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Nem rei nem lei, nem paz nem guerra,
Define com perfil e ser
Este fulgor baço da terra
Que é Portugal a entristecer.

Brilho sem luz e sem arder,
Como o que o fogo-fátuo encerra.
Ninguém sabe que coisa quer.
Ninguém conhece que alma tem,

Nem o que é mal nem o que é bem.
(Que ânsia distante perto chora?)
Tudo é incerto e derradeiro.
Tudo é disperso, nada é inteiro.

Ó Portugal, hoje és nevoeiro...
É a Hora!
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Editorial                                               A Presidente do Conselho Executivo: Iolanda Torres
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“As Novas Tecnologias da Informação e Comunicação”
As novas Tecnologias da Informação e Comunicação ajudam os nossos alunos a ver o mundo de uma forma 

muito diferente da dos seus pais. 

A informação circula livremente, ultrapassando fronteiras e permitindo a diminuição das desigualdades 
entre os alunos do interior e os dos grandes centros. Com a possibilidade de acesso à Internet, com todos os ser-
viços que ela disponibiliza, todos os alunos têm acesso a uma informação muito variada. A escola não pode, por 
isso, ficar indiferente a este potencial que muito enriquece os seus alunos, pois podem comunicar com pessoas 
de diferentes locais, começando a compreender e a respeitar as diferenças e também semelhanças entre línguas 
e culturas. Apercebem-se que não interessa a raça e o nível social, mas sim o valor da troca de ideias e conheci-
mentos. A sua visão do mundo vai alterar-se, levando-os a reflectir nas problemáticas de interesse global.

A possibilidade de os alunos trocarem experiências com outros de diferentes escolas do mesmo país ou de 
diferentes países, reforça a necessidade de se saberem exprimir por escrito, assim como de aprenderem línguas 
e culturas diferentes.

Este novo mundo que se abre para lá dos muros da escola motiva os nossos alunos a continuarem as suas 
aprendizagens, ao longo da vida.

A Presidente do Conselho Executivo
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“Aprendizagem Colaborativa”   O Vice-presidente do Conselho Executivo: Francisco Machado

A aprendizagem colaborativa pode definir-se como um conjunto de métodos e técnicas de aprendizagem 
para utilização em grupos estruturados, assim como de estratégias de desenvolvimento de competências mistas 
(aprendizagem e desenvolvimento pessoal e social), onde cada membro do grupo é responsável, quer pela sua 
aprendizagem quer pela aprendizagem dos restantes elementos.

 
A aprendizagem colaborativa destaca a participação activa e a interacção, tanto dos alunos como dos pro-

fessores. O conhecimento é visto como um constructo social e, por isso, o processo educativo é favorecido pela 
participação social em ambientes que propiciem a interacção, a colaboração e a avaliação. Pretende-se que os 
ambientes de aprendizagem colaborativos sejam ricos em possibilidades e propiciem o crescimento do grupo.

Elementos Básicos da Aprendizagem Colaborativa 

Interdependência do grupo: Os alunos, como um grupo, têm um objectivo a prosseguir e devem trabalhar 
eficazmente em conjunto para o alcançar. Primeiro, os alunos são responsáveis pela sua própria aprendizagem. 
Segundo, por facilitar a aprendizagem de todos os membros do grupo. Terceiro, por facilitar a aprendizagem de 
alunos de outros grupos. Todos os alunos interagem e todos contribuem para o êxito da actividade.

Interacção: Um dos objectivos da aprendizagem colaborativa é o de melhorar a competência dos alunos para 
trabalhar em equipa. 

Cada membro do grupo deve assumir integralmente a sua tarefa e disponibilizar de espaço e tempo para 
a partilhar com o grupo e, por sua vez, receber as suas contribuições. A vivência do grupo deve permitir o de-
senvolvimento de competências pessoais e, de igual modo, o desenvolvimento de competência de grupo como: 
participação, coordenação, acompanhamento, avaliação. Periodicamente deve ser realizada uma avaliação da 
funcionalidade do grupo, a fim de se conhecer o seu processo de desenvolvimento.

Pensamento divergente: Não deve haver nenhum elemento do grupo que se posicione ostensivamente como 
líder ou como elemento mais “esperto”, mas uma tomada de consciência que todos podem pôr em comum as suas 
perspectivas, competências e base de conhecimentos. As actividades devem ser elaboradas de modo que exijam 
colaboração em vez de competição (tarefas complexas e com necessidade de pensamento divergente e criativo).

