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EDITORIAL

Uma Sociedade só será inclusiva quando qualquer cidadão for respeitado e valorizado por sua 
pessoa e não pelo seu físico ou sua condição social. No entanto, para podermos realmente cami-
nhar nessa direção, devemos combater os tabus e os preconceitos mais escondidos. E essa difícil 
tarefa cabe, em primeiro lugar, à Família, logo seguida da Escola.

Sabemos também que o preconceito se fortalece com a escolha da palavra para rotular pesso-
as que fujam ao padrão concebido como normal, que são diferentes: o deficiente. Deficiente, na 
língua portuguesa, significa: 1) Que tem deficiência; imperfeito, incompleto; 2) Escasso. Deficiência 
é falta, lacuna, imperfeição, insuficiência. Isto leva, mesmo que inconscientemente, a associar o 
portador de alguma necessidade especial a alguém imperfeito, aquele que possui um defeito, e, 
portanto, tem valor menor, pouca qualidade, merecendo menos consideração.

Na sociedade atual, reconhece-se e difunde-se largamente a nível nacional a inclusão escolar e 
social de todos os cidadãos, independentemente de suas diferenças. Quando falamos de diferen-
ças, incluímos aqui todas elas, ou seja, tanto as sociais, étnicas, culturais, raciais, sexuais, assim 
como aquelas oriundas de condições físicas, intelectuais, emocionais, linguísticas e outras. 

Tudo isto não pode existir apenas na teoria, não basta existirem leis: elas devem ser aplicadas 
e observadas por todos. Não basta a Sociedade conclamar-se livre do preconceito: o cidadão deve 
pensar e agir dentro deste parâmetro. Não existe regra ou fórmula para conjugar o preconceito do 
convívio diário em Sociedade, mas o caminho indubitavelmente tem que ser o da Educação, que é 
muito mais subjetiva e abrangente que o ensinar, pois enquanto este se concentra no ato de instruir, 
aquela visa os sentimentos.

“Não existe regra ou fórmula para conjugar 
o preconceito do convívio diário em Sociedade, 
mas o caminho indubitavelmente tem que ser o 
da Educação (...).” A Diretora - Elsa Carneiro

SER DIFERENTE
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NOTÍCIAS  SOLTAS  

Agrupamento Escolas de Ribeirão 
Avaliação Interna – Informação 45                                         maio 16 

 

 

 

 

 INFORMAÇÕES 

Dois alunos do 7.ºC foram premiados no Concurso “Uma Aventura Literária”, nas modalidades “Texto 
original” e “Desenho”. 
Foi distribuído aos Encarregados de Educação o resumo das informações sobre as Provas Finais do 3.º ciclo e 
Provas de Equivalência à Frequência. 
14 de abril - No âmbito do projeto de empreendedorismo, os alunos do 9.º ano participaram numa visita à 
Casa de Serralves e à Qualifica. 
Realizaram-se sessões de Orientação Vocacional, com várias escolas do concelho, destinadas aos alunos do 
9.º ano. 

No âmbito do projeto “Empresa na Escola”: 
- no dia 2 de maio, 45 alunos do 9.º ano visitaram os laboratórios da Continental-Mabor; 
- a exposição denominada “O pneu vem à escola” realizou-se no dia 13 de maio. 

Foi aprovada a realização de Provas de Aferição dos 2.º, 5.º e 8.º anos: 
- 6 de junho - realiza-se a prova de Português; 
- 8 de junho - realiza-se a prova de Matemática. 
 

 BIBLIOTECA 

Participa no projeto “Ler é cool” com alunos do apoio ao desenvolvimento - promoção da leitura digital nas 

escolas. 
Dinamização da visita à Fundação Cupertino de Miranda e à Rádio/Jornal Cidade em articulação com as 
disciplinas de cidadania e Português. 

 

 AVALIAÇÃO INTERNA 

Avaliação do Plano de Melhoria do Sucesso Académico do 1.º período. 
Elaboração Plano de Melhoria do Sucesso Académico do 2.º período. 
Levantamento do número de alunos sinalizados com comportamentos perturbadores. 
Monitorização do Plano de Melhoria do Agrupamento. 
 

 DIREÇÃO 

11 de abril - Programa Líderes Inovadores- a Diretora foi avaliada pelo júri nos escritórios da empresa 
Imaginew, no Porto; 
11 de maio - a Diretora foi convidada a participar, como oradora, na cerimónia de encerramento do 
Programa Líderes Inovadores, nas instalações da Microsoft, em Lisboa. 

A Equipa de Avaliação Interna 
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Ministério da Educação e a Microsoft 
distinguem a liderança do nosso Agrupamento 

A Professora - Raquel Azevedo

A diretora do nosso Agrupamento, 
Elsa Carneiro, apresentou, na sessão 
de encerramento da 5.ª Edição do 
Programa Líderes Inovadores, o pro-
jeto Alunos Promotores de Sucesso 
(APS) que se assume como um proje-
to inovador de promoção do sucesso 
à disciplina de Matemática.

O Programa Líderes Inovadores, 
que tem já 5 edições, resulta da par-
ceria entre o Ministério da Educação 
e Ciência e a Microsoft, no âmbito 
do Programa Partners in Learning, 
visando promover a formação es-
pecífica de dirigentes escolares, de 
modo a que estes possam lidar com 
a multiplicidade de papéis com que 
são confrontados, tendo em vista a 
melhoria da qualidade da educação e 
da formação.

Em todas as edições são selecio-
nados cinquenta Diretores de Agrupa-
mentos/Escolas, pretendendo-se que 
criem, apresentem e implementem 
um Plano de Mudança e Inovação na 
sua Escola/Agrupamento, sendo todo 
este processo acompanhado de for-
mação, acompanhamento e tutoria do 
Diretor.

Alunos Promotores do Sucesso 

(APS) foi um dos dois projetos nacio-
nais selecionados pelo júri para ser 
apresentado na sessão de encerra-
mento que contou com a presença de 
Vânia Neto, Diretora para a Educação 
da Microsoft Portugal, João Couto, 
Diretor-Geral da Microsoft, Maria Lu-
ísa Oliveira, Diretora-geral da DGAE, 
e João Costa, Secretário de Estado 
da Educação.

A diretora Elsa Carneiro não só 
apresentou um projeto inovador como 
inovou na sua apresentação deixando 
o protagonismo para um grupo de cin-
co alunos de 9.º ano acompanhados 
da sua professora de Matemática, 
Raquel Azevedo, que apresentaram 
à tão ilustre plateia a sua experiência 
do projeto. A diretora convidou Cecí-
lia Miranda e Gracinda Sá, Encarre-
gadas de Educação, o professor Rui 
Lemos, Ivone Lima, em representa-
ção da Junta de Freguesia e Antó-
nio Almeida (assessor do Vereador 
da Educação), em representação do 
Município de Vila Nova de Famali-
cão, para acompanhar esta sessão, 
reafirmando o compromisso existente 
entre todos os elementos da Comuni-
dade Educativa. 

APS enquadra-se na concretiza-
ção das dimensões Elevados Padrões 
Académicos e Aprendizagem Ativa, 
que constam no Plano de Melhoria 
do Projeto Educativo do Agrupamen-
to. Este Projeto pretende estabelecer 
nos alunos uma motivação e ambição 
pelo sucesso a Matemática, sendo 
perspetivado não só no proporcionar 
condições para que todos os alunos 
possam efetuar aprendizagens e con-
solidar saberes, combatendo-se o in-
sucesso à disciplina de Matemática, 
mas também no qualificar o sucesso 
escolar, pensando este numa perspe-
tiva de ciclo. 

APS é um projeto inovador em 
que o trabalho colaborativo entre os 
alunos, a avaliação formativa e a indi-
vidualização de percursos de apren-
dizagem se assumem como elemen-
tos centrais. 

Que desafios se apresentam para 
o futuro de APS? Partilhar! Partilhar 
o projeto APS com outras Escolas/
Agrupamentos e com a partilha de 
experiências crescer e torná-lo me-
lhor, tornando cada vez mais o Agru-
pamento de Escolas de Ribeirão uma 
Escola Moderna.  

IN LOCO
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“Adoro ser a ‘professora’ de Matemática dos meus 
colegas de grupo. O trabalho colaborativo tem sido um 
enorme desafio! A melhoria dos resultados de todos os 
colegas do grupo é um objetivo partilhado de forma res-
ponsável. Este projeto permite-nos não só melhorar os 
nossos conhecimentos matemáticos, mas ajuda-nos a 
crescer enquanto pessoas.”

Inês Ferreira

“Ter como professora uma colega é entusiasmante! 
Desenvolvermos, de forma autónoma, as tarefas que a 
verdadeira professora propõe e percebemos que, todos 
juntos, conseguimos, aquilo que, sozinhos, seria impossí-
vel. A Matemática é, na nossa Escola, uma disciplina ino-
vadora, que vence barreiras!”

Joana Pereira

“Em APS, desenvolvemos o trabalho colaborativo que 
permite vencer, em grupo, dificuldades ‘matemáticas’ e 
melhorar as aprendizagens de todos os alunos. A mate-
mática deixa de ser o ‘terror’ das disciplinas, passando a 
ser a preferida de todos os alunos da turma.”

Mariana Lopes

“Ser a aluna impulsionadora de sucesso do meu grupo 
é uma tarefa de enorme responsabilidade. Ser professora 
é difícil, mas muito motivador. Sentir que, juntos, consegui-
mos vencer dificuldades e todos participamos ativamente 
na aprendizagem dos conteúdos permite que sejamos 
não só melhores no saber, mas também melhores no ser.”

Rita Torres

“APS permite que trabalhemos, semanalmente, em 
grupo e de forma autónoma, tendo como professor um 
dos nossos colegas. Vencemos o medo do insucesso a 
matemática e todos participamos ativamente na melhoria 
dos conhecimentos matemáticos da turma.”

Tiago Martins

No âmbito da formação que a diretora do Agrupa-

mento frequentou e chegada a hora de prestar 

provas perante o júri (CEO, Rui Pedro Oliveira e a cola-

boradora da Microsoft), a diretora, alguns alunos do 9.ºD, 

dois dos professores impulsionadores do projeto, dois 

encarregados de educação, o coordenador de projetos, 

a presidente do Conselho Geral e um adjunto da direção 

deslocaram-se aos escritórios da Empresa Imaginew, no 

Porto, no dia 11 de abril. 

A equipa foi muito bem recebida, os alunos apresenta-

ram os principais objetivos, a forma como foi implementa-

do e os resultados obtidos ao longo do ano letivo.

No final da apresentação, os elementos do júri elogia-

ram o projeto e agradeceram a toda a equipa a presença 

e disponibilidade.

Programa Líderes Inovadores

Empresa Imaginew

Na 1.ª pessoa...

“Com este modelo mudamos a escola, para a partici-
pação ativa, para a democracia e respeito pelos alunos. 
Aqui a escola sai do modelo tradicional e voa mais longe, 
vai atrás dos alunos com uma pedagogia diferenciada, to-
dos iguais mas todos diferentes. Isto sim é cidadania em 
modelo ativo!”

Gracinda Sá, Encarregada de Educação

“Trata-se de um projeto muito dinâmico que envolve, 
motiva e desafia os alunos para a aprendizagem da ma-
temática.”

Cecília Martins, Encarregada de Educação

Alunos do 9.ºD e Encarregados de Educação

IN LOCO

06



07

O Agrupamento de Escolas de Ribeirão, o nosso Agru-
pamento, pertence ao concelho de Famalicão e tem 1705 
alunos. Este foi o agrupamento que nos acolheu aos três 
anos e do qual nos despedimos no final deste ano letivo, 
começando uma nova etapa.

Alunos Promotores do Sucesso (APS) integrou o nosso 
currículo nos 8.º e 9.º anos, substituindo Cidadania.

