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O Futuro está ligado, sem dúvida nenhuma, à tecnologia.
Sem os aparelhos electrónicos, a vida seria uma grande maçada!
O computador com as suas múltiplas funções é de grande ajuda.
A Internet facilita-nos a vida com a sua informação.

Com o computador, leio e escrevo histórias incríveis!
Com o computador, desenho e jogo para aprender.
É de grande utilidade, quando se está atarefado.
É essencial na actualidade, indispensável no Futuro.

Com a Internet, faço longas viagens num minuto.
Vou até à China, Rússia, Inglaterra, Chile… e até Marte.
Conheço países distantes, novos povos e culturas.
Faço novos amigos, mas apenas virtuais.

Os amigos virtuais não são como os outros!
Não os conheço verdadeiramente, não sei se são o que dizem ser.
Melhor é ter amigos que encontro na escola e na família.
Com estes posso brincar, rir e dar um abraço.

Os Alunos do 4.º ano da E.B. 1 /J.I. de Valdossos - Fradelos
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EDITORIAL

03

 As Redes Sociais

A Directora - Iolanda Sobral Torres

Os Alunos do 4.º ano da E.B. 1 /J.I. de Valdossos - Fradelos

A Escola, como lugar privilegiado para a inovação, não pode deixar de estar atenta ao papel que as Redes Sociais 
desempenham na vida dos jovens, pois são eles que mais recorrem a este meio de comunicação.

Estas Redes permitem o reencontro de amigos, a partilha de interesses comuns, a consolidação de amizades, o 
ressurgimento de novos amigos, a adesão a causas de ordem cultural, solidariedade social e tantas outras que man-
têm os jovens activos e interventivos.

Muitas vezes, essa troca de mensagens não se confina à mesma faixa etária, vemos jovens e adultos a interagi-
rem, a partilharem experiências e diferentes pontos de vista.

Este é o lado positivo da utilização das Redes Sociais. 
Porém, não podemos esquecer, e temos a obrigação de denunciar os perigos que esta exposição “pública” pode 

acarretar para cada um de nós, principalmente os jovens que são mais permeáveis e susceptíveis de se deixarem ma-
nipular por aqueles que estão sempre à espera de apanhar os incautos nas teias ardilosas que tecem.

Temos que ter sempre presente o perigo que corremos ao publicitar os nossos dados pessoais, ao divulgar fotogra-
fias, pois estamos a comprometer a nossa privacidade. Estes dados podem ser utilizados para fins publicitários que, 
aproveitando-se da ingenuidade de uns e da temeridade de outros, entram na vida privada das pessoas, tornando-as 
presas fáceis. Desta forma, a vida privada de cada um é devassada, de forma ignóbil e perigosa, por aqueles que não 
olham a meios para atingirem os fins.

Assim, chamo a atenção de todos os utilizadores de Redes Sociais para a necessidade de preservarem a sua 
privacidade.

... os jovens (...) são mais permeáveis e susceptíveis 
de se deixarem manipular por aqueles que estão sempre 
à espera de apanhar os incautos nas teias ardilosas que 
tecem.
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NOTÍCIAS  SOLTAS

Decreto-lei n.º 18/2011, de 2 de Fevereiro – Reorganização curricular

O Decreto-lei que altera a organização da educação básica foi publicado no passado dia 2 de Fevereiro. As altera-
ções agora introduzidas entram em vigor a partir de 1 de Setembro de 2011. O diploma agora publicado permite que 
as escolas, depois de ouvidos o Conselho Geral e o Conselho Pedagógico, possam organizar a carga horária semanal 
das disciplinas dos 2.º e 3.º ciclos.

Despacho n.º 2237/2011 - Exames e provas de equivalência à frequência para o ano lectivo de 
2010/2011

Foi publicado, no dia 31 de Janeiro de 2011, o Despacho n.º 2237/2011, que define o calendário para inscrição e 
realização dos exames nacionais e provas de equivalência à frequência. 

Associação de Estudantes da Escola E.B. 2,3 de Ribeirão

Realizou-se, no passado dia 3 de Fevereiro, uma Assembleia-Geral de alunos para a eleição dos membros dos 
órgãos sociais da Associação de Estudantes desta Escola. Neste encontro ficaram assim eleitos os responsáveis pela 
Mesa da Assembleia-Geral, Direcção e Conselho Fiscal. Brevemente serão apresentados, em reunião de Conselho 
Pedagógico, o estatuto e o plano de actividades desta associação.

Inquérito do Observatório de Melhoria e da Eficácia das Escolas

Esteve disponível para preenchimento um inquérito sobre a percepção dos docentes relativamente ao Plano de 
Melhoria da escola. Este inquérito insere-se no âmbito da nossa participação no Observatório de Melhoria e da Eficácia 
das Escolas. A Equipa de Avaliação Interna vem por este meio agradecer a colaboração prestada por todos os docen-
tes. 

Divulgação do estudo sobre o ensino particular e cooperativo com contrato de associação

No final de 2010 o Ministério da Educação solicitou à Universidade de Coimbra um estudo de diagnóstico e de 
reorganização da rede de escolas de ensino particular e cooperativo com contrato de associação. Os resultados foram 
agora publicados e podem ser consultados em http://www.min-edu.pt/index.php?s=&actualidade=324#n2. 

Relatórios do Observatório dos Recursos Educativos

Foram publicados dois relatórios sobre o sistema de empréstimo de manuais escolares. Podem ser consultados no 
site do Observatório dos Recursos Educativos - http://www.observatorio.org.pt/observatorio/home.aspx 

Março de 2011
A Equipa de Avaliação Interna
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Artistas sobem ao palco

No dia dezasseis de 
Dezembro de 2010, o gru-
po de Educação Musical, 
com a colaboração de vá-
rios professores, organizou 
a Festa de Natal e apresen-
tou-a à Comunidade.

O Polivalente encheu-
-se e os artistas, um a um, 
foram surgindo à ordem 
das duas competentíssi-
mas apresentadoras, can-
tando, tocando, dançando, 
declamando poemas e 

dramatizando. Foram sen-
sivelmente duas horas de 
espectáculo. 

O programa foi diver-
sificado e de elevada qua-
lidade. Foi um momento 
belíssimo que divertiu a 
assistência e revelou os 
pequenos, mas “ grandes” 
artistas que a nossa Escola 
possui.

Os nossos alunos es-
tão de PARABÉNS!!! .

O Grupo de Educação Musical

No dia 25 de Fevereiro, fomos a Guimarães ver a ex-
posição “O Mundo dos Dinossauros”. Fomos numa camio-
neta enorme e só lá íamos treze alunos, duas professoras 
e o motorista.

 Mas, interessante mesmo, foi a exposição. Co-
meçámos por ver um filme sobre como viveram e se ex-
tinguiram os dinossauros. Foi giro ver como o Anquilos-
sauro se defendia com a sua carapaça e a sua cauda e 
como o T-Rex matava as suas presas e protegia as suas 
crias. Depois do filme, vimos vários fósseis de dinossau-
ros: ossos, dentes, unhas, ovos e um dinossauro enorme 
reconstruído. Por fim, depois de passarmos por um túnel, 
entrámos no mundo dos dinossauros. Alguns deles eram 
robotizados e pareciam mesmo reais porque mexiam-se, 
emitiam sons, pestanejavam e pareciam respirar de ver-
dade. Eram tão reais que até assustavam… e alguns ti-
nham vários metros de altura e pesavam toneladas.

 Foi uma visita muito interessante, pois aprende-
mos mais sobre como viveram e como eram de verdade 
aqueles espectaculares animais. Aliás, se ainda existis-
sem, será que poderíamos viver no mesmo mundo que 
eles?

Visita de estudo 

 Os Alunos do 5.ºI  

À descoberta do Mundo dos Dinossauros

Festa de Natal

Para Alunos, Pais, Encarregados de Educação e Professores... 

 * http://www.seguranet.pt
 * http://www.jovensonline.net
 * http://www.wildwebwoods.org
 * http://www.cyberbullying.org/
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Vamos, uma vez mais, dar notícias do que faze-
mos por cá. 

Este ano, estamos a desenvolver um tema mui-
to interessante e muito querido para todos nós - 
EDUCAR PARA OS VALORES. 

Temos falado essencialmente sobre valores e 
relações. É um tema um pouco complicado, mas 
que aos pouquinhos vamos entendendo, pois os va-
lores não se ensinam.

A propósito deste tema, fomos visitar um lar em 
Gemunde. Os idosos agradeceram a nossa visita e 
partilharam connosco alguns dos trabalhos em que 
estavam envolvidos na altura.

Foi um prazer partilhar convosco este nosso 
projecto. 

Beijinhos para todos e até uma próxima.

Olá, Amiguinhos!

No passado dia 6 de Mar-
ço, os formandos e alguns 
formadores do Curso EFA 
Secundário participaram no 
desfile de carnaval de Ribei-
rão.

Durante cerca de um mês 
e meio, confeccionaram fatos 
com materiais reciclados, 
a pensar no ambiente e na 
sustentabilidade. As másca-
ras foram elaboradas na se-
quência de um trabalho de 
pesquisa sobre as tradições 
carnavalescas portuguesas, 
nomeadamente os Caretos 
transmontanos. 

“Confraria dos Desem-
pregados” foi o tema esco-
lhido para o desfile, por ser 
um tema que reflecte um dos 
muitos problemas da socie-
dade actual. 

Foi um trabalho de equi-
pa, entre formandos e forma-
dores, que serviu para es-
treitar relações de amizade e 

evidenciar as capacidades de 
cada um. 

Acresce dizer que foi as-
saz divertido e gratificante 
ver este trabalho reconhecido 
com um prémio – o 2.º lugar 
na categoria de melhor carro. 
Assim, os formandos recebe-
ram um cabaz, um troféu e 
um prémio de participação. 

Os formandos 
 Curso EFA Secundário

Confraria dos Desempregados
Desfile de Carnaval 

Carta Aberta

PortalMath, um blog para melhorares a tua 
nota a Matemática e não só...

Aqui, podes encontrar problemas, desafios, 
jogos, fichas de trabalho, fichas formativas, 
questões-aula, mini-testes, fichas de avaliação, 
Testes Intermédios e Exames Nacionais, tudo 
com as respectivas soluções e/ou sugestões de 
resolução.

Visita-nos em:
http://portalmath.wordpress.com.

PortalMath

Matemática online

Os Alunos do J.I. de Igreja - Vilarinho das Cambas
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No dia 3 de Março, os alunos do 8.º ano de escolari-
dade da Escola E.B. 2,3 de Ribeirão realizaram uma visita 
de estudo a Aveiro. Começámos por visitar o Ecomuseu 
Marinho Salinas da Troncalhada onde nos foram dadas 
várias informações relacionados com o processo de pro-
dução do sal assim como o nome que é dado aos tra-
balhadores das salinas - marenotos, para os homens e 
salineiras, para as mulheres. De seguida, demos um pas-
seio de barco na Ria de Aveiro onde avistámos algumas 
embarcações reconstruídas nos estaleiros, armazéns 
ligados aos pescadores e moliceiros (barcos utilizados 
para a apanha do moliço - mistura de algas, peixe miúdo e 
caranguejo - para fertilizar os campos agrícolas).

