
mais pequenos, onde as rimas dançam e brincam.
Esta apresentação proporcionou belos momentos de
poesia e muita música, e contou com a calorosa participação dos alunos.
Os alunos experimentaram um momento inesquecível em
que a leitura e a música se aliançaram, numa simbiose
harmoniosa de poesia e movimento.
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ateliês

ateliê de ilustração
ateliê de escrita criativa

O

s alunos da turma L4A criaram uma história com o

afamado escritor Pedro Chagas Freitas. Para ilustrar essa
fantástica história, frequentaram um ateliê de ilustração com
a ilustradora Gabriela Sotto Mayor.
Neste ateliê, realizado em várias sessões, houve muito trabalho, alegria e imaginação. Os alunos deram asas à sua
criatividade e surgiram trabalhos fantásticos que tornaram a
história ainda mais encantadora.

P

ara incentivar o prazer pela escrita, a nossa esco-

la recebeu uma vez mais o escritor Pedro Chagas Freitas!
Já foram desenvolvidas várias sessões na turma L4A com
estímulos diversos em que os alunos percorreram um caminho que vai das palavras e ideias soltas até aos textos mais
estruturados, com o objetivo de criar pequenas histórias e
manter sempre acesa a chama criativa. Com estas sessões,
criou-se uma história, que será compilada num livro com outras histórias de outras escolas do concelho.
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Marta Pinto
escritora famalicense
primeiro livro editado I Emigração

Os alunos da turma L4B dirigiram-se à biblioteca de Lousado, no dia oito de março, onde se encontraram com a
escritora famalicense, Marta Pinto.
Esta apresentou-lhes o seu primeiro livro editado, intitulado ‘Emigração’. A autora falou-lhes da obra, respondeu
a algumas perguntas dos alunos e autografou livros.
Foi um momento interessante, em que os alunos tiveram a oportunidade de conhecer uma escritora conterrânea.
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no Arquivo Alberto Sampaio
estimular a leitura
e promover o interesse
pela imprensa escrita

N

o dia 2 de março, os alunos da

turma L4B deslocaram-se ao Arquivo
Alberto Sampaio para participar na atividade ‘Brincar aos jornalistas’.
Esta atividade, cujo objetivo é estimular a leitura e promover o interesse pela
imprensa escrita, permitiu aos alunos
compor as páginas de um jornal, feito a partir de recortes e colagens de
notícias e imagens selecionadas em
jornais e revistas.
Os alunos trabalharam, em grupo, e
fingiram ser jornalistas. Pesquisaram,
selecionaram algumas notícias que
depois juntaram para formar o “Jornal
de Lousado”.
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semana da leitura

gravação de audiolivros

N

a semana de 5 a 9 de março, comemorou-se a "Semana da Leitura" e, nesse âmbito, foram várias as atividades realizadas.
Iniciámos a semana a “Saborear os livros”. Ilustrámos desenhos relacionados com as histórias de que mais gostámos e, a meio da semana, gravámos histórias e com elas
tentámos fazer audiolivros.
A leitura e a consolidação dos hábitos de leitura são também fatores importantes do êxito escolar, por isso, desafiámos pais, encarregados de educação, avós, tios, tias...a
entrar nas nossas salas e a ler uma história.
Esta atividade pretendeu ser, acima de tudo, um incentivo à leitura, num contexto emocional agradável, cheio de
afetos.

Que Bom! Bom! Bernardino!
Os alunos da turma L3A, no dia treze de março, foram visitar o Museu Bernardino Machado
que se situa no centro da cidade de Vila Nova de Famalicão, no antigo Palacete do Barão da
Trovisqueira, para participar na oficina «Que Bom! Bom! Bernardino!».
Nesta atividade, os alunos fabricaram símbolos identitários em chocolate deste que foi um
dos Presidentes da República Portuguesa: o bigode, a cartola e a bengala, prosseguindo
depois com a visita guiada ao Museu Bernardino Machado.
Foi uma atividade docinha e de grande valor cultural.
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dia do pai

dia do agrupamento
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dia da mãe

Comemorou-se na Escola de Lousado, a 19 de março, mais um
Dia do Pai. Todos os pais foram convidados e puderam usufruir
deste momento com os seus filhos em atividades livres. Estiveram espalhados pelo espaço escolar, sempre com um enorme
sorriso de felicidade no rosto, a brincar às mais diversas atividades: desenhar-se num painel, tirar fotos e jogar futebol, pais
contra filhos.
Para finalizar, os alunos presentearam os pais com uma prenda
que elaboraram para este dia.
Fica aqui a nota de agradecimento a todos os pais que estiveram
presentes e àqueles que se esforçaram muito para partilhar este
momento com os seus filhos.
Foi uma tarde muito diferente e divertida para todos!

Decorreu, no dia 23 de março, o Dia do Agrupamento. Foi um
dia de grande animação para os alunos do quarto ano, que no
próximo ano ingressarão no segundo ciclo.
As atividades foram preparadas e realizadas pelos vários departamentos curriculares. Incluíram atividades de desporto, de física, química, música... Houve também diversos concursos.
Foi um momento de aprendizagem, convívio e diversão.

Dia da Mãe é todos os dias, contudo, quisemos comemorá-lo.
Em Portugal, celebra-se no primeiro domingo do mês de maio,
este ano foi no dia 4!
Esta data serve para reforçar e demonstrar às mães o quanto os
filhos as amam. Neste dia, os filhos costumam oferecer presentes às suas mães e preparam-lhes surpresas, de forma a mostrarem o quanto gostam delas. Foi precisamente o que fizemos!
Preparámos uma prenda e uma bela surpresa e o dia foi brilhante, ficando registado para sempre nos nossos corações.

de iniciação

concertos

didáticos

O

s alunos dos 3.º e 4.º anos de escolaridade, no dia 21 de março, subiram ao palco da
Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão, para
participar no magnífico concerto dinamizado
pelo CCM – Centro de Cultura Musical.
Estas turmas, desde o início do ano letivo que
se encontram a ter aulas de Iniciação Musical,
e, neste concerto, com o professor Filipe Silva
que os acompanha nesta disciplina, mostraram
o quanto já aprenderam nas suas aulas.
Ver o empenho, o esforço e a alegria dos alunos, quando subiram ao palco, encheu-nos, e
certamente a qualquer pai, de orgulho.
A orquestra tocou lindamente, e os alunos, conduzidos pelo seu maestro, deram um toque de
magia a toda a atuação.
Estão de parabéns todos os envolvidos neste
projeto, pois o resultado final foi extraordinário.