APS tem sido um enorme desafio: o trabalho colaborati-
vo, a partilha, a responsabilidade “social”, exigiram esforço, 
mudança na forma de estar e trabalhar, que foram recom-
pensadores, permitindo a uns alcançar o sucesso a mate-
mática, a outros qualificar o seu sucesso a matemática, mas 
a todos melhorar a sua cidadania. Estamos certos de que 
hoje estamos melhores no saber fazer, mas acreditamos que 
estamos, sem dúvida, muito melhores no saber ser: respei-
tar, aceitar e crescer com as diferenças foi muito gratificante. 
Sermos professores dos nossos colegas não é fácil, mas é 
muito motivador. Juntos conseguimos o que sozinhos seria 
impossível!

APS já envolveu aproximadamente 600 alunos.
Num agrupamento em que mais de 50% dos alunos são 

apoiados pela Ação Social Escolar e em que os pais/encarre-
gados de educação têm em média o 6.º ano de escolaridade, 
a Escola assume um papel primordial nas nossas vidas e no 
nosso futuro.

As palavras de encorajamento de Rui Pedro Oliveira 
(CEO da Empresa Imaginew), a partilha da experiência de 
vida de Nuno Santos (diretor da FGI), que em tanto se asse-
melha à nossa realidade, o testemunhar da cumplicidade en-
tre a Educação e os Empresários Inovadores e a mensagem 
de esperança no futuro da Educação e das Escolas deixada 
por Maria Luísa Oliveira, Diretora-Geral da DGAE, e João 

Costa, Secretário 

de Estado da Educação, foram motivadoras.
 A oportunidade que a nossa diretora, Elsa Carneiro, 

como Líder Inovadora, nos deu, de apresentarmos o projeto 
APS na cerimónia de encerramento da 5.ª Edição do Progra-
ma Líderes Inovadores, para tão ilustre plateia, nunca será 
esquecida e fará parte com toda a certeza das nossas me-
mórias.

Um obrigado muito especial ao Ministério da Educação e 
à Microsoft que tornaram esta aventura possível!

Até breve. 

Turma 9.º D

Carta aberta
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Só através do olhar é que transforma-

mos o outro ser humano em pessoa, com 

identidade própria e vida.

IN LOCO
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No âmbito do concurso nacional “Uma Aventura … Literária 2016”, promovido pela Editorial Caminho, as alunas 
do 6.ºB Ana Beatriz, Catarina Santos e Eunice Gonçalves receberam uma Menção Honrosa na modalidade de Texto 
Original e os alunos do 7.ºC Carlos Tomás Ribeiro Santos Silva e Jorge Rafael da Costa e Sá foram distinguidos com 
o 3.º prémio, nas modalidades de Texto Original e de Desenho, respetivamente. 

Conforme o regulamento, o prémio consiste na publicação do trabalho dos alunos numa das reedições de um dos 
títulos da coleção juvenil “Uma Aventura” e, como brinde, um cheque-livro. 

A cerimónia de entrega de prémios do concurso está prevista para o dia 7 de junho, na Feira do Livro de Lisboa.

Prémios “Uma Aventura … Literária 2016”

Decorreu, no passado dia 26 de abril, na Escola Bá-

sica de Ribeirão, uma pequena cerimónia para entrega 

do primeiro prémio associado à venda de rifas organizada 

pela Associação de Pais e Encarregados de Educação 

deste agrupamento. A feliz contemplada, a aluna Luísa 

Pereira Moura, do 5.ºA, levou assim para casa uma mag-

nífica bicicleta. 

De referir que esta aluna pertence à mesma turma 

que obteve o prémio referente ao maior número de rifas 

vendidas, usufruindo assim de um divertido almoço ofere-

cido por esta associação a todos os alunos da turma e a 

dois docentes acompanhantes.

Atribuição de Prémios Associação de Pais e Encarregados de Educação

IN LOCO
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IN LOCO

Campeonato 

Super T Matik de Geografia

9.ºano

Pelo terceiro ano consecutivo os docentes de Geografia 

inscreveram as suas turmas de 9.ºano no campeonato nacio-

nal do concurso Super T Matik de Geografia.

Com esta atividade, pretendem fomentar o interesse pela 

disciplina; contribuir para a consolidação e ampliação de conhecimentos geográficos;  reforçar a componen-

te lúdica na aprendizagem da disciplina e promover o convívio entre alunos e professores.

O campeonato realizou-se em três fases: intra-turma e posteriormente o apuramento inter-turmas do 

qual se consagraram campeões o aluno Gonçalo dos Santos Coelho (9.ºA) e a aluna Joana Borges (9.ºH).

Estes alunos disputaram a final nacional online no dia 22 de abril. Num total de 10 220 a nível nacional, 

o Gonçalo ficou em 10.º lugar e a Joana em 27.º.

Final inter-turmas Final nacional online

09



10

IN LOCO

Viagens pelo Património Histórico do Concelho 

Museu Bernardino Machado 
recebe alunos de Sapugal

Os alunos do 4.º ano, da EB1 de Sapugal, visitaram o 
Museu Bernardino Machado, no âmbito das Viagens pelo 
Património Histórico do Concelho de V.N. de Famalicão. 

A visita foi conduzida pelo brilhante guia, José Leite, 
que nos mostrou o percurso deste ilustre português que 
nasceu no Rio de Janeiro em 28 de março de 1851, filho 
de António Luís Machado Guimarães e da sua segunda 
esposa D. Praxedes de Sousa Guimarães.

Em 1860, a família regressou definitivamente a Portu-
gal e fixou residência em Joane, concelho de Famalicão. 
O pai foi o 1.º barão daquela localidade. 

Em 1872, aquando da sua maioridade, optou pela na-
cionalidade portuguesa.

Em 1882, casou com Elzira Dantas, filha do conse-
lheiro Miguel Dantas Gonçalves Pereira, de quem teve 
dezoito filhos. 

Faleceu em 28 de abril de 1944.
Bernardino Machado foi uma figura notável da 1.ª Re-

pública Portuguesa, tendo ocupado o cargo de Presidente 
da República por duas vezes (entre 1915 e 1917 e entre 
1925 e 1927), mas foi também um importante pensador e 
pedagogo. É, por isso, o único Presidente da República 
que tem um museu consagrado à sua personalidade.

Adorámos a visita, pois pudemos ver com os nossos 
olhos aquilo que estudámos na aula de Estudo do Meio 
e assim aperfeiçoámos os conhecimentos em História de 
Portugal.

Os alunos do 4.º ano 

No dia 15 de janeiro, as turmas dos 1.º e 2.º anos da 
Escola de Sapugal realizaram uma visita de estudo ao 
Museu Ferroviário de Lousado.

 Fomos de autocarro cedido pela Câmara Municipal. A 
viagem foi uma animação! Cantámos e rimos muito todo 
o caminho!

Chegados ao museu, fomos recebidos pelo nosso 
guia, o Sr. Renato. Logo na entrada tinha uma bilheteira 
muito antiga e um boneco a fingir de cobrador! Depois 
fomos à carpintaria, à ferraria e ao sítio onde se colocava 
o carvão nos comboios. 

O Sr. Renato mostrou-nos vários comboios, todos an-
tiquíssimos. Percorremos a antiga estação ferroviária toda 
e ouvimos histórias de comboios de carga, de passagei-
ros e mistos. Vimos também um comboio alemão que foi 
dado a Portugal no tempo da guerra. 

Adorámos esta aventura. Foi  deveras interessante! 
Aconselhamos uma visita ao Museu.

Os alunos dos 1.º e 2.º anos 

da  EB1/JI de Sapugal

Visitas de Estudo

Museu Ferroviário de Lousado
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Gil Vicente é um dramaturgo português de cariz satí-
rico (que faz rir) e a sua obra Auto da Barca do Inferno é 
uma das que mais critica as várias classes sociais.

O teatro Vicentino é muito divertido e o Auto da Barca 
do Inferno é uma peça que faz rir, não só os jovens como 
também os mais adultos.

No passado dia 28 de janeiro, o grupo Andaime veio 
representar o Auto da Barca do Inferno à nossa escola. 
Com esta peça ficámos a compreender melhor esta obra 
analisada nas aulas de Português. Também compreende-
mos as críticas que Gil Vicente faz às diferentes classes 
sociais, como por exemplo o clero que, naquela altura, era 
muito criticado, pois os frades tinham mulheres e eram 
falsos religiosos.

Gil Vicente é considerado o pai do teatro português 
porque foi o primeiro dramaturgo a representar uma peça, 
em Português, que criticasse tanto as diferentes classes.

É por este divertimento que a peça provoca, que apelo 
a que todos os jovens não deixem de ir ao teatro, porque 
este faz parte do nosso património cultural.

Gil Vicente, o pai do teatro português
Carina Santos, n.º5, 9.ºC

A companhia de teatro Andaime representou magnificamente 

a obra de Gil Vicente, o Auto Da Barca Do Inferno. Trata-se de um 

grupo muito bom, composto por antigos alunos da nossa escola, 

que já estão no Secundário ou na Universidade.

Na peça entram personagens como o Fidalgo, o Parvo e mui-

tos mais, cada um mais engraçado que o outro.

Gil Vicente foi dos primeiros dramaturgos de Portugal a fazer 

peças de teatro em português. Há quem diga que ele foi o pai do 

teatro português.

Gil Vicente é um escritor de caráter satírico. Esta sua obra não 

só faz rir como nos mostra que todas as personagens represen-

tam uma classe social, cada uma com as suas diferenças. O clero, 

por exemplo, vivia como queria; a alta burguesia fazia o que bem 

lhe interessava; o povo era julgado por tudo e por todos e pagava 

altos impostos; os judeus eram maltratados e ninguém gostava 

deles.

Na minha opinião, Gil Vicente era muito inteligente e muito di-

vertido, uma pessoa que tinha muito respeito por todos.

Mário Campos, 9.ºC

IN LOCO
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Os alunos iniciaram a quadra carnavalesca no dia 5 

de fevereiro com a ida a Famalicão, onde desfilaram pelas 

ruas da cidade com trajes típicos da terra, lavadeiras, la-

vradores, pastores, caçadores, pescadores,... O tema es-

colhido foi “Costumes e tradições de Fradelos”. Este des-

file foi vivido com muito folia e animação! No final, houve 

um lanche convívio entre todas as crianças, promovido 

pela Câmara Municipal.

O Carnaval continuou na terça-feira e a Escola de 

Valdossos está de parabéns pelo primeiro classificado 

na modalidade “Carro” obtido no XIX Desfile de Carna-

val KOKLUS, realizado em 9 de fevereiro, na freguesia 

de Fradelos. O tema escolhido foi “ A Colmeia”, pelo que 

os professores, assistentes operacionais e encarregados 

de educação da EB1/JI de Valdossos participaram ativa-

mente na elaboração do carro alegórico, decorado com 

valores alusivos à Educação e ao Património Cultural de 

Fradelos, desde a criação de abelhas; trabalho dos api-

cultores, produção de mel/cera e malefício das abelhas 

asiáticas, que em muito têm contribuído para a diminuição 

dos enxames, tão característicos da nossa comunidade.

 As crianças puderam desfilar, vestidas a rigor, com 

as suas lindas indumentárias de abelhas, acompanhadas 

pelos apicultores e endereçados com fumadeira, favos de 

mel, colmeias, cortiços e até um verdadeiro ninho de ves-

pas asiáticas adornava o camião!

Apesar do dia chuvoso e ventoso, não houve desâ-

nimo e todos os foliões vieram para a rua divertir-se e 

participar neste corso carnavalesco, tão afamado pelos 

habitantes e arredores de Fradelos. Reinou alegria e sa-

tisfação! 

A escola agradece a todos as pessoas que ajudaram 

e contribuíram para a concretização desta grandiosa ati-

vidade.