A boa disposição e o convívio estiveram sempre pre-
sentes, durante toda a visita, em especial no piquenique 
à hora do almoço.

No período da tarde, fomos ao Museu Marítimo de 
Ílhavo onde aprendemos como era efectuada a pesca do 

bacalhau no mar da Terra Nova (Gronelândia): no passa-
do, esta actividade era feita à linha com dóris (pequenos 
botes) e mais recentemente utilizava-se a técnica do ar-
rasto. Os pescadores passavam lá grandes períodos de 
tempo que podiam chegar aos 4 meses. As instalações da 
cozinha do barco eram razoáveis e comiam regularmente 
sopa de peixe. O dormitório do capitão era o que tinha me-
lhores condições. Vimos, também, uma Sala com vários 
utensílios utilizados nos Descobrimentos Portugueses e 
uma exposição com várias conchas.

Finalmente, rumámos para o Navio Museu Santo An-
dré, antigo bacalhoeiro, onde pudemos ver as instalações 
da embarcação e como era realizado todo o processo re-
lacionado com a pesca, limpeza e salinização do baca-
lhau.

Foi uma visita bastante interessante que permitiu enri-
quecer a nossa cultura geral.

Visita de Estudo

Destino: AVEIRO
Ana Carmo, n.º1, 8.ºH

AGRADECIMENTO ESPECIAL

Ana Santos
Cristiana Figueiredo
Bruno Dias
João Teixeira

João Amorim
José Silva
Marco Andrade
Mónica Madeira

A Equipa Gráfica agradece também o apoio 
prestado pelo professor Paulo Ribeiro.

A Equipa Gráfica agradece a colaboração e 
empenho de um grupo de alunos da turma E do 
9.º ano que muito contribuiu para esta edição.

IN LOCO  
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Todos os dias, ouvimos, na televisão, atrocidades cometidas con-
tra pessoas, principalmente mulheres e crianças. Afinal, onde estão os 
direitos de que tanto se fala? Os direitos humanos praticamente não 
existem em alguns países.

    No sentido de sensibilizar para esta temática, comemorou-se, 
na nossa escola, o dia dos Direitos Humanos com uma actividade que 
se iniciou em 6 de Dezembro e terminou no dia 10, envolvendo os alu-
nos/formandos do 9.ºano, do CEF4 e do EFA secundário.

    Nos preparativos da actividade, a ansiedade foi constante: pes-
quisa na internet, selecção de informação e de imagens, confecção 
de cubos, elaboração de cartazes, etc. Enfim, realizámos uma série 
de tarefas em que passámos bons momentos a trabalhar com gosto. 
Deste trabalho resultaram as exposições realizadas no polivalente e 
na biblioteca da escola. 

    No dia 10 de Dezembro, realizou-se um debate que foi mo-
derado pelo professor Miguel Maia e contou com a participação dos 
oradores: Dr. Serralva (médico), José Vinha (jornalista do Jornal de 
Notícias), Alexandre Panda (jornalista do Correio da Manhã), Padre 
Feliciano Cortes (missionário Dehoniano) e Padre Luís Filipe (missio-
nário Comboniano). Durante o debate, vimos imagens de Timor onde 
a pobreza, as guerras, os gangues e a droga são uma constante no 
dia-a-dia das pessoas.

    Nos dias de hoje, ver crianças a morrer à fome é no mínimo cho-
cante. A destruição das casas, os gangues e as drogas são flagelos 
do mundo moderno. Infelizmente, a evolução tecnológica permitiu o 
enriquecimento de grandes empresas, mas facilitou também a abertu-
ra das portas à exploração. 

    Todo o ser humano nasce livre e com igualdade de direitos. Mas, 
ao longo da vida, vai perdendo direitos básicos como os cuidados de 
saúde, a educação, a alimentação ou o direito ao trabalho com remu-
neração condigna. Neste momento, a igualdade de direitos está ame-
açada porque as diferenças salariais são grandes, as oportunidades 
escasseiam e o abismo entre ricos e pobres é cada vez maior.

    Quando abordamos assuntos como este, ficamos a pensar: 
Onde errámos? O que fazer para mudar?

    Os direitos humanos dizem respeito a todos. Só assim, teremos 
um mundo melhor!

SER HUMANO = DIGNIDADE

Amélia Santos, n.º 14  

Curso EFA Secundário

 

 

 

“Todo o ser humano nasce livre e com 
igualdade de direitos. Mas, ao longo da 
vida, vai perdendo direitos básicos como 
os cuidados de saúde, a educação, a ali-
mentação ou o direito ao trabalho com re-
muneração condigna.”
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Professores de Geografia promovem concurso

Catástrofes Naturais a 3D

Concurso “A minha Rosa-dos-Ventos”

     No primeiro período deste ano lec-
tivo, na Escola E.B 2,3 de Ribeirão, foi 
proposto a todos os alunos do 7.º ano, no 
âmbito da disciplina de Geografia, a reali-
zação de um trabalho original com o tema: 
“A minha rosa-dos-ventos”.

     A rosa-dos-ventos é o conjunto de 
todos os pontos cardeais, colaterais e in-
termédios, tendo como uma das funções 
indicar-nos a direcção em que determina-
do lugar se encontra em relação a outro. 
Temos, então, que imaginar a rosa-dos-
-ventos centrada num lugar de referência 

e ver a direcção em que se encontra o lu-
gar que pretendemos localizar.

Todos os alunos puseram a sua ima-
ginação à prova e, finalmente, as rosas-
-dos-ventos foram a concurso. A tarefa do 
júri não foi fácil, atendendo ao número e 
variedade de trabalhos elaborados. 

Eis a fotografia de um dos trabalhos 
vencedores.

Ana Luísa Furtado, 
n.º3, 7.ºF

 

Ana Costa n.º2 e Ana Afonso n.º3, 8.ºB                                                                                                                                         

 

  

Os professores 
de Geografia pro-
moveram um con-
curso na nossa es-
cola, para que  os 
alunos do 8.º ano de 
escolaridade com-
preendessem um 
pouco mais as ca-
tástrofes naturais.

Os trabalhos 
elaborados tradu-
ziram-se em ma-
quetas que foram 
submetidas a uma 
avaliação e expos-
tas no polivalente 
para que pudessem 

ser vistas pela Comunidade Escolar e seleccionados os 
vencedores.

Os temas das maquetas realizadas foram os seguin-

tes: vulcões, sismos, incêndios florestais, vagas de frio, 
avalanches, secas, furacões e tsunamis/maremotos.

Com a realização destes trabalhos e a abordagem do 
tema em contexto de sala de aula, ficámos a perceber que 
as catástrofes naturais diferem dos riscos naturais: riscos 
naturais são fenómenos que podem criar situações de pe-
rigo para as populações e catástrofes naturais são situa-
ções de destruição de bens e vidas humanas, decorrentes 
de riscos naturais e, por vezes, de falta de prevenção.

Após a reunião do júri do concurso, os professores da 
disciplina de Geografia atribuíram os prémios:

- primeiro prémio ex aequo: “Tornado” de Carlos Silva, 
n.º6 e Daniela Silva, n.º9 do 8.ºG e “Vaga de frio” de Ana 
Cristina Silva, n.º1 e Ana Sofia Campos, n.º4 do 8.ºD; 

- menções honrosas: “Incêndio florestal: antes e de-
pois” de João Luís Oliveira, n.º13, André Silva, n.º4 e Tia-
go Santos, n.º25 do 8.ºC e “Erupção vulcânica” de Sérgio 
Silva, n.º24 do 8.ºE.

Os trabalhos referidos foram, depois, expostos na bi-
blioteca da escola.
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No dia 16 de Dezembro de 2010, os formandos do 
curso EFA Secundário realizaram uma visita de estudo 
à Rádio Cidade Hoje, em Vila Nova de Famalicão. Essa 
visita teve como objectivo aprofundar os conhecimentos 
sobre as Tecnologias de Informação e Comunicação.

Um dos locutores mostrou as instalações e os equi-
pamentos existentes na Rádio. Além disso, foram realiza-
das duas entrevistas, uma à formanda Patrícia Castro e a 
outra ao Mediador do curso, professor Alexandre Gonçal-
ves. Depois de concluídas as entrevistas, os formandos 
tiveram a oportunidade de as ouvir na rádio, por volta das 
21.10h.

Esta visita decorreu num clima agradável entre for-
mandos e formadores e permitiu conhecer in loco a dinâ-
mica de funcionamento de uma Rádio.

Rádio Cidade Hoje recebe alunos
Os Formandos do Curso EFA Secundário

Um dia memorável
      Os Alunos do CEF4

No dia vinte e oito de Fevereiro, a turma CEF4 rea-
lizou uma visita de estudo ao Porto. Logo pela manhã, 
acompanhados pelas formadoras de Língua Portuguesa 
e de Cidadania e Mundo Actual, deslocámo-nos para o 
Porto de comboio. 

Uma vez lá, fomos a pé até ao Jornal de Notícias, 
onde já estava à nossa espera uma equipa de técnicos 
que nos recebeu com muita simpatia e profissionalismo. 
Começaram por nos encaminhar para um auditório, onde 
pudemos assistir a um pequeno filme sobre a história do 
JN. De seguida, fomos conduzidos para uma outra sec-
ção, onde pudemos assistir a um workshop sobre plata-
formas e novas tecnologias ao serviço da comunicação 
escrita. Posto isto, fomos convidados a construir, a pares, 
uma página de jornal com três notícias elaboradas por 
nós, com a supervisão dos técnicos do JN e a colabora-
ção das nossas formadoras. A ideia foi aliciar-nos a ser 
jornalistas por um pouco e deixar no ar o “bichinho” de 

podermos, na escola, construir um Jornal de Turma, se 
assim o entendêssemos. Aliás, os trabalhos lá realizados 
ficaram online para poderem ser consultados a qualquer 
altura pela turma e acrescentados.

Quando saímos do JN, continuámos a nossa cami-
nhada até ao centro comercial Via Catarina, onde almo-
çámos e pudemos dar uma olhadela às montras e lojas!

Da parte da tarde, seguiu-se um passeio até à Sé do 
Porto e depois pela zona de Ribeira, um local lindíssimo, 
onde descansámos e deliciámos não só a vista mas tam-
bém o estômago com um saboroso e apetecido gelado! 

De regresso, passámos pelo Arquivo-Museu, Casa de 
Infante, onde usufruímos de uma visita guiada. O tempo 
começava a escassear e, com muita pena, dirigimo-nos 
para a Estação de S. Bento, para apanhar o comboio que 
nos levaria a casa. 

Após uma manhã memorável e uma tarde inesquecí-
vel, chegámos à escola mais ricos em experiências, sa-
beres e momentos para mais tarde recordar. O balanço 
foi muito positivo, pois superou as nossas expectativas. 
Queremos repetir

a experiência! 

