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O dia 16 de novembro 

foi instituído pela ONU 

(Organização das Na-

ções Unidas) como o 

Dia Internacional para a 

Tolerância. Esta é uma 

das muitas medidas da 

ONU no combate à into-

lerância e não aceitação 

da diversidade cultural.

 Para falarmos do tema aglutinador da Revista do nosso Agrupamento, 
tivemos a preocupação de consultar o conceito e encontrámos que a palavra 
vem do latim “tolerare” que significa “suportar”, “aceitar”. A tolerância é o ato 
de indulgência ou condescendência perante algo que não se quer ou que não se 
pode impedir.

 Ficámos a saber que o dia 16 de novembro foi instituído pela ONU 
(Organização das Nações Unidas) como o Dia Internacional para a Tolerância. 
Esta foi uma das muitas medidas da ONU no combate à intolerância e não 
aceitação da diversidade cultural.
 Para nós, pessoas, que vivemos em sociedade: na escola, na família, no 
grupo de amigos, a tolerância deverá ser uma atitude fundamental, ou seja, 
deverá fazer parte de todos nós. 

 Uma pessoa tolerante normalmente aceita diferentes opiniões ou 
comportamentos diferentes daqueles estabelecidos pelo seu meio social. A 
este tipo de tolerância denomina-se “tolerância social”. 

 Não podemos deixar de lembrar Gandhi quando este afirma que “a lei de 
ouro do comportamento é a tolerância mútua, já que nunca pensaremos todos 
da mesma maneira, já que nunca veremos senão uma parte da verdade e sob 
ângulos diversos”. 
Saliente-se ainda que a tolerância deve dizer respeito às pessoas e não aos atos 
das pessoas. A grande arte é saber corrigir a tempo, oportunamente, abrindo 
uma porta, sem esmagar a pessoa mas ajudando-a a superar o erro. 

 Atrevemo-nos a dizer que a tolerância é um atributo dos fortes e não dos 
fracos. Só se constrói a tolerância quando se constrói primeiro a capacidade 
de compreender as limitações dos outros. A tolerância produz estabilidade no 
campo da energia emocional. 

 Agora que iniciamos um novo ano, aproveitamos para desejar a toda a 
Comunidade Educativa que o ano de 2016 seja um ano repleto de saúde, de 
sucesso e que todos nós sejamos cada vez mais tolerantes com o próximo.   

EDITORIAL

A Diretora - Elsa Carneiro

A   T O L E R Â N C I A

http://ptjornal.com/3-dezembro-dia-internacional-da-pessoa-deficiencia-12680
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PROJETO DE APOIO À AVALIAÇÃO DO SUCESSO ACADÉMICO 
PAASA

 

 
Agrupamento Escolas de Ribeirão 

Avaliação Interna                          
 

 

 

 
 

PROJETO DE APOIO À AVALIAÇÃO DO SUCESSO ACADÉMICO - PAASA 

 
 

 AVALIAR O SUCESSO ACADÉMICO – PORQUÊ? 

 

“A autoavaliação tem carácter obrigatório, desenvolve-se em permanência…” - Lei n.º 31/2002 de 20 

de Dezembro. O nosso Agrupamento sentiu necessidade de medir a eficácia dos resultados internos e 

externos, de forma contínua e sistemática, apoiando-se na metodologia e nos instrumentos sustentados 

pelo PAASA. Este projeto, bem como o conjunto dos instrumentos utilizados, permite identificar os 

problemas e pontos fortes de cada escola, regular as aprendizagens dos alunos e delinear estratégias para 

superar as suas fragilidades. A metodologia de recolha de dados envolve e implica todos os docentes no 

processo de avaliação do sucesso académico. 

 
 

 IMPLEMENTAÇÃO 

No final do primeiro período, cada docente participou na recolha de dados do sucesso académico 

relativos à sua disciplina / turma. Coube ao docente Titular de turma / Diretor de turma / Secretário a 

compilação destes dados no instrumento de recolha. Estes dados foram enviados à equipa de coordenação 

PAASA que faz o seu tratamento e envia ao Agrupamento os instrumentos para análise dos resultados. 

No início do 2.º período cada Departamento / docente recebe os instrumentos para proceder à 

avaliação do sucesso académico dos seus alunos. 

 
 

A Equipa de Avaliação Interna 

Foi publicada, em Diário da República, 2.ª série – 
n.º2 de 5 de janeiro de 2016, uma Menção de Lou-
vor à ex-diretora do Agrupamento de Escolas de 
Ribeirão, professora Iolanda Antónia Mendes An-
drade Sampaio Sobral Torres, que se aposentou no 
final do ano letivo 2013/2014. 
Foi diretora deste agrupamento durante muitos 
anos, tendo exercido a sua função com elevado 
sentido de responsabilidade, eficácia, profissiona-
lismo e lealdade.  

Em nome de toda a Comunidade Educativa, dese-
jamos-lhe as maiores felicidades pessoais.

A diretora - Elsa Carneiro

Menção de Louvor à ex-diretora Iolanda Sobral Torres CLUBE DE FERROMODELISMO
Agrupamento de Escolas de Ribeirão

Ano novo – novos projetos e nova equipa!

Começaram as atividades do nosso clube! 
Com a presença de alguns membros e vários 
candidatos, reuniu assim este grupo de cola-
boradores para preparar o plano de atividade 
do ano letivo 2015/2016. Brevemente daremos 
conta da versão definitiva.

Visita ao Encontro de Módulos em Ruílhe

No passado dia 10 de outubro, alguns membros do 
nosso clube de Ferromodelismo deslocaram-se à Junta 
de Freguesia de Ruílhe para mais um dos encontros de 
módulos promovido pelo Núcleo de Módulos do Norte. 
Com muita excitação e uma extensa cobertura fotográfi-
ca, a visita permitiu ver algumas relíquias da CP em mo-
vimento e apreciar a técnica de construção dos diferentes 
módulos. Está já prevista uma nova deslocação ao próxi-
mo encontro que se realizará no Núcleo Museológico de 
Lousado em data a definir.

Alguns membros do nosso clube puderam visitar, no 
passado dia 7 de novembro, a loja da MINITREM em Ma-
tosinhos. Aproveitaram para adquirir alguns materiais em 
falta para a construção da nossa maquete, recolher al-
guns catálogos (o Natal está à porta!) e para verem algu-
mas das maravilhas expostas na loja. 

Visita à MINITREM

As novidades foram rapidamente preparadas e enri-
quecem já o nosso projeto. Nova lista de necessidades 
encontra-se já a ser preparada, no sentido de chegar ao 
fim do primeiro período com muitos progressos.

Natal cheio de prendas!

Foi com enorme satisfação que alguns dos 
nossos membros se deslocaram, no passa-
do dia 27 de novembro, à empresa FERESPE. 
Aguardava-os um recheado cabaz de natal, 
cheio de magníficas peças. 

Os membros aproveitam este espaço para 
agradecer novamente esta oferta à FERESPE e 
ao seu CEO, o Engenheiro Jorge Casais.

IN LOCO
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Na nossa escola, E.B. 1/J.I. de Barranhas, 
o dia 16 de outubro foi um dia especial. Come-
morou-se o Dia Mundial da Alimentação e fo-
ram várias as atividades em que participámos 
ao longo desse dia.

Na parte da manhã, assistimos a apresen-
tações interativas sobre a alimentação e cantámos algumas canções, que nos sensibilizaram para a necessidade de 
praticarmos uma alimentação saudável, baseada na “Roda dos Alimentos”. 

Na parte da tarde, tivemos oportunidade de fazer uma espetada de frutas variadas, que foi muito apreciada por to-
dos nós. Também ajudámos a cozinheira a confecionar o delicioso doce de abóbora, para ser posteriormente vendido 
a um preço simbólico na nossa feirinha de S. Martinho. 

Foi um dia muito interessante, pois aprendemos que a forma como nos alimentamos tem uma influência deter-
minante, não só no nosso estado de saúde, como em todas as atividades diárias, sejam elas intelectuais ou físicas.

Dia Mundial da Alimentação na E.B.1/J.I. de Barranhas

No dia trinta de outubro, fizemos a des-
folhada na nossa escola.

Logo pela manhã, um agricultor com o 
seu trator encheu o recinto escolar de es-
pigas. 

Os alunos e os pais, à medida que che-
gavam, ficavam agradavelmente surpreen-
didos por encontrarem o recreio daquela 
forma, tão belo!...

O sol brilhava e mais douradas pareciam 
as espigas. Vestimo-nos a rigor e começá-
mos a nossa desfolhada, ao som da concer-
tina. 

Todos, miúdos e graúdos, se deliciaram 
a desfolhar as espigas e a dar abraços e bei-
jinhos, quando aparecia o milho-rei.

No fim, dançámos e cantámos canções 
populares.

Obrigado a todos por nos terem propor-
cionado uma atividade tão divertida!

Desfolhada na E.B.1/J.I. de Sapugal

Os Amiguinhos da E.B.1/J.I. de Sapugal

No dia 16 de outubro, na Escola Básica de 
Valdossos, comemorou-se o Dia Mundial da Ali-
mentação. 

Os alunos, professores e assistentes opera-
cionais deste estabelecimento de ensino confe-
cionaram espetadas de fruta e um sumo natural 
com as melancias da horta biológica da escola. 
Os alunos saborearam, com grande entusiasmo, 
as espetadas e o sumo e mostraram-se muito 
satisfeitos e com vontade de experimentar em 
casa com os pais. 