N

o dia 17 de abril, os alunos do quarto ano,
foram ao CCM (Centro de Cultura Musical), em
Santo Tirso, assistir a um magnífico espetáculo
de música no qual se fizeram ouvir vários instrumentos musicais.
Conheceram a família das cordas, a família do
sopro e a da percussão, entre outras.
Tiveram a oportunidade de ver alunos do CCM
e de outras escolas tocar os mais variados instrumentos e aprenderam a identificá-los. No
final, todos os instrumentos ganharam vida na
orquestra.
Foi uma tarde fantástica!
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Após as sessões de sensibilização, realizadas de forma lúdico-pedagógica pela Comissão de Proteção de Crianças
e Jovens em todas as turmas da Escola Básica n.º1/JI de
Ribeirão, os alunos do 4.º ano, no dia 16 de abril, vestiram a
“farda” e efetuaram uma Operação STOP, na companhia de
elementos da GNR.
Os automobilistas, que transitaram nessa manhã pela avenida Rio Veirão, foram abordados pelos “Pequenos Agentes” que distribuíram folhetos informativos e sensibilizaram
para esta temática.
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agir hoje
para salvar amanhã
Para divulgar o “Mês da Prevenção de Maus Tratos na Infância”, técnicas da Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens (CPCJ) e um elemento da Guarda Nacional Republicana (GNR) dirigiram-se à escola e informaram os alunos sobre esta temática, tornando-os conhecedores de
situações que afetam o seu desenvolvimento e bem-estar.
As necessidades das crianças, os direitos e os maus tratos
físicos, psicológicos ou de negligência foram os temas abordados nesta atividade.
Como conclusão desta ação de sensibilização, formou-se
um “Laço Humano” com todos os alunos. Deste modo simples e tão afetivo, desejamos que as crianças cresçam num
ambiente saudável e carinhoso.

mês
da prevenção
de maus tratos
na infância

“A desflorestação”
reciclagem
no Polo da Biblioteca de Ribeirão

sensibilizar e apelar ao dever cívico dos alunos,
promovendo atitudes e comportamentos
para a construção de um futuro promissor

No âmbito do tema “A desflorestação”, no dia 11 de abril, os
alunos das turmas RIB1C e RIB 4D, da Escola Básica n.º 1
de Ribeirão, realizaram uma atividade sobre a reciclagem no
Polo da Biblioteca de Ribeirão.
Esta atividade permitiu realçar a importância que a separação do lixo no dia-a-dia tem para o nosso Planeta. A sessão
foi dinamizada pela empresa Resinorte e teve como objetivo
principal sensibilizar e apelar ao dever cívico dos alunos, promovendo atitudes e comportamentos para a construção de
um futuro promissor.
Todos os envolvidos participaram com bastante motivação e
revelaram ter aprendido um pouco mais sobre o tema.

primavera

Dia da Poesia
Turma RIB 1 B
Mesmo sem o brilho do sol, que tarda
em aparecer, a turma do 1B celebrou,
no dia 21 de março, a chegada da primavera e o Dia da Poesia.
Logo pela manhã, depois de uma
longa conversa sobre a importância
da floresta para a nossas vidas e os
perigos que esta está a atravessar, os
alunos resolveram construir uma pequena floresta na sala de aula. Montaram pequenas árvores e, em cada
copa, em modo de poesia, mostravam
que, sem a árvore, não podemos viver
e que, vivida com poesia, a vida
tem mais sabor.
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no Parque da Devesa
A turma Sap4 realizou uma visita de estudo ao Parque
da Devesa, mais propriamente à Casa do Território, com o
objetivo de conhecer melhor o património histórico-cultural
de Vila Nova de Famalicão.
Os alunos viram um filme sobre os vários museus e casas
de museu.

atividade da família

na casa
museu Soledade Malvar

Tal como todos os anos, o corpo docente da EB/JI de Sa- As turmas Sap1 e Sap2 da EB/JI de Sapugal realizaram

pugal lançou um desafio às famílias dos alunos de toda a
escola. Esta iniciativa visa estreitar laços familiares e envolver as famílias num trabalho da escola. Assim, o tema deste
ano é: jardins recicláveis.
Todos os alunos e suas famílias puseram mãos à obra e em
casa trabalham na elaboração de um jardim. Os primeiros
trabalhos já começaram a chegar e são simplesmente fabulosos.

uma visita de estudo à Casa Museu Soledade Malvar em
Famalicão. Os alunos foram transportados pelo autocarro
gentilmente cedido pela autarquia. Os alunos da turma de
2.º ano elaboraram fantoches de dedos e os da turma de
1.º ano tiveram oportunidade de usufruir de um ateliê de
desenho, desenvolvendo técnicas de desenho e pintura. As
senhoras técnicas que monitorizaram esta atividade estão
de parabéns, pois foram super eficientes e simpáticas.

sessão sobre nutrição

na biblioteca municipal

O

s alunos da EB/JI de Sapugal em Fradelos assistiram
a uma palestra intitulada: “Descodificador de Rótulos”, promovida pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.
As nutricionistas, Dra. Ana e Dra. Cecília, explicaram aos
alunos a importância de conhecer a composição e validade
de todos os nossos alimentos.
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O

s alunos das turmas SAP3 e SAP4 visitaram a Biblioteca Municipal (Pólo de Ribeirão), como complemento da visita anterior à Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco. As
técnicas Dulce e Paula tiveram a amabilidade de convidar a
escola para um workshop de expressão plástica. Os alunos
elaboraram máscaras emotivas e levaram-nas para casa.
Foi uma atividade espetacular!

atividade da família

sessão sobre nutrição

na casa
Museu Soledade Malvar

na biblioteca municipal
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five o’clock tea

N

os dias 28 de fevereiro e 1 de março, os alunos dos
3.º e 4.º anos da EB/JI de Sapugal participaram no refinado
hábito inglês, five o’clock tea.
Trata-se de uma tradição com origem portuguesa. No século XVII, D. Catarina de Bragança, filha de D. João IV,
casou-se com o Rei Charles II e “exportou” esta prática
para Inglaterra, tendo sido bastante apreciada e adotada
pela corte britânica.
A atividade foi realizada em contexto sala de aula e tratou-se
de um momento em que os alunos puderam vivenciar, pela
primeira vez, o reconhecido hábito inglês. Os alunos tiveram
ainda a possibilidade de contactar com a cultura inglesa,
através de uma apresentação digital que retratou algumas
das tradições, símbolos e landmarks do Reino Unido.
Esta atividade foi dinamizada pelo teacher, Nuno Fonseca.
Well done!