VISITA DE ESTUDO

Bem haja a 
todos os que tor-
naram este dia 
possível!
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No dia 11 de Março, pelas 21.30h, a escola transfor-
mou-se num autêntico palco de vida e das vidas dos e 
para os nossos alunos. A nossa escola, deixou de lado, 
por algum tempo, a sua função prioritariamente académi-
ca, formativa e educativa e deu lugar a uma outra, esta 
essencialmente lúdica e social, não menos importante 
neste todo que é o processo de ensino-aprendizagem 
e, por conseguinte, envolta num forte cariz que comple-
menta, de forma salutar, o desejo de melhores resultados 
académicos mas também sociais, por parte de todos os 
que partilham, de forma séria, esta árdua tarefa, que é a 
escola/educação.  

Os alunos finalistas, ou seja, os das turmas de 9.º ano 
e de CEF (2.º ano) arregaçaram as mangas e prepara-
ram uma autêntica “Festa de Revelações” para toda a Co-
munidade Educativa, com o objectivo de angariar alguns 
fundos para o tão desejado Baile de Finalistas, que se 
aproxima a passos largos.

Com algum nervosismo, mas também com muita de-
dicação, empenho e responsabilidade acrescida, presen-
tearam-nos com inúmeras e variadas actuações, desde a 
declamação de poesia à canção, passando pela música 
instrumental, dança e representação.

Para além dos números ensaiados e apresentados 
pelas várias turmas, a festa contou com as prestigiadas 
e esperadas actuações da Tuna, do Grupo de Teatro “Du-

ques e Cenas” e do Grupo de Dança, elementos emble-
máticos e representativos da nossa escola.

Foram duas horas de boa disposição e alegria, que 
irão fazer com que este serão fique na memória de todos 
aqueles que dele quiseram fazer parte.

O sarau terminou com um agradecimento geral à en-
tusiástica participação e contributo generoso de toda a 
Comunidade Educativa presente e, de forma particular, 
a todos os docentes, auxiliares de acção educativa, ele-
mentos da Direcção e demais colaboradores que, direc-
ta ou indirectamente, estiveram envolvidos na realização 
deste evento, recordando que, sem uns e outros, nada 
disto teria sido possível.

E porque o ambiente festivo, mas aconchegante e se-
reno, convidava a um prolongamento… ainda houve tem-
po para “alimentar” também o espírito, tendo os apresen-
tadores terminado com uma pequena reflexão.

“ Se não houver frutos,
Valeu a pena a beleza das flores…
Se não houver flores,
Valeu a pena a sombra das folhas…
Se não houver folhas,
Valeu a pena a intenção da semente…”
                                                    Henfil
Um bem haja a todos!! 

FESTA DAS REVELAÇÕES

UM SARAU DIFERENTE

Valeu a pena... de facto!

A Professora - Cristina Martins
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“Com algum nervosismo, mas também com muita dedicação, empenho e res-
ponsabilidade acrescida, presentearam-nos com inúmeras e variadas actua-

ções, desde a declamação de poesia à canção, passando pela música 
instrumental, dança e representação.”

IN LOCO
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O que são Redes Sociais?
As Redes Sociais Virtuais são 

espaços específicos na Internet, que 
permitem partilhar dados pessoais e/
ou profissionais de cada utilizador as-
sim como divulgar conteúdos educa-
tivos.

Os portugueses analisaram as 
suas vantagens e aderiram às Re-
des Sociais. Segundo um estudo de 
investigação (relatório da comScore), 
Portugal é o terceiro país da Europa, 
na utilização das redes de relaciona-
mento social, estando à sua frente o 
Reino Unido e a Espanha.

Quais as Redes Sociais utiliza-
das na nossa Escola?

Algumas escolas portuguesas 
aderiram às Redes Sociais e a E.B. 
2,3 de Ribeirão não foi excepção. É 
visível o interesse e a motivação dos 
alunos, pois utilizam-nas fora da sala 
de aula e comentam com os colegas 
a utilização das Redes Sociais. Sen-
do assim, a escola e os docentes de-
cidiram aderir à sua utilização.

De uma forma clara 
podemos divulgar as nos-
sas redes sociais da se-
guinte maneira:

- O Moodle escolar, 
onde é necessário os 
alunos e docentes fazer 
login, para aceder a docu-
mentos relativamente aos 
grupos disciplinares, atra-
vés do link “http://moodle.
eb23-ribeirao.edu.pt/”;

- O Blogue do Agru-
pamento  (http://biblio-
ribeirao.blogspot.com/), 

que divulga as diferentes actividades 
desenvolvidas ao longo do ano quer 
pela Biblioteca, quer pelos diferentes 
grupos disciplinares. A Biblioteca ade-
riu às Redes Sociais e está a planear 
a criação de uma página no Face-
book, como outro meio de divulgação 
das actividades desenvolvidas.

   - O Blogue do Clube de História 
(http://ribeiraoviagemtempo.blogspot.
com/) intitulado “Viajar no Tempo”, 
onde os alunos podem ver os seus 
trabalhos nos podcasts - postagens 
sobre diferentes temáticas e links 
úteis para os próprios.

- O Blogue “LabMat” do Laborató-
rio de Matemática (http://labmatribei-
rao.blogspot.com/), que serve para 
divulgar matemáticos famosos, sites 
interessantes e apoiar os alunos com 
jogos e fichas adequadas à sua ida-
de.

Quais as vantagens e desvan-
tagens das Redes Sociais na Edu-
cação?

Antes de utilizarmos as Redes 
Sociais, devemos analisar as suas 
vantagens e desvantagens. Existem 
vantagens/desvantagens a vários ní-
veis: pessoal, profissional, empresa-
rial e educacional, entre outros. Numa 
escola deve ser realçada a perspecti-
va educacional.

A E.B. 2,3 de Ribeirão aderiu à 
utilização das Redes Sociais devido 
às suas vantagens no ensino, como 
por exemplo:

- ensinar os alunos na utilização 
das novas tecnologias, permitindo-
-lhes terem um papel mais activo na 
aprendizagem;

- divulgar as actividades desen-
volvidas nos diferentes espaços es-
colares;

- apoiar os alunos de uma forma 
divertida e pedagógica, divulgando 
conteúdos e jogos educativos;

- a motivação dos alunos aumen-
ta, quando sabem que os seus textos 
educativos podem ser lidos por milha-
res de pessoas.

 No entanto, temos de ponderar 
as desvantagens das Redes Sociais 
na Educação, pois podem:

- causar um “afastamento físico” 
entre o docente e o aluno, uma vez 
que passam a comunicar mais atra-
vés das Redes Sociais e não na sala 
de aula;

- provocar um isolamento social 
porque, se não forem utilizados com 
moderação, os utilizadores começam 
a isolar-se, diminuindo o convívio 
com os seus amigos e familiares.

Redes Sociais na Educação
 Liliana Ferreira*

As redes sociais permitem que as pessoas estejam 
mais actualizadas, informadas e interajam mais, por isso 
era importante a nossa escola aderir, para mostrar que 
acompanha a mudança dos tempos.

É uma boa forma de se exprimir sentimentos sem ter 
ninguém a vigiar.

Opiniões

Alunos do 9.ºA

Apesar de ser bom co-
nhecer gente nova, nem 
sempre é seguro, pois 
arriscámo-nos a falar com 
gente que diz ser quem 
não é, tentando enganar-
-nos, burlar-nos e ter se-
gundas intenções.

Alunos do 7.ºH

REDES SOCIAIS

*Estagiária em 
Ciências da Educação 
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As redes sociais têm vantagens e inconvenientes. 
Rentabilizar as primeiras e eliminar ou atenuar os efeitos 
dos segundos é um sério desafio - também educativo - 
que se deve colocar a quem nelas participa. Contudo, an-
tes é preciso conhecer melhor cada rede social, identificar 
os riscos que se colocam, sobretudo aos membros mais 
vulneráveis, e perceber de que modo o seu uso pode ser 
benéfico para a comunidade escolar e o trabalho educati-
vo. Foi esse trabalho que a biblioteca escolar, em conjunto 
com a equipa da revista “Janela da Escola”, desenvolveu 
durante o mês de Fevereiro: realizaram-se dois debates 
com turmas da escola onde estiveram presentes os de-
legados e subdelegados de cada turma e, com o apoio 
da Dr.ª Sara Brandão, psicóloga do Agrupamento, todos 
ficaram mais esclarecidos. 

Esta iniciativa surgiu a propósito do Dia da Internet Se-
gura: realizaram-se inquéritos aos alunos para averiguar a 
utilização das redes sociais e a maioria usa o Facebook, 
MSN,Hi5 e Twitter, para comunicar com os amigos e para 
conhecer pessoas novas. Partindo desta ideia de “conhe-
cer pessoas novas”, a Drª Sara Brandão iniciou o debate 
com a questão “Tudo que vem à rede é peixe?”. Os alunos 
presentes foram unânimes em responder que não se pode 
confiar nas pessoas das redes sociais e que é muito fácil 
ser vítima de fraude, pois qualquer um pode copiar o perfil 
de outras pessoas; a este propósito, todos recordaram o 
que os pais sempre disseram aos filhos: “não fales com 
estranhos”. Embora todos estejam alertados para este pe-
rigo, a internet acaba por vencer os conselhos dos pais e 
todos “arriscam” conhecer novas pessoas que podem ser 
ou não prejudiciais.

Foram apresentadas algumas situações reais em que 
jovens estiveram efectivamente em perigo e delineados 
alguns conselhos e todos perceberam que os perigos e 
desafios actuais têm contornos diferentes, mas a mensa-
gem será a mesma que foi veiculada pelas gerações an-
teriores. As práticas de segurança e cuidado são e devem 
ser intemporais.

Os Nós da Redes Sociais em debate

*Coordenadora da Biblioteca Escolar

As redes sociais são 
importantes nos dias de 
hoje, permitem que as pes-
soas estejam em contacto, 
que se conheçam pessoas 
novas; podem até ajudar 
no desenvolvimento dos jo-
vens colocando-lhes diaria-
mente novos desafios. No 

entanto, é muito importante 
que todos saibam que nem 
sempre o que lá aparece é 
real. Há que tomar alguns 
cuidados, nunca nos expor-
mos demasiado e, sobretu-
do, usar estas redes só em 
nosso benefício.

Opiniões

Alunos do 9.ºB

Pode ser perigoso, pois 
é muito fácil manipular as 
fotos que muitos lá põem e 
até copiar os perfis. As in-

formações que se colocam 
na internet devem ser muito 
bem pensadas, pois ficam 
lá para sempre.

Alunos do 9.ºD

Temos que ter a noção 
que os verdadeiros amigos 
são os que estão sempre 
ao nosso lado, nos bons e 

nos maus momentos, os 
amigos virtuais não são os 
verdadeiros.