Para terminar este dia festivo, realizou-se 

uma palestra destinada a toda a comunidade 
educativa subordinada ao tema “Alimentação 
Saudável e o poder das Plantas”, promovida 
pela dietista da Câmara Municipal de Vila Nova 
de Famalicão e pela nutricionista da empresa 
Gertal. Também foi dado a conhecer o Projeto 
Escolar “O Poder das Plantas e a Magia do Cas-
telo” aliado ao “Empreendedorismo – Ter Ideias 
Para Mudar A Nossa Escola”.

Toda a comunidade educativa mostrou bas-
tante recetividade e colaborou com muito empe-
nho nesta atividade. 

Dia Mundial da Alimentação ne escola de Sapugal

No dia dezasseis de ou-
tubro, os alunos desta 

escola foram brindados com 
inúmeras atividades para a co-
memoração deste dia.

Com a ajuda das Técnicas 
da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Famalicão, participá-
mos na “Gincana dos Alimen-
tos”.

Fizemos vários jogos sobre 
os alimentos e os grupos que 
constituem a Roda dos Alimen-
tos.

Lemos livros, ouvimos histó-
rias e aprendemos tudo sobre 
as regras de uma alimentação 
saudável.

Os Amiguinhos 
da Escola de Sapugal

Dia Mundial da Alimentação ne escola de Valdossos

IN LOCO
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Festa dos avós

Jardim de Infância de Sapugal

No âmbito do Dia Mundial da Música, a Associação de 
Pais desta escola convidou uma cantora e um guitarrista 
de música clássica da Escola de Música de Fradelos.

Estes animaram a nossa escola, entoando belas me-
lodias e todos, miúdos e graúdos, acompanharam com 
entusiasmo este evento. Foi uma alegria!

A todos agradecemos este maravilhoso espetáculo.

Música na E.B.1/J.I. de Sapugal

Os Amiguinhos da E.B.1/J.I. de Sapugal

No dia 16 de outubro, as crianças do Jardim de Infân-
cia de Sapugal (Fradelos) convidaram os seus avós para 
uma pequena festa. Esta iniciativa teve muita recetividade 
da parte dos avós e muito empenho dos meninos que os 
receberam com enorme alegria. Nos dias que antecede-
ram a comemoração, as crianças planearam fazer uma 
cestinha de vitaminas para oferecer aos convidados, já 
que esta festa foi celebrada no Dia da Alimentação. Nesse 
dia, os avós, em conjunto com os netos,  puderam pintar, 
modelar e desenhar frutas para compor a cesta gigante 
de vitaminas. 

Sendo os avós uma fonte de afetos e de apoio muito 
importante para os netos, o Jardim de Infância, com este 
pequeno evento, quis proporcionar a todos um momento 
agradável, lúdico e mostrar-lhes o quanto são importan-
tes.

Homenagem aos idosos da nossa Terra

Na terça-feira, dia 27 outubro, os 

alunos de Educação Especial deslo-

caram-se ao lar de idosos de Santa 

Ana. 

Foram recebidos com uma peça 

teatral apresentada pelos residentes 

do referido lar. Por sua vez, os alu-

nos da Educação Especial tiveram a 

oportunidade de mostrar os seus do-

tes musicais. 

Estabeleceu-se um convívio salu-

tar e harmonioso entre os alunos e 

os residentes desta instituição em 

que as diferenças de idade não se fi-

zeram sentir. 

Educação Especial
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Dia da Bruxas

O Dia das Bruxas, ou Halloween, é cele-
brado anualmente na noite de 31 de outubro. 
Os símbolos deste dia são as abóboras, as 
bruxas, as aranhas, os morcegos e as velas, 
entre outros. O Dia das Bruxas é celebrado um 
pouco por todo o mundo, sendo uma data es-
pecial em países como os Estados Unidos da 
América, Irlanda, Canadá e Reino Unido. Por-
tugal não tem uma tradição tão forte neste dia 
como estes países.

No nosso país, também se celebra o Hallo-
ween. As crianças e jovens saem à rua para fa-
zer travessuras. Na nossa instituição, no dia 30 
de outubro, também tivemos um dia diferente, 
com muitas travessuras e algumas doçuras!...
As crianças vieram caraterizadas a rigor para 
este dia entusiasmante que contou com diver-
sas atividades e onde não faltou a diversão das 
bruxinhas, dos vampiros, dos esqueletos e dos 
fantasmas.

Ser criança é viver na fantasia e na imagi-
nação!

Jardim de Infância de Barranhas - Vilarinho das Cambas

No passado dia 30 de outubro, a Associação de Pais 
da Escola de Sapugal preparou-nos um dia inesquecível. 
Construiu uma Casa Assombrada no nosso polivalente.

Esta casa era surpreendente! Tinha teias de aranha, 
caixas com gelatina, coelhos, baratas, morcegos, ratos, 
fantasmas, abóboras iluminadas e muitos ruídos estra-
nhos. Estar nesta Casa Assombrada foi deveras assusta-
dor e, ao mesmo tempo, divertido! Tivemos experiências 
verdadeiramente arrepiantes…

Pela noite dentro, continuou a festa na Casa Assom-
brada. 

Foi uma grande animação!...

Casa Assombrada

Viagem pelo Património Cultural

Na manhã de 5 de novembro, as turmas dos 
1.º e 2.º  anos da E.B. 1 de Sapugal participa-
ram na atividade "Maletas Pedagógicas" – Mu-
seu Ferroviário de Lousado. 

A Dra. Cecília apresentou-nos a evolução 
do meio de transporte - o comboio. Fizemos 
uma viagem imaginária do Porto à cidade de 
Lisboa.

Adorámos esta iniciativa e colaborámos de 
forma entusiástica! Ficou a promessa de visi-
tarmos o museu, para usar o passaporte que 
nos ofereceram.

Os Amiguinhos 
dos 1.º e 2.º anos 
da Escola de Sapugal

O Lupinhas
veio à E.B.1 de Sapugal

É verdade. Foi uma agradável surpresa! 
O Lupinhas veio à E.B.1 de Sapugal e sur-
preendeu os alunos das turmas dos primei-
ro e segundo anos.

 Veio falar do seu projeto – Crescer a 
Brincar. Este projeto vai ajudar os alunos 
a crescer de uma forma saudável, respei-
tando as regras de convivência.

 Adorámos a surpresa! Volta sempre 
Lupinhas!

Notícias da E.B.1 de Sapugal

Os Amiguinhos 
dos 1.º e 2.º anos 

da Escola de Sapugal
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Quadros de Valor e de Excelência 
Cerimónia de entrega de prémios

Pelas 21 horas do dia 6 de novembro, o polivalente 
da Escola Sede do Agrupamento de Escolas de 

Ribeirão (Escola Básica) foi pequeno para acolher todos 
quantos quiseram estar presentes para premiar o sucesso 
daqueles que, com a sua conduta e o seu trabalho, têm a 
honra de pertencer aos Quadros de Valor e de Excelên-
cia. Estes Quadros são organizados em cada ano letivo e 
destinam-se a divulgar o reconhecimento de atitudes e de 
resultados escolares dos alunos dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos 
do Ensino Básico que tenham evidenciado valor e exce-
lência nos domínios cognitivo, cultural, social, desportivo 
ou artístico.

No Agrupamento Escolas de Ribeirão, no ano letivo 
2014/2015, entraram 34 alunos para o Quadro de Valor e 
84 alunos para o Quadro de Excelência. A todos os alu-
nos, suas famílias e professores que, graças ao seu esfor-
ço, empenho e sentido de responsabilidade, contribuíram 
para que este momento acontecesse, o nosso bem-haja.

No seu discurso de abertura, a Diretora do Agrupamen-
to salientou alguns aspetos importantes. Destacamos os 
seguintes: “Agradecemos, de modo particular, às Empre-
sas FERESPE e CONTINENTAL MABOR que quiseram 
associar-se a este evento, entregando prémios aos alu-
nos que se destacaram deste grupo que aqui se encontra 
(4.º, 6.º e 9.º anos). Como é do conhecimento de todos, o 
mérito destes alunos não se deve a uma capacidade ina-
ta, mas sim a um conjunto de valores e de talentos que se 
desenvolveram com muito trabalho, dedicação, entrega, 
persistência e esforço. Não podemos deixar de realçar o 
papel que desempenharam os diferentes agentes educati-
vos (assistentes operacionais e assistentes técnicos) que 
mobilizam todos os recursos necessários para que estas 
crianças e jovens se sintam bem integrados na escola. 

Os pais e encarregados de educação que proporcio-
naram aos seus filhos e educandos um ambiente acolhe-
dor, que sempre valorizaram a escola, influenciando, as-
sim, uma relação sadia entre os alunos e o processo de 

ensino-aprendizagem. Os parceiros des-
te Agrupamento de Escolas, nomeada-
mente, autarquia, associações de pais e 
encarregados de educação, associações 
culturais e empresas, com destaque para 
FERESPE e CONTINENTAL MABOR 
continuam a exercer um papel prepon-
derante para o sucesso dos alunos, pois, 
pelos recursos humanos e materiais que 
disponibilizam, possibilitam a dinamiza-
ção de atividades que contribuem para a 
formação de jovens responsáveis, prepa-
rados para responderem à complexidade 
dos problemas que terão de enfrentar, ao 
longo da vida. Destacamos o trabalho dos 
professores que, de forma entusiástica e 
otimista, souberam inspirar estas crian-
ças e jovens, ajudando-os a descobrir e 
a apropriar-se do seu próprio talento e 

potencialidades. (...) Felicito todos estes alunos que vão 
receber o prémio, o que é motivo de orgulho para toda a 
comunidade educativa”.