Avaliação: Os métodos para a avaliação independente são baseados em jogos de perguntas, exercícios, obser-
vações da interacção do grupo e hetero-avaliação.

 

Vantagens da Aprendizagem Colaborativa

Dinâmica do grupo: 

- possibilita alcançar objectivos qualitativamente mais ricos em conteúdo, na medida em que reúne 
propostas e soluções de vários alunos do grupo;

- os grupos estão baseados na interdependência positiva entre os alunos, o que requer que cada um se 
responsabilize mais pela sua própria aprendizagem e pela aprendizagem dos outros elementos do grupo 
(aprender partilhando permite que os alunos se integrem na discussão e tomem consciência da sua res-
ponsabilidade no processo de aprendizagem);

- incentiva os alunos a aprender entre eles, a valorizar os conhecimentos dos outros e a tirar partido 
das experiências de aprendizagem de cada um;

- maior aproximação entre os alunos e uma maior troca activa de ideias no seio dos grupos, faz au-
mentar o interesse e o compromisso entre eles;

- transforma a aprendizagem numa actividade eminentemente social;
- aumenta a satisfação pelo próprio trabalho.

Nível pessoal: 

- aumenta as competências sociais, de interacção e comunicação efectivas;
- incentiva o desenvolvimento do pensamento crítico e a abertura mental;
- permite conhecer diferentes temas e adquirir nova informação;
- reforça a ideia que cada aluno é um professor (a aprendizagem emerge do diálogo activo entre pro-

fessores alunos);
- diminui os sentimento de isolamento e de temor à crítica;
- aumenta a segurança em si mesmo, a auto-estima e a integração no grupo;
- fortalece o sentimento de solidariedade e respeito mútuo, baseado nos resultados do trabalho em 

grupo.

A Comunidade Moodle não pára de crescer... e agora chegou à EB 2,3 de Ribeirão!

O Moodle é uma Plataforma de Ensino à Distância que é cada vez mais divulgada nas 
Escolas Portuguesas e em todo o Mundo. 

Pode ter muitas utilizações. É considerada uma ferramenta com um potencial enorme 
na organização de conteúdos, na comunicação, interacção, aquisição e aplicação de 
conhecimentos, promovendo também ambientes de autonomia, responsabilidade e de 
trabalho colaborativo entre os diversos actores da comunidade educativa. 

Apareceu integrada num projecto em parceria com a FCCN, o CRIE e a Ligar                  
Portugal. Este projecto tem como objectivo envolver todos os alunos do 1º, 2º e 3º ciclos 
do Ensino Básico. Apoia-se na Internet através da página da escola e na articulação 
da plataforma de E-learning (Moodle) e pretende melhorar e diversificar o processo 
ensino-aprendizagem. 

Visita-nos em http://moodle.eb23-ribeirao.rcts.pt/

                                                                                                               Professora: Andreia Gonçalves

Para que 
serve o 
Moodle?

Como 
apareceu a 
Plataforma
Moodle 
na nossa 
Escola ?

O que é o 
Moodle?



                                                     O Vice-presidente do Conselho Executivo: Francisco Machado
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O Plano Tecnológico da Educação O Coordenador TIC: António Carlos Matos

O Plano Tecnológico da Educação é um documento 
orientador, da responsabilidade do Governo, que pro-
curará orientar o futuro da utilização das Tecnologias 
da Informação e Comunicação em contexto educativo. 
Segundo este importante documento o objectivo prin-
cipal é o de “colocar Portugal entre os cinco países eu-
ropeus mais avançados em matéria de modernização 
tecnológica das escolas até 2010”. Para atingir este 
desígnio foram definidos três eixos prioritários de ac-
tuação: 

Eixo Tecnologia, Eixo Conteúdos e Eixo Formação.

Como metas relevantes podemos referir a título 
exemplificativo o número de alunos por PC com liga-
ção à Internet, que passará dos actuais 12,8% (2007) 
para 20% (2010); a percentagem de docentes com cer-
tificação TIC, passará dos actuais 25% para os 90% em 
2010; a ligação à Internet em banda larga de alta ve-
locidade evoluirá dos actuais 4Mbps para uns impres-
sionantes 48 Mbps. A estratégia passa também pelo 
vulgarização das redes de área local, pela promoção da 
utilização do Cartão da Escola e dos sistemas de ges-
tão integrada da administração escolar e pela aposta 
nos sistemas de vigilância que permitam aumentar a 
segurança.