Alunos do 9.ºF

São uma fonte de en-
tretenimento para os alu-
nos; têm vantagens pe-
dagógicas, pois os alunos 
podem praticar várias lín-
guas e até corrigir/apren-
der a Língua Portuguesa.

São cada vez mais 

importantes, pois permi-
tem que a informação cor-
ra rapidamente, ficamos 
a saber o que se passa à 
nossa volta e dá para pro-
testar, quando não concor-
damos com alguma coisa.

Alunos do 8.ºC

Permitem saber o que 
se passa noutros países, 
sobretudo naqueles onde 
não há liberdade de ex-

pressão; este é um meio de 
passar a informação sem 
ninguém a “censurar”.

Gonçalo SilvaMariana Vila Nova Fábio LoureiroCláudio Renato Vieira

Desenhos elaborados por alunos da turma 4 do 4.º ano da E.B.1/J.I. de Valdossos – Fradelos, atendendo à 
evolução da tecnologia  no nosso Futuro e sua utilização.

Alunos do 8.ºB

REDES SOCIAIS

A Professora - Aurélia Azevedo*
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mIRC, programa 
de chat utilizava-o para 
conversar e trocar ideias 
com pessoas de diferen-
tes partes do mundo.

Crio o blog “bone-
cosurbanos.blogspot.
com”, local onde divulgo 
as minhas personagens 
de trapos, onde podem 
expor dúvidas, adquirir 
os bonecos urbanos, ou 
simplesmente comentar 
e comunicar ideias.

Adiro à netlog mas 
rendo-me ao facebook, 
esta poderosa rede mun-
dial de comunicação:

Facilidade e rapidez 
em comunicar;

Excelente ferramen-
ta de divulgação;

Permite-me organi-
zar a minha agenda cul-
tural e profissional, estou 
sempre actualizada so-
bre os acontecimentos e 
eventos que são do meu 
interesse;

É o meu baú, onde 
guardo coisas de que 
gosto e recomendo;

O reencontro com 
amigos de longa data;

Espaço de partilha 
de ideias e de conheci-
mentos relativo a vários 
temas que fazem parte 
dos “nossos interesses”;

A rede é um espaço 
social e, como todo o es-
paço social, é também 
um espaço de Educação 
e Aprendizagem.

As redes sociais vie-
ram para ficar e as esta-
tísticas comprovam-no, 
só falta saber mesmo é 
o que virá a seguir!
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“O limite das redes 
sociais é só um: a sua 
imaginação.”

A
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Para comemorar o Dia Europeu 
da Internet Segura e dando sequên-
cia ao tema da revista do Agrupa-
mento para a sua 2.ª edição, “As 
redes Sociais”, a Biblioteca da E.B. 
2,3 de Ribeirão convidou os alunos 
da turma B, do 8.º ano a assistirem 
à visualização do filme “A Rede So-
cial” de David Fincher. Na escolha 
desta turma estiveram 2 razões fun-
damentais: a  maior parte dos alu-
nos tem conta no Facebook e são 
os alunos que mais livros requisitam  
na Biblioteca escolar. O filme retrata 
a criação do Facebook – uma das 
mais populares redes sociais. Os 
alunos mostraram ter gostado e 
compreendido o filme.  

Seguiu-se uma palestra subor-
dinada ao tema “Os nós das redes 
sociais” que contou com a presença 
e colaboração preciosa da Dr.ª Sara 
Brandão, psicóloga do Agrupamen-
to. A Dr.ª Sara Brandão falou sobre 
a problemática da privacidade, pre-
servação de dados pessoais; abor-

dou  também  o  problema da info-
exclusão, do facto, por exemplo, de 
algumas pessoas sem conta no Fa-
cebook serem excluídas de um gru-
po de amigos e ainda da publicidade 
agressiva existente em alguns sites.

As vantagens e inconvenientes 
das redes sociais também foram 
abordados. Nesta sequência, as 
burlas, as pressões, a obsessão, o 
vício das redes sociais e, claro, o 
cyberbullying foram motivo de con-
versa entre os elementos presen-
tes, assim como a importância da 
protecção da imagem e dos dados 
pessoais (os horários escolares, os 
membros da família, o nome com-
pleto e o código de cartões de crédi-
to, entre outros).

Já na recta final, foram forneci-
das algumas regras de segurança e 
ficou a ideia de que: 

“O Facebook não é perigoso, 
nós é que fazemos coisas perigo-
sas”.

Biblioteca Escolar promove debate

Ana Santos, n.º 1 e Mónica Madeira, n.º 20, 9.ºE
(Colaboradoras da Janela da Escola)

 Os Nós das Redes Sociais
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A Dr.ª Sara Brandão aprofundou 
os nossos conhecimentos e esclare-
ceu todas as dúvidas que surgiram 
durante a palestra. Abordou as van-
tagens das redes sociais, tais como: 
o convívio entre amigos e família, a 
rápida comunicação entre empresas 
(a nível comercial), a possibilidade de 
conhecer novas pessoas, mas sem-
pre com precaução. Relativamente às 
desvantagens apresentadas, estas 

foram: os vírus, a falta de conheci-
mento no que diz respeito às pessoas 
com quem comunicamos e a exposi-
ção de dados pessoais, entre outros.

Esta actividade foi muito inte-
ressante e instrutiva, uma vez que a 
maioria dos alunos da turma utiliza  
com frequência uma rede social.

A rede social Facebook foi o tema 
mais abordado durante a palestra. A 
Dr.ª Sara Brandão questionou os alu-
nos sobre os perigos, os benefícios e 
os interesses desta rede. Os alunos, 
um pouco intimidados, foram respon-
dendo com algum receio. O perigo 
de ter “falsos amigos” no Facebook 
é, actualmente, um dos maiores pro-
blemas. A psicóloga informou que dar 
informações pessoais a outras pes-
soas é como ser “apanhado numa ra-
toeira”. Por trás do computador pode 
estar uma pessoal totalmente diferen-
te daquela que vemos na fotografia 
do ecrã e com intenções perigosas e 

desconhecidas. 
A Dr.ª Sara Brandão apresentou 

igualmente vários casos de adoles-
centes dos 14 a 16 anos que apanha-
ram alguns “sustos”, ao utilizar uma 
rede social. A psicóloga confirmou 
que essas pessoas ficam com seque-
las para o resto da vida e, ainda hoje, 
continuam a ser tratadas.

Penso que a palestra serviu de li-
ção e que, a partir desta data, iremos 
ter mais cuidado ao utilizar as redes 
sociais.

Testemunhos

Com esta sessão, os alunos do 
8.º B pareceram ficar a saber mais 
sobre as redes sociais e sobre o mun-
do da internet.

Falou-se essencialmente sobre 
as redes sociais como, por exemplo, 
o Facebook, o Hi5, o Twitter e o MSM. 
A Dr.ª Sara Brandão também transmi-
tiu advertências sobre factos que re-
almente aconteceram.

Esta palestra informou-nos e tam-
bém ajudou alguns alunos a resistir 
aos perigos da internet.

Ana Afonso
Cláudia Couto

João Campos
Manuel Azevedo

Joana Araújo
Catarina Lopes

Pedro Pereira
Diogo Tavares

Mariana Rodrigues
Cristiana Fonseca

No âmbito da temática Redes Sociais, o grupo de Edu-
cação Especial (EE), sugere um novo endereço, muito in-
teressante, para quem quiser aceder e descobrir material 
diverso para trabalhar com crianças NEE, tendo sempre 
em conta a promoção de uma escola mais inclusiva.

 Depois de o analisar, verifica-se que contém bastante 
informação quer ao nível de esclarecimento de conceitos 
da Educação Especial (links, documentos, formulários e 
actividades) quer ao nível de algumas problemáticas e 
respectivos distúrbios… entre outras curiosidades. 

Contém, ainda, informações úteis sobre a Comunica-
ção Alternativa e Aumentativa, entre outros materiais, so-
bre dificuldades de linguagem e respectivo esclarecimen-

to de termos com os quais os professores se confrontam 
diariamente: dislexia, disgrafia …

Eis o site:
http://neetrissomia.wordpress.com/contos-e-his-

torias/

Outros sites de interesse com actividades diversas, 
lúdico-didácticas:

http://www.spotthedifference.com
http://web.educom.pt/escolovar
http://jogoseducativos.jogosja.com
http://www.junior.te.pt/
http://zonix.no.sapo.pt/actividadeseducativas.htm

Novidades
O Grupo de Educação Especial

REDES SOCIAIS

Alunos do 8.ºB
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No dia 18 de Fevereiro, no anfite-
atro da escola E. B. 2, 3 de Ribeirão, 
realizou-se um debate subordinado 
ao tema “Os nós das redes sociais” 
que contou com a presença de todos 
os delegados e subdelegados das tur-
mas dos 2.º e 3.º ciclos que frequen-
tam este estabelecimento de ensino 
e da Dr.ª Sara Brandão, psicóloga do 
Agrupamento. 

O debate, promovido pelas equi-
pas da Biblioteca escolar e da revis-
ta do Agrupamento, visou essencial-
mente informar os presentes sobre 
as vantagens e inconvenientes da 
Internet e, consequentemente, apelar 
para uma correcta utilização das re-
des sociais. 

A Dr.ª Sara Brandão começou 
por interrogar os presentes sobre a 
Internet como meio de comunicação 
privilegiado e cativante; destacou as 
suas vantagens e inconvenientes e 
abordou a temática das redes sociais 
com todas as suas implicações. A im-
portância da protecção de dados pes-
soais, da imagem, assim como os pe-
rigos e desafios actuais decorrentes 
do uso da Internet e das redes sociais 

ocuparam grande parte deste debate. 
Foram fornecidos alguns conselhos 
e regras de segurança, assim como 
sugeridos alguns sites de interesse, 
nomeadamente:

http://www.seguranet.pt, http://
www.jovensonline.net, http://www.
wildwebwoods.org/ e http://www.
cyberbullying.org/.

Todos os presentes puderam ex-
por as suas opiniões em relação ao 
tema e partilhar os seus conhecimen-
tos e experiências. A Dr.ª Sara Bran-
dão também falou sobre alguns casos 
verídicos, para que todos os alunos 
pudessem ficar verdadeiramente 
consciencializados sobre o tema e, 
sobretudo, ficar com a noção de que 
“tudo o que vem à rede não é peixe!” 
e que “não acontece só aos outros!”.

Para encerrar este encontro, a 
psicóloga do Agrupamento sugeriu 
que os delegados e subdelegados 
transmitissem o essencial do debate 
aos restantes elementos das turmas, 
após uma abordagem do tema numa 
aula de Formação Cívica, sob a orien-
tação dos respectivos Directores de 
Turma.

Internet Segura em debate
João Amorim, n.º 14, 9.ºE

(Colaborador da Janela da Escola)

Os Nós das Redes Sociais

As redes sociais fazem parte do 
nosso dia-a-dia… 

Para alguns são muito úteis e 
aliciantes, para outros são locais de 

perigo constante, dependendo do uso 
que cada um lhe dá… Mas, o que 
pensam os nossos jovens? 