EB1/JI de Valdossos

Carnaval em Valdossos

IN LOCO
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No dia cinco de fevereiro, de manhã, fomos desfilar 
pelas ruas de Fradelos.

O desfile carnavalesco contou com um carro enfeitado 
e com muita música, conduzido pelo Presidente da Asso-
ciação de Pais. Atrás seguíamos todos felizes, cantando, 
dançando e atirando serpentinas e confétis a toda a gente 
que passava.

No fim do desfile fizemos um baile na escola, onde 
todos pudemos bailar e mostrar, mais uma vez, a nossa 
fantasia.

Foi uma manhã muito divertida!...

Os amiguinhos da Escola de Sapugal

A Associação de Pais e os alunos da EB1/JI de Sapu-
gal participaram no desfile de Carnaval da freguesia de 
Fradelos, organizado pela “KOKLUS” – Associação Juve-
nil de Fradelos.

 A nossa participação foi feita com um grupo intitulado 
“CATS”. 

Participámos na categoria de grupo, com o apoio de 
um veículo alegórico e som. A deslocação foi feita maiori-
tariamente a pé.

Nesta categoria ganhámos o primeiro prémio.

Apesar da chuva e do frio, foi um desfile carnavalesco 
molhado, mas muito divertido!...

Os amiguinhos do 4.º ano da EB1 de Sapugal

Desfile de Carnaval
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Visita de estudo

Visionarium e Pavilhão da Água

No âmbito do projeto “Empresa 
na Escola”, a empresa Continental/
Mabor proporcionou, uma vez mais, 
uma visita de estudo de âmbito cien-
tífico, para os alunos do 8.º ano de 
escolaridade do Agrupamento de 
Escolas de Ribeirão, que se realizou 
no dia 17 de fevereiro. O destino da 
visita foi o Visionarium de Santa Ma-
ria da Feira e o Pavilhão da Água no 
Parque da Cidade do Porto.

No Visionarium, os alunos foram 
distribuídos em pequenos grupos e, 
partiram à busca do conhecimento 
através de uma sessão teórica/expe-
rimental orientada por uma formado-

ra sobre Ciências Forenses. Os alunos puderam verificar as valências, as aplicações e o alcance da área científica da 
Físico-Química. 

Aprenderam como se pode obter amostras de ADN, realizaram experiências com reagentes e sangue, de acordo 
com os vários tipos de sangue (A, B, AB e O) e respetivas reações com os vários anticorpos. Também aprenderam al-
gumas noções de balística, nomeadamente, o tipo de armas, balas e seus constituintes, invólucro, projétil, etc., e como 
se podem obter amostras incriminatórias em caso de disparo de uma arma relacionada com um crime. 

Tiveram também a oportunidade de aprender algumas noções básicas sobre impressões digitais e efetuaram algu-
mas experiências, como por exemplo, efetuaram todos os procedimentos necessários para a obtenção de impressões 
digitais, concretamente a dos colegas de cada grupo.

No Pavilhão da Água, os alunos também foram distribuídos em grupos e, a partir da informação veiculada pelos 
formadores, puderam realizar um conjunto de experiências interativas. A visita neste espaço é sobretudo lúdica, moda-
lidade que permite aos alunos observarem a importância da água e as suas funções vitais para a vida na Terra.

No dia 17 de fevereiro, acompanhámos as turmas 
do oitavo ano numa vista de estudo ao Visionário e ao 
Pavilhão da Água. Esta atividade decorreu no âmbito da 
disciplina de Físico-Química e foi apoiada pela empresa 
Continental Mabor. 

O Pavilhão da Água foi o local que mais nos fascinou. 
Tudo aquilo que lá vimos foi para nós uma grande novi-
dade; o mais divertido foi o facto de ter participado em 
algumas das experiências. Descobrimos coisas novas e 
aprendemos a valorizar e a respeitar a água. A partir deste 
momento, vamos seguir os conselhos que nos foram da-
dos relativamente ao uso e preservação da água.

Foi um dia muito bem passado com os colegas das 
outras turmas. Ficámos muito agradecidos pelo convite. 

Beatriz Dias (5.ºA); Francisco Silva (7.ºA); 
Nelson Santos (7.ºH); Diogo Fernandes (8.ºA); 
Mariana Pereira (8.ºB); Diana Mendes (9.ºA); 

Diogo Costa (9.ºG). 

O Coordenador do Projeto - Manuel Carvalho

“(...) aprendemos a valorizar 
e a respeitar a água.”

IN LOCO
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Dia Mundial da Proteção Civil

Os amiguinhos da EB de Sapugal

No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Ár-
vore, os alunos da EB/JI de Sapugal divertiram-se a plan-
tar legumes numa pequenina horta.

Plantámos feijão verde, couve galega, cebolinho, alho 
francês, favas, alface, espinafres, salsa… Agora todos os 
dias vamos à horta ver o seu crescimento e regar todas 
as plantas. Estamos ansiosos que estas comecem a dar 
frutos!

Agradecemos à Associação de Pais que providenciou 
toda a logística e nos ofereceu as plantas.

A nossa horta
Os alunos da turma SAP4

Ações de sensibilização

No dia um de março comemorou-se o Dia Mundial da 

Proteção Civil, na EB de Sapugal, em Fradelos.

O serviço Municipal de Proteção Civil da Câmara Mu-

nicipal de Vila Nova de Famalicão organizou uma ativi-

dade de sensibilização sobre o tema “Suporte Básico 

de Vida”, para os alunos do primeiro ao quarto ano de 

escolaridade.

Os profissionais explicaram uma situação de emer-

gência médica. 

Exemplificaram, ainda, como se devem prestar os 

primeiros sucorros e como efetuar manobras de suporte 

básico de vida.

Todos estes profissionais foram bastante atenciosos 

connosco, pois demonstraram-nos tudo detalhadamente.

Foi uma atividade muito enriquecedora para toda a 

comunidade escolar envolvida, pelo que somos gratos por 

este contributo dado à escola.

15
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No dia oito de março, recebemos a escri-
tora Adélia Carvalho que nos veio falar do li-
vro “A Inocência das facas”. Trata-se de uma 
coletânea de poemas de vários autores que 
recebeu, em 2015, o prémio VIDArte – A Arte 
contra a Violência Doméstica.

 É o livro mais recente da editora Tcha-
ran, e explora temas sempre muito atuais, 
como a violência de género, os preconceitos 
e os desencontros entre as pessoas. 

Este livro nasceu de um desafio da dele-
gação da Cruz Vermelha da Trofa, colocado 
à escritora e que esta abraçou. 

Nós dramatizámos os seus poemas de 
uma forma tão bela que a deixaram mara-
vilhada.

A escritora terminou com uma sessão de 
autógrafos. 

Escritora Adélia Carvalho na EB/JI de Sapugal

Os amiguinhos do 4.º ano
EB/JI de Sapugal

“A Inocência das facas”

Realizou-se, no Jardim de In-
fância de Barranhas, uma oficina 
de aprendizagem sobre a realiza-
ção manual de papel reciclado, com 
duração de cerca de 60 minutos e 
sob a orientação da engenheira Lia 
Cardoso. 

Esta ação possibilitou promover 
a importância da reciclagem de ma-
teriais, contribuiu para a formação 
de uma atitude consciente perante a 
sociedade de consumo e estimulou 
a criatividade e o “saber-fazer”. 

O grupo de crianças mostrou 
muito dinamismo e participação du-
rante toda a atividade. 

Obrigada pela oportunidade que 
nos deram!

Reciclagem de papel

Ações de sensibilização

Educação Ambiental
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O Agrupamento de Escolas de Ribeirão come-
morou, no dia 11 de março, o dia do Agrupamento. 
Neste dia, todos os alunos do pré-escolar e primeiro 
ciclo, num total de 855 alunos, tiveram oportunidade 
de realizar várias atividades na Escola Sede.

A parte da manhã foi destinada exclusivamente 
aos alunos do 4.º ano que puderam participar em 
várias atividades: laboratoriais, desportivas, jogos 
matemáticos, peddy-paper, sessão de cinema e ati-
vidades promovidas pelos Clubes de Música e de 
Ferromodelismo.  A meio da manhã, foi-lhes ofereci-
do um pequeno lanche patrocinado pela “Porminho” 
e pela padaria “Madrugada”.

A parte da tarde destinou-se aos alunos do pré-
-escolar e dos 1.º, 2.º e 3.º anos de escolaridade de 
todos os estabelcimentos de ensino do agrupamen-
to.

O balanço da atividade foi muito positivo, visto 
que os alunos mostraram grande entusiasmo.

Entusiasmo e diversão no DIA DO AGRUPAMENTO

IN LOCO

Experiências laboratoriais, jogos matemáticos, peddy-paper... foram algumas das inúmeras 

atividades realizadas, durante o dia e em vários locais da nossa escola.
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Algumas atividades do DIA DO AGRUPAMENTO
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 No passado dia dezassete de mar-

ço de dois mil e dezasseis, pelas catorze 

horas, realizou-se um Concurso de Flau-

ta no auditório da Escola Básica de Ri-

beirão . Alguns  alunos do segundo ciclo 

demonstraram os seus talentos emitindo 

um som doce e melodioso das suas flau-

tas. Revelaram-se, de facto, verdadeiros 

artistas. Os concorrentes interpretaram 

belíssimas melodias que foram avaliadas 

por um  júri bastante exigente.  

Após aturada reflexão, foram entre-

gues os respetivos diplomas, de acordo 

com o lugar e classificação obtida. Assim, 

ficou em terceiro lugar o aluno Alexandre 

Maciel, da turma 6.ºE; em segundo lugar, 

os alunos Rúben Azevedo e Hugo Silva, 

ambos da turma 6.ºE e Daniel Gonçal-

ves, da turma 6.ºB. Em primeiro lugar, 

ficaram os alunos Mariana Sá, da turma 

6.ºF, Danilo Soblirov e Filipa Costa, am-

bos da turma 6.ºD, e Catarina Silva e Ana 

Beatriz Araújo, ambas da turma 6.ºB. 

Foi um momento inesquecível onde 

reinou a boa disposição e o entusiasmo. 

Um momento que, certamente, se repeti-

rá. Um obrigado a todos os participantes 

e ao júri que teve a difícil tarefa de ava-

liar.

SONORIDADES…

IN LOCO
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DIA DO PAI NO JI DE BARRANHAS

A Educadora: Deolinda Sá

IN LOCO

Os alunos do 4.º ano da EB de Sapugal participa-

ram no Encontro Concelhio de Gira Volei, promovido 

pelo Pelouro do Desporto da Câmara de Vila Nova 

de Famalicão. 

A dupla masculina formada por Eduardo Guima-

rães e Gonçalo Nogueira ganhou o segundo lugar e 

vai participar no Encontro Regional, na vila de Celo-

rico de Basto. 

Aqui ficam os nossos parabéns!

Segundo lugar para dupla masculina de Gira Volei da EB de Sapugal

Como forma de valorizar ainda mais a figura paterna, as crianças do Jardim de Infância de Barranhas ela-
boraram um convite para os pais participarem numa festa surpresa na instituição. 

O grupo de crianças teve a oportunidade de cantar, dançar, declamar um poema e de oferecer uma lem-
brança. 

Os pais também estiveram envolvidos neste evento onde participaram ativamente em danças animadas e 
com a presença do Panda.

 Foi uma tarde em que pais e filhos partilharam emoções, afetos e muita alegria. 
A festa terminou com um lanche.

Festa surpresa na instituição

20



21

No âmbito da atualização da 
Carta Educativa, o vereador da 
Educação, Conhecimento e Em-
preendedorismo, Leonel Rocha, a 
convite da diretora do Agrupamen-
to de Escolas de Ribeirão, Elsa 
Carneiro, aceitou apresentar a 
respetiva carta, no dia 12 de abril, 
no polivalente da Escola Básica 
de Ribeirão. 