Neste evento esteve presente, em representação do 
Município, o Dr. Leonel Rocha, Vereador da Educação, 
Conhecimento e Empreendedorismo que, no seu discur-
so de encerramento, salientou a importância de todos os 
intervenientes, ressalvando o papel importantíssimo dos 
docentes no êxito dos alunos.

Esta atividade foi organizada pelos coordenadores de 
diretores de turma/titulares de turma com a colaboração 
da Direção do Agrupamento. Muito contribuíram também 
para o sucesso deste evento o Clube de Música, a equipa 
da Biblioteca e todos os professores, assistentes opera-
cionais e técnicos que colaboraram com esta atividade.

Esperamos que este acontecimento sirva de incentivo 
para que este ano letivo muitos mais alunos sejam reco-
nhecidos pela sua Excelência e pelo seu Valor.

Os alunos da escola de Valdos-
sos festejaram o magusto no 

dia 11 de novembro, no recreio da esco-
la. Começaram o dia com canções, pin-
turas alusivas ao magusto e escrita de 
provérbios sobre o dia de S. Martinho. 

Este ano, o magusto foi diferente, 
porque tivemos a presença de dois as-
sadores de castanhas com carrinhos à 
moda antiga e um insuflável. Estas sur-
presas foram oferta da Associação de 
Pais da escola. As castanhas estavam 
quentinhas e boas, o sumo de laranja 
natural saboroso e o sol lindo e radio-
so... Foi um autêntico verão de S. Mar-
tinho!

O MAGUSTO na Escola de Valdossos
Os Alunos do 3.º ano

A Escola Básica/Jardim de Infância de 
Barranhas promoveu, no dia 13 de novem-
bro, a Festa das Colheitas, com o apoio da 
Associação de Pais e de todos os Encar-
regados de Educação. Os alunos tiveram 
oportunidade de transformar as mesas 
de sala de aula em bancas de venda de 
produtos da horta, frutos da época, bolos 
caseiros, compotas, plantas, mel, ovos… 
colocar o avental, arregaçar as mangas e 
pôr em prática alguns dos conteúdos tra-
balhados ao longo do ano, especialmente 
na área da matemática, como vendedores. 

Neste evento foi possível conviver e sa-
borear um bom café, enquanto se adqui-
riam os produtos angariados.

A tarde culminou com um magusto en-
tre toda a comunidade educativa. Avós, 
pais e netos puderam partilhar experiên-
cias e tradições comuns nesta época, en-
quanto saboreavam as deliciosas casta-
nhas e o saboroso chouriço assado. 

Foi uma tarde muito agradável, tendo 
sido notória a colaboração, o interesse e o 
empenho de toda a comunidade. 

A Festa das Colheitas na E.B.1/J.I. de Barranhas
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Os alunos do 1.º ano da E.B.1 de Valdosso - 
Fradelos foram descobrindo, através de pistas da-
das pela professora titular da turma, a existência da 
doença Diabetes. Ficaram a saber quais as situa-
ções que podem levar ao surgimento da doença, 
bem como o que fazer para prevenir o seu apareci-
mento. Tomaram uma maior consciência da impor-
tância da prática de exercício físico e da realização 
de uma alimentação saudável, enfatizando-se o 
facto de ser necessário evitar o consumo exces-
sivo de doces e salgados. Compreenderam que a 
Diabetes é uma doença difícil de suportar, mas que 
pode ser controlada. 

No âmbito desta atividade, e tendo por base a 
celebração do Dia Mundial da Diabetes - 14 de no-
vembro, os alunos coloriram e exploraram oralmen-
te desenhos com frases interessantes relacionadas 
com a Diabetes, manifestando preocupação e o de-
sejo de informar os seus familiares e amigos sobre 
os cuidados a terem na prevenção desta doença. 

Descobrindo 
a 

Diabetes

E.B. 1 de Valdossos – Fradelos
(Turma VAL1/1.º ano)

O que é a DIABETES?

A diabetes é uma doença crónica que se caracteriza 
pelo aumento dos níveis de açúcar (glicose) no sangue 
e pela incapacidade do organismo em transformar toda 
a glicose proveniente dos alimentos. À quantidade de 
glicose no sangue chama-se glicemia e quando esta 
aumenta diz-se que o doente está com hiperglicemia.

In http://www.portaldasaude.pt/portal/conteudos/
enciclopedia+da+saude/ministeriosaude/doencas/

doencas+cronicas/diabetes.htm

Dia Mundial da Luta Contra A Sida 

No âmbito do 
Dia Mundial Da Luta 
Contra a Sida, a nos-
sa escola dinamizou 
uma atividade com a 
colaboração da nos-
sa turma - o 9.ºA.

Nós, alunos cola-
boradores do GIAA, 
distribuímos o sím-
bolo representativo 
deste dia aos auxilia-
res de ação educati-
va, alunos e profes-
sores.

Esta atividade foi 
do nosso agrado e 
foi visível a satisfa-
ção sentida de quem 
recebeu o símbolo.

A Equipa de Edu-
cação para a Saúde 
colocou um laço gi-
gante no portão da 
nossa escola e um 
placard no polivalen-
te para sensibilizar 
toda a comunidade 
para esta problemá-
tica. 

Os Alunos do 9.ºA

A Associação de Pais de Vi-
larinho das Cambas, com a cola-
boração da Junta de Freguesia, 
proporcionou a todas as crian-
ças da E.B.1/J.I. de Barranhas a 
oportunidade de assistir ao es-
petáculo “Cinderela, o musical”, 
na Casa das Artes, no passado 
dia 4 de dezembro.

Foi um dia especial em que 
todas as crianças demonstraram 
um enorme entusiasmo e apreço 
ao longo da apresentação. A in-
teração dos atores com o públi-
co foi envolvente e espontânea, 
tornando esta vivência ainda 
mais enriquecedora.

O nosso muito obrigado a to-
dos os intervenientes que nos 
proporcionaram esta experiên-
cia mágica.

Teatro Musical

A Cinderela
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A exposição nasce com o espírito de 
uma proposta pedagógica da disciplina 
de Ciências Naturais – 8.º ano, concebida 
para aprender, sonhar e crescer.

Os alunos do 8.º ano, das turmas C, D 
e F, partilharam e desenvolveram o conhe-
cimento científico, assimilado nas aulas de 
ciências, com os pais e encarregados de 
educação, projetando, em família, uma cé-
lula à sua escolha.

Os projetos revelaram-se didáticos, de 
grande qualidade e inovadores. Todos os 
envolvidos estão de parabéns, pelo rigor e 
eficácia dos seus projetos personalizáveis.

A exposição foi feita na Biblioteca da 
Escola (10 a 17 de novembro) e despertou 
muita curiosidade em toda a comunidade 
educativa. Esta exposição esteve patente 
no átrio das Piscinas Municipais de Ribei-
rão de 17 a 24 de de novembro.

Exposição 

Comemoração do DIA DO NÃO FUMADOR
A equipa de Saúde Escolar 

A equipa de Saúde Escolar não deixou 
passar em branco o “Dia Mundial do Não 
Fumador” e dinamizou atividades com o 
objetivo de sensibilizar a comunidade edu-
cativa para os malefícios do tabaco. Para 
se atingir os objetivos, ao longo da semana 
na aula de Cidadania, os alunos de 7.º ano 
assistiram a um filme “Mais vale é nem co-
meçar” e exploraram a informação de um 
desdobrável alusivo ao tema.

No dia 17 de novembro, com a colabo-
ração de um grupo de alunos da turma A, 
do 9.º ano, divulgaram-se mensagens refe-
rentes aos malefícios do tabaco nas turmas 
de 7.º ano.

Junto à sala do GIAA (Gabinete de Infor-
mação e Apoio ao Aluno), realizou-se uma 
atividade experimental, “A garrafa Fumado-
ra“, para toda a comunidade educativa.

“A célula como unidade básica da biodiversidade”

A exposição nasce com o espírito de caracterizar 
os principais acontecimentos datados da história da 
Terra, temática da disciplina de Ciências Naturais – 
7.º ano. 

Os alunos do 7.º ano, das turmas A e I, partilha-
ram, exploraram e desenvolveram o conhecimento 
científico, assimilado nas aulas de Ciências, com 
os pais e Encarregados de Educação, projetando, 
em família, uma réplica do aparecimento de novas 
espécies referentes ao período geológico atribuído. 
Assim, foi possível criar um Calendário Geológico 
sobre a Evolução da Vida na Terra e estabelecer 
os limites da escala do tempo geológico, conteúdos 
programáticos de Ciências Naturais.

As réplicas dos seres vivos ilustravam com rigor 
os organismos que existiam desde o Pré-Câmbrico 
até à Atualidade. 

Este projeto foi muito didático, de grande quali-
dade e inovador. Todos os envolvidos primaram pelo 
rigor e eficácia nos seus projetos personalizáveis.