Os alunos do Cube de Protecção 
Civil (da turma do 6.ºA) fizeram uma 
reflexão sobre o tema e chegaram à 
conclusão que devemos utilizar estas 
redes com muito cuidado. É que, ape-
sar de ser muito divertido, pode sair 
demasiado caro, pois “não sabemos 
quem está do outro lado”.

Eis as opiniões de alguns alunos 
do clube sobre as redes sociais:

- As redes Sociais podem ser 
muito úteis para comunicarmos com 
outras pessoas… além disso, é muito 
divertido! Mas temos que ter alguns 

cuidados porque há muitas pessoas 
falsas! (Ana Sá)

- São divertidas porque podemos 
falar com os amigos e a família… mas 
não podemos dar os nossos números 
de telefone, moradas e identidades! 
(Tiago Maia)

- Podem ser boas ou más, porque 
podemos encontrar pessoas que nos 
podem fazer mal. (Vera)

- Às vezes, podem ser úteis mas 
outras vezes não. (Ana Silva)

- São boas porque podemos fa-
lar com os outros… que sejam nos-
sos amigos e que tenham foto! Mas 
temos que ter cuidado porque, por 
vezes, podemos revelar informações 
pessoais, e não devemos! (Daniel)

A Professora - Elisabete Silva
Clube de Protecção Civil reflecte sobre o tema

REDES SOCIAIS
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No passado dia 25 de 
Fevereiro, pelas 21h00, na 
Escola E.B. 2,3 de Ribei-
rão, realizou-se um debate 
cujo tema foi “Os Nós das 
Redes Sociais”, dirigido es-
pecialmente aos pais e en-
carregados de educação, 
mas aberto a toda a Co-
munidade Educativa, e que 
veio na sequência de um 
outro realizado com os de-
legados e sudelegados das 
turmas dos 2.º e 3.º ciclos 
da E.B. 2,3 de Ribeirão. 

A mesa era constituída 
pela Directora do Agrupa-
mento, professora Iolanda 
Sobral  Torres, a Dr.ª Sara 
Brandão, psicóloga do 
Agrupamento, a professora  
Conceição Oliveira, profes-
sora de TIC na E.B. 2,3 de 
Ribeirão e o aluno Marco 
Andrade, Presidente da As-
sociação de Estudantes da 
E.B. 2,3 de Ribeirão e cola-
borador da Janela da Esco-

la, revista do Agrupamento.
O debate iniciou-se 

com uma breve interven-
ção da professora Iolanda 
Sobral Torres, Directora 
do Agrupamento, que co-
meçou por apresentar os 
membros da mesa e salien-
tar a importância da temáti-
ca na sociedade e na esco-
la de hoje.

De seguida, interveio 
a Dr.ª Sara Brandão que 
salientou as potencialida-
des da Internet e das redes 
sociais, mas também aler-
tou para os perigos deste 
meio de comunicação pri-
vilegiado. Os participantes 
puderam, inclusivamente, 
assistir à visualização do 
trailer oficial do filme “The 
social Network” e  do vídeo 
“O puto que não tem Hi5, 
Facebook, Twitter, MySpa-
ce...” da autoria d’Os Con-
temporâneos.

Durante a sessão, 

s u r g i r a m 
a l g u m a s 
ques tões 
colocadas 
pelos pais 
e encarre-
gados de 
educação. 
Muitas de-
las versa-
ram a pro-
blemática 
do controlo 
e da segu-
rança. A 
professora 
Conceição 
O l i v e i r a , 
professo-
ra de TIC, 
esclareceu algumas das 
questões colocadas, salien-
tando sempre que o diálogo 
é fundamental entre pais e 
filhos e que as conversas 
estabelecidas devem in-
cluir, entre outros aspectos, 
todas estas problemáticas, 

para melhor orientarem os 
seus filhos e educandos 
quanto ao uso que fazem 
da Internet.

A internet tem vindo a adquirir 
um espaço e importância crescen-
tes no nosso dia-a-dia, fazendo par-
te de mais uma das nossas rotinas. 
Crianças, jovens e adultos, seja para 
aprender, trabalhar ou para conviver, 
acedem e usam regularmente esta 
ferramenta de informação e comu-
nicação, com um conforto e eficácia 
notável. Esta acessibilidade, de qua-
se todos e através de variadas formas 
ao espaço online, é um sinal de que 
a igualdade no acesso à informação 
começa a ser alcançada, contudo, 
não basta utilizar a internet, para ser 

um utilizador eficaz da mesma. Para 
tal, é condição fundamental ser um 
utilizador crítico e consciente. Nesse 
sentido, este artigo surge como uma 
forma de reflectir sobre as potenciali-
dades da internet no relacionamento 
social, nomeadamente a relevância 
das redes sociais, mas também nos 
cuidados que devem estar presentes 
na utilização destas novas formas de 
relacionamento e comunicação.

O propósito das redes sociais vir-
tuais é fomentar a interacção entre os 
vários utilizadores que também ade-
rem a essa mesma rede, seguindo o 

princípio dos «amigos em rede». Ac-
tualmente são várias as redes sociais 
disponíveis (e.g. Messenger, MySpa-
ce, Hi5, Facebook, Linkedin…). Des-
tas, o Facebook tem sido das redes 
sociais com maior divulgação e con-
quista do espaço online, sendo par-
tilhado por crianças, jovens, adultos, 
com vários fins e interesses (interac-
ção social, divulgação e publicidade, 
causas sociais, causas políticas, etc.).

Quando tentamos perceber a ra-
zão pela qual as redes sociais foram 
tão facilmente aceites no nosso quo-
tidiano, verificamos que apresentam 

Os novos desafios da educação
Redes Sociais

Dr.ª Sara Brandão*

Internet em debate
Os Nós das Redes Sociais

REDES SOCIAIS

Cristiana Figueiredo, n.º 7 e 
João Teixeira, n.º 13, 

9.ºE 
(Colaboradores da 
Janela da Escola)
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muitas potencialidades que as tor-
nam úteis e apelativas. Por um lado, 
permitem o convívio social, o relacio-
namento com pessoas fisicamente 
distantes, a partilha de informação, 
interesses e valores, a publicidade 
e a divulgação. Por outro lado, são 
meios sempre presentes e disponí-
veis (basta ter acesso à internet), são 
aceitantes (verifica-se que são pou-
cos os pedidos de amizade rejeita-
dos), os “amigos virtuais” apresentam 
quase sempre características ideais 
(pacientes, presentes, disponíveis…), 
permitem o conhecimento de novas 
pessoas, inacessíveis de outra forma 
(seja pela distância, características, 
interesses…).  

Apesar de todas as vantagens in-
questionáveis da internet em geral, e 
das redes sociais em particular, a ver-
dade é que a sua utilização constitui-
-se como um novo e significativo de-
safio para a educação das crianças e 
jovens. A perspectiva que defendo en-
tende que é necessário ensinar com-
portamentos correctos, antecipando 
desafios e soluções para os mesmos. 
Assim, tal como é necessária a edu-
cação rodoviária precoce, por exem-
plo, para que as crianças saibam cir-
cular na rua em segurança e possam 
prevenir acidentes e perigos, também 
é crucial que a educação para a uti-
lização das novas tecnologias acon-
teça o mais cedo possível. Esta edu-
cação assenta nalguns pressupostos, 
nomeadamente que as crianças e 
jovens são curiosas, estão ainda a 
aprender os limites e a distinção en-
tre o correcto e incorrecto. Portando, 
os pais e encarregados de educação 
têm um papel fundamental na promo-
ção do seu desenvolvimento saudá-
vel e neste âmbito podem e devem:

 Aproximar-se das novas tec-
nologias, solicitando, por exemplo, a 
colaboração dos filhos e participando 
com eles em actividades online.  

 Falar abertamente com os fi-
lhos sobre o uso da internet, desafios, 
dúvidas que possam surgir (a procura 
conjunta de informações para escla-
recer algumas destas questões pode 
ser muito útil).

 Estabelecer regras básicas 
de segurança em casa (e.g. tempo de 
utilização, utilização apenas quando 
os pais estiverem em casa, acesso 
dos pais ao computador e às pala-
vras-chave, etc.). Neste ponto suge-
re-se, em idade mais jovens, colocar 
o computador num local frequentado 
por toda a família. 

 Pedir ajuda (e.g. escola, téc-
nicos especializados) caso detectem 
comportamentos diferentes nas crian-
ças ou jovens, ou alguma actividade 
invulgar (e.g. apagar o histórico, con-
tactos desconhecidos, etc.).

 Questionar os jovens sobre 
que riscos podem encontrar e anali-
sar o que sabem sobre os mesmos 
(e.g. jogos, drogas, violência, pedofi-
lia, pornografia, burlas, etc.).

 Advertir no caso de incumpri-
mento e incorrecção na utilização do 
computador e da internet.

Pela sua parte, devemos também 
aconselhar as crianças e os jovens a 
protegerem-se e a saberem utilizar 
estes meios de comunicação de for-
ma responsável.

Para isso devem sempre:
 Proteger as informações 

pessoais (nome completo, telefone, 
morada, nome dos pais, escola) e as 
palavras-chave.

 Abrir apenas e-mails de 
quem se conheça e evitar mails com 
assuntos estranhos.

 Abandonar os “chats” e blo-
quear contactos, se alguém for rude 
ou desagradável, ou pedir algo que 
seja estranho (e.g. fotografias, encon-
tros, vídeos…).

 Recusar encontros com “ami-
gos online”, sem a presença de um 
adulto ou grupo de amigos.

 Ser educados e responsá-
veis, em relação a si e aos outros 
(e.g. partilha de fotografias ou infor-
mações de outras pessoas).

 Pedir ajuda aos pais, profes-
sores ou outros adultos, SEMPRE 
que tiverem algum problema ou dúvi-
das.

Assume-se que actualmente o 
acesso à internet é fundamental, 
devendo, portanto, ser aconselhado 

e promovido para que seja proveito-
so e positivo. É preciso ter presente 
que, tal como em qualquer situação 
– viajar, cozinhar ou ir à escola – exis-
tem alguns riscos. No mundo virtual, 
tal como no mundo real, incluem-se 
pessoas e intenções muito distintas. 
A internet é um reflexo da sociedade, 
há coisas boas, mas também coisas 
más; há pessoas com boas intenções 
e outras com vontade de insultar, con-
testar, ofender, explorar, extorquir… 

As crianças e jovens podem e 
devem utilizar as novas tecnologias 
para conviver, pesquisar, aprender, 
crescer, contudo devem os pais, 
encarregados de educação e edu-
cadores garantir a sua segurança, 
tal como o fazem noutros contextos 
de vida. Quando saem sozinhos, ou 
vão fazer uma viagem/visita, todos 
os adultos transmitem sábios conse-
lhos para assegurar que tudo corra 
bem (e.g. “Não fales com estranhos!”; 
“Não recebas ofertas de desconhe-
cidos!”; “Não entres no carro de nin-
guém!”; “Não te afastes!”). Também 
na utilização da internet, estes sábios 
conselhos se aplicam e devem ser 
partilhados, discutidos e incentiva-
dos. Mesmo estando na sua casa, 
na casa de amigos ou na escola, os 
jovens podem correr perigo e devem 
saber o que fazer nestas situações. 
Devemos por isso, em todas as áreas 
de vida, educar as nossas crianças a 
serem conscientes e informados nas 
suas acções e escolhas.