Toda a comunidade educativa 
esteve representada: os Presiden-

tes de Junta ou seus representantes, elementos das Associações de Pais de todos os estabelecimentos de 
ensino, assistentes operacionais, assistentes administrativas, professores e os elementos da Direção.

No final da apresentação, abriu-se o período para as intervenções, reflexões e partilha de questões 
relacionadas com o assunto. A diretora aproveitou o momento para partilhar as suas preocupações relativa-
mente ao presente e ao futuro, nomeadamente no que diz respeito às obras de melhoria das instalações, e 
da possibilidade dos autocarros acederem ao interior da escola.

Foi um final de tarde de reflexão e ao mesmo tempo esclarecedor para todos os presentes.
A diretora aproveita para agradecer a toda a sua equipa e a todos os presentes.

Apresentação da CARTA EDUCATIVA

No âmbito do Plano Anual de Atividades da 
CSIF - Comissão Social Inter Freguesias - Frade-
los, Vilarinho, Ribeirão, realizou-se uma Caminha-
da Cultural, a partir da Escola Básica de Ribeirão, 
no dia 23 de abril, com visita aos Museus do Auto-
móvel e da Guerra Colonial. Esta atividade surgiu 
do desafio lançado pela professora de História, 
Regina Parente.

A Caminhada contou com a preciosa colabora-
ção dos Escuteiros do Agrupamento de Ribeirão, 
sendo que a maioria dos alunos frequenta a nos-
sa escola, da Polícia Municipal que acompanhou 
todo o percurso percorrido e ainda da Associação 
de Pais da Escola Básica de Ribeirão que ofere-
ceu a água. 

Assim, a atividade levada a cabo, no período 
em que se comemora o 25 de abril, teve como 
objetivo principal o convívio entre diferentes gera-
ções e, ao mesmo tempo, dar a conhecer o patri-
mónio local.

Caminhada Cultural

IN LOCO
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O      Projeto de Educação para 
a Saúde, no âmbito do 

Dia Mundial da Saúde, dinamizou, 
na Escola Básica de Ribeirão, no 
dia 8 de abril, uma aula de Zumba 
com a Professora Cátia Costa e 
convidou toda a comunidade edu-
cativa a participar.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define a saúde como "um estado de completo bem-estar físico, mental e 
social e não somente ausência de doença física. 

Assim, a atividade dinamizada teve como objetivo sensibilizar o público-alvo para a necessidade da prática regular 
do exercício físico como um fator promotor de saúde, proporcionar um momento de convívio entre pares, contribuir para 
o espírito de grupo e o bem-estar físico e psicológico de todos os participantes. 

Dia Mundial 
da Saúde

No âmbito do Projeto de Educação Sexual 

(PRESSE) que está a ser implementado na discipli-

na de Cidadania e com a dinamização da professo-

ra Ilda Fernandes, as turmas B e H do sétimo ano 

visitaram, no dia 13 de abril, o museu da Fundação 

Cupertino de Miranda onde puderam apreciar a co-

leção de obras de arte moderna e contemporânea, 

nomeadamente, o trípico A vida de António Carneiro. 

O acervo deste museu é o resultado de doações ou 

de aquisições em leilões de arte. 

A rádio e jornal famalicense Cidade Hoje foi outro 

dos locais visitados. Aqui, os alunos ficaram a conhe-

cer o percurso de um jornal desde a sua edição até 

ao destino final, ou seja, os seus leitores.

Visita ao museu da Fundação Cupertino de Miranda

IN LOCO
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Todos os alunos do 9.º ano do Agrupamento 

de Escolas de Ribeirão visitaram a QUALIFICA 

no passado dia 14 de abril, certame que decor-

reu na Exponor de 14 a 17 de abril. 

A Equipa que organizou a visita pretendia 

ajudar os discentes a encontrar caminhos de fu-

turo na sua orientação vocacional. De referir que 

este é um espaço que visa o contacto dos jovens 

com as ofertas académicas nacionais e interna-

cionais de qualidade.

Pretendia-se também que estes tivessem 

oportunidade de perceber, mais e melhor, o que 

podem os cursos profissionais fazer para ajudar 

a concretizar sonhos ou até descobrir novas pro-

postas para ocupar os seus tempos livres. 

De um modo geral, os alunos mostraram 

grande entusiasmo pela mostra pedagógica e 

também pela visita complementar a SERRAL-

VES. 

QUALIFICA 2016
Feira de educação, formação,

juventude e emprego 
 e SERRALVES

Visitas de estudo
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Finalistas do 9.ºano

9.º A

9.ºB

H á escolas que são 

gaiolas e há esco-

las que são asas.

Escolas que são 

gaiolas existem para que 

os pássaros desaprendam 

a arte do voo. Pássaros 

engaiolados são pássaros 

sob controle. Engaiolados, 

o seu dono pode levá-los 

para onde quiser. Pássaros 

engaiolados sempre têm 

um dono. Deixaram de ser 

pássaros. Porque a essên-

cia dos pássaros é o voo.

Escolas que são 

asas não amam pássaros 

engaiolados. O que elas 

amam são pássaros em 

voo. Existem para dar aos 

pássaros coragem para 

voar. Ensinar o voo, isso 

elas não podem fazer, por-

que o voo já nasce dentro 

dos pássaros. O voo não 

pode ser ensinado. Só 

pode ser encorajado.

Rubem Alves
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Durante a nossa vida, conhecemos pessoas que vêm e que ficam, 
outras que, vêm e passam. 
Existem aquelas que 
vêm, ficam e depois de algum tempo se vão. 
Mas existem aquelas que vêm e se vão com uma enorme vontade de ficar...

Charles Chaplin

9.º C

9.º D
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Para se ser grande, sê inteiro: Nada 
Teu exagera ou exclui 
Sê todo em cada coisa. Põe quanto és 
No mínimo que fazes 
Assim em cada lago a lua toda 
Brilha, porque alta vive. Ricardo Reis (pseudónimo de Fernando Pessoa) 

9.º E

9.º F
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Jamais deixes de ser criança… 
Nunca deixes de sentir, gostar, ver e extasiar-te 
diante de coisas tão grandiosas 
como o ar, o voo e os sons da luz do Sol dentro de ti.

9.º G

9.º H

Richard Bach 
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A Escola Básica de Valdossos, no 
dia 12 de abril, convidou os pais e en-
carregados de educação dos alunos 
finalistas do pré-escolar a participa-
rem numa atividade de socialização 
e integração, tendo como objetivo a 
adaptação dos alunos que irão iniciar 
o 1.º ano de escolaridade, no próximo 
ano letivo.

Os alunos do 1.º ciclo entoaram 
uma canção de boas-vindas para os 
finalistas do pré-escolar, recitaram 
poemas e ofereceram postais.

Foi uma oportunidade de apre-
sentar os espaços físicos de qualida-
de, uma equipa de profissionais aten-
tos às necessidades diárias dos filhos 
e um projeto educativo dinâmico que 
envolve ativamente os pais.

Esta atividade promoveu o conví-
vio entre todos os intervenientes des-
ta comunidade educativa. 

A escola aberta à comunidade educativa

No estudo, no trabalho e no amor, 
Em qualquer aventura a que te lances, 
Confia no que sabes 
E voa nas asas da tua esperança. Richard Bach 

Finalistas do 9.ºano

9.º I
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Os alunos do Jardim de Infância de Sapugal visi-

taram, no início do 2.º período, a Casa do Território no 

Parque das Devesas, para assistirem a duas atividades 

dinamizadas pelo CEAB: “São favas contadas” e “O ciclo 

da borboleta”. Com estas atividades as crianças estive-

ram em contato com várias sementes presentes na nossa 

alimentação como o milho, a fava, o feijão, o tremoço e a 

metamorfose da borboleta. 

Estas atividades fomentaram a curiosidade e interes-

se nas crianças e constituíram uma motivação para apro-

fundar o tema da germinação das plantas e a descoberta 

dos insetos e aninais de que as crianças gostam e que 

aparecem na Primavera.

No dia 18 de março, o jardim esteve, mais uma vez, 

em festa, para comemorar o Dia do Pai. Os pais foram 

convidados a visitarem os seus filhos num ambiente de 

trabalho pedagógico, e a disfrutarem de miminhos que 

os filhos previamente prepararam. Cada pai teve a opor-

tunidade de observar a dinâmica do trabalho em grupo 

e individual tendo eles também um papel importante na 

participação dos ateliers propostos para abrilhantar esta 

pequena festa. Juntos, pais e filhos, confecionaram in-

setos com materiais reciclados, fizeram pinturas, dese-

nhos, modelagem e germinação de bolbos para o nosso 

jardim exterior. 

Para finalizar, as crianças mimaram os pais com um 

pequeno mas valioso presente, um tapete de rato de 

computador decorado por eles, e deliciaram-se com um 

lanche muito docinho.  

Algumas atividades dinamizadas pelo JI de Sapugal 

A Educadora - Martinha Monteiro

IN LOCO

Os alunos dos 3.º e 4.º anos, da EB de Sapugals atu-
aram na Casa das Artes, no passado dia 26 de abril, às 
dezanove horas. 

Ao longo do ano, estudámos Música com os profes-
sores do Centro de Cultura Musical (CCM). Neste concer-
to apresentámos todos os temas estudados. Estávamos 
todos afinadinhos e tocámos muito bem flauta!...

Na plateia, assistiram ao espetáculo os nossos pais, 
os nossos familiares, os nossos professores e a Diretora 
do nosso Agrupamento.

Foi um momento de grande partilha!

Alunos de Sapugal na Casa das Artes
Os alunos do 4.º ano da EB de Sapugal
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Comprar demasiados objetos e materiais significa desperdí-

cio de coisas que poderiam fazer falta a outras pessoas.

Esta necessidade faz com que as pessoas comprem tudo, 

mesmo que por vezes não tenham dinheiro para as pagar.

O excesso do consumo pode levar a várias consequências 

como: ficar sem dinheiro para comer, ir ao médico, vestir-se e 

cuidar dos filhos, perder a família e os amigos, roubar para te-

rem dinheiro ou tornar-se pedintes, perder a casa e o carro…

No caso do consumo excessivo, existem vários perigos 

como o vício, a compra de bens desnecessários; gastar mais di-

nheiro do que se tem normalmente é feito por pessoas com falta 

de autoestima, vaidade em excesso ou necessidade de mostrar 

que se tem mais ou tanto como os outros.

Achamos que as pessoas devem ter controlo sobre si ou 

então pedir ajuda a especialistas.

Perigos do Consumo Excessivo

Ilustração: Margarida Costa
RIB4B

No âmbito da parceria estabelecida entre o Agrupamento de Escolas de Ribeirão e o CCM – Centro de Cultura Mu-

sical – realizaram-se os Concertos de Iniciação Musical dos alunos que frequentam o 3.º e o 4.º anos de escolaridade 

das Escolas Básicas de Sapugal e de Ribeirão (Centro Escolar), no dia 26 de abril, pelas 19 horas, no grande auditório 

da Casa das Artes.

Foi um momento de grande qualidade em que os alunos revelaram as suas competências, integrados em grupo/

coro, ora tocando flauta, ora cantando canções que encheram os corações de todos aqueles que estiveram presentes: 

pais, professores, familiares, entre outros.

A diretora do Agrupamento, Elsa Carneiro, no final agradeceu a todos aqueles que tornaram possível o espetáculo 

e demonstrou o seu interesse em continuar com esta parceria, pois os frutos estiveram ali bem visíveis, plasmados nos 

rostos das crianças.

Concertos 

de 

Iniciação 

Musical

IN LOCO
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IN LOCO

Inserido no Plano Anual de Atividades do departamen-
to de Ciências Humanas e Sociais, o Grupo disciplinar de 
Geografia dinamizou a atividade “Exposição de Rosa dos 
ventos”, no final do mês de janeiro.

