
Janela
ESCOLA

da
Revista do Agrupamento de Escolas de Ribeirão

XII edição

Junho de 2008

“Que fazer com as novas tecnologias [III]?”



Propriedade: Agrupamento de Escolas de Ribeirão
Direcção: Iolanda Torres

Design: Luís Alberto
Equipa Gráfica: Luís Alberto, Luís Novo, Rosa Vale

Colaboração: Professores e Alunos do Agrupamento
Apoio: Câmara Municipal de V. N. de Famalicão
 
Tiragem: 700
Depósito Legal: 90692/08
Impressão: Organigráfica, Lda.

02 Ju
nh

o 
20

08

 

Índice                                          Conceito                              

Índice|Conceito|Ficha Técnica

Editorial: “Os Perigos da Internet”

“Soltas” - Informação útil / Links

“O Capital Humano” 

Orientação Vocacional
(Turmas do 9º ano de escolaridade)

Projecto: “Pense Indústria”  

“Direitos Humanos - Leituras e Afins”

“Leituras e Afins”

Projecto Comenius

Notícias Soltas

Acção Educativa Contemporânea - (Reflexão)

Fotonovela “ADN Juvenil”

Fotonovela “ADN Juvenil” (conclusão)
Notícias Soltas

 

02

03

ESPERANÇA 

Esperança:
isto de sonhar bom para diante
eu fi-lo perfeitamente,
Para diante de tudo foi bom
bom de verdade
bem feito de sonho
podia segui-lo como realidade

Esperança:
isto de sonhar bom para diante
eu sei-o de cor.
Até reparo que tenho só esperança
nada mais do que esperança
pura esperança
esperança verdadeira
que engana
e promete
e só promete.
Esperança:
pobre mãe louca
que quer pôr o filho morto de pé?

Esperança
único que eu tenho
não me deixes sem nada
promete
engana
engano que seja
engana
não me deixes sozinho
esperança.
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Editorial                                               A Presidente do Conselho Executivo: Iolanda Torres

“Os Perigos da Internet”
Aproximam-se as férias e, consequentemente, as crianças/jovens passam mais tempo em casa e, muitas ve-

zes, sozinhos. É evidente que o computador é um óptimo meio de os ajudar a passar esse tempo. 

Navegar na Internet é um gesto que abre as portas do mundo, pois permite aceder a todo o tipo de informação 
através de jornais, revistas, enciclopédias…

No entanto, há perigos que espreitam por esta porta e que requerem, da parte dos pais/encarregados de edu-
cação, muitos cuidados. 

É preciso alertá-los sobre os perigos da Internet, ensiná-los a lidar com as situações que se lhes deparam.

Alguns dos perigos mais comuns são: pornografia; incitamento à violência, racismo; encontros “on-line” com 
pessoas com uma conduta suspeita… 

Proibir não é a melhor solução, mas esclarecer para que as escolhas não incidam em sites que os levem a 
correr riscos.

Deixo algumas regras que os pais devem aconselhar: não se identificar (nome, telefone, morada, fotografia); 
não abrir e-mails de desconhecidos; não marcar encontros com amigos feitos online sem a presença de um adul-
to…

Utilizemos a Internet para explorarmos o mundo de forma a estarmos informados sobre tudo o que nos ro-
deia e que serve para nos preparar para a vida.

A Presidente do Conselho Executivo
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Quadras Soltas…

As novas tecnologias,    
     são muito importantes.

São como as magias,
de coisas deslumbrantes.

Francisca Campos – 4º E

Tecnologia importante,
é o meu computador.
Posso jogar e brincar,
e ver filmes de terror!

Joana Silva – 4ºE

Um computador,
uma grande maravilha.
Que temos sempre à mão,
e não precisa de pilha!

Tânia Costa – 4º E

 

SOltas

 Informação útil / Links: 

www.seguranet.pt
www.bn.pt
www.wikipedia.org/
www.artcyclopedia.com/
www.designmuseum.org/
www.moma.org/
www.metmuseum.org/
www.nga.gov/feature/nouveau/exhibit_intro.shtm
www.artsmia.org/index.cfm

A internet é maravilhosa,
nela  posso pesquisar tudo.
Na fixa ou na móvel,
o que conta é o conteúdo!

Sandra Fonseca – 4ºE

Na minha internet,
posso pesquisar imagens.
Mas, o que eu gosto mesmo,
é de mandar mensagens! 
 
Flávia Sousa – 4ºE 

  
EB1 do Souto  – Fradelos 
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A vida dos povos e dos indivíduos que os compõem é indissociável do “tecido” que os envolve.

A “Era Pós-Ideológica” mina o conceito de unidade, instalando o de dispersão, o de atomização de culturas e 
sociedades.

A cultura Pós-Moderna, deliberadamente contraditória, torna-se cárcere das tendências económicas e ideo-
lógicas do seu tempo, ou seja, do capitalismo recente e do humanismo liberal. 

O ser humano cosmopolita, elemento ecléctico do propalado “Melting Pot” (termo que se encontra fora de 
moda), habitante das mais discrepantes nações e respectivas culturas, que se interpenetram, regidas por um 
sistema económico e geopolítico dominador, o Capitalismo e a Democracia Liberal Moderna, pauta a sua vida 
por um consumismo desenfreado, quando tem possibilidades para tal, sustentada na intolerância e na disputa 
de poder, peculiaridade que sempre o acompanhou ao longo dos tempos.