*Psicóloga do Agrupamento

REDES SOCIAIS
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Redes Sociales para Niños y Adolescentes 
 

Datos útiles sobre sítios Web de redes sociales 
Si bien es cierto que los sitios Web de redes sociales pueden ampliar tu círculo de amigos, 

también pueden ampliar tu exposición a otras personas con intenciones poco amigables.  
 

 

Aquí tienes algunas recomendaciones para socializar en línea de manera segura: 

▪ Antes de incluir tu información en un sitio de redes sociales, piensa en las diferentes 
opciones que te ofrecen; 

 

▪ Mantén algún tipo de control sobre la información que coloques en el sitio Web de redes 
sociales, restringiendo el acceso; 

 

▪ Coloca en línea solamente la información sobre tu persona que desees que sea vista y 
conocida; 

 

 ▪ Piénsalo bien antes de colocar tu foto en el sitio Web ya que podría ser alterada y difundida 
de modos que no te hagan muy feliz; 

 

▪ Coquetear y seducir en línea con extraños puede tener graves consecuencias; 
 

▪ Ten mucho cuidado si un nuevo amigo que has conocido en línea desea conocerte 
personalmente; 

 

▪ Si tienes alguna sospecha, confía en tus instintos. Dilo a un adulto con el que tengas confianza, 
y luego infórmaselo a la policía. 

www.Institutocervantes.es 
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Français sur le Net

Bientôt les vacances de Pâques!
Nous te proposons des liens pour découvrir, 

apprendre, jouer, t’amuser, mais aussi faire des 
révisions:

*http://www.bonjourdefrance.com/index/in-
dexgram.htm

*http://jeudeloie.free.fr/plateau.htm

*http://www.polarfle.com/crime/crimeinter.
htm

*http://www.engoi.com/pt/fr/index.html

*http://www.momes.net/education/ecriture/
orthogram/conjugaison.html

*http://users.skynet.be/providence/vocabu-
laire/francais/menu.htm

*http://ofsgoncalo.no.sapo.pt/Activites.htm

*http://www.lepointdufle.net/vocabulaire.
htm

*http://eb23cmat.prof2000.pt/sala/frances/
France1.htm

* http://www.capeutservir.com/verbes/

* http://www.asterix.com/jeux/jeux-en-ligne/

* http://www.tintin.com/

*http://www.lespagesjuniors.com/Default.
aspx?provid=57

A nossa escola foi uma das seleccionadas para repre-
sentar Portugal – GAVE no estudo Indicador Europeu sobre 
Competências Linguísticas (IECL). 

A Comissão Europeia delineou o IECL em 2005 e pro-
pôs uma abordagem estratégica detalhada para a criação 
de um Indicador Europeu sobre Competências Linguísticas, 
para encorajar o desenvolvimento das políticas de aprendi-
zagem das línguas, através da Europa. Este estudo preten-
de fornecer aos estados membros dados comparáveis sobre 
competência e conhecimento de línguas estrangeiras. O Sur-
veyLang é o responsável pelo estudo.

O número mínimo de escolas participantes, no Estudo 
Principal (realizado entre Fevereiro e Março de 2011), é de 
71 por cada língua testada. Cada país irá testar duas línguas, 
de entre Inglês, Francês, Alemão, Italiano e Espanhol, sendo 
testados, em média, 25 alunos em cada escola.

Assim, no passado dia 14 de Março, entre as 9.00h e as 
11.45h, 24 alunos do 9.º ano (das Turmas D, E, F e G) par-
ticiparam neste estudo, através da realização de Testes de 
Língua e Questionários. Cada aluno realizou dois Testes de 
Língua separados (de entre audição, leitura e escrita) apenas 
de um nível (elementar, intermédio ou superior).

Apesar dos alunos que participaram terem apenas dois 
anos de aprendizagem da língua francesa e terem sentido 
algumas dificuldades, esta experiência constituiu um desafio 
e, simultaneamente, uma motivação para aprofundarem os 
seus conhecimentos. 

No final do Estudo, os alunos participantes receberão um 
Certificado de Participação.

SURVEYLANG
European Survey on Language Competences

(http://www.surveylang.org/en/index.html)

SURVEYLANG 
European Survey on Language Competences

A Professora - Assunção Patrício*

*Coordenadora do Grupo Disciplinar de Francês

Língua Francesa em destaque
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Q: How do bunnies 
stay healthy? 

Eggercise! ENGLISH PAGE  

                

 

     

 

By  Kaitlyn Guenther 

             

 

Did you know?  
 Good Friday is the Friday before Easter Sunday. This 

day is remembered as the day when Jesus was crucified. The origins of "Good Friday" may be from "God's 
Friday"' just as goodbye is derived from "God be with you" (ye in old English). 

 Easter Saturday is the Saturday before Easter, the last day of Lent and is the day when Christ's body laid in 
his tomb. On Easter Sunday we celebrate that Jesus rose from the dead to live forever.  

 Why do we give Easter eggs? The traditional Easter gift is a chocolate egg. They 
symbolize new life. Rabbits are used as a symbol of fertility. 

Easter in England 

 It is traditional to eat "hot cross buns" on Good Friday in England. The buns have a cross on top which 
symbolizes the cross on which Jesus was killed. 

 Colouring eggs for Easter was a custom in England during the Middle Ages and eggs 
were usually painted with bright colours, to represent the sunlight of Spring. However, 
this practice became more famous when King Edward I decided to give them as Easter 
gifts in 1290. 

 On the traditional Easter egg hunt, children have to find small chocolate eggs that are 
hidden in parks or gardens. In Britain it is estimated that each year nearly 80 million chocolate eggs are 
eaten.  

            Happy Easter Holidays!            

S o many flowers are blooming. 
P etite little squirrels come out to play. 
R eally big bears awake from their slumbers. 
I maginative children enjoy a walk with their friends. 
N o tree is left standing without any leaves. So 
G o ahead, jump for joy because spring is here. 

Find in the word search twelve 
words related to Easter. 

ESPAÇO LES
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Do you want to know how social 
networks work? Watch this video and 
you’ll become an expert! 

http://www.youtube.com/watch?v=6a_KF7TY
KVc&feature=player_embedded 

Stay alert when you are 

Online! 

Communicate worldwide in the 

Internet. 

All together 

Living virtually! 

 

Never forget 

Elementary warnings: 

Try to be careful 

When you post your data 

Or chat online.  

Remember… 

Keep in touch,but 

Safely 
 

If you are interested in using social 
networking websites there is some useful 

information for you. 

Blog -  a website, maintained by an individual or group, 
with commentary, descriptions of events, or other media 
such as graphics or video. “Blog” can also be used as a 
verb, meaning to maintain or add content to a blog. Many 
blogs provide commentary or news on a particular subject; 
others function as more personal online diaries. A typical 
blog combines text, images, and links to other blogs, Web 
pages, and other media related to its topic 

Facebook – is a free-access social networking website 
that is operated and privately owned by Facebook, Inc.[1] 
Users can join networks organized by city, workplace, 
school, and region to connect and interact with other 
people. People can also add friends and send them 
messages, and update their personal profiles to notify 
friends about themselves. 

Forum – an online equivalent of a bulletin board.  People 
participating in an online forum can build bonds around 
certain topics or areas of interest. 

MySpace - is a social networking website with an 
interactive, user-submitted network of friends, personal 
profiles, blogs, groups, photos, music, and videos. 

Twitter - Twitter is a free social networking and micro-
blogging service that enables its users to send and read 
other users’ updates known as tweets. Tweets are text-
based posts of up to 140 characters in length which are 
displayed on the user’s profile page and delivered to other 
users who have subscribed to them (known as followers). 
Senders can restrict delivery to those in their circle of 
friends or, by default, allow anybody to access them. Users 
can send and receive tweets via the Twitter website, Short 
Message Service (SMS). 

Wiki-A wiki is a collection of Web pages designed to 
enable anyone with access to contribute or modify 
content. The best example is Wikipedia. 

ESPAÇO LES
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Notícias da Tuna da Escola

PROJECTOS  

No dia dezasseis de Dezembro de 2010, a Tuna da 
Escola participou na Festa de Natal organizada pelo 
Grupo de Educação Musical e, mais uma vez, revelou 
as suas qualidades artísticas. Como sabem  o grupo 
de alunos que compõem a Tuna, que já existe há dois 
anos, interpreta canções em português, compostas 
por eles ou por outros, com genuína interpretação, 
dando a conhecer, assim, o nosso património musical 
português. 

Aqui vai mais uma canção com texto criado por al-
guns alunos e professores da Escola que puderam ou-
vir na “Festa das Revelações”, no passado dia onze de 
Março, pois o grupo da Tuna não quis faltar ao sarau 
e presenteou os presentes com um momento musical.

E assim se «baralha» em PORTUGAL
Refrão:
Ai, Ai, Ai, Ai, eu tenho que estudar,
Pois isto do novo Acordo só me veio baralhar. 
O que aprendi agora já não está bem, já não está bem!
Uma nova ortografia, é aquilo que convém.
Levanto o dedo e ao quadro vou escrever, vou escrever.
Dou muitos erros, o que é que hei-de fazer?
Comem-se letras e assim é que está bem, é que está bem!
Temos de economizar, no Português também.
Ó Laurindinha, vem ao portão, (2x)
Ver o teu amor ai, ai, ai que vai de avião. (2x)
Se vai de avião, vai para o estrangeiro (2x
Procurar emprego, ai ai ai que dê mais dinheiro. (2x)

Canções portuguesas... sempre!      Pequena Rapsódia 

A Professora - Helena Silva

Clube Escribomanias

O que sentes quando lês um li-
vro?

Sinto que estou dentro dele, é 
como se estivesse mergulhada numa 
aventura, num mundo imaginário!

Os livros dão-me ideias para pe-
gar na caneta e no papel e escrever 
as minhas emoções. Transpô-las 
para o papel ajuda-me a sentir livre 
como um pássaro, leve como uma 
pluma! Faz-me sonhar e entrar num 
mundo mágico, onde tudo é belo e 
maravilhoso!

Cláudia, 6.ºE 
Clube Escribomanias

A escrita e os livros

O Clube do Ambiente da Escola ape-
la, mais uma vez, a toda a Comunidade 
Escolar para que cumpra as normas da 
boa separação de resíduos. Continu-
amos a verificar que no contentor azul 
aparecem guardanapos, lenços de papel 
e restos de lanche. Para que a recolha 
seja eficiente, não podemos colocar lá 
os papéis sujos!