A atividade realizada, nomeadamente, a construção 
e exposição dos trabalhos da Rosa dos Ventos, envolveu 
os alunos dos 7.º anos de escolaridade. O Júri, consti-
tuído pelos professores da área disciplinar de Geografia, 
elegeram três daqueles que consideraram os melhores 
trabalhos, tendo em conta a criatividade, a originalidade e 
a diversidade dos materiais aplicados.

A atividade desenrolou-se na Biblioteca da escola.

Os objetivos desta atividade foram:
 
• promover a criatividade;
• partilhar os trabalhos desenvolvidos no âmbito da 

disciplina;
• otivar os alunos para as disciplina;
• consolidar conhecimentos;
• desenvolver a capacidade de orientação de forma 

lúdica;
• promover o envolvimento da família na vida esco-

lar dos alunos. 

 Os professores responsáveis consideram que os 
objetivos foram plenamente atingidos, tendo em conta a 
qualidade e a originalidade dos trabalhos apresentados. 
As atividades realizadas despertaram o interesse e a 
curiosidade dos alunos bem como da comunidade esco-
lar. Os alunos puderam, desta forma, consolidar os seus 
conhecimentos acerca do tema apresentado.

Exposição da Rosa dos Ventos

Os vencedores do concurso foram:
Rita Pereira, n.º25 do 7.ºF  – 1.º Lugar (centro)
Carlos Silva, n.º3 do 7.ºC  –  2.º Lugar (direita)
Filipa Oliveira, n.º10  do 7.ºE  – 3.º Lugar (esquerda)

Trabalhos expostos nas piscinas de Ribeirão Trabalhos expostos na escola sede
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No âmbito do projeto “Empresa 
na Escola”, a empresa Continental/
Mabor esteve presente, no dia 13 de 
maio, na escola sede do Agrupamen-
to de Escolas de Ribeirão onde efe-
tuou uma exposição relacionada com 
as fases de construção de um dos 
seus produtos de eleição, atendendo 
à sua qualidade demonstrada, que 
são pneus.

A exposição contou com a cola-
boração dos técnicos da Continental, 
que orientaram a palestra informativa 
aos alunos das turmas do 9.º ano que 
por ali passaram durante o dia.

Conjuntamente com esses pro-
fissionais, também estiveram alguns 
alunos do 9.º ano que se oferece-
ram como voluntários para ajudar na 
transmissão de toda essa informação 
às turmas, que eles próprios já tinham 
recebido, quando efetuaram a visita 
de estudo aos laboratórios da Conti-
nental/Mabor no dia 2 de maio.

A informação transmitida às tur-
mas está relacionada com todo o 
processo de construção do pneu, nas 
suas diferentes fases, desde as maté-
rias-primas, especificidades químicas 
dos seus elementos, passando pelas 
fases intermédias, até chegar ao pro-
duto final. 

A exposição esteve, uma vez 
mais, bem organizada e, proporcio-
nou aos alunos melhorar os seus co-
nhecimentos sobre o produto daquela 
que é a maior empresa do concelho e 
uma das mais importantes a trabalhar 
no nosso país.

O Agrupamento de Escolas de Ri-
beirão agradece à Continental/Mabor 
pela dedicação e boa vontade que 
tem tido para connosco, em mais uma 
das suas iniciativas/atividades.

EXPOSIÇÃO

O Coordenador do Projeto - Manuel Carvalho

O Pneu vem à Escola

A exposição contou com a colaboração 
de técnicos da Continental.

As turmas do 9.º ano passaram pela exposição 
durante o dia.

IN LOCO
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A obra Ulisses de Maria Alberta Menéres faz-nos entrar no mundo da imagina-
ção. Não só nos encanta com as suas aventuras, como nos dá os melhores ensi-
namentos para a nossa vida. Enquanto lemos o livro, conhecemos mares e marés, 
monstros e guerreiros, deuses e demónio, alguns dos quais só a imaginação mais 
fértil pode revelar.

Esta obra faz-nos viajar com as suas palavras e frases pelo mundo de Ulisses. 
Permite-nos conhecer povos e costumes e um pouco da natureza humana.

O momento do regresso de Ulisses a Ítaca é simplesmente emocionante e en-
cantador, pois parece terminar com um sentimento de tristeza e de ansiedade que 
domina a sua família e amigos. Contudo, o destino prega-nos sempre surpresas e 
Ulisses vê-se obrigado a lutar para reaver a sua família, casa e povo.

Ulisses será para sempre um exemplo de força, coragem, bondade e lealdade 
para com o seu povo.

Ulisses – uma opinião sobre o livro
Bernardo Santos, 6.ºF

Decorreu, na Biblioteca da Escola Sede do nosso 
Agrupamento, o 2.º Fórum de Leitura, organizado e di-
namizado pelo grupo disciplinar de Português.

Como diz o ditado bem popular “De manhã é que 
se começa o dia”, os nossos leitores chegaram cedo e, 
durante cerca de duas horas, experienciaram a partilha 
das leituras realizadas. 

O encontro contou, também, com a presença da 
diretora Elsa Carneiro que confidenciou o seu gosto 
pessoal pelo texto poético. Os livros constituem, tam-
bém, uma ferramenta de apoio ao desempenho do seu 
cargo e da sua profissão e, por isso, conserva-os na 
sua mesa de trabalho. 

Aos poucos, os livros expostos na mesa, decorada 
singularmente pelas zelosas funcionárias da Bibliote-
ca, voaram através das palavras dos nossos leitores, 
convidados a compartilhar as suas leituras sentados 
numa carteira escolar antiga, comummente encontrada 
nas escolas que os seus pais ou avós frequentavam.

A riqueza de cada fórum reside nas escolhas diver-
sificadas com que os alunos nos presenteiam e, por 
isso, o romance, a aventura e o policial foram dos gé-
neros mais escolhidos.

A todos os participantes neste Fórum de Leitura 
queremos reconhecer o seu brilhante contributo.

Fórum de Leitura
As Professoras dinamizadoras - Assunção Patrício e Lucília Gomes

“CREIO QUE UMA FORMA DE FELICIDADE 
É A LEITURA.” 

Jorge Luís Borges

NOTÍCIAS DA BIBLIOTECA
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No âmbito da Semana da Leitura, e aproveitando a 
temática do Dia Internacional da Mulher, a equipa da Bi-
blioteca promoveu uma conversa com mulheres sobre 
mulheres de diferentes profissões e diferentes gerações 
sobre a mulher e o seu papel na sociedade moderna.

A conversa contou com a presença da enfermeira Da-
niela Paiva, da educadora, Ana Paula Cabral, da jornalis-
ta, Maria João Pais e, da jovem estudante universitária, 
Leonor Matos. 

Os vários momentos de conversa foram intercalados 
com momentos de poesia e espetáculo multimédia sobre 
a temática, por parte do Clube de leitores da Biblioteca.

Autores como José saramago, Miguel Esteves Cardo-
so, Sophia de Mello Breyner e Natália Correia deram o 
mote para a conversa e as convidadas, com percursos e 
experiências de vida diferentes, conseguiram cativar os 
presentes com o seu testemunho. 

Foi referida a sobrecarga que todas as mulheres en-
frentam no seu dia a dia, as dificuldades de promoção na 
carreira e a responsabilidade acrescida na realização das 
tarefas domésticas. 

De registar que este encontro não se pautou por exal-
tar valores feministas, mas transmitiu sempre uma ima-
gem construtiva e positiva da mulher que é lutadora e 
combativa. Os testemunhos apresentados provaram que 
muito longe vão os tempos em que a mulher era conside-
rada o “sexo fraco”.

 A conversa contou com a participação do público, 
constituído por homens e mulheres, que sempre que 
achou oportuno interveio e deu opinião.

Todos os presentes se sentiram envolvidos e identifi-
cados.

"Somos MULHERES"
Tertúlia

NOTÍCIAS DA BIBLIOTECA

O Holocausto em debate

O livro e o filme O ra-
paz do pijama às riscas 
foram o ponto de partida 
para um debate com alu-
nos do 7.º ano.

Foi convidada uma 
docente de História para 
promover a conversa. Foi 
feita a contextualização 
histórica, explicada a di-
ferença entre campos de 
concentração e campos 
de extermínio, entre holo-
causto e genocídio. Os alunos participaram na conversa e 
mostraram-se impressionados pela crueldade dos tempos 
da segunda Guerra Mundial. 

Para que a compreensão desta obra fosse mais abran-
gente, foi estabelecida uma comparação com os tempos 
atuais, o que permitiu que todos percebessem os perigos 
de uma guerra. 

Um livro/um filme

Debate
O livro de John Boyne conta-nos uma história de 

amizade improvável entre Bruno, um menino alemão de 
9 anos, e Shmuel, um menino judeu, durante a segunda 
Grande Guerra.

Ao longo do debate, dinamizado pelas professoras 
Alice Bonifácio e Goreti Dias, percebemos o contexto his-
tórico, onde esta belíssima narrativa foi criada pelo seu 
autor, e aprendemos que, apesar das diferenças, a amiza-
de é um sentimento muito importante na vida de alguém e 
deve, por isso, ser cultivado no nosso quotidiano.

A turma do 7.ºC
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Avós partilham momentos da infância

Luísa Moura, 5.ºA  

Os avós foram convidados a visitar a escola e a falar 
aos alunos como era a escola no seu tempo. 

Esta atividade foi promovida para que os alunos per-
cebessem como era a escola e todas as dificuldades da-
quele tempo e pudessem ver como mudou a sua escola. 
Este convívio fez-se na biblioteca da Escola Básica de 
Ribeirão durante as aulas de Português ou de Cidadania. 

Estas visitas foram muito agradáveis e os alunos fize-
ram um verdadeiro inquérito aos avós. As perguntas foram 
diversificadas: como iam para a escola, quais as discipli-
nas, como eram os professores, os castigos, as brincadei-
ras, entre muitas outras. Os alunos ficaram encantados!

Os alunos e todos os que estavam presentes recebe-
ram os avós muito bem. Uma surpresa foi o facto de, na 
biblioteca, se encontrar uma mesa (carteira) dos tempos 
antigos. 

No final, os alunos e todos as pessoas envolvidas 
agradeceram aqueles minutos de sabedoria e partilha. 

Neste encontro, os avós descreveram as 

suas vivências relembrando os tempos de 

criança, contando que íam a pé ou em grupo 

para a escola e levavam merenda para almo-

çar.

Na sala de aula tinham uma secretária 

com tinteiro, onde molhavam a pena para es-

crever nos cadernos e uma lousa para fazer 

as contas.

Utilizavam cadernos de duas linhas para 

aperfeiçoar a caligrafia, pois era importante 

ter uma letra perfeita e bonita, porque eram 

avaliados.

A turma do 5.ºA ficou grata pela presença 

destes avós que contribuíram para o conheci-

mento da escola antiga. 

Minutos de saberdoria e de partilha
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Feira do LIVRO USADO

Foi uma ótima ideia, pois todos 
puderam conhecer novos livros. Os 
preços acessíveis permitiram que to-
dos comprassem.

Diana Monteiro,9.ºH

Foi um evento fantástico, pois 
desta forma comprei mais alguns li-
vros para a minha estante mágica das 
letras. Havia bons livros, de vários 
géneros. Gostei de ajudar a bibliote-
ca a adquirir mais livros encantados 
que vão acender a magia da leitura 
dentro dos corações dos alunos desta 
escola.

Miguel Pereira, 9.ºH

Foi uma grande ideia vender li-
vros baratos e ajudar a biblioteca.

Gostámos muito de participar, 
pois todos saímos a ganhar.

Lara, Filipa, Margarida e Carina, 6.ºC

Gostei de oferecer os livros que já 
não queria ter em casa e de comprar 
outros que ainda não tinha.