uma visita muito especial

N

o passado dia 1 de março, a escola teve o prazer de receber

uma visita muito especial: o escritor José Fanha e Daniel Completo
que nos brindaram com uma alegria contagiante.
Apesar de estar um dia muito chuvoso e friorento, o calor que se sentia no polivalente da escola era muito.
Super animados, alunos, professores e assistentes operacionais assistiram a um verdadeiro espetáculo!
Super animados, alunos, professores e

O escritor cantava canções acompanhadas de guitarra.

assistentes operacionais assistiram a um

No fim, ainda houve tempo para uma sessão de autógrafos das obras:

verdadeiro espetáculo!

O Baile do Bê à Bá e Estrelas e Estrelinhas, da autoria do escritor.
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N

a freguesia de Fradelos todos vivem com muita inten-

sidade esta festa e a escola não é exceção. Durante toda
a semana, prepararam-se as máscaras, as danças e foram
feitas as decorações na escola toda!

carnaval

Dia 9 de fevereiro, logo pela manhã, alunos e professores
mascarados desfilaram pelas ruas de Fradelos, numa grande algazarra, ao som de um carro da Associação de Pais
que entoava músicas de carnaval. As pessoas assistiam e
atiravam serpentinas e confétis. De tarde, a festa continuou
no Jardim de Infância onde se realizou o Baile de Máscaras.

Mais um prémio para a Escola de Valdossos

A

Escola de Valdossos ficou classificada em 1.º lugar no

passatempo “Máscaras de Carnaval”, promovido pela Porto
Editora.
Este prémio é dedicado a toda a comunidade escolar e a
todos os alunos desta escola.
Na sequência desta nossa participação, iremos receber na
nossa escola, no 3.º período, os autores do projeto TOP e a
sua banda, para um concerto animado.
Foi com grande satisfação e orgulho que a nossa escola
recebeu mais um merecido PRÉMIO!
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E

dia da mulher

ste dia foi muito especial na EB/JI de Sapugal!
Os alunos ofereceram flores, chocolates e escreveram bilhetinhos amorosos às meninas.
Os alunos do Jardim de Infância ofereceram leques coloridos
às meninas e senhoras. Ainda houve tempo para danças e uma
peça de teatro da turma de 1.º ano, na biblioteca da escola.

N

dia da árvore

a EB/JI de Sapugal comemorou-se o Dia da Árvore.
Todos os alunos assistiram a um filme de sensibilização sobre
a prevenção de incêndios e sobre florestação.
As turmas da pré, dos 1.º e 2.º anos plantaram girassóis com
a ajuda dos seus professores. Os alunos das turmas de 3.º e
4º anos arranjaram a horta pedagógica existente na escola.
A horta da escola foi alargada com novas culturas: coentros,
rabanetes, alface e repolho. Também fizeram uma pequena
estufa de plantas aromáticas.

A

dia do livro

escola comemorou, com pompa e circunstância, o Dia do
Livro!
No dia 23 de abril, os alunos da EB/JI de Sapugal dedicaram
muito do seu tempo a fazer exposições sobre os seus livros
preferidos! Na biblioteca, pesquisaram na Internet a biografia
e bibliografia de vários autores. Os alunos da Sap4 visitaram
ainda a Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco em Famalicão.

E

dia da mãe

ste dia foi festejado com muito amor e alegria. Os alunos
de 1.º ciclo elaboraram prendas para as suas mães e escreveram poemas repletos de carinho.
Durante o dia, todas as mães foram convidadas a visitar os
seus filhotes na escola.
No Jardim de Infância da EB/JI de Sapugal, os alunos prepararam, com as suas Educadoras, uma festa surpresa. Dedicaram músicas às suas mamãs, comeram bolo e fizeram yoga ao
som de música relaxante.
Todos se esforçaram para ser um dia especial, pois mãe há
só uma!
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N

os dias 5, 6, 7, 8 e 9 de março, os alunos participaram ativamente na Sema-

na da Leitura. Trata-se de uma tradição anual no nosso Agrupamento. Diariamente
os alunos leram histórias, declamaram poemas, entoaram lengalengas, adivinhas e
trava línguas e apresentaram peças de teatro. Na quinta feira, dia 8, a escola toda
participou na atividade que decorreu a nível de Concelho, “Famalicão a Ler”.
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R

ealizou-se, no passado dia 4 de maio, a primeira Prova de Aferição de

Expressões para todos os alunos de 2.º ano. A prova consistia em vários exercícios físicos, de ginástica e jogos orientados, bem como atividades de expressão
dramática e plástica.
A professora Laurinda Malta organizou os espaços destinados à realização das
Provas de Aferição. A escola contou ainda com a preciosa ajuda do Agrupamen-

to que cedeu materiais, como o banco sueco e colchões e ainda com a Associação de Pais que ofereceu os coletes e materiais de expressão plástica para os
alunos e auxiliou os professores na preparação desta prova que correu como o
esperado, bem. As próximas provas realizar-se-ão ainda em maio e também em
junho.

provas
de
aferição
2018
de 2.º
ano
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na biblioteca...
No dia 26 de abril, para comemorar o Dia do Livro, os alunos
dos 3.º e 4.º anos da escola de Valdossos-Fradelos foram à
biblioteca Camilo Castelo Branco, polo de Ribeirão, para participarem na apresentação e divulgação do livro “Dom Caracol e o senhor Aranhão”, do autor, Dr. Agostinho Fernandes.
Foi com muita atenção e entusiasmo que os alunos ouviram
este escritor famalicense. Ficaram encantados com tudo o
que ele lhes contou não só sobre as histórias que escreveu e
que tenciona ainda escrever, mas também com a sua história
de vida.
Esta atividade revelou-se pertinente e enriquecedora, pois os
alunos ouviram vivências do autor que os ajudam a adquirir
conhecimentos sobre o mundo que os rodeia.
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visita de estudo
N

o âmbito do projeto escolar “Conhecer a nossa Terra”, os alunos dos 3.º e 4.º anos realizaram uma visita de estudo a
duas indústrias do grupo Transfradelos – Tec Pellets e PA Biomassa, empresas relacionadas com a silvicultura.
Na Tec Pellets, observaram o processamento das pellets a partir da madeira, muito utilizado nos aquecimentos das casas.
Na PA Biomassa, descobriram que esta empresa utiliza os restos oriundos da natureza, paus, folhas, cascas de pinheiro,
para produzir energia elétrica.
Esta visita de estudo foi muito enriquecedora e pertinente, pois adquiriram muitos conhecimentos.