A exposição foi feita na Biblioteca da Escola, de 
17 a 24 de novembro, e despertou muita curiosida-
de em toda a comunidade educativa, assim como  
quando esteve patente no átrio das Piscinas Munici-
pais de Ribeirão de 24 de novembro a 2 de dezem-
bro. 

“Evolução da Vida”
Exposição

Os alunos das turmas C, D e F, do oitavo ano, foram 
desafiados pela professora de Ciências Naturais a partici-
par no concurso nacional – Literacia 3D – Ciências, pro-
movido pela Porto Editora, com o propósito de avaliarem 
as suas competências na dimensão do saber Ciência, 
contribuindo assim para o seu desenvolvimento educati-
vo, pessoal e social.

A docente de Ciências Naturais acredita que este de-
safio pelo conhecimento beneficiará os alunos, ajudando-
-os a consolidar as aprendizagens e a elevar os níveis 
de conhecimento num contexto similar ao das avaliações 
internacionais.

Este desafio pelo conhecimento decorre durante este 
ano letivo em três fases – local, distrital e nacional –, com 
base em provas interativas disponibilizadas através da 
plataforma online Escola Virtual. Inscreveram-se mais de 
55.000 estudantes dos 2.º e 3.º ciclos básico, envolvendo 

mais de 460 agrupamentos de todo o país.
A primeira fase realizou-se na nossa escola, no dia 

24 de novembro, para as turmas 8C e 8D e a 26, para a 
turma 8F. 

Todos os alunos sentiram que este concurso foi um 
apelo ao conhecimento, à procura de excelência, não só 
para ganhar, mas também para se confrontar com o de-
safio. No final, todos receberam um Certificado de Parti-
cipação.

Literacia 3D: o desafio pelo conhecimento
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Na escola de Valdos-
sos, a época de Natal teve 
início no dia 4 de dezem-
bro com a ida à Casa das 
Artes - Famalicão, onde 
todos os alunos foram as-
sistir ao musical “A Cinde-
rela”, com a colaboração 
da Associação de Pais.

Os alunos continua-
ram a sentir a magia nata-
lícia, com as bolas de na-
tal, elaboradas por eles e 
pelos pais. A escola ficou 
com um brilho encanta-
dor!

No dia 12 de dezem-
bro, ao abrirem as portas 
à Comunidade, tornou-se 
possível uma aproxima-
ção das famílias à esco-
la. Neste dia, os alunos 
almoçaram uma bela re-
feição que culminou com 
uma deliciosa sobremesa, 
aletria confecionada pela 
empresa Gertral e ofere-
cida a toda a comunidade 
educativa.

Durante toda a tarde, 
decorreu ainda uma Feiri-
nha de Natal, promovida 
e dinamizada pela Asso-
ciação de Pais, onde fo-

ram vendidos produtos da 
Terra, legumes, animais, 
brinquedos e também pro-
dutos elaborados pelos 
alunos das diversas tur-
mas.

Um dos momentos 
mais especiais prendeu-
-se com a chegada do 
Pai Natal. Mais uma vez, 
a Junta de Freguesia ofe-
receu a todos os alunos 
lindos presentes e choco-
lates que os encantaram e 
deliciaram.

Com tantas atividades 
e surpresas, neste dia tão 
divertido, os alunos ainda 
tiveram a oportunidade 
de cantar e dançar, ex-
travasando a sua alegria 
contagiante, muito bem 
ensaiados e afinados pe-
los professores titulares 
e professores das Ativi-
dades de Enriquecimento 
Curricular, na presença de 
todos os pais.

Os alunos e professo-
res da escola de Valdos-
sos agradecem a todos 
os que tornaram possível 
este dia repleto de felici-
dade e magia. 

O Natal na Escola de Valdossos

 Feliz Natal a todos!

Campanha de Natal 2015

A convite da (ACIF) Associação Comercial e Industrial de V. N. de Famalicão, da Câmara Municipal e da Uni-
dade Gestão Centro Urbano, as crianças do Jardim de Infância de Barranhas, em Vilarinho das Cambas, 
deslocaram-se no dia 9 de dezembro à Praça D. Maria II, onde se divertiram no Carrossel e percorreram as 
ruas da cidade no Comboio Turístico.

Também participaram na iniciativa “A Cabana Solidária” na Praça 9 de abril, onde foram oferecer bens 
alimentares para fins sociais. 

A Magia de Natal esteve no ar…
Obrigada pela oportunidade que deram às nossas crianças. Um Feliz Natal para todos nós!

A Educadora - Deolinda Sá

Uma parte significativa dos problemas de aprendiza-
gem dos nossos alunos tem por base a ausência ou uso 
inadequado de métodos de estudo, bem como a inexis-
tência de hábitos de trabalho que favoreçam a aprendi-
zagem. 

Com a finalidade de esclarecer e apontar soluções 
que favoreçam a aprendizagem assertiva dos nossos 
alunos, no dia 15 de dezembro, o Dr. Jorge Humberto, 
Psicólogo do Agrupamento de Escolas de Valongo, dina-
mizou, a convite do Serviço de Psicologia, uma Ação de 
Sensibilização subordinada ao tema “Métodos de Estudo: 
importância e necessidade no sucesso educativo”, para 
os pais e encarregados de educação do Agrupamento de 
Escolas de Ribeirão.

MÉTODOS DE ESTUDO
Importância e necessidade 
no sucesso educativo

A Psicóloga - Dra. Gabriela Pelicano
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O espaço exterior do Jardim de 
Infância de Barranhas - Vilarinho das 
Cambas está devidamente organiza-
do com zonas diversificadas, estimu-
lantes e desafiadoras. Incorporam 
elementos da natureza: terra, água, 
peixes, árvores, flores, folhas, pedras 
areia, que convidam ao movimento e 
à exploração. As crianças crescem 
e aprendem com a natureza e com a 
beleza exterior da nossa escola. 

O desenvolvimento deste projeto 
só foi possível com o apoio da Fa-
mília, Associação de Pais, Junta de 
Freguesia e Câmara Municipal que 
contribuíram, de forma significati-
va, para a sua concretização. Assim, 
queremos deixar expresso o nosso 
reconhecimento a todos os envolvi-
dos.

ESTAMOS TODOS DE PARABÉNS!

“Como está bonita a nossa escola…”

IN LOCO

Fórum de LEITURA

Com o Natal à porta e o terminus do primeiro período 
letivo a marcar a quadra, todos preparámos o melhor 

que pudemos o nosso primeiríssimo encontro de partilhas de 
leitura deste ano letivo! Os alunos nervosos, as professoras 
atarefadas sem mãos a medir para que tudo corresse bem e as 
funcionárias da Biblioteca, serenas e tranquilas, a preparar o 
espaço onde todos nós nos pudéssemos sentir bem. 

O almoço para alguns, nesta sexta-feira, 11 de dezembro, 
foi rápido, pois às treze horas e trinta e cinco minutos começava 
o nosso encontro! E assim foi! Durante cerca de duas horas, 
desfilaram perante o olhar orgulhoso das professoras um rol de 
experiências de leitura que mostraram a enorme variedade de 
escolhas em função das idades, dos gostos e das memórias de 
cada um! E dizemos variedade, também, porque este encontro 
contou com a presença da Diretora e do Vice-Diretor do nosso 
Agrupamento, professora Elsa Carneiro e professor António 
Matos, que nos mostraram não só o lado útil dos livros, vistos 
como ferramentas de trabalho, mas também o lado emotivo 
porque evocativo das memórias da infância! 

Todos eles, pequenos leitores do quarto ano até aos 
finalistas do nono ano, passando por todos aqueles que 
quiseram dar a conhecer o que os emociona, souberam arrancar 
elogios e palmas aos presentes! Mas, nessa sexta-feira, dia 
11 de dezembro, os aplausos não reconheceram apenas a 
importância dos livros. Eles reconheceram, também, o talento 
musical inegável dos nossos alunos da turma F do oitavo ano 
do Curso Básico de Música que nos presentearam com uma 
execução perfeita de algumas peças que eles prepararam com 
esmero e afinco. 

Por isso, a todos os envolvidos neste Fórum de Leitura, 
queremos manifestar o nosso agradecimento e orgulho! 

As Professoras dinamizadoras
Isabel Rodrigues e Mónica Oliveira
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No decorrer do 1.º período, a turma 6.ºA trabalhou a obra Pedro Alecrim de António 
Mota, obra de Educação Literária, em contexto de apoio ao estudo (desenvolvimento). 
Destas aulas resultaram atividades muito interessantes e de qualidade. Para além 
da pesquisa biobibliográfica e do resumo da obra, os alunos apresentaram imensas 
propostas, das quais destaco:

•  jogo da árvore (neste jogo os elementos do grupo colocaram uma árvore no 
placard e fizeram perguntas  sobre cada capítulo. Se acertassem, tinham direito a 
colocar na copa da árvore uma cereja vermelha, se errassem, a cereja a colocar era 
murcha); 

•  teatro de marionetas (os alunos criaram um pequeno texto e dramatizaram-no);
•  descrição física e psicológica de todos ao personagens, assim como a origem da 

localidade Pragal);
•  questionários de escolha múltipla com um puzzle, que era construído à medida 

que iam acertando;
•  alteração do final da história;
•  realização de cartas entre o Pedro e o Nicolau na altura do Natal.