Beatriz Mascarenhas, 7.ºA

Foi um evento interessante e per-
tinente. Comprei vários livros a baixo 
custo. Esta atividade deveria continu-
ar a fazer-se, pois é um incentivo à 
leitura para os jovens. Além disso, os 
livros escolhidos para Feira eram im-
portantes para a nossa cultura geral e 
enriquecimento pessoal.

Joana Borges, 9.ºH
Foi importante porque deu oportu-

nidade de comprar livros a quem tem 
menos possibilidades financeiras.

Maria Caridade e Débora Cancela,8.ºAFoi uma oportunidade única de 
conhecer novos autores e novos li-
vros. Achei uma iniciativa interessan-
te que deve ser repetida.

Bárbara Ferreira, 9.ºH

Devia fazer-se mais vezes, pois 
os livros que uns não querem, fazem 
os outros mais felizes.

Leandro Dias, 8.ºA

Foi uma boa ideia, tinha preços 
acessíveis. Devia ter mais variedade

Beatriz Rocha, 6.ºA.

Os livros já lidos que estavam a 
ganhar pó na estante ganharam nova 
vida e tornaram-se num tesouro para 
quem os comprou.

Ana Isabel, 5.ºA

Esta ideia foi mesmo boa, pois 
livrei-me dos meus livros velhos e 
comprei outros por um preço baixís-
simo

Simão Azevedo, 6.ºD

NOTÍCIAS DA BIBLIOTECA
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A relevância contemporânea da 
inclusão social e a adversidade nas 
diversas formas de se lidar com a di-
ferença remete-nos, uma vez mais e 
ao longo da história da humanidade, 
para a intolerância à diferença, por 
esta se caracterizar pela exclusão 
dentro dos padrões da normalidade. 
São pessoas ou grupos estigmatiza-
dos, rotulados, com base em critérios 
de cor, raça, cultura, nacionalidade, 
preferência sexual, religião e até ca-
racterísticas físicas, desrespeitando, 
acima de tudo, o direito de o outro po-
der ser diferente. Ora, na sociedade 
atual e nos estados democráticos de 
direito, tolerância e respeito pela dife-
rença são valores imprescindíveis ao 
exercício da cidadania, pelo que não 
deveria existir discriminação, pois to-
dos somos iguais perante a lei, sem 
qualquer distinção. 

Boaventura Sousa Santos, a este 
respeito, referiu:

“Temos o direito de ser iguais/ 
Quando a diferença nos inferioriza/ 

Temos o direito de ser diferentes/
Quando a igualdade nos descaracte-
riza.”

Também não raras vezes se ouve 
falar de “sensibilização da comunida-
de para a diferença”, mas não sere-
mos nós todos diferentes? Somos e 
ainda bem! Só sendo diferentes po-
demos ser tratados de igual modo, 
pois “Quando perdemos o direito de 
ser diferentes, perdemos o privilégio 
de ser livres.” Então, para quê discri-
minar a diferença, se se pode viver 
num mundo tão heterogeneamente 
belo e desigual! 

A equidade e inclusão social/es-
colar deve ser de todos e para todos, 
daí a pertinência do tema e a neces-
sidade de ser abordada em contexto 
escolar/social. 

Ainda que o conceito de inclusão 
social se aplique em diversos con-
textos sociais, o seu enfoque conti-
nua a estar mais direcionado para a 
integração de pessoas consideradas 
excluídas, marginalizadas, ou para 
as crianças e jovens com necessi-
dades educativas especiais (NEE) a 
frequentar as escolas de ensino re-

gular e atividades profissionais/pós-
-escolares. 

A escola para combater a exclu-
são social tem um papel fundamental 
em saber erradicar as desigualdades 
e acolher as diferenças, dando-lhes 
uma educação de qualidade, conso-
lidada num modelo de educação in-
clusiva, de modo a que estes alunos 
possam aceder às oportunidades e 
recursos que as escolas oferecem, 
embora nem sempre seja fácil, uma 
vez que estão implícitos diversos fa-
tores tanto endógenos (inerentes à 
criança), como exógenos, relaciona-
dos com as respostas dadas pela es-
cola/meio, a estas crianças e jovens. 

A Equalização de Oportunidades 
para Pessoas com Deficiência pre-
conizada num dos mais importantes 
documentos que visam a inclusão 
social, a Declaração de Salamanca, 
1994, e no Decreto-Lei 3/2008, de 7 
de janeiro, com as subsequentes al-
terações legais, tenta promover “uma 
escola democrática e inclusiva, orien-
tada para o sucesso educativo de to-
das as crianças e jovens e promover 
a melhoria da qualidade do ensino…, 
[assim como] planear um sistema de 
educação flexível, pautado por uma 
política global integrada, que permita 
responder à diversidade de caracte-
rísticas e necessidades de todos os 
alunos” (inclusão das crianças e jo-
vens com NEE, cuja intervenção pas-
sa a estar centrada no aluno, median-
te o seu perfil de funcionalidade, pela 
adequação do processo de ensino 
ao seu ritmo de aprendizagem, bem 
como pela adaptação do currículo es-
colar regular/organização dos apoios 
especializados de que necessita e 
pelas respostas educativas mais ade-
quadas). 

Assim, o paradigma de escola 
inclusiva e o atendimento a TODOS 
os alunos equitativamente tem exigi-
do da escola um grande desafio nas 
funções de democratização e na de-
signação de condições benéficas ao 
desenvolvimento biopsicossocial dos 
alunos. A inclusão destas crianças 
nas escolas do ensino regular tem 
sido uma aposta do ME e uma con-

quista, de acordo com os diversos re-
ferenciais sócio-políticos e culturais. 

Deste modo, a instituição escolar 
inclusiva foi paulatinamente adaptan-
do-se ao aluno, assim como a socie-
dade “aprendeu a ser mais inclusi-
va, compreensiva e solidária com a 
deficiência”. Consequentemente, e 
presumindo que o Sistema Educati-
vo tem a responsabilidade de com-
bater todas as formas de exclusão, é 
necessário que a escola se adapte, 
cada vez mais e melhor, à realidade 
dos alunos que recebe, promovendo 
e legitimando práticas educativas in-
clusivas.

Partindo dos pressupostos ante-
riores, o nosso Município em muito 
tem contribuído para o desenvolvi-
mento de práticas educativas inclusi-
vas, colocando novos desafios à sua 
implementação, quer em contexto 
do “Famalicão Inclusivo”, quer pela 
Implementação/divulgação de diver-
sas atividades que promovem a in-
clusão destes alunos, estabelecendo 
padrões de acessibilidade nos dife-
rentes espaços (escolas, empresas, 
serviços públicos), numa relação co-
laborativa e de parceria. 

Ainda no âmbito do “Famalicão 
Inclusivo”, foram e estão a ser promo-
vidas ações de formações de modo 
a sensibilizar os vários agentes edu-
cativos/profissionais envolvidos no 
processo de inclusão para o desen-
volvimento de práticas colaborativas 
centradas nas aprendizagens e de-
senvolvimento dos alunos. 

Também no Agrupamento, tendo 
em conta os objetivos e metas fixa-
dos no Regulamento Interno e Projeto 
Educativo, se constatou a promoção 
de mudanças de atitudes relativa-
mente aos alunos com NEE por todos 
os intervenientes no processo educa-
tivo, quer ao nível do Plano Anual de 
Atividades, quer pelo desenvolvimen-
to de adequações de caráter organi-
zativo, de atividades e estratégias de 
trabalho diferenciadas, entre outras 
respostas educativas específicas que 
consubstanciam uma escola inclusi-
va. É certo que todos tentamos fazer 
o melhor e que uns tentam fazer mais 

Inclusão social

EDUCAÇÃO ESPECIAL
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e melhor do que outros, contudo, e de um modo global, 
todos visam, não só o desenvolvimento de competências 
pessoais e escolares dos alunos com NEE e respetiva au-
tonomia, como a educação educativa e social. 

Ainda em termos de organização/diretrizes a nível do 
órgão de gestão do agrupamento e autarquia (horta bio-
lógica) foi assegurada a afetação de vários clubes à Edu-
cação Especial (EE) necessários ao desenvolvimento das 
respostas educativas mais diferenciadas, estimulando e 
facilitando a aquisição de competências diversificadas, 
com os quais os professores envolvidos participam ativa-
mente, preconizando atividades específicas e adequadas 
ao perfil de funcionalidade dos alunos.

Também algumas empresas/instituições locais têm 
colaborado no processo de transição para a vida pós-es-
colar de alunos com Currículo Específico Individual (CEI), 
pela implementação de Planos Individuais de Transição 
(PIT), visando a consolidação e melhoria das capacida-
des pessoais, sociais e laborais, na perspetiva de uma 
vida adulta autónoma e com qualidade, de modo a que 
alcancem a estabilidade emocional e sejam pessoas mais 
independentes e ativas nas respetivas comunidades (cf. 
Portaria n.º 210-C/2015, de 10 de julho).

Em contexto de sala de aula, é necessário que os 
professores aceitem os seus alunos com NEE como um 
desafio. E, porque é um desafio, constitui-se como um va-
lor, uma vez que nos obriga a tomar mais consciência da 
heterogeneidade e da ou das respostas educativas. (cf. 
Rodrigues, 2003; Leitão, 2006; Silva, 2011)

A Educação Inclusiva implica mudanças relativamente 
à atitude com que a perspetivamos, verificando-se, contu-
do, que muitas barreiras à atividade e participação já fo-
ram demolidas e que é necessário atender à diversidade, 
como uma fonte enriquecedora do processo educativo. Se 
a diferenciação não for inclusiva, isto é, se o trabalho que 

o aluno com NEE realiza não for igual ao do resto da tur-
ma, então esse aluno está inserido na sua turma, mas não 
está incluído. Sem diferenciação pedagógica não se pode 
falar de inclusão.

A escola inclusiva constrói-se. Depende de enquadra-
mento legislativo que lhe dá suporte, mas só se consoli-
da com a prática dos intervenientes que a implementam, 
para além de proporcionar aos alunos um espaço comum, 
tem de proporcionar-lhes, também, oportunidades (cf. Re-
vista Lusófona de Educação). 

Terminando, e uma vez que a diferenciação pedagógi-
ca determina práticas diversificadas, os alunos de VAL2 e 
VAL3 elaboraram um cartaz subordinado ao tema “Todos 
iguais, todos diferentes!”, no âmbito do Dia Internacional 
da Pessoa com Deficiência, comemorado a 3 de dezem-
bro, após uma sensibilização nas respetivas salas de aula 
pela prof.ª de EE, pela leitura/visualização do conto “O pe-
queno trevo”.

Nem mesmo as crianças estão excluídas das inúme-
ras formas de discriminação.

Professora de Educação Especial - Maria José Miranda

Relativamente à pergunta “O que é para ti ser diferente? Como te sentes na esco-
la?” dirigida aos alunos com CEI, da sala de EE, eis algumas respostas:

“Sinto-me bem na escola, mas alguns pegam comigo por causa da minha voz. A 
diferença é não participar com os nossos colegas da turma” M.G.

“Sou diferente nas aulas, porque em vez de estar nas aulas estou aqui, porque não 
memorizo as letras e não consigo memorizar tudo…é muita coisa!” N.

“Nós somos diferentes porque temos cor de pele diferente, mas isso é bom porque 
senão era tudo igual.” B.

“Não ando nas aulas com a minha turma, mas até gosto da sala EE. Sinto-me dife-
rente é por andar na minha turma e andar aqui… e eles não.” D. F.

“Sinto-me bem na escola e todos me tratam bem, mas sou diferente porque estou 
numa sala diferente dos outros alunos, porque não consigo compreender as disciplinas 
deles…” D.

Na 1.ª pessoa...

EDUCAÇÃO ESPECIAL
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Desenho colorido pela aluna Diana Almeida
1.º ano da EB1 de Valdossos - Fradelos.