A transição do “Industrialismo” para uma nova realidade provocou uma maior aderência ao individualismo, 
criou um menor grau de confiança social, aumentou as taxas de criminalidade e a desestruturação da famí-
lia tradicional. Estas mutações colocam o ser humano no limbo das incertezas, banhado pela dificuldade em 
adaptar-se a algo que não pode ser evitado, mas sim vivenciado. O próprio espaço, seja físico, geográfico, socio-
político, económico e psicológico, deixa de ter uma referência fixa, passando a ser gerido pela “mundialização” 
global de bens e serviços. As empresas, os trabalhadores, os produtos disseminam-se pelos quatro cantos do 
globo, provocando a perda de referencial e subsequente desterritorialização. 

Hoje, e sempre, o tempo de mudança desperta “ (...) uma descontinuidade social provocada por uma experi-
ência de morte e renascimento a nível individual.” (Alberoni, 1989, p.37) 

Por vezes, a mudança é sinónimo de crise, de insegurança, de ambiguidade, de contestação, de atordoamento, 
mas é nestas alturas que “ (...) o ser humano descobre a sua plasticidade, experimenta a sua incrível maleabili-
dade.” (Alberoni, 1989, p.37)

Tanto no passado como no presente, toda a sociedade é definida pelo conhecimento de que dispõe. Com base 
nesse conhecimento, e apostando no “capital humano”, é possível dar um salto para o futuro com optimismo.  

 

“O Capital Humano”                                                                       Professor: Luís Alberto



 

Orientação Vocacional (Turmas do 9ºano de escolaridade) Professor: José Campos
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Nos últimos anos, a Escola tem representado um papel importante na contribuição e acompanhamento cons-
tante das mudanças sociais, através do acompanhamento dos alunos ao longo do processo educativo e no desen-
volvimento de relações interpessoais, entre alunos e a comunidade. 

Assim, numa época em que enfrentamos muitos desafios quotidianos, a Orientação Escolar e Profissional 
assume uma importância vital na preparação dos jovens face à complexidade do sistema educativo e das suas 
articulações com o mundo do trabalho. 

  
O Programa de Orientação Escolar e Profissional é constituído por actividades de preparação, promoção e 

integração de experiências de exploração vocacional, com vista à tomada de decisão de cada aluno relativamente 
à escolha a efectuar após a conclusão do 9º ano de escolaridade e à construção de projectos escolares e profissio-
nais.

No âmbito da Orientação Escolar e Profissional, os alunos do 9º ano de escolaridade da escola EB 2/3 de 
Ribeirão estão a participar num projecto de orientação constituído pelas seguintes acções: sensibilização e infor-
mação aos Directores de Turma/ Professores da área curricular não disciplinar de A. P.; sensibilização e infor-
mação à Associação de Pais; sensibilização e informação aos Pais/ Encarregados de Educação; sensibilização e 
informação aos alunos inscritos; colaboração com a Área Curricular não disciplinar de Área Projecto; sessões de 
Orientação Escolar e Profissional; acção de formação em Técnicas de Procura Activa de Emprego; o Profissional 
na Escola; visitas às empresas; visitas às escolas (Secundárias e Profissionais); visita à Exponor (Matosinhos); 
sessões de informação relacionadas com a Oferta Educativa/Formativa do Concelho e Concelhos vizinhos; ela-
boração e exposição de trabalhos sobre as profissões no âmbito de projectos desenvolvidos em Área de Projecto 
e apoio aos Directores de Turma no acto das matrículas para o 10º ano. Posteriormente, é efectuado o acompa-
nhamento aos alunos que frequentam os vários cursos no Ensino Secundário para averiguar sobre o seu grau de 
satisfação e de integração nas ofertas escolhidas. 

Este projecto resulta de uma parceria estabelecida entre a Escola E. B. 2, 3 de Ribeirão, o Profit e a Câmara 
Municipal de Vila Nova de Famalicão. Conta com a colaboração das psicólogas Sandra Faria e Cláudia Costa e 
do professor José Campos. Não tem custos financeiros para os Encarregados de Educação e permite também a 
abertura da escola ao meio, através da colaboração do tecido empresarial desta área geográfica, nomeadamente 
as empresas: Caixiave, Camponesa, Ita, Litel, Mecanarte, Preh, Reboal e Tintrofa, algumas das nossas habitu-
ais colaboradoras. Também pudemos contar com os estabelecimentos de ensino desta região: Escola Secundária 
Camilo Castelo Branco, Escola Secundária D. Sancho I; Forave, Cenfim; Cior, Oficina (INA) e Ciccopn que 
mostraram aos alunos do 9º ano as suas instalações (oficinas e laboratórios) e se fizeram representar na nossa 
escola com stands onde expuseram e explicaram o funcionamento das tecnologias que produzem nos cursos 
profissionais. Recebemos os profissionais que representam algumas das profissões mais solicitadas pelos nossos 
alunos, distribuídos pelas áreas da Ciência / Saúde; Área Social; Área das Tecnologias; Área das Artes e Área da 
Gestão, Negócios, Economia e Burocracia. Os alunos puderam colocar-lhes questões e ouvir os seus conselhos e 
sugestões, assim como a sua experiência de vida.   
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Projecto: “Pense Indústria”                                                      Professor: José Campos

CITEVE – PROJECTO “PENSE INDÚSTRIA”  Alunos  Conquistam 3º Prémio 

A Escola E. B. 2, 3 de Ribeirão estabeleceu uma parceria com o Citeve (Centro Tecnológico das Indústrias 
Têxtil e do Vestuário de Portugal) com o objectivo principal de estimular os jovens para a actividade industrial, 
as profissões técnicas e as tecnologias inerentes. Trata-se de promover a Orientação Vocacional e de contribuir 
para a ligação da escola ao tecido empresarial.