Mais uma vez, divulgamos que, na 
nossa escola, existe um oleão para reco-
lha de óleos de cozinha. A recolha está 
aberta a toda a comunidade, bastando 
que sejam entregues no Clube ou na 
portaria os garrafões com os óleos.

Nos próximos dias 24 e 25 de Mar-
ço, irá decorrer, no polivalente, mais uma 
mostra de reciclagem do vidro das lâm-
padas da escola.

Notícias 

A Tuna da Escola ainda não tem logotipo. 
Tens ideias? Então, mãos à obra!
Cria um logotipo para a Tuna e entrega-o a um professor de Música da E.B. 2,3 de Ribei-

rão, o mais depressa possível!
O(A) autor(a) do melhor trabalho receberá um prémio. 

A Professora - Teresa Ruiz

Clube do Ambiente
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Os alunos do Clube de Protecção Civil elaboraram um 
trabalho em Powerpoint sobre a temática do Bullying que 
apresentaram aos alunos das turmas do 5.º ano, durante 
os meses de Janeiro e Fevereiro, contando ainda com a 
participação de um agente da Polícia da Escola Segura.

Este trabalho vem na sequência de uma pesquisa ini-
ciada no ano lectivo anterior sobre o que é o Bullying, o 
que fazer e como se proteger. 

Com este trabalho, os alunos puderam verificar que 
existem vários tipos de Bullying: 

Bullying  Directo - mais frequente entre os rapazes, 
pois está relacionado com a violência física em actos re-
petidos  e ameaças constantes;

Bullying  Indirecto - que é mais comum entre as meni-
nas e que está relacionado com o aspecto social; consiste 
em tentar isolar a vítima ou inferiorizá-la, chamar-lhe no-
mes, fazer com que os amigos se afastem dela, etc. Este 
tipo de Bullying afecta muito a vítima a nível psicológico e 
pode ser bastante grave pois, além de levar ao isolamento 
da vítima e à depressão, pode mesmo chegar a situações 
mais drásticas tais como o suicídio.

Este trabalho também foi apresentado aos alunos do 
8.º ano, tendo a Polícia da Escola Segura alertado tam-
bém para a problemática do Cyberbullying e para algumas 
situações de perigo na internet. 

Estes e outros trabalhos, relacionados com a segu-
rança e elaborados pelos alunos do Clube em anos ante-
riores, serão gravados em CD’s e colocados na Biblioteca 
da E.B. 2,3 de Ribeirão onde ficarão disponíveis para os 
professores que os queiram utilizar nas suas aulas.

Clube de Protecção Civil

                                    A Professora - Elisabete Silva*
Bullying em destaque

*A Delegada de Segurança e 
responsável pelo Clube de Protecção Civil

Inseridas nas comemorações da Semana da Pro-
tecção Civil (1.ª semana de Março), foi efectuada uma 
Exposição de cartazes e apresentados trabalhos em Po-
werpoint elaborados pelos alunos do Clube de Protecção 
Civil, na Biblioteca da E.B. 2,3 de Ribeirão. Também foram 
distribuídos panfletos sobre segurança fornecidos pela 
Protecção Civil Municipal.

Foi ainda efectuado um Simulacro, no dia 2 de Mar-
ço, com a participação da Protecção Civil Municipal e os 
Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Famalicão.

A Ocorrência deu-se numa sala do 1.º andar do pavi-
lhão Branco, onde surgiu o foco de incêndio. Procedeu-
-se, de imediato, à evacuação da escola, depois de ser 
dado o respectivo alerta e após sinal de alarme, seguindo 

as regras de segurança do plano de emergência da esco-
la. Foi efectuado um telefonema para os Bombeiros que, 
em poucos minutos, ocorreram ao local.

Tiveram que ser resgatados dois alunos pela janela, e 
seis pelas escadas. Os cães de busca encontraram dois 
alunos que ficaram para trás e que se encontravam desa-
parecidos.

No final, os Bombeiros fizeram algumas demonstra-
ções com os cães para os alunos assistirem. Foi muito 
interessante e ouviram-se muitas palmas!

Obrigada a todos, principalmente à Protecção Civil 
Municipal e aos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de 
Famalicão, pelo empenho e dedicação e pelo espectáculo 
que nos proporcionaram.

A Professora - Elisabete Silva
A Delegada de Segurança

Semana da Protecção Civil

PROJECTOS  
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ESPAÇO MATEMÁTICA

Podes encontrar as soluções dos problemas deste número da Janela da Escola e outros artigos de interesse sobre Matemática nos endereços: 
 http://labmatribeirao.blogspot.com

http://portalmath.wordpress.com 
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A audição da História: “O Amor de 
Perdição” ficará para sempre no nos-
so coração!

Uma bela história de amor

O Clube de Leitores preparou a leitura da obra “Amor de Perdição”, de Ca-
milo Castelo Branco para assinalar o Dia dos Namorados. Foram convidados 
os melhores leitores da Biblioteca e todos se deliciaram com as tropelias de 
Simão Botelho e se comoveram com o amor impossível entre Simão e Teresa.

Clube de Leitores assinala Dia dos Namorados

OPINIÕES 

Esta história fala de um amor 
entre duas pessoas que sempre se 
amaram longe um do outro.

Esta história respondeu às mi-
nhas perguntas sobre o amor. A história falou num grande amor 

e quando o rapaz soube que a rapari-
ga morreu, suicidou-se.

Esta história foi muito bonita e veio 
comemorar o Dia dos Namorados.

Gostei de ouvir esta história, por-
que é bonita e fala de um amor im-
possível.

Amor, paixão, ternura e emoção, 
tudo se sente no coração.

O amor é a maior força do uni-
verso.

O amor verdadeiro é para todo o 
sempre.

Gostámos muito da história por-
que é uma história que fala de um 
amor inesquecível e alegre.

Esta história fala sobre um amor 
impossível.

Eu gostei desta história, porque 
foi uma história de amor encantadora 
mas também impossível.

Eu gostei desta história porque  
trata-se de uma história de amor ines-
quecível e amorosa.

Teresa e Simão sofreram um amor 
impossível.

Um amor forte nunca se perde.

Água no mar, coração a nadar.
Coração na mão, tristeza no chão.

Esta história fala de amor, cari-
nho, alegria e amizade. Tem muitas 
coisas de amor, amizade e solidarie-
dade. Amor é dividir as coisas de que 
gostamos.

Amar para sempre é gostar.
Adorar é para crescer.

O Amor está no ar e é tão bom 
amar!

Os momentos tristes.
Amar uma pessoa não é muito 

fácil, pois o amor pode fazer-nos so-
frer!

O amor é lindo.
O amor é amizade e paixão.

Com esta história percebi que o 
amor é uma grande paixão!

Como o amor pode ser  lindo e 
infeliz.

Andreia n.º1; Andreia, n.º2 
e Vânia, n.º15, 

5.ºI

Fábio, n.º9; João, n.º10; 
Jorge, n.º11 e José, n.º12, 

6.ºH

Marcelo,n.º11, 
5.ºI

João, n.º9, 
5.ºI

Patrícia, n.º18, Paulo, n.º19 
e Pedro, n.º20, 6.ºH

Rute, n.º25, 
6.ºH

Rafaela, n.º22, 
6.ºH

Brás, n.º3; Ricardo, n.º12 e 
Simão, n.º14 , 

5.ºI

Ricardo, n.º23, 
6.ºH

Alexandre, n.º1; Ana, n.º2; 
Ana, n.º3 e Ana, n.º4, 

6.ºH

Bruno, n,º4 
5.ºI

Cátia, n.º7 e Sara, n.º 13, 
5.ºI

Ariana, n.º5; Carlos, n.º6, 
Diana, n.º7 e Diogo, n.º8, 

6.ºH

Rui, n.º24, 
6.ºH

Leandro, n.º13 e Inês, n.º15, 
6.ºH

Alexandre, n.º14 e Nuno, n.º16, 
6.ºH

NOTÍCIAS DA BIBLIOTECA 
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Nos dia 3 de Dezembro e 24 de Fevereiro, os alunos 
dos 2.º e 3.ºciclos tiveram o privilégio de conhecer o es-
critor juvenil Pedro Seromenho, que também é ilustrador 
das suas obras; este jovem escritor partilhou as suas ilus-
trações com os alunos e, à medida que as ia passando, ia 
explicando como a sua obra surgia, como se o desenho 
ganhasse vida própria e saltasse de um mundo para o ou-
tro, o que permitiu que todos “mergulhassem” na cor e na 
magia das suas palavras. Contou que se tornou escritor 
porque quer alegrar o dia-a-dia cinzento e triste da maioria 
das pessoas.

Confidenciou aos alunos que os seus livros provocam 
sensações e têm sabores, pois aborda sempre o mundo 
encantado das cabanas de chocolate, de massas fofas 
e estaladiças para transportar os seus leitores para um 
mundo de magia e de prazeres. Prometeu aos alunos que 
os iria fazer sonhar, pois como adorava o que fazia as 
coisas saíam-lhe com magia e paixão.

O seu livro “Porque é que os animais não conduzem” 
foi inspirado nas suas gatas: quando estas brincavam com 
um carrinho de linhas, ele começou a imaginar um touro 
ao volante, um canguru a passear os filhos sem a cadeira 
de segurança, uma tartaruga a entupir uma auto-estrada, 
uma cobra a ziguezaguear sem respeitar as linhas con-
tínuas, uma avestruz que, em vez de olhar para os dois 
lados para atravessar a rua, enfiava a cabeça no chão e  
os outros condutores passavam e gritavam “seu animal”; 
ele achou que era uma ideia estapafúrdia, mas que talvez 
fosse boa, porque lhe permitia falar sobre Segurança Ro-
doviária. Durante esta descrição os alunos riram às garga-
lhadas só de imaginar as peripécias dos animais a condu-
zir e todos afirmaram que este livro teria êxito garantido.

A Professora - Aurélia Azevedo*
Momentos de partilha
Escritor regressa à E.B. de Ribeirão

*Coordenadora da Biblioteca Escolar

Opiniões

Pedro Seromenho foi 
para mim uma fonte de 
inspiração e só me fez ter 
vontade de ler cada vez 
mais. A perfeição dos seus 
desenhos puseram-me de 
boca aberta. Foi uma honra 
estar perante um escritor 
como ele. Espero que ele 
continue a escrever mais 
livros de cortar a respiração.

Gostei das ideias dele e 
da forma como conversou 
connosco, como se fôsse-
mos amigos. Foi uma ver-
dadeira aventura ter estado 
a ouvir como ele constrói 
os seus livros; adorei o au-
tógrafo que fez: um dragão 
que eu vou guardar para 
sempre!

Eu gostei muito de co-
nhecer este escritor! Ele 
faz desenhos fantásticos! 
A minha turma fez uma pe-
quena peça de teatro  para 
apresentá-lo e foi muito di-
vertido! Acho que ele gos-
tou.