Desenho colorido pela aluna Leonor Azevedo
1.º ano da EB1 de Valdossos - Fradelos.

Desenho colorido pela aluna Maria Mendes
1.º ano da EB1 de Valdossos - Fradelos.

Ser diferente é ser especial

TEMA AGLUTINADOR
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Bullying é...

O  Bullying é uma forma de violência física, 

verbal e psicológica feita de modo repetitivo.
Na minha opinião, praticar bullying é um crime porque 

é uma forma de tratar mal os colegas.
Todas as pessoas que observem casos de bullying 

têm obrigação de avisar as autoridades e ajudar as víti-
mas.

Eu acho que quem pratica bullying também deve ser 
ajudado, pois só pessoas com problemas familiares e com 
falta de valores morais é que têm estas atitudes.

Eu espero que o bullying acabe e que mais nenhum 
jovem se suicide por ter sido vítima dele.

João Silva-RIB4B

O  bullying é uma prática de atos violentos, 
intencionais e repetidos, contra uma pessoa indefesa, que 
podem causar danos físicos e psicológicos às vítimas. 
Estes atos não são aceites pelas pessoas civilizadas, eu 
pessoalmente também não aceito qualquer ato deste tipo. 

Na minha opinião, todas as pessoas devem ser res-
peitadas independentemente da sua cor ou raça ou outra 
característica física. Todos nós devemos denunciar este 
tipo de situação, isto porque normalmente as vítimas te-
mem os agressores.

Por vezes, situações como falta de amor; problemas 
familiares, não ter amigos… fazem com que este proble-
ma surja.

Acabem com o bullying!!! 
Luís Moreira-RIB4B

E u sou contra o Bullying, porque sou contra qual-
quer tipo de violência.

Na minha opinião, usar a violência, verbal ou física, 
contra alguém, quer seja na escola, no trabalho, em casa 
ou em qualquer outro lado é muito negativo.

Alguns dos motivos que levam as pessoas a praticar o 
Bullying são: a falta de amor e de afeto da família, a falta 
de dinheiro, a inveja e também, por vezes, a confiança na 
própria superioridade.

As consequências das agressões provocam medo, 
choro, angústia, pesadelos, ansiedade, baixa autoestima, 
dificuldade de relacionamento com outras pessoas e, no 
extremo, pode levar ao suicídio. 

Eu nunca pratiquei o Bullying e espero nunca vir pra-

ticar.
Marta Pereira-RIB4B

“O bullying é uma prática de atos vio-

lentos, intencionais e repetidos, contra 

uma pessoa indefesa, que podem causar 

danos f ísicos e psicológicos às vít imas.”

TEMA AGLUTINADOR
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Primavera, verão outono e inverno
enchem a nossa vida de alegria.
Jogos de interesses cada um irá ter
e o nosso ego rejuvenescer.

Entramos na primavera e o sonho altera.
Ela num imenso arco-íris se irá tornar.
Passarinhos a bailar, animais a conversar
e voadores profissionais a regressar.

No verão, a escola vai terminar
e, os mais felizardos, calor apanhar.
Frescura e loucura irão imperar!
Os velhos e as árvores recolhem fios de sol
e os campos a mantos de cores irão passar.

No outono, a brisa, a bailar,
parece gostar de com as folhas brincar.
As folhas alaranjadas, amareladas, acastanhadas,…
deixam as árvores despidas e pouco decoradas.
Mudam as cores e emergem novos sabores.

No inverno, vêm aí os arrepios, 
imensos mantos brancos e ventos frios.
Os sonhos são embalados pelo convívio familiar.
Há pouca luz, mas o Natal está a chegar
e a todos Jesus nós vamos anunciar.

Primavera, verão outono e inverno
à sua maneira irão amanhecer!        

Quatro irmãos bem diferentes!

6.ºE

Na primavera, estamos sempre à espera
que o sol acorde de um longo, longo… sono.
Época de pincelar os campos de mil cores,
com dias coloridos, como um arco-íris sem fim.

Verão de muito calor, fios de sol a todos expor,
Crianças a brincar em todo o seu esplendor.
Vidas frescas, festas e diversão carregadas de emoção.

Árvores despidas, troncos nus,
o vento a soprar, vu-vu-vu.
Mil e uma folhas a dançar,
no chão um belo tapete irão formar
e, assim, com o outono poder rimar.

O inverno começou e tudo molhou,
O frio chegou e o vento soprou.
A natureza envolta num manto de neve
adormece e faz uma longa “siesta”.

No inverno, em casa gosto de ficar
a ver um filme à lareira,
chocolate quente a acompanhar
e, assim, todo o frio despachar.
Frio que na primavera irá permanecer,
mas nas outras estações deverá desaparecer.
O ano é divertido para sempre dele falar
e um novo ciclo ver recomeçar! O

 c
ic

lo
 d

a 
vi

da
6.

º D

PRODUÇÃO ESCRITA
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 - Já leste o livro “Siddhartha”?
 - Não.
 - E “O Mundo em que vivi”?
 - Também não.
 - E já agora, “As vinhas da Ira”?
 - Não, também não.
 - Boa! És uma rapariga de sorte.
 - De sorte!?... Porquê?
 - Porque tens a sorte de os ir ler pela primeira vez.

Aconselhando livros
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Mote
Calçada vai para a rua
Desfilando cheia de postura
Vai fermosa e não segura.

Volta
Vai pensando no seu amado
Que está com outra noutro lado
Mas ela não leva preocupação
Sempre soube que o amado era parvalhão
Mas como não é novidade
Ela é uma beldade com muita vaidade
Vai fermosa e não segura.

Leva no seu pensamento
Grande insegurança e sentimento
Nunca lhe faltou pretendente
Só que por ela nada sente
Mesmo assim, ela continua refinada
Apesar de ser substimada
Vai fermosa e não segura.

Daniela Araújo, 8.ºE

Vilancete

Trabalhos realizados em oficinas de es-

crita pelos alunos das turmas A e E do 

8.º ano, na disciplina de Português, no 

âmbito do estudo do texto poético.

De galochas vai para o campo

Mote
De galochas vai para o campo
Clara pela verdura
Vai fermosa e não segura.

Volta
Leva na cabeça o balde
Mas não traz o engaço
Calça de cinta baixa
Casaco apertado
Traz um sorriso na cara
mais escuro que a madeira
Vai fermosa e não segura.

Canta de alegria
Com a sua voz que parece melodia
Um olhar de ternura
Que o mundo encanta
E tantos olhares espanta
Que dá graça ao sorriso
Vai fermosa e não segura.

Daniela Albuquereque e Fábia Guimarães, 8.ºE

PRODUÇÃO ESCRITA
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PRODUÇÃO ESCRITA

Recordo-me que, há alguns anos atrás, eu e a minha 
família fomos visitar uma serra no norte de Portugal.

Quando lá cheguei, sentei-me numa pedra de granito 
cinzenta não muito alta. Observei o céu, azul como o oce-
ano. Este estava carregado de nuvens brancas de várias 
formas e feitios. O sol brilhava intensamente e o ar, muito 
fresco, estava repleto de doces aromas a pinho, a frutos 
e a flores.

À minha direita, conseguia ver uma pequena colina 
com várias árvores que dançavam ao sabor do vento. À 
minha esquerda, havia um enorme vale, formado por duas 
grandes montanhas. Nesse vale corria um rio límpido, bri-
lhante e cheio de vida, que emanava sons variados, uma 
bela sinfonia.

Saí de cima da pedra e fui passear pela serra. Os pás-
saros sussurravam levemente e os esquilos recolhiam, 
calmamente, alimentos para guardarem nas suas peque-
nas bocas.

Ainda hoje sinto saudades daquele magnífico lugar.

Gabriel Padrão, 8.ºA

De flor em flor 
Vai a borboleta com frescura
Vai formosa e não segura.

Cheia de brilho e cor
E sempre a esvoaçar
Sem nunca se cansar
Não se importa do calor
Nem sente dor
Em busca da aventura
Vai formosa e não segura.

É tanta a sua beleza
Cheia de cor e vida
Na natureza florida

Com toda a delicadeza
Torna bela a natureza
Com a sua frescura
Vai formosa e não segura.

Descalça vai para a praia
Maria pela areia
vai fermosa e não segura.

Leva na cabeça um chapéu
óculos de sol nas mãos de prata
saia longa fina de escarlata
traz o biquini vermelho
mais vermelho que o sangue
vai fermosa e não segura.

Cabelos d’ouro esvoaçando
olho azul do mar
tão linda que a eles espanta
chove nela graça tanta
que dá graça à formosura
vai fermosa e não segura.

Vai para o shopping
Renata pela rua,
vai fermosa e não segura.

leva na cabeça o boné,
a carteira nas mãos de ouro,
um cinto de ouro,
na calça cintada,
com camisa apertada,
mais negra que a hulha pura;
vai fermosa e não segura.

Mostra o decote a garganta,
cabelo negro encaracolado,
fita de cor rosado,
tão bela que o mundo encanta;
cai sobre ela elegância tanta
que dá graça à formosura;
vai fermosa e não segura

Renata vai para o shopping Descalça vai para a praia
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A serra

Renata Marques e Renata Barbosa Maria Caridade e Débora Cancela, 8.ºA
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PROJETOS

CLUBE DE FERROMODELISMO
Novidades na maqueta!

Como previsto, a nossa maqueta avança a bom ritmo, 
apresentando diversas novidades para todos os que a 
têm visitado. Estas melhorias abrangem quase todas as 
áreas: estabilização do traçado, “envelhecimento” dos 
edifícios, modelação do terreno, etc.

Visita aos Encontros de Módulos em Lousado

Nos passados dias 5 de março e 16 de abril os elementos 
deste Clube deslocaram-se ao Museu Ferroviário de Lou-
sado para participar em mais dois encontros organizados  
pelo  grupo  de  Módulos  de  Comboios  do Norte.

Para além de poderem observar diverso material a circu-
lar, alguns dos membros tiveram mesmo a possibilidade 
de “manobrarem” algumas composições. Como respon-
sável pelo nosso Clube venho por este meio agradecer 
esta fantástica  oportunidade proporcionada  pelos orga-
nizadores, que permitiu a familiarização com os sistemas 
digitais e as aplicações informáticas de controle mais po-
pulares.

De destacar que o encontro de abril foi, pela primeira vez, 
temático. Dedicado à série 1500 produzida pela ALCO 
(American  Locomotive  Company),  permitiu  observar 
exímios trabalhos de transformação e envelhecimento do 
material rolante, revelando um colorido leque de variantes 
desta popular série de locomotivas diesel.

A Série  1500 refere-se  a  uma  família  de locomotivas a 
tração  diesel-elétrica  e  de bitola  ibérica,  que  esteve  ao 
serviço     da Companhia     dos     Caminhos     de     Ferro 
Portugueses, e da sua sucessora, os Caminhos de Ferro 
Portugueses, tendo algumas unidades sido vendidas às 
operadoras de construção: Fergrupo, Neopul, Ferrovias 
e Somafel Peças dos membros do clube

Alguns dos mais “sortudos” membros deste clube come-
çaram  a  adquiri  algumas  peças  com  as quais procuram 
entrar no fantástico mundo do ferromodelismo. Enquanto 
os mais “saudosistas” preferem os clássicos conjunto da 
LIMA e MARKLIN dos anos 60 e 70, outros optam por lan-
çamentos mais recentes. Ficam aqui algumas da imagens 
que ilustram a sua dedicação
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PROJETOS

Durante o ano letivo, o Clube do Ambiente promove a 
recolha de materiais sensíveis de serem reciclados, nome-
adamente: papel, plástico, óleos, tinteiros, rolhas, pequenos 
eletrodomésticos, pilhas, etc. Faz-se também a apologia 
da compostagem, havendo algumas turmas a monitorizar 
os compostores da escola. Foram distribuídos por todos os 
espaços da escola sacos para recolha seletiva de resíduos, 
com o objetivo de incutir o espírito de separação de resíduos 
na comunidade escolar. Aliada a esta distribuição, a esco-
la participa no concurso “Resíduos a Peso” promovido pela 
Resinorte, cuja finalidade é a recolha do maior número de 
quilos de plástico e papel. O prémio final deste concurso são 
materiais escolares.