6ºA - Educação Literária
A Professora - Ana Paula Pinto
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A tolerância

 TOLERAR é um sinónimo de perdoar. 

Durante a vida, vamos ter que tolerar muitas coisas. Por exemplo, eu tolero o meu irmão que é mais novo do 
que eu. Um dia ele estragou-me um jogo de dinossauros de que eu gostava muito. Eu tive de o perdoar e percebi 
que estava a tolerar o meu irmão.

Às vezes também tenho de tolerar a minha família, quando os meus pais se enganam e não o aceitam ou quan-
do o meu irmão mais novo vai a um lugar comigo que não conhece e anda sempre à minha beira, porque tem medo 
de se perder.

Os professores também têm que me tolerar, quando eu digo coisas erradas e insisto que são verdadeiras.
Para mim, tolerar é uma virtude!

Francisco Reis, 4.º ano - E.B.1 de Sapugal

Escola Básica n.º1/J.I. de Ribeirão/4.ºB

TEMA AGLUTINADOR

Escola Básica n.º1/J.I. de Ribeirão/4.ºB

A tolerância

TOLERÂNCIA
substantivo feminino
1. Condescendência ou indulgência para com aquilo que não se quer ou não se pode impedir.
2. Boa disposição dos que ouvem com paciência opiniões opostas às suas.
3. [Medicina]  Faculdade ou aptidão que o organismo dos doentes apresenta para suportar certos medicamentos.

in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha]

TEMA AGLUTINADOR
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O Escribomanias pretende trabalhar e promover o domínio da 
escrita, divulgando as produções escritas criadas em contexto de 
oficina de escrita, na disciplina de português. Como disse António 
Lobo Antunes “É impossível alguém escrever para a gaveta; quando 
se escreve é para ser lido por alguém, e não nos ser concedida uma 
oportunidade é muito injusto”. Ler (1988) 

O mês de dezembro trouxe uma nova imagem ao Escribomanias. 
Com a imprescindível ajuda dos professores António Couto e Vítor 
Mesquita, o Escribomanias foi aprimorado na sua apresentação grá-
fica e visual. Aos dois, o Escribomanias agradece.

A Professora - Ana Paula Pinto

 

Entrei no autocarro. Já não há varões para me agarrar. Toda a gente a 
conversar e quase não respiro. Finalmente, um espaço pequeno para mim! 
Tento lá chegar mas, mais uma vez, um pontapé, uma mochila e um peso 
enorme em cima de mim. Asfixiada, espero sair dali! Com tanto trânsito 
vamos demorar… O motorista, com o cabelo lambido, óculos de sol e um 
mau humor horrível, não para de gritar.

De seguida, mais uma paragem. Abrem-se as portas, entra uma gol-
fada de ar fresco e com ela um bando de adolescentes excitados com as 
novidades do dia. Cada um tentando acomodar-se no meio da algazarra e 
do ruído ensurdecedor.

Já enlatada, sacudida com o para-arranca do autocarro, sinto um alí-
vio nas minhas costas e quase chego ao cantinho pretendido, quando me 
deparo com um gigantesco indivíduo a ouvir música eletrónica a um nível 
insuportável. Abalroa-me e dirige-se ao meu tão desejado cantinho! Subi-
tamente, somos amassados por mais pessoas que, tentando sair, quase 
arrombam a porta.

Finalmente, sento-me naquele recanto tão confortável, preparando-me 
para aliviar a dor de costas. Chegamos à escola.

Levanto-me e dou por terminado o “safari” que é vivido todas as ma-
nhãs pelos estudantes.Ti
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Rita Torres, n.º15, 9.ºD

O “safari” da manhã
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Ribeirão, 1 de dezembro de 2015

Querido Menino Jesus!

Neste Natal queremos receber um presente diferente, 
que nos faça sonhar e sorrir…

Pedimos que haja: paz, amor, alegria, solidariedade, 
fraternidade e igualdade para o Mundo inteiro.

Menino Jesus, nós gostaríamos que a guerra acabas-
se, que todos os povos da Terra fossem mais felizes e 
tivessem muitos alimentos para comer.

Menino Jesus, envia uma mensagem ao Pai Natal, 
para que ele não se esqueça das crianças e das pessoas 
que passam fome e não costumam, nesta época festiva, 
terem presentes.

Muitos beijinhos dos Alunos do 4.º ano

Ribeirão, 20 de dezembro de 2015
Caros Cidadãos,

Como todos sabemos, estamos a chegar à época natalícia e, em pleno século XXI, ainda há famílias 
que não vão ter o Natal que sempre desejaram.

De facto, o nosso país está a passar por um período de grandes dificuldades económicas. As desi-
gualdades sociais são notórias, o desemprego prolifera, a miséria e a mendicidade aumentaram, há mais 
violência, xenofobia, racismo, etc.

Queremos, portanto, pedir-vos três presentes que visam fazer deste Natal uma quadra feliz para todos, 
apelando aos vossos sentimentos e à vossa benevolência. Como primeiro presente, pedimos mais união 
e mais solidariedade, para atenuar as desigualdades sociais; o nosso segundo presente é que ninguém 
seja esquecido e tenha o conforto e o carinho das pessoas de quem mais gosta; como terceiro e último 
presente, queremos que todas as crianças recebam uma prenda simbólica para que possam recordar, 
com alegria, esta época festiva.

Esperamos ter despertado a vossa sensibilidade e, assim, conseguirmos concretizar os nossos de-
sejos.

Boas Festas!
Os Alunos do 9.ºD

Tipologia textual: CARTA

 

Ribeirão, 26 de novembro de 2015

Querido Pai Natal!

Os recentes acontecimentos têm-me levado a refletir 
na magia do Natal, que cada vez mais parece distante.

Para mim, o Natal sem amor ao próximo é como 
comida sem sal. Não há prendas que possam substituir o 
amor familiar ou a saúde. Vamos unir-nos à onda de apoio 
a todos os que, de alguma forma, estão em sofrimento.

Vamos todos continuar a acreditar na solidariedade 
humana!

Fico a aguardar a tua tão desejada visita, mas não te 
esqueças de entrar pela janela, porque a lareira vai estar 
acesa.

                Um abraço dos Alunos do 6.º ano

P.S.: Se cá apareceres, algo vais descobrir!

Tipologia textual: CARTA
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O Grupo de Educação Musical vem, por este meio, 
dar a conhecer um pouco do trabalho realizado ao 
longo deste primeiro período. De salientar a comemo-
ração do Dia Mundial da Música, no dia 1 de outubro, 
com desenhos e poesia, pensamentos e melodia, lem-
brando, desta forma, e mais uma vez, esta data tão 
especial e a Festa de Natal que, este ano, ficou divi-
dida em duas partes. A primeira parte foi destinada 
aos alunos do 5.º ano e a segunda aos do 6.º. A festa 
prolongou-se por duas horas tendo os alunos apre-
sentado belas melodias tradicionais de Natal na flauta 
e entoado canções que traduziram o espírito Natalí-
cio baseado no Amor, na Alegria, na Fraternidade...O 
Clube de Música também fez questão de marcar a sua 
presença com belíssimas canções. 

Refira-se ainda que, ao longo deste primeiro pe-
ríodo, os alunos do Clube Música participaram em 
diversas atividades, a saber, acolhimento musical a 
entidades importantes da comunidade de Famalicão 
que vieram visitar a nossa escola no início do ano, 
embelezamento da cerimónia da entrega dos diplo-
mas dos Quadros de Valor e de Excelência, visitação 
ao Lar da terceira idade de Ribeirão. 

O Clube de Música funciona às terças, quartas e 
quintas-feiras. Neste momento, tem cerca de 40 ele-
mentos, 15 dos quais andam a iniciar a aprendizagem 
de guitarra clássica. O Clube é orientado pelas pro-
fessoras Cecília Miranda e Helena Silva e conta com 
a colaboração do professor Horácio, no que concerne 
aos alunos da Educação Especial.

No passado dia seis de janeiro, o Clube de Música 
cantou os Reis pela Escola Básica de Ribeirão. 

E porque recordar é viver, aqui ficam alguns regis-
tos fotográficos... 

A MÚSICA EM AÇÃO 
NA ESCOLA BÁSICA DE RIBEIRÃO

A nossa turma, nas aulas de Cida-

dania, desenvolveu o conceito de uma 

horta pedagógica vertical feita com ma-

teriais recicláveis, em articulação com 

o projeto “Microgeração”.

Aproveitando as garrafas de plásti-

co, colocámos uma porção de terra e 

plantámos alfaces e salsa.     

Semanalmente fazemos a rega da 

horta trabalhando em equipa. A colhei-

ta está prevista para a altura da reu-

nião de avaliação do 1.º Período com 

os nossos Encarregados de Educação.

Gostámos muito desta atividade e 

esperamos fazer nova plantação.

Projeto Microgeração cria horta pedagógica

Os Alunos do 7.ºH

Projeto Microgeração

P R A T I C A    O    R E S P E I T O 

PROJETOS
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NOTÍCIAS DA BIBLIOTECA

"Uma nova corrida marada”

Todas as turmas do 5.º ano parti-
ciparam no encontro com a escritora 
Ana Paula Figueiredo, que veio apre-
sentar o seu livro que aborda a temá-
tica da alimentação saudável.