conhecer indústrias de Fradelos
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alunos em Aveiro
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Os alunos da EB1/JI de Valdossos fizeram uma visita de estudo
à cidade de Aveiro.
À saída de Fradelos, o dia estava chuvoso, mas posteriormente o
sol começou a brilhar e o dia ficou maravilhoso.
As crianças absorviam tudo o que as rodeava, observando os
monumentos da cidade e encantados com a ria.
Começaram por observar as salinas ouvindo a explicação da
guia. Contactaram diretamente com o sal manifestando admiração pelo seu processo da evaporação.
Seguiu-se uma viagem de moliceiro pelos canais da ria acompanhada da explicação da guia sobre tudo o que observavam.
Após o almoço, foram à Costa Nova observar as casas típicas e a
via propriamente dita, enquanto saboreavam um delicioso gelado
e provavam os ovos-moles.
Os alunos adoraram a visita de estudo e divertiram-se imenso!
Foi uma visita pertinente e de aquisição de conhecimentos pedagógicos.
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ESCRIBO

m a ni a s
Encontramo-nos na reta final do ano letivo e o Escribomanias continua a sua caminhada no mundo
da escrita.
Seguem-se alguns dos textos elaborados em
contexto de Oficina de Escrita.
Boas leituras!

a sociedade atual
N

a sociedade atual, as diferenças sociais são um tema
que é pouco falado, mas que está presente no nosso dia-a-dia: “ricos” têm o rótulo de ricos e “pobres” têm rótulo de
pobres. Contudo, são iguais.
Será que sim? Será que não? Na nossa opinião, as diferenças sociais notam-se imenso, mas, para muita gente, é um
assunto irrelevante.
A nosso ver, as pessoas designadas ricas autoconsideramse superiores aos pobres a nível mental, social e económico. No entanto, os pobres dão mais valor a uns simples
chinelos. E com este pensamento, os menos beneficiados
mostram-se mais humildes e honestos.
Em contrapartida, existem sempre pessoas com mais possibilidades económicas que ajudam, com bens materiais e
alimentos os mais desfavorecidos. Porém, achamos que
também existem “pobres” que não aceitam uma mão amiga
e entram no mundo do crime.
Portanto, no nosso ponto de vista, as diferenças sociais
são, e serão, um problema no mundo, mas podem ser minimizadas com o voluntariado.
7.ºG | texto de opinião
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ler
N

a minha opinião, ler é importante, pois aprendemos vocabulário novo, damos menos erros a escrever, e podemos
aprender coisas novas sobre o mundo.
Normalmente, as pessoas que leem muito costumam passar muito tempo em bibliotecas, levam um livro consigo para todo
o lado, leem em qualquer momento, e às vezes tendem a rir ou a chorar enquanto leem.
Quando leio, imagino-me dentro do livro a viver uma aventura, seja a lutar com piratas, ou a viajar no tempo. Consigo imaginar qualquer coisa quando tenho um livro nas mãos.
Há pessoas que dizem que ler é para antissociais e ‘totós’ que não sabem fazer mais nada. Mas eu não concordo. Ler pode
ser para qualquer pessoa, desde que ela goste do livro que lê.
7.ºG | texto de opinião

a rapariga unicórnio
A

Catarina Lowndes é uma youtuber portuguesa, mais conhecida por Sea3po. Com apenas 19 anos, já é adorada por
todo o mundo.
Sea3po é uma rapariga elegante e alta. O seu cabelo é rosa e azul. Tem olhos castanhos avelã. Os seus lábios são delicados e vermelhinhos como as cerejas. A sua cara é oval e o seu nariz é pequeno e redondo. Ela é muito simpática, divertida, agitada, determinada, hesitante, delicada, viva, gentil e um pouco preguiçosa, apesar de ser mais rápida do que uma
preguiça. Ela gosta muito de unicórnios, glitter e slime.
A Sea3po é uma pessoa muito guerreira, pois conseguiu ultrapassar todo o mal que lhe fizeram (bullying) com um sorriso
na cara.
Quando a vejo no YouTube fico sempre mais motivada para viver a vida e seguir os meus sonhos, pois ela é um grande
exemplo.
8.º ano | texto narrativo

Sexta-feira, 10 de julho de 1942

Q

uerido diário,

Tenho esperança de te poder confiar tudo como nunca confiara antes a ninguém e espero que sejas uma fonte de conforto
e de apoio.
Vou começar por me apresentar: chamo-me Anne Frank, tenho 13 anos, nasci em Frankfurt-am-Main, na Alemanha, no
seio de uma família judaica. Em 1933, após a tomada de poder pelos nazis, os meus pais decidiram partir para Amesterdão, na Holanda.
Por causa dos nazis, tivemos de nos esconder. Estamos num anexo secreto, que fica nas traseiras da empresa do meu
pai (“Otto Frank”). Fugindo à regra temos várias divisões muito juntas e pequenas. A entrada do anexo está escondida com
uma estante de livros, de modo a que as escadas não sejam visíveis para o esconderijo. Para além da nossa família, estão
mais quatro judeus: Hermam e Auguste Van Pels com o seu filho Peter e um amigo muito próximo.
Para a nossa sobrevivência, temos quatro funcionários da empresa do meu pai, mas posso dizer-te que não simpatizo com
nenhum deles.
Estava tão entretida que nem reparei nas horas a passar, já são nove da noite e até agora ouvi alguns tiros. Confesso que
estão a amedrontar-me. Duvido que consiga dormir, pois é a minha primeira noite no anexo, mas vou tentar.