Beneficiam desta medida os alunos das turmas F e G do 8º ano e os alunos da turma E do 9º ano de escolarida-
de. Deslocam-se ao Citeve ao longo do ano lectivo, num total de quinze sessões, sem perdas lectivas e o projecto 
não tem custos financeiros nem para os Encarregados de Educação nem para a escola.

Todos os trabalhos realizados são efectuados em laboratórios, com recurso a tecnologias de ponta e monitori-
zados por técnicos especializados. A metodologia utilizada é eminentemente demonstrativa, com recurso a equi-
pamentos e produtos de software interactivos, apelando ao espírito crítico dos alunos envolvidos, incutindo-lhes 
o gosto pelas áreas tecnológicas e facilitando o contacto com alguns simuladores industriais.

As sessões são baseadas e preparadas em temas relacionados com a actividade industrial moderna, tendo 
sempre a preocupação de englobar, na apresentação, a indústria da região, através de uma pesquisa prévia à 
zona onde decorre a acção.

Este projecto é uma forma de incrementar nos jovens um espírito crítico e criativo através das mais diversas 
técnicas, nas quais está sempre presente o conceito de mostrar como se faz para depois fazer.

Os alunos aderiram ao projecto com muito entusiasmo e dedicação e são muito participativos. 

No concurso “Isto é uma Ideia”, o grupo constituído pelos alunos Leonardo Dias, Raquel Carvalho, Sofia 
Costa, Isabel Costa, Ana Azevedo, Cristiana Silva e Andreia Silva do 8º G obtiveram um honroso 3º lugar e ga-
nharam 250 € em vales de compras. O trabalho deste grupo consistiu em criar o BabySensor, isto é: um sistema 
de alerta vibratório para mães surdas saberem que o bebé está a chorar. 

Desta forma, os jovens vão ocupando alguns dos seus tempos livres de forma estimulante e proveitosa, ao 
mesmo tempo em que tomam contacto com os saberes, de forma prática e criativa.

Quinta da Maia - Rua Fernando Mesquita, 2785
4760-034 Vila Nova de Famalicão
Tel.: 252 300 300
Fax: 252 300 374
www.citeve.pt/pi

Departamento de Formação | Pense Indústria
nvale@citeve.pt | 966501181
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Direitos da criança em estudo

Durante a 1ª semana deste mês, os alunos da es-
cola tiveram oportunidade de se informar sobre os di-
reitos humanos: foi exposta a Declaração Universal do 
Direitos Humanos e exibido um filme que permitiu a 
tomada de consciência  de que, todos quando nascem, 
são livres e iguais, e assim devem ser tratados.

Mesmo que não falem a mesma língua, mesmo 
que não tenham a mesma cor de pele, mesmo que não 
pensem como nós, mesmo que não tenham a mesma 
religião ou as mesmas ideias, mesmo que sejam mais 
ricos ou mais pobres, mesmo que não sejam do mesmo 
país. 

Todos somos iguais. 

Foi com espanto que alguns comparam estes direi-
tos com as notícias que ouvem diariamente e, concluí-
ram que muitos destes direitos são constante e brutal-
mente desrespeitados.

Esta iniciativa serviu também para lhes mostrar 
que cada pessoa além de direitos também tem deveres 
para com os demais e que lhe permitem, uma convi-
vência em paz, pois nenhum país, nenhuma sociedade, 
nenhum ser humano em todo mundo pode atrever-se a 
destruir os direitos e as liberdades dos outros.

A coordenadora da BE
Aurélia Azevedo

Dia Mundial do Livro e a História da Batata

O que eu gostei mais no dia 23 de Abril, Dia Mun-
dial do Livro, foi a história da batata: o rei ia ter uns 
convidados importantes e gostaria de apresentar um 
prato muito especial.

 O cozinheiro não sabia o que fazer e então pensou, 
pensou e tornou a pensar e resolveu fazer umas ba-
tatas – naquele tempo era comida que só se dava aos 
porcos.

O cozinheiro no primeiro prato fez uma salada rus-
sa, que os convidados comeram e devoraram e.. ainda  
queriam mais.

 Como segundo prato apresentou batatas fritas, 
eles tornaram a comer e a devorar.

No dia seguinte, sua majestade, furioso, foi falar 
com o cozinheiro e perguntou-lhe como é que ele tinha 
tido a coragem de servir batatas que iam para os por-
cos aos seus convidados. 

Ameaçou-o com a forca, mas ele disse-lhe que os 
convidados gostaram do seu comer especial. E assim 
salvou a sua vida.

Simão Carneiro nº21 7ºF

“Direitos Humanos - Leituras e Afins”
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Um acto heróico

Eram já dez horas da manhã de um dia fantástico 
incendiado pelo sol, com um brilho intenso e um céu 
imensamente azul onde as aves voavam alegremente 
exercendo os seus actos de amor, mesmo em pleno voo. 
As árvores bailavam ao sabor da brisa que se fazia 
sentir e que formava ondas perfeitas no rio que atra-
vessava mesmo à minha frente.