Durante o encontro, a escritora 
conversou com os alunos sobre as 
regras de uma boa alimentação e to-
dos se mostraram interessados em 
corrigir alguns hábitos errados. Re-
alizou-se, ainda, uma pequena dra-
matização com fantoches sobre esta 
temática.

Este assunto é abordado nas 
aulas de Cidadania, pelo que houve 
uma articulação pedagógica entre as 
escritora e os docentes desta discipli-
na.

A Coordenadora da Biblioteca 
Professora - Aurélia Azevedo

Tomé Lopes, 5.ºA

A Biblioteca

Na biblioteca conheci a D.ª Alexandrina.
Há livros de Geografia que falam de Astronomia.
Também se pode estudar ou fazer o T.P.C.
Agora diga lá você!

Na biblioteca há televisão e filmes,
tem os computadores
para fazer trabalhos de grupo ou de pesquisa.
Mas quem nos atura
é a D.ª Sandra e a D.ª Alexandrina.

Todos sabem que não se pode comer
e também falar alto.
Podemos requisitar coisas com o cartão da escola.
Nos tempos em que a professora falte
podemos ver um filme à nossa escolha.
Se perguntarem: “Senhoras, ler faz bem?”
Elas dizem logo que sim.

Devem ir à Biblioteca
porque é fixe.
Principalmente a D.ª Alexandrina
e a D.ª Sandra, são boas amigas.
Tem muitos livros fixes
que podem ler.
Venham à biblioteca!
Aprendam a crescer.

Lançamento do livro

Visitas guiadas à biblioteca

A Coordenadora da Biblioteca 
Professora - Aurélia Azevedo

A Biblioteca é um lugar para ler, sonhar e viajar sem sair 
do lugar.

Os livros são bons amigos, têm coisas para ensinar, 
gosto tanto de histórias e muitas até já sei contar.

Nunca vou esquecer esta frase: “sempre a ler para 
aprender”.

Os livros fazem-nos sonhar, descobrir o nosso passado, 
viver o presente e preparar o futuro. É o local ideal para 
imaginar, rir e divertir.

Beatriz Sá, Francisca Ferreira, Francisca Mendes, 
Mariana Abreu e Mariana Ribeiro

5.ºE

Ana, Daniel, Luís, Miguel, Rafael
Rui Pedro e Daniel - 5.ºE

Esta biblioteca é fascinante! Tem livros que nos fazem 
viver aventuras incríveis.

Um sítio de respeito e magia.

Eduardo, Luana e Maria - 5.ºC

É aqui que crescemos e é por isso que vivemos!.
É a nossa vida, é onde nós viajamos pelo mundo.
Não conseguiríamos viver sem a nossa Biblioteca!

Ana Isabel, Beatriz e Tomé - 5.ºA

Ler um livro é como estar no 
paraíso, a relaxar sem ninguém 
a chatear.

Ana Costa e João - 5.ºB

É um lugar para ler e viajar 
pelo mundo dos livros.

Ana Leite e Pedro - 5.ºA

A biblioteca é um mundo 
de livros fantásticos!

Ana sofia, Diogo, Hugo, João Carlos, 
Luísa, Marta - 5.ºD

Lugar mágico para dar asas à nossa imaginação, com acesso às Nova 
Tecnologias, a várias leituras e atividades diferentes.

Daniel, Inês, Mafalda e Viviana - 5.ºF

O P I N I Õ E S

Aqui sentimo-nos livres como pássaros a voar, pois podemos acreditar 
que as histórias são como a realidade.

Ana, João, Maria Inês, Maria Joana e Vânia - 5.ºF

NOTÍCIAS DA BIBLIOTECA
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A aventura na misteriosa biblioteca

Numa bela manhã de sábado, decidi passar pela biblioteca municipal para requisitar o 
meu livro favorito: “Robinson Crusoé”. 

Procurei-o, procurei-o, mas não o conseguia encontrar. Já estava a desistir da busca 
quando o vi caído atrás da prateleira. Aproximei-me para pegar nele e reparei que havia uma 
passagem secreta. Então, decidi entrar. Desci as escadas e, qual não foi o meu espanto, 
quando vi um homem, já de certa idade, com barba, moreno, que me parecia muito familiar.

- Tu… pareces a personagem principal do meu livro preferido “Robinson Crusoé”! Como 
é possível? O que estás aqui a fazer? O Robinson não é real!!!

- Sim, sou eu mesmo. E estou aqui porque este é o meu local preferido. Afinal, foram os 
livros que me ajudaram a não ficar maluco naquela ilha. Através das suas histórias, o tempo 
foi passando e fui alimentando ilusões e esperanças. Sempre que lia um livro, parecia que 
entrava nele e vivia as suas aventuras.

- Uau! Sabes que às vezes isso também me acontece? Como agora, por exemplo! Nunca 
pensei estar a conversar com a minha personagem favorita! E ainda por cima a falar de livros.

- Provavelmente encontraste-me por gostares tanto de ler! Aproveita bem a leitura, pois através dela podes imagi-
nar lugares de encantar, personagens de arrasar e uma bela história para contar! E lê sempre coisas diferentes, não 
te contentes só com um livro.

- Não fazia ideia de que a leitura era assim tão interessante! Eu antes só lia o teu livro pois, como gosto de aventu-
ras, achava que não havia melhor, mas agora vou todos os dias arranjar um novo livro para ler.

- Fico feliz com a tua atitude! Vais ver que cada livro que leres, nova aventura vais ter! E, quem sabe se um dia não 
apareces num? 

Beatriz Santos, n.º6 - 6.ºA 

GIL  VICENTE 

Mário Campos - 9.ºC Tiago Faia, n.º26 - 9.ºC

Gil Vicente foi um dramaturgo 
muito conhecido e admirado no séc. 
XVI. 

Na minha opinião, as suas obras 
nunca serão ultrapassadas. Repre-
sentam muito bem a riqueza e a po-
breza das pessoas, que ainda agora 
se vive em alguns países, até mesmo 

em Portugal.
Este usa elementos nas suas obras que as tornam in-

temporais.Os elementos são, na maior parte das vezes, 
utilizados para caracterizar a vida das pessoas e o seu 
quotidiano. Como podemos observar na sua obra “Auto 
da Barca do Inferno”, Gil Vicente pretende mostrar que 
nem sempre os ricos entram na barca do Anjo, não basta 
ir à missa e rezar de vez em quando. Gil Vicente mostra 
que não se pode levar uma vida de conforto, mas antes 
de sacrifício, de ajuda a quem mais precisa e que os mais 
ricos deviam ajudar os mais pobres.

Na minha opinião, as suas obras nunca passarão de 
moda, pois é um escritor e dramaturgo muito divertido e 
realista, é o pai do teatro português. Para mim, Gil Vicente 
e a sua obra nunca serão esquecidos.

Podemos considerar Gil Vicente um mestre no que 
toca a teatro. 

Gil Vicente foi o dramaturgo português mais levado 
ao palco, podemos considerar que ele realmente era um 
mestre naquilo que fazia. Escreveu cerca de cinquenta 
peças de teatro. Gil Vicente tinha um dom: pegava em 
coisas más e sérias e transformava-as em piadas sem 
que as pessoas percebessem.

Hoje em dia, as suas obras ainda fazem rir milhares 
de pessoas de tão engraçadas que são. Numa das suas 
peças de teatro, por exemplo, Gil Vicente gozava com as 
classes mais altas mesmo à frente deles e eles nem se 
apercebiam que estavam a ser ridicularizados.

Gil Vicente fazia as peças de teatro com a intenção de 
fazer as pessoas rirem e arranjava maneira de dizer mal 
de alguma coisa, pois queria moralizar e divertir. Há uma 
série de elementos que tornam atual este teatro escrito no 
século XVI, tal como o gozo e a capacidade de fazer rir as 
pessoas ou ainda a forma como ele encenava as peças.

E é por isso que Gil Vicente ainda faz rir milhares, hoje 
em dia, com as suas peças de teatro e é por essas razões 
que Gil Vicente continua a ser considerado o mestre do 
teatro português.

PRODUÇÃO ESCRITA

Sugestões de LEITURA do 9.ºC

"A Rapariga que Roubava Livros”“Meu Pé de Laranja Lima”

Eu achei este livro 
muito interessante e aju-
dou-me a compreender 
melhor a Segunda Guer-
ra Mundial. É tão emotivo 
que parece que estive 
mesmo a viver nessa al-
tura. Senti que estava na 
pele da Liesel. É tão ape-
lativo que estava sempre 
ansiosa por saber o que 
ia acontecer a seguir.

Andreia 

Este livro fala de um me-
nino de cinco anos que pas-
sou por muitas dificuldades 
e que arranjou como melhor 
amigo um pé de laranja lima 
com quem conversava e fa-
zia muitas brincadeiras.

É um livro comovente 
que me ajudou a perceber 
a vida dura que algumas 
crianças têm e, por isso, sin-
to que ganhei alguma matu-
ridade.

Fátima

"O Fantasma de Canterville”

Recomendo a leitura 
deste livro, pois tem uma 
mistura de aventura, fic-
ção científica, comédia e 
terror que nos diverte e 
nos leva a refletir sobre a 
vida. Também nos alerta 
para nem sempre acre-
ditarmos em tudo o que 
nos dizem.