Ainda em parceria com a Resinorte, a escola candidatou-
-se ao “Galardão Escola Verde”, necessitando, para isso, da 
participação de toda a comunidade escolar. O objetivo deste 
galardão é a realização de um conjunto programado de ativi-
dades de sensibilização ambiental em toda a escola, com es-
pecial incisão na problemática de RSU, como por exemplo: 

- Brigada verde; 
- 100% de reciclagem na escola; 
- Desperdício zero; 
- Compostagem caseira.

As Professoras
Conceição Ferreira e Teresa  Ruiz

No âmbito do plano de atividades, o Clube do Ambiente 
promove a realização de “Feiras do Ambiente” para a comu-
nidade escolar.

O objetivo destas é incutir o espírito de reutilização de 
materiais e de promover a alimentação saudável, através da 
exposição e partilha de hortícolas produzidos em sistema 
biológico. 

O Clube aproveita estas feiras, como alerta para cau-
sas como a proteção animal, recolhendo alimentos/materiais 
para abrigos de animais abandonados.

CLUBE DO AMBIENTE

FEIRAS do Clube do Ambiente

Com o objetivo de desenvolver as competências de 
expressão oral, estimular o treino da leitura, enriquecer 
o vocabulário e apreender o sentido global de um texto, 
as professoras de Francês da Escola Básica de Ribeirão 
convidaram os alunos do nono ano de escolaridade, nível 
três, a participarem no concurso de leitura intitulado “Lire 
et découvrir”. Os alunos que participaram nesta ativida-
de mostraram interesse e empenharam-se na prepara-
ção das suas leituras autónomas. Os livros apresentados 
eram da coleção “Lire et découvrir” ou “Lire en français 
facile”, das edições Longman e Hachette, respetivamente. 

A partilha de leitura realizou-se no dia 17 de feverei-
ro, na Bibioteca da escola. Tiveram todos uma prestação 
exemplar e, por isso, estão todos de parabéns! A Mariana 
Azevedo, do 9.ºE, a Joana Borges, do 9.ºH, e o Carlos 
Loureiro, do 9.ºG, foram os vencedores desta segunda 
edição do concurso de leitura em língua francesa.

Eis algumas propostas para as férias de verão... 
Dirige-te à Bibiloteca e... BOAS LEITURAS!
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À primeira vista parece estranho, não é? Mas não! E 
a prova são os postais que vemos nas imagens! Quando 
a professora de Francês das turmas C e F do sétimo ano 
lançou a proposta aos alunos, estes reagiram, de imedia-
to, com entusiasmo e curiosidade! Ninguém estranhou 
o facto de ter de escrever uma pequena mensagem em 
língua francesa às suas mães, pois, naturalmente, estes 
jovens falantes já convivem com ela desde setembro e, 
devo dizer, de forma muito expressiva e correta. Por outro 
lado, todas as mamãs têm conhecimentos nesta língua 
tornando, deste modo, a mensagem perfeitamente com-
preensível! Ora, juntando este desempenho linguístico ao 
talento artístico, o que obtivemos foram postais lindíssi-
mos e cheios de carinho e ternura que conquistaram as 
mamãs, segundo o que ouvi contar… 

Afinal, o Dia da Mãe também foi La Fête des Mères 
para estes alunos de Ribeirão!

A Professora - Isabel Rodrigues
“Dia da Mãe” en français

ESPAÇO LES

As professoras que lecionam a disciplina de Francês 
Língua Estrangeira II, com o intuito de incentivar os seus 
alunos ao estudo desta língua estrangeira sob uma pers-
petiva mais lúdica, mas não menos pedagógica nem cul-
tural, irão realizar o Concours FLE.

Cumprir regras de convivência e respeito mútuo que 
contribuam para a formação de cidadãos tolerantes e 
responsáveis; mobilizar conhecimentos prévios e desen-
volver competências de expressão oral e escrita são os 
objetivos subjacentes a esta atividade. A atividade reali-
zar-se-á em contexto sala de aula e consistirá num quizz 
com questões sobre o património cultural, arte e cultura, 
literatura e língua francesa, homens e mulheres excecio-
nais, festas e festivais, gastronomia, regiões e metrópo-
les.

Concours FLE

Foi com muito entusiasmo e satisfação que os alunos 
do sétimo ano de iniciação à Língua Francesa participa-
ram na atividade promovida pelas professoras de Fran-
cês, no dia 15 de março, intitulada Fêtons Pâques avec 
des crêpes e que pretendeu celebrar a Páscoa de uma 
forma um pouco menos convencional! 

Desta vez, os famosos ovinhos que os alunos dese-
nharam e coloriram com os votos desta quadra festiva, 
Joyeuses Pâques, ficaram a decorar a sala de aula ou 
a sua casa e aquilo que fez mesmo as delícias dos nos-
sos aprendizes desta língua que os tem entusiasmado e 
surpreendido foi a degustação de uns muito saborosos 
crêpes, confecionados no refeitório da nossa escola com 
a preciosa ajuda das senhoras funcionárias deste espaço 
que nos facultaram o uso destas instalações e às quais 
muito agradecemos!

 Quando o toque de saída para o intervalo das 16:05 
se fez ouvir, rapidamente se formou uma enorme fila com-
posta pelos alunos daquele ano de escolaridade que, 
curiosos e impacientes, se dirigiram às mesas onde es-
tavam alguns colegas a servir os crêpes recheados com 
creme de chocolate e um refresco para acompanhar. 

Todos adoraram este lanche e com a receita em mão 
decidiram experimentar em casa e partilhar com a família 
este doce tão típico e saboroso da gastronomia francesa!

As Professoras 
Assunção Patrício
Isabel Rodrigues
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ESPAÇO LES

 ENGLISH 4 You  

Dare to be different,  

to stand out among a crowd. 

Don't be afraid to let your voice be heard!  

Scream it out loud!  

When others try to tear you down,  

share the love that you have found. 

Stand up for what you know is right. 

Don't back down when you need to fight. 

Love with your heart and not with your head. 

Don't let those three little words go left 

unsaid. 

Be a shoulder to lean on, but NOT 

a doormat to be walked on!  

Enjoy what you have for as long as it lasts... 

Embrace your future and forget your past!  

Holly Robbins 

Jokes…in 
English 

 

“When I see lovers' names carved 

in a tree, I don't think it's sweet. I 

just think it's surprising how many 

people bring a knife on a date.” 

 

Can a kangaroo jump 
higher than a house? 
Of course, a house 
doesn’t jump at all. 

 

Doctor: "I'm sorry but you suffer 
from a terminal illness and have 
only 10 to live." 
 Patient: "What do you mean, 10? 
10 what? Months? Weeks?!" 
Doctor: "Nine." 
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ESPAÇO LES

I N S U M M E R T H E

W E A T H E R I S H O T

A N D S U N N Y .

W E G O T O T H E

B E A C H .

S U M M E R I S G R E A T!

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

Summer is coming! 
Find the secret message.

Ve

E

Paint the picture

Alunos do 6º G
1-red 2-blue 3-yellow 4-orange 5-green 6-pink 7-purple 8-brown Fi
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Free Time Activities
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Día de los enamorados 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

                                                                                

 

 

14 de febrero – Día de San Valentín 
 

     Los alumnos de español conmemoraron el día de 

San Valentín, con la elaboración de postales sobre 

ese día tan hermoso. 

     A nosotros nos ha encantado, hemos desarrollado 

nuestra imaginación al mismo tiempo que hemos 

aplicado nuestros conocimientos de la lengua 

castellana.  

 

 

 

¡Qué guay! 

 

Ser diferente…  

 
“Huid del país donde uno solo ejerce todos los 
poderes: es un país de esclavos.”            SIMÓN BOLÍVAR 

“La peor soledad que hay es el darse cuenta de que 
la gente es idiota.”                                     GONZALO TORRENTE BALLESTER 

 

 

 

 

 

 
 
“¿Sufre más aquél que espera siempre que aquél 
que nunca esperó a nadie?”                       PABLO 

NERUDA 

“Sé breve en tus razonamientos, que ninguno hay 
gustoso si es largo.”                        MIGUEL DE CERVANTES 
 
“Siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de 
lo que enseñes.”                                 JOSÉ ORTEGA Y GASSET 

 

ACEPTO que tu verdade 
puede ser diferente a LA 

MÍA. Eso hace que la 
vida sea interessante. 

 

ESPAÇO LES
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       Vacaciones de verano 

A cada pasatiempo hazle corresponder su nombre: 

 

 

 

 
  

 

Lecturas recomendadas por los alumnos del 9.º curso: 
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ESPAÇO MATEMÁTICA

 
  

Foi a partir de uma simples anotação deixada 
nas margens de um livro por Pierre de Fermat, 
um juiz que nas horas vagas se dedicava à 
matemática, que surgiu o famoso último 
teorema de Fermat. Segundo este teorema não 
há solução para a equação  sendo n 
um número inteiro maior do que 2 e x,y,z 
números naturais. Fermat escreveu também 
nas margens desse mesmo livro que tinha 
encontrado uma demonstração 
verdadeiramente admirável desta proposição, 
mas que a margem era muito pequena para 
apresentá-la. Esta afirmação despertou o 
interesse pela descoberta dessa demonstração 
e chegou mesmo a pensar-se que o teorema 
estivesse errado mas, em junho de 1993, 
passados 356 anos do conhecimento deste 
teorema Andrew Wiles, Professor na 
Universidade de Princeton anunciou pela 
primeira vez ter encontrado a tão procurada 
demonstração. Foi mais tarde encontrado um 
erro e Wiles teve de voltar às suas pesquisas 
até que, em outubro de 1994, finalmente 
apresentou uma nova demonstração com 
aproximadamente 200 páginas que, depois de 
alguns meses a ser analisada, foi aceite.  

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

 
   
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A Matemática é de + 
Um estudante reprova no exame de 
Matemática e envia ao pai a seguinte 
mensagem:  

"Exame magnífico, professores 
entusiasmados, querem que repita!" 

Divide o seguinte retângulo 
com apenas três segmentos 
de reta, de tal forma que, em 
cada uma das partes obtidas, 
fique apenas um logotipo do 
agrupamento! 
 

Andrew Wiles desejava demonstrar este teorema 
desde que o vira pela primeira vez com apenas 10 
anos, na biblioteca da sua cidade. Na altura ficou 
intrigado pelo problema que ele, um rapaz jovem, 
conseguia compreender, e que no entanto ficou por 
resolver durante tanto tempo.  

Em 2016, 21 anos após a publicação da solução, 
foi entregue a Andrew Wiles o Prémio Abel, um dos 
mais importantes prémios na área da matemática. 

 

A Ana tem dois relógios. Um deles está 
parado e o outro atrasa uma hora por dia. 
Qual deles mostrará a hora certa com maior 
frequência? 

Desafio 
HUMOR MATEMÁTICO 

O  ú l t i m o  t e o r e m a  d e  F e r m a t …        

A Cristina preencheu as quadrículas da figura ao lado com 
os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e fez uma operação correta. 
Que número escreveu na quadrícula rosa? 

Com números -. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

A Eva está a jogar um jogo que consiste em formar 
palavras com cartas que têm letras. Colocou em fila 
algumas cartas, como se pode ver na figura. Sabendo 
que em cada jogada só pode trocar duas cartas entre si, 
qual é o menor número de jogadas que a Eva tem de 
fazer para obter a palavra CANGURUS? 

Algo + 
Andrew Wiles 
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