No meio de todo este ambiente vislumbrei, ao longe, 
o meu cão que parecia incessantemente querer soltar-

Dia Mundial do Livro e os Jogos Olímpicos

Eu adorei este encontro! Já conhecia a professora Esmeraldina e adoro a forma como ela conta as histórias e 
aventuras que se passam na nossa História. 

O que eu mais gostei foi a história da batatinha, onde a professora nos contou como é que as batatas tinham 
entrado para a alimentação dos Reis. 

A professora Esmeraldina também nos esteve a contar histórias sobre os Gregos e os Romanos. E é impres-
sionante como esta professora nos consegue incentivar a aprender mais sobre a nossa História.

Foi pena este encontro ter durado tão pouco. Mas espero que a escola continue a fazer mais encontros destes. 
E que não seja só por ser o dia Mundial do Livro, pois sabe sempre bem ouvir histórias sobre os nossos antepas-
sados. Principalmente com esta incrível professora que nos põe sempre a imaginação a funcionar.

Cláudia Maia,7ºF 

Esta professora tem um jeito para contar histórias que é uma maravilha: tem uma expressividade que dá 
gosto ouvir as suas histórias! Adorei as histórias sobre a batata e os jogos olímpicos. Estávamos todos bem aten-
tos e entusiasmados como se fossemos actores dentro de um filme…

Carlos Daniel,7ºF

se da sua corrente e correr por entre as árvores e na-
dar nas águas cristalinas e refrescantes dos pequenos 
riachos das redondezas.

Sem hesitar, coloquei-lhe a trela e ele, com tanta 
vontade de se soltar, quase me levava a rasto.

Entrei de seguida na floresta que crescia nas ime-
diações do meu casario. Fui então explorando aquela 
floresta imensa, tanto quanto mais podia. Nisto, depa-
rei-me com dois homens altos e robustos que me abor-
daram com um punhal, punhal aquele que parecia já 
ter retalhado alguns corpos, pois apresentava uma cor 
ocre.                                                                                                                                          

Ao ser surpreendido desta forma, o meu coração 
quase saía do corpo e os olhos quase ficaram cegos com 
aquela visão.

Subitamente, para minha felicidade, o meu cão co-
meçou a atacá-los, cravando os seus dentes na carne 
daqueles dois matulões, parecendo que não comia há 
mais de três semanas e que encontrara o seu alimento 
naquela ocasião.

Logo eles me largaram e eu, com a trela do meu 
grande herói, que era uma enorme corrente, acorren-
tei-os (aos dois) a uma árvore revestida de espinhos 
para que sofressem e para que os espinhos lhes cortas-
sem a pele como lâminas afiadas. Mas não ficava bem 
comigo mesmo se não lhes desse (aos dois) uma enor-
me carga de porrada, criando naqueles corpos imundos 
uma espécie de pintura com um tom negro, azulado 
e com um realce especial do vermelho do sangue que 
lhes escorria de forma descendente pelo corpo.

Pedro Campos nº 26  9ºE

“Leituras e Afins”                                                                       
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Poema com verbos

Vi um pássaro voar,
Um peixe a nadar,
Um canguru a saltar,
Um cão a ladrar,
Um gato a miar,
Uma cabra a pastar,
Um padre a rezar,
Um bebé a comer,
Um miúdo a correr,
Uma camisola a coser,
Umas batatas a ferver,
Um cego a ver,
Um professor a escrever,
Um vendedor a ler,
Um leitor a vender,
Um ovo a partir,
Um paralítico a fugir,
Um palhaço a sorrir,
Um surdo a ouvir,
Uma vaca a mugir,
Um velhinho a dormir 
E tu a sentires
Este papel na mão
E a lê-lo com atenção.

Sara Silva, 6ºC

O Rapaz de Bronze

A autora deste livro chama-se Sophia de Mello Breyner Andre-
sen e ela é uma escritora fantástica. Este livro tem uma história 
muito bonita que nos ensina a acreditar nas coisas que nós acha-
mos impossíveis.

A história começa num jardim maravilhoso cheio de flores de 
todos os tipos, cores e tamanhos. Nesse jardim nasceu um gladíolo 
muito mundano e, mal nasceu, ficou cheio de inveja ao ver outros 
gladíolos a serem colhidos para uma festa.

Eu gostei muito de ler este livro, porque tem uma história inte-
ressante, porque eu gosto de flores, porque adoro festas e gostava 
de estar na festa de flores organizada pelo gladíolo e pelas suas 
amigas. Também porque tem personagens carinhosas e amigas (as 
flores) que se mexem e vivem como nós.

Aconselho toda a gente a ler este livro para que possam apren-
der a acreditar que as coisas impossíveis, ou que nós achamos im-
possíveis, acontecem.

Carolina, nº 6, 7º D

“Leituras e Afins”

À SOMBRA DO COQUEIRAL
 
À sombra do coqueiral      
Eu fiquei a descansar
E não me sentia mal
Naquela ilha de mar

E nas ondas embalado
Fui à procura do sonho
Mais ao longe imaginado
No meu futuro risonho

Andriy Porozhnhuk -  8ºH

В тіні кокосових пальм
Я відпочивав
І не почувався погано
На тому морському острові

І колихаючись на хвилях
Хотів заснути
Більш далеко уявляючи
В моєму щасливому майбутньому

Poema escrito em português e ucraniano.
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Projecto Comenius                                                                                                                                        

A minha família de acolhimento era muito simpática e divertida, além de muito preocupada: estavam sem-
pre a perguntar se eu tinha fome ou se estava bem.