Tua, Anne
8.º ano | texto narrativo (autobiográfico)
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clube de

TEATRO
“Saibamos todos que o trabalho
é lindo, se realizado com prazer e
com amor.”
Assim cantavam as personagens da peça de José Régio, intitulada “Sonho duma véspera de exame”, apresentada pelo Clube de Teatro “Duques e Cenas”, no dia
24 de abril, no âmbito da Mostra de Teatro de Vila Nova
de Famalicão.
Efetivamente, após vários meses de atividade intensa
dedicada à memorização do texto, à interpretação das
personagens, ao jogo da movimentação em cena e à
confeção do guarda-roupa, os pequenos atores apresentaram o seu projeto no grande palco da Casa das
Artes de uma forma fluída e animada, “transportando”
os espetadores para o reino da fantasia e deixando-os
encantados com o seu desempenho.
Participaram vinte e seis alunos (do quinto ao oitavo
anos de escolaridade). Todos se esmeraram na preparação e na apresentação desta peça, realizando um trabalho de equipa excecional, quer no que se refere ao
processo criativo, quer no que diz respeito à orientação
dos mais inexperientes.
Contou-se com a colaboração preciosa dos professores
Helena Silva e Horácio Andrade que proporcionaram
acompanhamento musical em vários momentos, contribuindo, assim, para dar mais vida à fantasia. Aqui fica
um grande agradecimento aos dois!
No final da atuação, o público, que enchia quase por
completo o grande auditório, aplaudiu de pé o desempenho dos “pequenos/grandes” atores, deixando-os com
um brilho especial no olhar e orgulhosos do seu trabalho, levando-os a concluir que vale a pena o esforço, que
vale a pena a dedicação a um projeto, sobretudo se este
for “realizado com prazer e com amor.”
Lurdes Oliveira | Clube de Teatro
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mostra de teatro escolar

S

pisar o palco

ão longas horas de preparação e, de repente, ali estamos nós, a ansiar pelas luzes do palco.
Depois o humor muda: os sorrisos passam a suspiros e a vontade de atuar passa a dores de barriga.
A ansiedade é contagiante, pois aproxima-se a hora. Vestem-se as personagens e as roupas. Últimos retoques e aparecem
as “borboletas na barriga”.
Está tudo pronto? Claro que não! Faltam as perguntas: Onde vamos ficar? E que gestos fazer? E como falar? Tantas dúvidas e poucas respostas, talvez ninguém saiba as respostas ou está demasiado nervoso para falar.
E chegou a hora! As cortinas abrem-se e nós estamos ali a observar aquele mar de gente. As luzes batem na nossa cara
e sentimo-nos pequeninos a ser observados por centenas de olhos.
Tudo corre bem, quer dizer, quase tudo, há sempre erros. Mas o importante é que nos divertimos.
No final, entramos novamente em palco para sermos aplaudidos. Sentimo-nos orgulhosos e verificamos que todo o nosso
esforço valeu a pena. Somos aplaudidos com sorrisos, enquanto fazemos vénias um bocado desajeitadas.
O teatro tem sido uma experiência de aprendizagem. Desenvolvemos várias capacidades tais como: falar em público e
respeitar o trabalho dos outros. Na minha opinião, a melhor parte do teatro é podermos ser outras pessoas.
Ana Andrade | 7.ºA
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desporto
escolar

atletas em destaque no atletismo
Corta-mato

Daniel Carrasco | 6.ºG
Apurado para o corta-mato nacional, com o 3.º lugar obtido no
corta-mato regional, realizado em Guimarães.
Obteve um excelente 4.º lugar no corta-mato nacional que se
realizou no Algarve.

Mega Sprinter
Gabriel Maia | 9.ºE

Obteve um excecional 3.º lugar no Mega Sprinter nacional que
se realizou em Lisboa.
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educação visual
atividade com a turma RIB 4.ºB

N

o âmbito do projeto “Quarto Ano a Crescer”, os alunos da
turma RIB4.ºB do Centro Escolar deste Agrupamento deslocaram-se à Escola Básica de Ribeirão, para realizarem uma
atividade na disciplina de Educação Visual, proposta pela professora Rosa Maria Portela. Tiveram a colaboração dos alunos
do 8.ºD.
Elaboraram uma embalagem para colocar doçarias da Páscoa, tendo aplicado as técnicas: reprodução do desenho, recorte, dobragem, colagem e pintura a lápis de cor.
Todos os intervenientes se empenharam e conviveram intensivamente.

projeto
4.º ano a
crescer
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eTWINNING
project

64

http://galoaquinta.blogspot.pt

E

stá a decorrer na
nossa escola um projeto
eTWINNING, subordinado ao
tema WEAR, TASTE, MAKE,
DANCE,
ADMIRE
OUR
WONDERFUL HERITAGE.
Os alunos a quem se destina
são os alunos do 5.º A, que
estão a trabalhar com o projeto juntamente com a sua
professora Maria das Dores
Marques.
Irá ser dado destaque ao Galo
de Barcelos, que faz parte da
nossa herança cultural com
projeção além-fronteiras. Os
alunos envolvidos estão, neste momento, a pesquisar a
simbologia do galo (honestidade, integridade, confiança
e honra) e a sua lenda.
Irá ser realizada uma visita de
estudo à cidade de Barcelos
em finais de maio. Além de
poderem visitar uma olaria
típica da região, os alunos terão oportunidade de visitar diversos pontos da cidade onde
o galo, em tamanho grande, é
atração turística.
Além do nosso país, estão
envolvidas neste projeto escolas da Itália, Turquia, Jordânia e Bulgária.

projeto
serviço
de
educação
psicologia
e
financeira
orientação
A

turma 6.ºG participou, durante
este ano letivo, no Projeto de Educação Financeira “No poupar está o
ganho”, promovido pela Fundação Dr.
António Cupertino de Miranda, com o
objetivo de promover as literacias financeiras.
Este projeto procura transmitir aos
alunos conhecimentos de educação financeira para que estes se consciencializem da importância do dinheiro
e possam adquirir competências que
lhes permitam a tomada de decisões
corretas e assertivas. Desta forma,
estamos a prepará-los para que se
tornem, no futuro, consumidores conscientes e responsáveis.
Os alunos tiveram oportunidade de visitar o Museu Papel Moeda, na Fundação Cupertino de Miranda, durante o
mês de fevereiro, no Porto (juntamente com a turma 6.ºB), assim como acederam a uma plataforma e-learning,
que disponibilizou todos os conteúdos
programáticos adequados ao 2.º ciclo e de acordo com o Referencial de
Educação Financeira, aprovado pelo
Ministério da Educação. Também participaram na eliminatória online da 2.ª
edição das Olimpíadas Financeiras,
que se realizou no dia 14 de março.