Paulo Ricardo 

“O Velho e o Mar”

Achei o livro bem interes-
sante, porque fala de um ve-
lho pescador, Santiago, que 
nunca desistiu de apanhar 
um único peixe. 

Percebi que a mensa-
gem deste livro lembra-nos 
de que nunca devemos de-
sistir dos nossos objetivos.

Tiago Faia 

“A Lua de Joana”

Acho que todos os ado-
lescentes deviam ler este 
livro, pois aprendi que nem 
sempre devemos seguir o 
caminho dos que nos ro-
deiam, pois pode levar-nos 
para caminhos que não es-
peramos.

Rita Gonçalves

“O Email da Mafalda”

É muito interessan-
te para os adolescentes, 
pois aprendem a ultra-
passar as adversidades 
da vida. Apresenta al-
gumas decisões que os 
jovens têm que tomar, 
como, por exemplo, ir 
estudar para fora e ficar 
longe dos amigos e da 
família.

Carina 

PRODUÇÃO ESCRITA
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Dia Internacional 
da Pessoa com Deficiência

Ei, vem cá!
Preciso de ti.
Preciso da tua mão.
Não porque sou deficiente.
Afinal, quem é perfeito?

Preciso da tua ajuda.
Não porque sou “eficiente”.
Pois, será que existe alguém eficiente?
Preciso do teu apoio.
Especiais todos somos.
Cada um com as suas particularidades.

Preciso do teu carinho.
Não que eu seja diferente.
Diferente é cada um.
Cada qual é cada qual.
Ninguém é igual.
Preciso da tua atenção.

Ah! Como sei amar!...

Os Alunos do 4.º ano da E.B.1 de Sapugal

Preciso de ti
Preciso da tua caridade.
Preciso da tua importância.
Preciso da tua amizade.
Sem ti,
Nada posso fazer!
A única coisa
É entristecer.
Com a tua ajuda
Somos invencíveis!
E depois ficamos,
bem visíveis.
Depois de ganharmos,
ficamos em primeiro lugar.
Em especialistas,
nos vamos tornar!
Com a tua ajuda,
Somos imparáveis!
E depois ficamos, 
bem estáveis.

Preciso…

A M I G O

3 de dezembro
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http://www.itambe.ba.gov.br/wp-content/uploads/2014/09/inclusiva.jpg

PRODUÇÃO ESCRITA ESPAÇO MATEMÁTICA

+ 
Entre 1857 e 1913 um grupo de cientistas realizou um trabalho que 

catalogava alguns objetos como “demônios” por julgarem que não teriam 
significativo valor para a ciência.  

Benoit B. Mandelbrot (1924 - 2010), ao observar a natureza, notou que as 
formas geométricas puras de Platão não conseguiam representar o mundo 
de maneira exata, mas sim, fornecia apenas uma aproximação grotesca da 
realidade, pois tais formas não conseguiam reproduzir as irregularidades de 
um terreno, ou as lascas de uma pedra, ou ainda a forma das nuvens. 
Percebeu então que os objetos demónicos - fractais que os cientistas tinham 
descoberto eram necessários para representarem a natureza, pois esta era 
a manifestação das formas irregulares. 

O fractal é uma estrutura geométrica ou física que é composta por partes 
reduzidas com forma semelhantes à dele próprio. Com a ampliação dos 
fractais eles não perdem definição, porque possuem sempre estrutura 
idêntica à original. 

Os primeiros fractais estudados foram o conjunto de Cantor, floco de neve 
de Koch e o triângulo de Sierpinski. 

Os fractais estão em vários lugares. Existem muitos objetos naturais que 
são considerados fractais naturais devido ao seu comportamento ou 
estrutura, como exemplo temos as nuvens, as árvores, as folhas, … 

 

 

C u r i o s i d a d e  
 

Sabias que basta estarem 23 pessoas numa sala para que a 
probabilidade de pelo menos duas delas fazerem anos no 
mesmo dia seja superior a 50%? 

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
  

  
 
   
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

A Matemática é 

D e s a f i o - - - - - - - - - - - - -  

de 
O  m a r a v i l h o s o  m u n d o  d o s  F R A C T A I S           

 
 

Qual é o número do Francisco? 
 

“Ontem, ao telefonar para o Francisco, 
apenas inseri 6 dos 7 algarismos do número 
e não me lembro do algarismo que falta nem 
da sua posição no número. Sabendo que um 
número de telefone não pode começar com 
um zero, quantas são as hipóteses de que 
disponho para descobrir o número de 
telefone do Francisco?” 

Todos os habitantes do planeta Orelhudo têm pelo menos duas 
orelhas. Três habitantes, chamados Imi, Dimi e Trimi, reuniram-se 
numa cratera.  
Imi disse: “Eu vejo oito orelhas.” 
Dimi disse: “Eu vejo sete orelhas.” 
Trimi respondeu: “Isso é estranho, eu vejo apenas cinco orelhas.” 
Nenhum deles podia ver as suas próprias orelhas, mas via todas as 
orelhas dos outros.  
Quantas orelhas tem o Trimi? 
 

O  P L A N E T A  D O S  O R E L H U D O S !  
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Quantos quadriláteros consegues contar 

na figura ao lado? 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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ESPAÇO LES

 

 
 

 

 

1. Paint the picture with the respective colour. 

 

 
6ºC 

 

   

 

 

 

 

 

 

Find the words. 

 

Jogo de Inglês 

1. Encontra os respetivos animais na seguinte sopa de letras. E, de 
seguida, escreve alguns nos espaços que te são dados. Pinta os 
animais. 

 
 
________ 

 
 
________ 

 
 
_________ 
 
 

________ 
 

 
 

 

Find out the nine differences between these images. 

 

 

Os Alunos do 6.ºA

Mariana Ribeiro e Pedro Costa - 6.ºC

Find the words

Paint the picture with the respective 
colour.

Os Alunos do 6.ºC

Eunice - 6.ºB

 

 
 

 

 

 Unscramble the words. 

 Fill in and match the countries. 

 
 alsarutia - _ _ _ _ _ _ _ _ _   

  

 tgpye -_ _ _ _ _ 

 

 boialomc - _ _ _ _ _ _ _ _      

 

 lziabr - _ _ _ _ _ _  

 
 pinsa -_ _ _ _ _  

 

 meluigb -_ _ _ _ _ _ _  

 

 roptalgu -_ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 andaca -_ _ _ _ _ _ 

 

 

 

 

Soup Numbers 

Make the sums and then find the results in the table.  

 

1.1.   300x2=_________________________________________ 

1.2.   200:4=__________________________________________ 

1.3.   50+70=_________________________________________ 

1.4.   25-12=_________________________________________ 

1.5.   50:2=__________________________________________ 

1.6.   700x2=_________________________________________ 

1.7.   175:5=_________________________________________ 

1.8.   53-21=_________________________________________ 

1.9.   32+12=_________________________________________ 

1.10.   800-418=______________________________________ 

 

5 2 1 1 6 4 1 
6 0 0 2 0 5 0 
3 1 4 0 0 0 3 
6 0 2 4 7 3 2 

6 1 3 3 5 4 4 
7 3 8 2 9 0 3 

3 8 2 9 8 2 5 
 

 

 

Solutions 

1.1 three hundred times two equals six hundred 
1.2 two hundred divided by four equals fifty 
1.3 fifty plus seventy equals one hundred and twenty 
1.4 twenty five minus twelve equals thirteen 
1.5 fifty divided two equals twenty-five 
1.6 seven hundred times two equals one thousand and four 

hundred 
1.7 one hundred and seventy-five divided by five equals thirty-

five 
1.8 fifty-three minus twenty-one equals thirty-two  
1.9 thirty-two plus twelve equals ten  
1.10 eight hundred minus  four hundred and eighteen equals 

three hundred and eighty-two 

 

5 2 1 1 6 4 1 

6 0 0 2 0  5    0 0

3 1 4   0 0  0 0 3 

6 0 2 4 7 3 2 

6 1 3 3 5 4 4 

7 3 8 2 9 0 3 

3 8 2 9 8 2 5 

 

 
Replace the symbols by the correct word. Match the jobs with 
the pictures. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

    
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

\ # $ % & / ( = ) ? » @ < > € ● Ю µ ϋ Σ δ φ Ж Ǿ ▫ ― 

> δ µ ϋ &  
     

= \ ) µ % µ & ϋ ϋ & µ 
           

φ & Σ 
   / \ µ < & µ 

      

$ \ µ ● & > Σ & µ 

         
/ ) µ & < \ > 
       

● = € Σ € ( µ \ ● = & µ 
            

Replace the symbols by the correct word. 

Match the jobs with the pictures.

Os Alunos do 6.ºA
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A dark sky 

Secure world? 

Famine and war 

Along they way. 
 

Armed walked,  

Alert signals 

I and they give in,  

Were poison. 
 

The television reported 

The world over 

For I Knew not where. 
 

A bomb exploded  

And others would arrive. 
 

Between bullets and shots 

And as the population 

They were then guilty? 