Simão Araújo, 8ºA

O domingo que passámos com a família foi o máximo porque serviu para reforçar os nossos laços de amizade. 
A comida era muito boa. Os jantares eram sempre bastante divertidos. Era a altura do dia em que a família 
estava toda reunida e foi assim que conheci muito melhor a minha colega.

Ana Oliveira, 8ºC

A mãe e o pai da minha correspondente sempre me acolheram bem em casa deles. Estavam sempre a per-
guntar-me se estava tudo bem, se eu precisava de alguma coisa, se tinha fome, sede, sono, se estava cansada… 
Sempre foram simpáticos, como uma segunda família para mim. 

Vera Ribeiro, 8ºC

A minha família de acolhimento foi muito simpática, compreensiva e acolhedora. Esforçou-se sempre para 
que eu me sentisse à vontade.

No primeiro dia, foi complicado porque eu não conhecia os pais dele e não o conhecia muito bem: o meu colega 
Oskar não falava muito.

Joaquim Figueiredo, 8ºH

A minha experiência com a família de acolhimento foi boa, no geral. O primeiro dia foi o mais complicado, 
eu só pensava que estava a quilómetros de casa e com uma família que não conhecia. Mas depois habituei-me 
à ideia e correu tudo bem. Eles eram simpáticos comigo, falávamos à mesa e faziam muitas perguntas sobre 
Portugal. Senti-me bem acolhida pela família. Acho que se esforçaram por me agradar.

Ana Andrade, 8ºC

Quando conheci os elementos da minha família de acolhimento, achei-os pouco faladores, mas simpáticos.
No dia seguinte, falaram muito comigo e fizeram-me sentir muito bem. Estavam sempre preocupados com o 

meu bem-estar, e pagavam sempre tudo o que eu comia.
Depois falavam e divertiam-se muito comigo. Fizeram-me sentir muito bem.
Germano Gonçalves, 8ºC

UMA AVENTURA NA SUÉCIA…

Hospitalidade sueca
Uma semana com simpatia e amizade

Na terça-feira, juntou-se muita gente na casa onde 
estava. Fizemos uma grande festa e uma fogueira. 
Houve música. Foi muito divertido.

João Penouço, 8ºE

No nosso quarto tínhamos tudo: televisão, casa de 
banho com chuveiro. O quarto era enorme com 3 ca-
mas e até havia uma cozinha que não utilizámos, é 
claro. Parecia um quarto de hotel!

Jorge, 8ºF

Quando acordei, o Charlie mostrou-me umas fo-
tografias dele e depois fomos andar de trenó junto à 
nossa casa.

Ana Pinto, 8ºE



 

Projecto Comenius

Os dias com a minha família de acolhimento foram muito fixes e engraçados. A minha família de acolhimento 
levava-me sempre a passear e a fazer coisas novas. Era constituída por 5 elementos e eles eram todos muito 
fixes, engraçados e atenciosos. 

Daniela Azevedo, 8º D

Quando lá cheguei, era tudo muito estranho: nova cultura e novos hábitos. Custou habituar-me. Fiquei numa 
família bastante acolhedora; faziam “o que eu queria” para jantar/almoçar; estavam sempre a perguntar se ti-
nha fome/sede; se queria ligar para Portugal; se estava bem… Foram muito simpáticos. Era uma família grande 
e isso também foi ajudando … 

Liguei-me muito a todos eles. 
Luísa Silva, 8ºA

Actividades diversas animaram a semana

Na Funäsdalens Centralschool…

Na escola, além de muitas outras actividades, fomos para uma sala e assistimos à apresentação de um tra-
balho subordinado ao tema do projecto que nos levou até à Suécia e cujo título era: Eco-logic@l presentations of 
transports. Assim, os alunos suecos mostraram-nos os trabalhos realizados sobre os transportes e o ambiente.

Simone Costa, 8ºF

Na escola fizeram um pequeno lanche e um grupo de suecas cantou uma música para nós.
Cátia Couto, 8ºE

Na segunda-feira, fui para a escola, para as aulas deles. Aprendi espanhol e sueco e fiz step.
Ana Maia, 8ºE
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Uma nova família… Indubitavelmente…
Fragmentos de um testemunho 

Antes do jantar, o meu “pai” levou-nos ao bowling para umas partidinhas. Fomos de mota de neve e assim 
atravessámos o rio que estava congelado (…). Nessa noite, a minha “mãe Ingrid” não jantou em casa, como na 
maior parte dos dias pois ela é professora responsável pelo projecto Ecologic@l na escola sueca, logo acompanha-
va sempre os meus fantásticos professores em todas as actividades (..). 

No último dia, fomos a casa do meu ‘avô’ que demonstrou prazer em conhecer-me. Dei-lhe dois beijinhos e, 
apesar de não falar Inglês, mostrou-se muito simpático comigo, como toda a família aliás. Vi então pela última 
vez a Hera (a cadela que passeávamos todas as manhãs antes de ir para a escola), o meu “brother” Tobias e o 
meu “pai” Johan. 