no poupar está o ganho

65

clube
de

ferromodelismo

em manutenção
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formação
para alunos

suporte básico de vida

O

grupo disciplinar de Ciências Naturais do 3.º Ciclo, em articulação com os Bombeiros Voluntários de Famalicão, dinamizou, no
dia 15 de fevereiro, uma formação no âmbito do “Suporte Básico
de Vida”, dirigida aos alunos do nono ano de escolaridade. Esta
teve como objetivo sensibilizar os alunos para a importância do
conhecimento das manobras de suporte básico de vida no socorro
às vítimas em Paragem Cardiorrespiratória, uma vez que o fator
tempo é determinante para o aumento da taxa de sobrevivência.
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I Ciclo de

cinema e
educação

A

68

O cinema é uma importante
ferramenta educativa e que
deve ser utilizada em articulação com o currículo.

http://www.nos.uminho.pt

divulgação do cinema português junto das crianças e dos jovens é uma das prioridades estratégicas do Plano Nacional de Cinema, que, deste modo, procura contribuir para um dos princípios
constantes do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória: a base humanista em que a escola deve assentar, que,
neste caso, se concretiza na necessidade de elevar os padrões de
consumo e as vivências culturais dos jovens portugueses.
Foi imbuído deste espírito que o centro de formação de Famalicão
promoveu esta iniciativa. O desafio lançado aos docentes foi ver,
comentar e definir propostas de aplicação didática a propósito de
um conjunto de filmes representativos da história do cinema.
A sessão de abertura contou com a presença da Dra.Elsa Mendes, coordenadora do Plano Nacional de Cinema, que mostrou
a importância do cinema como ferramenta educativa usada em
articulação com o currículo.
Esta ação visa a implementação de estratégias diferenciadas e
potenciadoras do sucesso e de melhores desempenhos educativos, envolvendo um maior contacto com a arte do cinema.
Vítor Ribeiro, fundador do Cineclube de Joane e grande impulsionador do gosto pela arte do cinema, realçou a importância de
uma educação para o cinema que estimule o debate em torno
de conceitos estéticos, artísticos e cinematográficos, bem como a
divulgação de obras marcantes e mobilizadoras de competências
pedagógicas.
Carla Araújo, diretora da Biblioteca Municipal, referiu que a partilha de experiências, ideias e sugestões é fundamental nos tempos
de hoje e que compete à escola explorar a capacidade do cinema
enquanto mobilizador do sentido crítico, filosófico e artístico.
A diretora do Centro de Formação, Aurora Marques, mostrou a
sua satisfação com a criação deste primeiro ciclo de cinema e
educação que, pela temática e caráter inovador, será do agrado
de todos.

serviço de
projeto
psicologia e
OPMUSA
orientação

observação de pares multidisciplinares

a partilha de um quarteto

O

silêncio sobre o trabalho de sala de aula, o individualismo de porta fechada, o assumir solitário da excelência pedagógica, a sobrevalorização oculta do saber científico em detrimento do saber pedagógico são, sem dúvida, entraves da
melhoria das práticas dos professores e da consequente promoção e qualificação do sucesso escolar dos alunos.
O quarteto assumiu o projeto OPMUSA como uma oportunidade para observar e ser observado, conhecer e partilhar experiências, estratégias e dinâmicas pedagógicas, para refletir criticamente sobre as mesmas de forma contextualizada e,
a partir da reflexão colaborativa, as transformar, reformular e melhorar. O crescimento e o desenvolvimento profissional
sustentável dos professores é um desafio, assumindo a partilha de práticas, o trabalho colaborativo e a reflexão crítica
entre pares um papel preponderante.
Se o Agrupamento de Escolas, através de diferentes projetos e dinâmicas promove e impulsiona o trabalho colaborativo
entre docentes numa mesma sala de aula, possibilitando uma observação de pares, que inovação trouxe o OPMUSA?
Uma observação de pares multidisciplinar, voluntária e intencional! Esta observação colaborativa, sendo multidisciplinar,
oferece oportunidade aos docentes de centrarem a sua observação, análise e reflexão, não nas competências e práticas
do domínio científico dos seus pares, mas nas suas competências e práticas do domínio pedagógico.
Criaram-se e definiram-se novas sensibilidades pedagógicas. Diferentes perspetivas de gestão comportamental dos alunos, dinâmicas distintas e criativas de promoção do trabalho colaborativo entre alunos, formas e instrumentos de avaliação
formativa diversificadas foram partilhadas, questionadas e refletidas de forma construtiva. Descobriram-se nestas diferenças oportunidades inigualáveis de formação pedagógica docente e crescimento profissional.
António Matos | Eunice Carvalhal
Raquel Azevedo | Vítor Mesquita
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SPO
serviço de
psicologia e orientação

programa

Ser jovem é fixe
N

o dia 7 de maio, pelas 18h30, no Polivalente
da Escola Básica de Ribeirão, decorreu, no âmbito do Programa “Ser Jovem é Fixe”, um Desfile
de Moda protagonizado pelos nossos alunos e
utentes da Casa Santa Maria, do Centro Social e
Paroquial de Ribeirão.
A referida iniciativa partiu do convite da Comissão Social InterFreguesias (CSIF) de Fradelos,
Ribeirão e Vilarinho das Cambas e o Contrato
Local de Desenvolvimento Social (CLDS 3G), em
articulação com a Direção e o Serviço de Psicologia e Orientação do Agrupamento de Escolas
de Ribeirão.
A atividade teve como objetivo global trabalhar
com os jovens a questão do saber estar (apresentação, imagem, aceitação social).
O desfile contou com a preciosa colaboração das
Empresas AAC Têxteis, Teresa F, Dynamik, Forcab e ALLProduções que desde já agradecemos.
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sessão de sensibilização

prevenção da
toxicodependência
N

o dia 9 de março, no auditório da Escola Básica de Ribei-

rão, os diretores de turma e os representantes dos encarregados de educação de cada uma das turmas do 3.º ciclo tiveram
a oportunidade de assistir a uma sessão de sensibilização
subordinada ao tema “Prevenção da Toxicodependência”.
A referida iniciativa partiu da articualção do Serviço de Psicologia e Orientação do Agrupamento com a Escola Segura, inserida no âmbito da Comissão Social InterFreguesias (CSIF)
Fradelos, Ribeirão e Vilarinho das Cambas.
Pretendeu-se com esta iniciativa alertar e informar para o
aparecimento de novas substâncias psicoativas, bem como
a identificação precoce de sinais inerentes ao mesmo (atitudes, comportamentos, manifestações).
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textos
diversos
Do
abr aço que
sem pr e m e deste,
Quer ida Am iga Ivone,
com o o de hoje,
nasceu isto:

D

espedi,
os sentidos que já não m e falavam ,
cor tei os m em br os que não m e levav am .
Estou,
sim plesm ente aqui,
com o um candeeir o a gás,
no tem po desse tem po da eletr icidade gr atui ta,
sem o juízo de per ceber quem m e am a,
no Am or,
que am a o m eu Am or,
sem a língua
que tr aduz o r uído de todos os m eus s i l ênc i os .
Estou sim plesm ente aqui,
e agor a,
finalm ente,
e segur am ente,
podes pegar em m im ,
já que te ocupo na ar r ecadação da noi te,
e apenas m inguei,
com o um apr endiz de poem a por fazer.
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LuA

eu sonhava ser astronauta
Q

uando eu era pequeno, eu e o meu pai, nas noites de verão, sentávamo-nos na varanda a olhar o céu.
Era fascinante o brilho das estrelas na imensidão da noite! A lua encantava-me pela sua beleza e proximidade. Por vezes,
firmava-me na esperança de ver algum movimento como se lá habitasse alguém, pois achava-a muito parecida com a
Terra.
Eu sonhava que, um dia, usaria um fato de astronauta e faria uma viagem de muitos anos em poucas horas, numa nave
espacial.
Imaginava-me a explorar todo o Universo! Poderia, então, descobrir o que eram os buracos que eu via na Lua, pular de
estrela em estrela como se atravessasse um riacho saltando de pedra em pedra, ver de perto as estrelas cadentes que
mais parecem fogo de artifício e voar preso à cauda da ursa maior como se se tratasse de um papagaio de papel.
Através das disciplinas de Ciências Naturais e Físico-Química, já desvendei alguns dos meus enigmas espaciais. No entanto, continuo a olhar para o céu e a achar o espaço mágico e misterioso!
Agora, ao som da minha guitarra, vou cantarolando «Eu queria se astronauta» dos Xutos e Pontapés e continuo a sonhar…
Ricardo Reis | 7.ºA

Catarina e Costa
C

N

um belo dia
Vi a Maria e o Albano,
Era linda a melodia
Que tocavam no piano.
Estava no parque a brincar
Quando ouvi um cão a ladrar.
Pensava que era feroz,
Mas afinal era veloz.

atarina caminhava
pelo campo com a sua cadela
cor de rosa.
O seu cabelo castanho,
com caracóis,
circulava pelo ar,
cheirando a chocolate.
Aquele cheiro cativou
um conjunto de curiosos
que se aproximaram.
- Como te chamas? - questionaram eles.
- Catarina. E vocês? - quis saber ela.
- Costa, Carlos, Camila e Carlota.
O Costa ficou tão encantado
com tal beleza que a convidou,
carinhosamente,
para ir ao cinema.
Combinaram depois
fazer um piquenique
numa noite clara e calma
à beira do castelo.
Enamorados, deitaram-se
na relva e olharam para o céu.
Cativados por aquele
momento mágico,
juraram ficar juntos
para sempre.

Estava no jardim
A comer um pudim.
Vi o meu amigo a passar
E decidi partilhar.
Ana Vitória Borges | 5.ºB

A

minha mãe é bonita
Como uma flor!
Quando ela sorri, o mundo
Fica com mais cor.
Gustavo Barradas | 5.ºB

E

u faço o pino
E a cambalhota
Ao mesmo
Tempo.
Sem parar,
Salto e danço
Alegre como o dia!
5.ºG

Eduarda Costa | 5.ºB
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textos
diversos
o P e o poeta
O

poeta pegou nas palavras
para fazer poesia.
Pensou, pensou, pensou
e parou na letra P.
- Podes parar de pensar?- perguntou a pantera,
pulando pelo prado da planície.
Veio um pirilampo
e fez-se luz
no pensamento do poeta.
- Ah! Já sei! - exclamou o pensador.
Vou pôr os animais a trabalhar:
o pato e o panda vão patinar;
o porco e o pinguim
praticarão ping-pong;
o papagaio e o pavão
desfilarão na passerelle;
o peixe-espada e o papa-formigas
serão espadachins profissionais;
o perú e a pulga
confecionarão pastéis.
- Mas que poema problemático !!!
Como é que é possível tudo isto?
Ser poeta é bem mais difícil
do que ser um matemático.
5.ºB
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carta à família
Ribeirão, 7 de março de 2018
Querida família,
Faço-vos informar que estou de plena saúde, satisfeitíssimo e realizado em termos pessoais. Porém, cheio de saudades
daqueles que amo.
Espero, no momento em que estiverdes a ler esta carta, estar já no meu destino.
Como sabeis, desde que parti, tinha o desejo de chegar à Austrália. Espero ser o primeiro a conseguir fazê-lo através do
Oceano Glacial Ártico e passando por todas as ilhas do Pacífico.
Sabei que já passei pelos locais mais inóspitos do mundo, apesar de, também, ter passado por alguns dos mais visitados:
desde o Kremlin à Grande Muralha da China.
Podeis até achar estranho, mas fiquei apaixonado por Myanmar. Presenciei aquela que é uma das maiores situações problemáticas a nível mundial, atualmente.
Estive na linha da frente, ajudando as crianças, vítimas de perseguições e repressões violentíssimas, apenas porque são
de uma religião diferente.
A verdade é que saí de lá um homem diferente, mudado, mais dedicado aos outros e menos importado com as coisas materiais. Os sorrisos e os olhares inocentes daquelas crianças mudaram por completo a minha vida para sempre.
Despeço-me de vós, com o desejo de poder ver-vos brevemente.
Até já e um beijo enorme do vosso,
Ricardo
Ricardo Costa | 9.ºE

A

s Anas comem bananas.

pensamento

A Ariana brinca com a Mariana.
A Beatriz já foi a Paris.
Os Daniéis fazem pastéis.
O Gabriel desenha no papel.

Por favor, para um pouco.
Pensa profundamente na
paz do planeta.