Ana Beatriz Soares | nº1 
Ana Pinto | nº2 

Mónica Azevedo | nº16 
7º G 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 ENGLISH 4 You  

 

Alexandra|2    Ana Beatriz|5    Beatriz|9    Bruna|10    Margarida|16   Raquel n|18 
7ºI 

Black cat Bat Spider Witch 

Monster Pumpkin Ghost Skeletons 

CHRISTMAS 
Christmas is both a sacred religious holiday and a worldwide 
cultural and commercial phenomenon. For two millennia, people 
around the world have been observing it with traditions and 
practices that are both religious and secular in nature. Christians 
celebrate Christmas Day as the anniversary of the birth of Jesus of 
Nazareth, a spiritual leader whose teachings form THE BASIS 
OF their religion. Popular customs include exchanging gifts, 
decorating Christmas trees, attending church, sharing meals with 
family and friends and, of course, waiting for Santa Claus to arrive. 
December 25--Christmas Day--has been a federal holiday in the 
United States since 1870.  

www.history.com 
 

Read the text and mark True or False. 
1| Christmas is only commercial phenomenon.  
2| Waiting for Santa Claus to arrive is a part of 
Christmas celebrations.  
3| Christmas day is on December 25th.  
4| Jesus of Nazareth was a spiritual leader.  
 

João Silva|14    Pedro Costa|17            7ºI 
 

ESPAÇO LES ESPAÇO LES

Journaliste - Je vous remercie d’avoir 
accepté l’invitation.
Commencez par nous dire votre nom 
complet, s’il vous plaît.
Édith Piaf - Édith Giovanna Gassion.
Journaliste - Pourquoi Piaf ?
Édith Piaf - Piaf est mon nom de scène.
Journaliste - Quand êtes-vous née?
Édith Piaf - Je suis née le 19 décembre 
1915, à Paris.
Journaliste - Qu’avez-vous fait au cours 
de votre vie?
Édith Piaf - J’ai été chanteuse, j’ai com-
posé aussi et j’ai fait du cinéma et du 
théâtre.
Journaliste - Mais la musique c’est vo-
tre passion, n’est-ce pas?
Édith Piaf - Oui, bien sûr, j’aime particu-
lièrement le music-hall.
Journaliste - D’où venait votre inspira-
tion?
Édith Piaf - C’était ma vie qui m’ inspi-
rait.

Journaliste - Quels ont été vos meil-
leurs succès?
Édith Piaf - “La vie en rose” (1946); 
“L’Hymne à l’amour” (1949); “Milord” 
(1959) et “Non, je ne regrette rien” 
(1960).
Journaliste - Combien de chansons 
avez-vous écrit?
Édith Piaf - Au total, 87, la première «Y 
en a un de trop» (1940) et la dernière 
«Le chant d’amour» (1963). 
Journaliste - Et le cinéma, le théâtre?
Edith Piaf - “Étoile sans lumière” où j’ai 
participé avec l’acteur Yves Montand 
a été un film important. Au théâtre, j’ai 
aimé particulièrement “Le Bel Indiffé-
rent”, une pièce spécialement écrite 
pour moi par Jean Cocteau.
Journaliste - Merci beaucoup.
Édith Piaf- Ça a été un plaisir.

Édith Piaf est décédée 
le 10 octobre 1963. 

Chanteuse française de 
music-hall et de variétés, 
elle est considérée comme 
l’archétype de la chanteuse 
française.

Clara Ramos
Rute Ramos - 9.ºG

Entretien avec Edith Piaf

Sendo o Natal uma quadra que apela à celebração dos 
valores humanitários como a solidariedade, a partilha, a 
tolerância, o amor, a paz, a harmonia, a esperança, a alegria 
e a bondade, entre muitos mais, cumpre-nos, enquanto 
professoras, celebrá-la com os nossos alunos. E foi o que 
fizemos na penúltima semana de aulas deste primeiro 
trimestre! 

Pusemos mãos à obra e demos início à nossa tarefa! 
Com antecedência, os nossos alunos recortaram colaram, 
pintaram as cartolinas e outros materiais para darem forma 
aos postais que iriam desejar os votos de Joyeux Noël, Bonne 
Année e de Bonnes Fêtes, primeiro a toda a comunidade 
escolar, pois ficaram uma semana afixados no Polivalente da 
nossa escola, e depois aos destinatários eleitos pelos alunos: 
um elemento da sua família, um amigo… Que belíssimos 
postais estes pequenos (grandes) artistas produziram!

Todavia, não ficaria completa a nossa celebração se 
não aprendêssemos como vive o povo francês esta época 
natalícia. Será que também comem o bolo rei? E o bacalhau? 
E o que querem dizer palavras como sapin, Père Noël, 
crèche e … tantas e tantas outras que os nossos pequenos 
curiosos foram procurar no dicionário e registaram num 
cartaz ilustrado pelos artistas plásticos de cada uma das 
turmas! Pois bem, além de se divertirem, aprenderam que 
afinal só muda o nome porque a essência das coisas é igual 
seja em Portugal, seja em França, seja em qualquer parte do 
mundo. É Natal! 

Votos de um Feliz Natal … e de um Próspero Ano Novo, 
já agora!

Postais de Natal

A Professora 
Isabel Rodrigues

BONNES FÊTES 
À 

TOUS!
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 La 

Navidad 

es una época 

que sentimos que 

las personas sacan lo 

mejor de sí mismas  

 

 

 

 

¡Feliz Navidad! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuentra, en la sopa de letras, las palabras a las que 
se refiere cada pista oferecida y escríbela en el 

espacio. 

- Primer premio de la Lotería de Navidad: ___________ 

- Noche anterior al Día de Navidad: _______________ 

- Canción propia a las Navidades: ________________ 

- Última noche del año: ______________ 

- Lo que siguieron los Reyes Magos para llegar a Belén: __ 

- Nombre del desfile que se realiza el 5 de enero: ______ 

- Dulce típico del Día de Reyes: ______________ 

C R E C A B A L G A T A A 

N O S C U L O B E S O T E 

O M P R I N C I P I O S U 

C P E Z G O R D O A M O E 

H E C P R E S E N T E A S 
E R R O S C Ó N B O L A T 

B V A S O C E N A R E L R 

U Y C O M I D I T A S E E 

E O P O R T U N I S A D L 

N O C H E V I E J A Y O L 

A A C R E D I T A R T Ú A 

S O L I D A R I D A D A B 

C A R B Ó N R E G A L O S 

V I L L A N C I C O O R O 

I N C I E N S O Y M I R R 
 

Diana Santos, n.º2; Helena Faustino, n.º8 e Mariana Couto nº16 – 9.ºA 

 

 

 

Navidad 
 

La 

Navidad 

es una época 

que sentimos que 

las personas sacan lo 

mejor de sí mismas y son más 

felices.    En esta fecha especial 

queremos estar cerca de la familia y 

amigos, deseándoles lo mejor del mundo. 

¡Es una noche mágica de alegría, amor, cariño y paz! 

¡Feliz Navidad! 

 

Renata Azevedo, n.º 14 e Rita Torres, n.º15 – 9.º D 

 

Renata Azevedo nº 14 

Rita Torres nº 15 

9º D 

 

 

Renata Azevedo nº 14 

Rita Torres nº 15 

9º D 

 

Renata Azevedo nº 14 

Rita Torres nº 15 

9º D 

 

Encuentra las palabras, pueden estar →, ←, ↑, ↓, ↗, ↙, ↘, ↖. 

F E L I Z N A V I D A D 
A A E P O C E N A V U P 
T Y M C Z S S X F E L A 
G B Ç I C O B   Ç B L A P 
V H L N L L U C E S S A 
G E M A J I L K L A I N 
V D G A R R A N É L L O 
E E D Q F A N I N E S E 
R W B A C A L A O V D L 
S O L I D A R I D A D S 

□ Feliz Navidad; □ Familia; □ Regalos; □ Belén; □ Luces; □ Cena; □ 
Bacalao; □ Velas; □ Papa Noel; □ Solidaridad. 

 

Sara Sousa – 9.ºD 

      Tolerancia 

 

 

 
  
      Completa el crucigrama con las palabras dadas:  

 

 

 

                  Ricardo Azevedo, n.º22 e Ricardo Paiva n.º 23 - 9ºC 

Convivencia Bondad Paciencia 
Tolerancia Respeto Virtud 
Valores  Amistad Armonía 
Cooperación Paz 

 

- El día dieciséis fue intituido por la ONU como el Día Internacional de la Tolerancia.   

- La tolerancia es un acto de respecto perante algo que no se quiere o no se puede evitar. 

- La tolerancia es una acción fundamental para quien vive en sociedad. 

- Tolerancia no significa aceptar lo que se tolera, es sofreír o suportar pacientemente. 

 

Encuentra las palabras subrayadas del texto en la sopa de letras. 

V E L I X O Z Ñ T D E N P L H 

S U I A C E P T A R B G O J A 

O D M G T I Q O H U Y R V N E 
C A R N A V A L J Y S B O F T 

I Z K R X Y T E N S W C P J N 
E Y G A F G O R U C I V I S E 

D W F F U N D A M E N T A L M 
A B S U J C I N G B T N C B E 

D Y Z D O H N C J O R V V R T 

V I O C T E D I L L U C R V N 
X T P P L T S A V A S E I A E 

O R E I K Y F U N G R U A C I 
J C T T G Z P X T F I A J I C 

A R E S P E C T O S V R M V A 
L I W T R O J S R Q T P U N P 

 

Ana Costa, n.º1; Inês Ferreira, n.º6; Joana Pereira, n.º8; Marta Oliveira, n.º12 – 9.ºD 
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