Agradeci por tudo, pela semana que me deram e pelo acolhimento fantástico que os meus pais me proporcio-
naram; foram delicados e tentavam agradar sempre. À mesa, ao jantar e sempre que podiam e sabiam falavam 
Inglês, para que eu não me sentisse de lado (…). Estavam sempre preocupados e perguntavam com frequência 
se eu queria ligar aos meus pais portugueses (…).

A minha “mãe” deu-me uma lembrança que nunca mais larguei. 
Na hora da despedida, foi tudo muito difícil; estávamos todos a chorar e tentávamos não o fazer, mas era 

impossível até que entrámos na camioneta e desatámos todos a chorar mesmo… 
Dissemos adeus a todos… E partimos rumo a Portugal.

Eva Gonçalves, 8ºA
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A minha primeira aula foi de Espanhol. Foi engraçado: deram-nos uma folha com algumas das expressões 
essenciais (“Olá”, “Adeus”…) e tínhamos de descobrir a língua na qual estavam escritas: sueco, português, 
inglês ou espanhol. Portugueses e suecos ajudavam-se mutuamente e todos conseguiram preencher o quadro.

Cátia Couto, 8ºE

A minha primeira aula foi de Educação Física. Joguei hóquei e fiz muitos amigos! A seguir, fui para uma 
aula de Ciências e fomos para as montanhas para realizarmos as experiências. 

Germano Gonçalves, 8ºC

Na aula de Trabalhos Manuais, falamos uns com os outros e como a professora também era de Espanhol 
passámos a aula toda a traduzir palavras dumas línguas para as outras.

Vera Ribeiro, 8ºC

Fizemos um jogo de futebol: Suecos contra Portugueses. Foi muito divertido.
Sónia Azevedo, 8ºE

Projecto Comenius



 

Projecto Comenius
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Outras actividades…
   
O primeiro dia tinha sido planeado para conhecermos a montanha e a região. Todos juntos, portugueses e 

suecos, caminhámos até a montanha. Subimos num teleférico até ao cume; jogámos à bola; almoçámos num 
restaurante e contemplámos a vista que era fantástica: estava a nevar!

Ana Andrade, 8ºC

Deslizámos na neve ao lado de casa. Mais tarde, fomos para a montanha nas motas de neve. Aí, encontrámo-
nos com outros portugueses e fomos todos para o cimo de um monte onde almoçámos. Fizeram um churrasco! E 
no fim (a melhor parte do dia) conduzimos as scooters. Foi uma sensação única.

Ana Andrade, 8ºC

Estava na hora de ir à discoteca. Era grande, tinha muitas luzes e um DJ que fazia efeitos malucos. Na dis-
coteca, jogámos matraquilhos, dançámos e saltámos. Gostei muito.

João Penouço, 8ºE

Fomos para a piscina. Fizemos sauna e jacuzzi. Diverti-me imenso a ver os nossos correspondentes a entra-
rem branquinhos na piscina e a saírem dela piores do que uns tomates vermelhos.

Tiago Gonçalves, 8ºE

Andei de avião; conheci novas pessoas; esquiei na montanha (fiz esqui nórdico); andei de teleférico; fui à No-
ruega; visitei museus e uma mina. E diverti-me, principalmente.

Vera Ribeiro, 8ºC

O que mais gostei foi de ter ido para a montanha fazer esqui e andar de mota de neve. Também adorei a 
nossa ida à discoteca. 

Ana Oliveira, 8ºC

No último dia, fomos fazer esqui nórdico muito mais simples do que o de montanha que também experimen-
támos. No esqui nórdico, basta arrastar as pernas para a frente e uma de cada vez. Andámos uns quilómetros 
no lago. Parámos para almoçar. Os suecos tinham levado lenha, salsichas, pão e molhos para fazer Hot Dogs.

Jorge Silva, 8ºF
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Na Noruega…

Como se não bastasse visitar a Suécia fomos visitar também a Noruega, mais concretamente a Cidade de Röros 
que é património Universal. Fomos visitar a mina de Olavsgruvan que é uma mina muito antiga. Percorremos 
1km a pé e descemos a uma profundidade de 50m. A mina era bem bonita. Depois voltamos para trás e fomos 
ver o museu que já foi uma fábrica onde era fabricado o cobre a partir dos minerais que eram extraídos da mina. 

Nuno Oliveira, 8ºE

Projecto Comenius

Emoções ao rubro… numa experiência única

Adorei a experiência vivida na Suécia. É um país muito bonito e com neve por todo o lado. 
Acho que esta experiência me fez crescer.      
Ana Andrade, 8ºC

A viagem foi longa, mas valeu a pena, porque foram momentos únicos os que passámos na Suécia. Nunca 
vão ser esquecidos. Conhecemos pessoas e culturas completamente diferentes da nossa, o que também contri-
buiu para fazer de nós pessoas mais adultas.

Simone Costa, 8ºF

Adorei esta viagem. Aprendi muita coisa. Conheci novas pessoas. Gostava de repeti-la. Vivemos momentos 
únicos, inesquecíveis. Espero um dia voltar lá para rever aquela família.

Jorge Silva, 8ºF

Conheci um país diferente onde nunca pensava ir. Fiz novas amizades. Nunca esquecerei esta experiência 
porque sei que dificilmente irei voltar a ter uma experiência destas. Suécia para sempre no meu Coração!