O Gustavo colheu um cravo.
O João apanhou um escaldão.
A Lara é irmã da Clara.
O Leonardo quer um leopardo.
A Margarida veste roupa colorida.
O Maurício viu o fogo-de-artifício.
A Vitória contou uma história.

Ana Vitória Borges | 5.ºB
Beatriz Ribeiro | 5.ºB
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ENGLIS H

4

You
deforestation
D

eforestation, clearance, or clearing is the removal
of a forest or stand of trees where the land is thereafter
converted to a non-forest use. Examples of deforestation
include conversion of forestland to farms, ranches, or urban use. The most concentrated deforestation occurs in
tropical rainforests. About 30 percent of Earth’s land surface is covered by forests.
The main causes of deforestation are: fires; acid rain e
cutting down of trees for civil construction and filling of
dam reservoirs.
With the disappearance of the forest mass, the land is
unprotected and when heavy rain falls, it loses the humus, the layer that makes it fertile. Then the living beings
that live in it die. Without them their predators would die
too.
The main consequences of deforestation are: weak global warming; diminution of biodiversity; excessive loss
of plants and animals; modification of the Earth’s crust;
emission of carbon dioxide into the atmosphere.
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Ana Figueiredo | Beatriz Rocha
Joana Fernandes | Tatiana Loureiro
8.ºC

parque da devesa

around the world…in Portugal
N

ews from our county;
The municipality of Vila Nova de Famalicão wants to significantly reduce paper consumption in the municipality, sensitizing
all citizens to a more environmentally friendly attitude. In this sense, it has just launched another campaign to join the electronic invoice for water, sanitation and waste services.
The third campaign to adopt trees took place on April 14, between 9:00 a.m. and 1:00 p.m., in Paços do Concelho. After
having been canceled twice, due to adverse weather conditions, the initiative took place in Paços do Concelho. Here, famalicenses will be able to adopt, free of charge, 3 of 12 species of native trees and shrubs to plant at home.
The campaign is part of the project “25 thousand trees for 2025”, not forgetting the 5 thousand trees already planted. The
main goal of this municipal project is the rehabilitation of approximately 25 hectares of the county territory by planting 25,000
autochthone trees and shrubs in urban areas, rural areas, along water lines and in hills and mountains.
The famalicenses will be able to choose among the following species of trees: abruary, rosemary, lavender, holly, oak, cherry tree, lemon verbena, laurel, wild apple tree, strawberry tree, olive tree and heather.

		

Ana Ferreira | Beatriz Santos
Bernardo Santos | Diana Olaio
Maria Silva | Renata Andrade
8.ºC

77

F
L E
Français
Langue
Étrangère

je ne sais pas
Pour célébrer l’amour et la Saint-Valentin, la classe de 4ème C a interprété la
chanson “Je ne sais pas”, composée par
leur professeur de français.
Un moment plein de magie!

Quand je me réveille, je pense à toi
Mais j’ouvre les yeux et tu n’es pas là.
Tu n’es pas là, ah, ah, ah, ça je sais
Je sais que tu m’aimes pas…
Mais pourquoi, a-a-a-a?
Pourquoi tu m’aimes pas?
Écoute-moi a-a-a-a!
Pourquoi tu m’aimes pas?
Ça je ne sais pas, ah, ah, ah, ah, ah, ah

Mon amour et mon cœur, tu es mon seul trésor
Qui habite loin de moi et comme ça on se verra pas
se verra pas, ah, ah, ah, ah ça je sais
Je sais que tu m’aimes pas
Mais pourquoi, a-a-a-a?
Pourquoi tu m’aimes pas?
Écoute-moi a-a-a-a!
Pourquoi tu m’aimes pas?
Ça je ne sais pas
ah, ah, ah, ah, ah, ah.
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espanhol

E

l 23 de marzo fue el día de la escuela.
Hemos recibido los ninõs del cuarto curso de primaria
y lo hemos pasado bomba. Los alumnos de la asignatura de Español han presentado a los niños dos
canciones: “Soy una taza” y “Chindolelé”.
Todo el espacio de la actividad estaba adornado con
trabajos hechos por todos los alumnos de nuestro
insti.
La alegría era contagiante y es sempre bueno compartir estos momentos felices.
!Enhorabuena a todos los chicos participantes!
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APS no XXXIV ProfMat
A

Associação de Professores de Matemática (APM) promoveu o XXXIV ProfMat - Encontro Nacional de Professores de
Matemática que se realizou em Almada.
Este encontro é, sem dúvida, uma referência nacional e um espaço privilegiado para a troca e partilha de experiências,
reflexões e conhecimentos.
Do programa fizeram parte momentos de apresentação e reflexão sobre os projetos já a decorrer, em escolas que abraçaram a experiência-piloto, no âmbito da Flexibilização Curricular, espaços para discutir e analisar temas de diferentes eixos
temáticos que se articulam com os currículos da matemática, dinâmicas e estratégias quer curriculares quer pedagógicas.
O ProfMat deste ano contou com a presença do senhor Secretário de Estado, João Costa, que integrou um painel plenário
sobre o tema Flexibilização curricular – olhares diferentes sobre um futuro comum.
APS foi apresentado num Simpósio de Comunicações que pretendia divulgar experiências, trabalhos, investigações ou
outras intervenções de relevância na educação matemática. A comunicação foi apresentada por um grupo de alunos, tendo
a Diretora deste Agrupamento, Elsa Carneiro, e a professora Raquel Azevedo participado na discussão do mesmo.
A Presidente da APM, Lurdes Figueiral, acompanhou esta comunicação elogiando a presença dos alunos no encontro, algo
de inovador e, sem dúvida, muito interessante para os participantes.

C a n g u r u
Matemático
sem Fronteiras
80

A

Associação Canguru Matemático sem Fronteiras é uma associação
de caráter internacional que reúne personalidades do mundo da matemática de 55 países. O seu objetivo é promover a divulgação da matemática elementar por todos os meios ao seu alcance e, em particular,
pela organização anual do Concurso Canguru Matemático sem Fronteiras, que tem lugar no mesmo dia em todos os países participantes.
Em Portugal, a organização do Concurso “Canguru Matemático” está a
cargo da Universidade de Coimbra. O Agrupamento de Escolas de Ribeirão participou nas categorias Mini-Escolar II, Mini-Escolar III, Escolar,
Benjamin e Cadete, com um total de 144 alunos.

patrocínios
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