José Carlos, 6.ºI João Pedro, 6.ºI

André, 6.ºI

Achei surpreendente os 
desenhos que ele fez com 
as nossas sugestões: nós 
dizíamos para desenhar um 
dragão e ele fazia aparecer 
um dragão a comer letras 
de livros; as ondas do mar 
eram em forma de letras e 
até as nuvens nos levavam 
para o mundo da leitura.

Márcia e Sofia, 6.ºI

NOTÍCIAS DA BIBLIOTECA 
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No passado dia três de Dezembro, tivemos 
o privilégio de presenciar o encontro com o es-
critor Pedro Seromenho, no Auditório da nossa 
escola, onde nos provou que os livros têm sa-
bor, uns devoravam-nos rapidamente, já outros 
provam uma página e ficam satisfeitos. 

O autor do livro “900 – História de um Rei”, 
que lemos nas aulas de Estudo Acompanhado, 
aproveitou a oportunidade para nos aguçar a 
curiosidade e lermos as suas obras. Ficámos 
também a conhecer o seu novo trabalho, “Por-
que é que os animais não conduzem?” e, em-
bora não estivesse ainda publicado, pudemos 
espreitar um bocadinho do seu conteúdo.

No final deste encontro, todos se sentiam motivados 
em mergulhar nos seus livros. Alguns quiseram ficar com 
um autógrafo do escritor que, com muita paciência e sem-
pre com um sorriso, satisfez a nossa vontade. Para agra-
decer a sua presença, a nossa turma ofereceu-lhe um 
ramo de flores. O autor/ilustrador esboçou um desenho, 
com base em ideias dadas pelas turmas presentes, que 

gentilmente ofereceu à Biblioteca da nossa escola.
Entretanto fomos lendo as suas obras. Uns leram “A 

Nascente de Tinta”, outros “O Reino do Silêncio” e todos 
partilhámos, na aula de Língua Portuguesa, com os nos-
sos colegas, as passagens que mais gostámos das aven-
turas do Gonçalo.

Para finalizar, queremos partilhar que foi muito agra-
dável a presença do escritor na nossa escola.

 

Ana Patrícia Salgado, Marta Torres e Rosa Azevedo, 8.ºE

No âmbito do Plano Na-
cional da Leitura, li o livro 
“A Lua de Joana”, de Maria 
Teresa Maia Gonçalvez.

É escrito sob a forma 
de um diário. Nele, Joana, 
a personagem principal, 
relata o seu dia-a-dia à 
sua amiga Marta, que fale-
ceu por consumir drogas. 
Joana conta-lhe os seus 
amores, como se sentia e 
o que sentia a sua família, 
quando ela própria, Joana, 
começou a consumir droga 
com o irmão da Marta, o 
seu namorado. O final aca-
ba com a morte de Joana. 

Trata-se de uma gran-
de lição de vida. Aconse-
lho, vivamente, todos os 
jovens a lê-lo, por dar-nos 

informações sobre a fase 
da Adolescência e muitos 
dos seus problemas. A sua 
leitura atenta, ajudar-nos-
-á, certamente, a levar uma 
Adolescência mais diverti-
da e saudável.

Eu, João Pedro Azevedo Portela, nasci no dia trinta 
de Abril de mil novecentos e noventa e nove, no Hospital 
da Trofa. Fui o primeiro rapaz a nascer neste hospital que 
tinha aberto as portas em Março. Antes de mim, só tinham 
nascido duas meninas. Até apareci no jornal lá do hospi-
tal!     

Em dois mil e sete, no dia dezanove de Dezembro, 
nasceu a minha irmã, que se chama Maria Isabel, também 
no Hospital da Trofa. Eu tinha oito anos. Quando fui visi-
tá-la ao hospital, ela apertou-me o dedo com tanta força 
como quem diz que sou irmão dela e, por isso, devo ficar 
por perto.     

Um momento que muito me marcou também foi quan-
do eu e duas colegas minhas fomos ao palco receber os 
diplomas do Quadro de Excelência. Foi muito fixe porque 
nós também vimos o Director de Turma do quinto ano que 
vive em Monção e que veio àquela festa na escola de pro-
pósito.     

Todos os anos, na minha família, o Natal e a Páscoa 
são celebrados na casa da minha madrinha. É sempre 
uma grande alegria e é nessas ocasiões que vejo familia-
res que já não via há muito tempo.

Autobiografia
João Portela, n.º 12, 6.º E

N  a     p  r  i  m  e  i  r  a      p  e  s  s  o  a 

Eu li... 
Sílvia Marques, 9.ºB
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A Professora - Aurélia Azevedo*

NOTÍCIAS DA BIBLIOTECA  

Literatura juvenil

Escritor cativa alunos

“Os Livros 
são a casa onde 
os sonhos mo-
ram e querem 
ser enterrados.”

No dia 10 de 
Fevereiro, os alu-
nos da Escola 
E.B.2/3 de Ribei-
rão participaram 
num encontro com 
o escritor João 
Manuel Ribeiro de 
literatura juvenil, 
na Biblioteca Mu-
nicipal. Ele contou 
que apenas em 
2005 começou 
a escrever para 
jovens, pois era 

professor de Filosofia e um dia uma colega desafiou-o a 
escrever uma história de Natal; ele aceitou o desafio e 
pediu a uma colega que o ilustrasse. O livro esgotou ra-
pidamente e, a partir daí, nunca mais parou. Até agora já 
escreveu 35 livros; o que ele mais gosta é “Rondel rimas 
para meninos e meninas”; leu algumas das suas rimas e 
todos ficaram muito divertidos; confessou que adora es-
crever poesia: “a poesia é a minha praia”. 

“Improvérbios” é outro dos seus livros que foi inspira-
do numa senhora muito velha que ele conheceu na infân-
cia e que falava sempre com provérbios: então ele decidiu 
escrevê-los ao contrário “mais vale nunca só do que mal 
acompanhado”, “amor com amor se apaga” foram alguns 
dos exemplos com que ele deliciou os alunos. “Ir num pé e 
voltar noutro” é uma história divertida que surgiu aquando 
de uma visita a uma escola em que ele usou a expressão 
“pé de vento” e os alunos não a conheciam, então resol-
veu recorrer ao dicionário e, para seu espanto, não estava 
lá; aí ele inspirou-se e escreveu um livro baseado em ex-
pressões populares. O seu primeiro romance “ Meu avô, 
rei de coisa pouca” é uma homenagem ao seu avô que lhe 
contava muitas histórias e lhe ensinou lengalengas; outro 
livro que lhe surgiu dos encontros com jovens foi “Poemas 
para abrincalhar”. Inventaram esta palavra para classificar 
os seus livros que são “brincalhões” e dão para “brincar”. 
Conseguiu pôr todos os alunos a cantar, pois já teve a 
sorte de, num encontro com alunos, eles o surpreenderam 
ao musicarem os seus poemas e até lhe fizeram um “rap”.

Questionado pelos alunos sobre o público que gos-
ta mais, ele confidenciou que prefere os jovens, pois são 
mais espontâneos e sinceros que os adultos.

Terminou o encontro afirmando que, para escrever, é 
fundamental ter coração de criança.

Todos os alunos se sentiram enriquecidos por terem 
participado no encontro com este jovem escritor que tanto 
os soube cativar. 

No dia dez de Fevereiro, a nossa turma, o 6.ºB, partici-
pou num encontro com o escritor João Manuel Ribeiro, na 
Biblioteca Municipal de V. N. de Famalicão.

O encontro com o escritor durou aproximadamente 
uma hora.

Durante a conversa ficámos a saber que ele é natural 
do nosso concelho e que já escreveu dez livros para adul-
tos e vinte e cinco para crianças.

A poesia é o seu gosto literário preferido, mas gosta 
de escrever contos e de brincar com as letras e com as 
palavras.

João Manuel Ribeiro gosta particularmente, de escre-
ver para crianças pois, de acordo com a sua opinião, elas 
são sempre sinceras. O seu gosto pela escrita infanto-ju-
venil começou com o conto de Natal: “O príncipe da paz”.

Depois de o escritor apresentar toda a sua obra, du-
rante alguns momentos, conversámos com ele e pudemos 

ver alguns dos seus livros.
Terminado o encontro, lanchámos no jardim municipal 

e regressámos à escola.
Esta foi uma tarde diferente e divertida!!!

Uma tarde diferente e divertida
Encontro na Biblioteca Municipal 

Os Alunos do 6.ºB

*Coordenadora da Biblioteca Escolar
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Aceita-te do jeito que tu és.
Brinca contigo.
Cria amigos à tua volta.
Dá amor incondicional.
Ensina-te o que sabe.
Fica contigo e apoia-te quando estás em baixo.
Grava na memória só bons momentos. 
Humor não lhe falta para te fazer sorrir. 
Interpreta com bondade tudo o que dizes.
Jamais te julga, estejas tu certo ou não.
Liga-te só para te dizer «olá».
Manda-te mensagens todos os dias.
Não se zanga contigo.
Onde quer que estejas vai ter contigo.
Pede desculpas sempre que te ofende.
Quando não tens nada para fazer ele arranja planos.
Ri sempre que tu dizes piadas.
Sorri sempre que passa por ti.
Tudo o que fazem juntos, ambos adoram.
Uma vez que tu já tenhas planeado qualquer coisa com ele, mesmo que estejas ocupado arranja sempre tempo para ti.
Vai contigo sempre no seu coração.
Xadrez é o jogo escolhido para estarem juntos.
Zé pode ser o nome de um dos teus amigos.

Ana, 6.ºE - Clube Escribomanias
Abecedário do amigo

A AMIZADE É…
Os Alunos da turma 3 da E.B.1 do Souto

Fradelos

- Amar os pais.
Juliana

- Ter amigos verdadeiros. 
Hélder

- Ajudar as pessoas doentes. 
Eduardo

- Amar as pessoas.
Marco

- Partilhar o lanche com os meus amigos que não têm. 
Júlio

- Dar carinho àqueles que eu mais gosto.
Leandro

- Correr, saltar e jogar à bola com os meus amigos.                             
Débora

- Partilhar os livros com os meus colegas.         
Jorge

- Deixar os meus amigos jogar com os meus jogos.
Rui                  

- Tratar bem as pessoas que nos amam. 
Lucas

- Darmo-nos bem uns com os outros.                                                       
  Miguel

- Ajudar as pessoas que estão doentes.
João

- Sorrir para a minha irmã.
David

- Jogar futebol com os meus primos. 
Sara

- Ter sentimentos felizes.
Vasco

- Brincar com o meu irmão.  
Rogério

- Ajudar os idosos a atravessar a rua. 
Rúben

- Dar carinho e amor a quem precisa.   
Beatriz Alexandra

- Ajudar as pessoas que precisam de ajuda. 
Tiago   

- Ter amigos que se preocupem comigo.
 Beatriz Mascarenhas. 

- Brincar alegremente com os primos.                                                                         
Pedro

- Ser um amigo leal.                                  
Gabriel

- Tratar bem os animais.                     
Luís

- Abraçar o meu colega quando ele está triste.
Bruno

PRODUÇÃO ESCRITA
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