Ana Azevedo, 8ºE

Esta experiência foi a melhor da minha vida. Adorava repetir tudo o que vivi. Foi DEMAIS! Nunca mais 
vou esquecer. A Suécia é um país lindo e que toda a gente devia conhecer, foi óptimo estar lá. 

Luísa Silva, 8ºA

Foi das melhores experiências e melhores semanas da minha vida. 
Foi tudo muito divertido. A Suécia é um país mais liberal, pelo que me deu a entender … 
Espero um dia lá voltar. Todo o grupo que participou neste intercâmbio também foi espectacular! Valeu a 

pena todo o nosso esforço.
Rita Silva, 8ºA
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Projecto Comenius

A hora do “Adeus”

Encontrámo-nos na escola para a partida. Essa sim 
a pior parte de tudo aquilo por que passámos: o Adeus. 
Ninguém queria vir embora e fizemos a viagem toda 
destroçados. 

Rui Silva, 8ºH

A despedida foi muito complicada para todos, por-
que as saudades iam ser muitas…

Gostei imenso desta viagem!
Sónia Azevedo, 8ºE

Algumas curiosidades…
… sobre a escola

Na Funäsdalens Centralschool, os alunos podem usar o telemóvel porque quando estão na sala de aulas e 
têm que estar atentos, estão mesmo! Só têm aulas de manhã e, mesmo assim, acho que eles são melhores alunos 
do que nós porque interessam-se mais pela escola.

Daniela Azevedo, 8ºD

A escola é muito diferente da nossa porque é coberta. Quase que não se vêem funcionários; não existe poliva-
lente mas sim uma sala de convívio onde existem sofás, uma televisão e matrecos.

Ana Cristina Costa, 8ºE

Têm uma biblioteca cheia de livros e filmes com 2 computadores. Há ainda um local com mais 2 computado-
res, um salão de jogos com matraquilhos, ping-pong e outras coisas e uma sala para ver filmes.

Jorge Silva, 8ºF

A escola tinha boas condições e todos os alunos respeitavam as regras e os deveres. Achei isso muito interes-
sante.

Vera Ribeiro, 8ºC

… sobre os hábitos dos Suecos

À entrada de todas as casas, ficavam os calçados, casacos, gorros e luvas. Os casacos não faziam falta porque 
as casas estavam bem aquecidas.

Eva Gonçalves, 8ºA

Uma das coisas que me espantou foi o facto de beberem leite ao almoço.
Jorge Silva, 8ºF

Os Suecos tiravam os sapatos para tudo, até na escola isso acontecia!
Ana Maia, 8ºE

Quando anoiteceu, reparei que, como não havia iluminação pública, em todas as casas era colocado um can-
deeiro à janela, para iluminar as ruas.

Eva Gonçalves, 8ºA

Lá, eu jantava às 5h00 da tarde.
Ana Azevedo, 8ºE
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Projecto Comenius

E.B. 2,3 de Ribeirão prepara visita de alunos suecos

No âmbito do Projecto Comenius, a Escola E.B. 2,3 de Ribeirão vai receber, de 28 de Maio a 4 de Junho, a 
visita de 21 alunos e 2 professores de Funäsdalens Centralschool – Escola sueca parceira neste projecto. 

A estada dos parceiros suecos vai obedecer a um programa com actividades variadas, umas desenvolvidas na 
escola, outras mais de carácter cultural, com vista à divulgação da cultura e tradição portuguesas. 

Os alunos e professores suecos serão recebidos pelo Órgão de Gestão da escola assim como pelo Vereador da 
Educação da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão. Esta recepção permitir-lhes-á conhecer o moderno 
centro de estudos camilianos, em Ceide, da autoria do arquitecto Siza Vieira.

Do programa constam ainda uma visita ao Portugal dos Pequeninos; à Cidade Universitária de Coimbra e 
à Biblioteca Joanina. Além da capital do distrito de Coimbra e também principal cidade da região Centro de 
Portugal, o programa contempla ainda uma ida à cidade que deu o nome a Portugal. O dia passado na Cidade 
Invicta começa com uma visita ao Instituto de Fotografia e um passeio pedestre pela cidade até à Rua de Santa 
Catarina. O passeio a pé continuará da parte da tarde com uma passagem pela Sé do Porto, Ribeira, Alfândega 
e Museu do Carro Eléctrico - Museu dos Transportes e Comunicações – e incluirá uma viagem na Rede Andante 
da STCP até à Foz Velha. 

Além destas actividades, os alunos participarão noutras desenvolvidas na escola, todas relacionadas com o 
tema dos transportes, das quais constam a apresentação dos trabalhos subordinados ao tema aglutinador do 
projecto Ecologic@l; a demonstração do funcionamento do carro a hidrogénio e uma actividade artística no âm-
bito da disciplina de Pintura. 

Os 24 alunos portugueses que participaram na visita de estudo a Funäsdalen, na Suécia, de 3 a 10 de Abril, 
assim como os familiares estão ansiosos por receber os seus correspondentes suecos, por forma a retribuir a hos-
pitalidade e simpatia com que foram recebidos finalizando, desta forma, a mobilidade de alunos e professores 
prevista para este triénio do projecto ““ECO-LOGIC@L - Um ambiente mais saudável para um futuro melhor”, 
inserido no âmbito do Programa Sócrates - Acção Comenius 1, Projecto de Escola.

A Equipa do Comenius

Projecto Comenius 
Alunos recompensados pelo esforço

Ana Sofia Machado Andrade, n.º 5 do 8ºC e Tiago Daniel Couto Gonçalves n.º 24 do 8ºE da Escola E.B. 2,3 de 
Ribeirão foram subsidiados pela Agência Nacional, no âmbito do Projecto Comenius 1 – parcerias entre escolas, 
integrado no Programa Sócrates/Acção Comenius, intitulado “Ecologic@l – Um mundo mais saudável para um 
futuro melhor “, pelo que não custearam a visita de estudo à Suécia, de 3 a 10 de Abril.

Os resultados obtidos, aquando dos 1º e 2º Momentos de Avaliação, as atitudes e o comportamento foram 
alguns dos critérios subjacentes a esta selecção.

PARABÉNS aos dois!



 

                          Jardim de Infância de Barranhas - Vilarinho das Cambas
Notícias SOltas
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Olá a todos:

Estamos prestes a terminar mais um ano escolar e as 
actividades desenvolvidas foram bem sucedidas.
Houve um trabalho de equipa entre a comunidade 
educativa, onde todos contribuíram para o sucesso 
escolar desta Instituição.

Deixamos uma palavra de agradecimento a todos os 
que caminharam ao nosso lado e que nos deram apoio 
que necessitamos ao longo deste ano lectivo.

Por fim vamos partilhar algumas actividades realiza-
das ao longo do 3º Período.

Festa do dia da mãe – 02-05-2008
Passeio de final do ano (Zoo da Maia) – 16-05-2008

… voltaremos no próximo ano lectivo com mais notí-
cias. 

Até lá, umas Boas Férias para todos!

Trabalho realizado pelo 
Luís: 30 - 05 - 2008



 

                                                          Professora: Vera Lopes 
Notícias SOltas
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 3º ENCONTRO GÍMNICO – DESPORTO ESCOLAR

 No dia 10 de Maio, no âmbito do Desporto Escolar, a Escola E.B. 2,3 de Ribeirão através do seu grupo 
equipa de Danças Urbanas, organizou e realizou o 3º Encontro Gímnico, cumprindo o calendário previsto para 
a época 07/08.

 O encontro contou com a presença de seis escolas, para além da nossa, onde foram apresentados esque-
mas de Dança Aeróbica (E.B. 2,3 de Manhente), Moderna (E.B. 2,3 de Lijó), Urbana (Colégio La Salle; Secun-
dárias de Barcelinhos e Alcaides de Faria e E.B. 2,3 de Ribeirão) e um grupo de Ginástica Acrobática (E.B. 2,3 
S.Paio - Moreira de Cónegos), que contribuíram efectivamente para o brilho do evento.

 A organização contou com o apoio do Conselho Executivo, Professores, Auxiliares da Acção Educativa, 
Alunos e Encarregados de Educação, sem os quais não seria possível a realização do evento. A eles, os nossos 
mais sinceros agradecimentos.

 As alunas do grupo equipa demonstraram empenho e capacidade de organização, colaborando efectiva-
mente na recepção, apresentação e montagem do espaço utilizado, bem como representando a nossa escola com 
brio e postura impecáveis, como já é costume nos encontros que se realizam fora da escola.

 O balanço, portanto, foi bastante positivo, apesar de neste ano termos tido um calendário competitivo 
muito apertado (GIM EM FESTA – 18/04; REGIONAIS – 03/05; 3º ENCONTRO – 10/05), que exigiu de todos 
nós um esforço acrescido no sentido de cumprir com sucesso os compromissos assumidos para com o Desporto 
Escolar. 

 O grupo de Dança agradece o apoio de todos! 

                   A professora responsável
                  Vera Lopes
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“Sendo os problemas da educação inseparáveis dos sistemas de valores sobre os quais se funda a nossa socieda-
de, e sendo os problemas pedagógicos inseparáveis dos da educação, somos compelidos, enquanto educadores, a 
esquecer por um instante a nossa disciplina ou os problemas quotodianos que nos põe o exercício da nossa pro-
fissão para encarar os da acção educativa no seu conjunto. A educação contemporânea, tal como nos é proposta, 
preocupa-se mais com formar os indivíduos do que com instruí-los. Na mira de evitar uma calcificação, e depois 
uma morte da forma de civilização que foi e que é ainda a nossa, na mira, também, de permitir um ajustamento 
necessário a nível dos problemas mundiais, ela trabalha  pela salvaguarda do nosso património intelectual, do 
nosso capital de energia, pela sobrevivência e pela regeneração do nosso pensamento. Não nos podemos resignar 
a transformarmo-nos numa célula morta na complexidade viva dum sistema que tem obrigatoriamente de ser 
considerado à escala mundial. Um papel de fóssil ou de antiguidade é inaceitável para todos, pais e educadores, 
preocupados com o futuro das crianças que têm a seu cargo”...

Simone Fontanel-Brassart e André Rouqet

Acção Educativa Contemporânea (Reflexão)
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Fotonovela
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                         EB 2,3 de RibeirãoFotonovela

Visita de Estudo

No dia 5 Maio, a turma 3,  sala 2 da Escola de Valdossos fez uma visita de Estudo à ETAR de Fradelos.
Os alunos tomaram conhecimento das diferentes etapas de tratamento das águas residuais e da importância de preservar a 
Natureza.
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