Os avanços serão extensivos à produção de con-
teúdos, com a criação do Portal Escola.pt e a promo-
ção da Escola Simplex. Se no primeiro caso o que se               
procura é a partilha de conteúdos, a promoção do en-
sino à distância e o desenvolvimento das plataformas 
de e-learning, no segundo o objectivo é aumentar a 
eficácia do sistema de gestão ao mesmo tempo que se 

melhora o acesso à informação escolar. 
A terceira vertente deste plano – Eixo Formação, 

procura aumentar os graus de formação de todos os 
intervenientes do processo de ensino/aprendizagem, 
generalizando a certificação de competências, promo-
vendo a utilização das TIC, procurando também uni-
formizar os critérios de avaliação.

Como em todos os desafios, este plano exigirá, por 
parte das escolas e muito em particular dos professo-
res, um esforço acrescido em diferentes domínios. O 
primeiro é o da formação de todos os intervenientes 
para uma utilização, que se prevê cada vez mais in-
tensiva, deste tipo de tecnologias, quer em contexto 
de sala de aula, quer nas actividades de gestão e or-
ganização curricular. O segundo desafio centra-se na 
criação de equipas TIC, constituídas por docentes que 
consigam definir estratégias de actuação no domínio 
das TIC compatíveis com as que foram propostas nos 
principais documentos estratégicos, por exemplo no 
Projecto Educativo. A última, mas não menos impor-
tante, coloca-se ao nível da gestão e manutenção de 
um conjunto de recursos informáticos muito vasto, o 
que obrigará a uma definição criteriosa da base orça-
mental que a escola afectará a esta área e a uma esco-
lha da melhor solução técnica para a manutenção dos 
equipamentos. Neste campo, a Resolução 137/2007 do 
Conselho de Ministros defende a necessidade de apoio 
técnico especializado, apontando para a necessidade 
de “um apoio técnico de primeiro nível que auxilie a 
resolução de problemas simples e frequentes e enca-
minhe para agentes adequados a resolução de ques-
tões que requeiram actuação mais especializada”.
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“A Idade do Conhecimento”                                                      Professor: Luís Alberto

Vivemos numa era “para além do industrialismo”, 
e somos bombardeados por uma espécie de identidade 
cognominada “Informação”. 

 
Nos chamados países desenvolvidos, onde estão 

disseminados os “veículos de informação”, verificamos 
que a “(...) multiplicação e o aperfeiçoamento dos siste-
mas de comunicação não implicam uma maior demo-
cratização.” (Aristarco, 1985, p.33) 

 
Outro factor relevante refere-se ao facto de que a 

“(...) tecnologia nunca é neutral; importa ver quem está 
por detrás dela e com que fins a adoptará.” (Aristarco, 
1985, p.33) 

Num universo em que a informação é peneirada, 
devido a uma miríade de factores, disseminando o co-
nhecimento aos eleitos, ou aos mais interessados, a 
tecnologia agrega um conjunto de novas realidades. 
Estas, ou melhor dizendo, os novos horizontes, su-
portados pela informação que tende a tornar-se om-
nipresente, projectam-nos para um novo paradigma               
–  a Sociedade de Informação. 

Para se conseguir transformar a “informação em 
acção” é necessário adquirir conhecimento. Neste com-
plicado processo, temos consciência de que quem não 
tem acesso ao conhecimento não pode acelerar os ciclos 
económicos, adquirir sinergias, ampliar a eficiência e 
aperfeiçoar a produtividade. 

A informação não é o núcleo exclusivo da comunica-
ção, mas também do processo evolutivo da Humanida-
de, processo pelo qual advém  o Conhecimento. 

Se a informação sustenta o conhecimento, a “Socie-
dade da Informação” deve ser apelidada de “Sociedade 
do Conhecimento”. Contudo se enveredarmos por este 
prisma,  deparam-se-nos duas questões pertinentes:

Utilizando a máxima de que “O Conhecimento é 
Poder”, será que as sociedades que nos precederam 
não eram também “Sociedades do Conhecimento”?     

Será esta a verdadeira “Sociedade do Conhecimen-
to”? 

Como resposta sucinta e autêntica à primeira ques-
tão, podemos afirmar que todas as sociedades foram 
“Sociedades do Conhecimento”, porque acumularam e 
transmitiram conhecimentos, os quais serviram para 
as definir como sociedades.

Quanto à autenticidade entre as “Sociedades do 
Conhecimento”, passadas e presentes, podemos dife-
renciá-las genericamente em relação ao “conteúdo”: 
enquanto no passado o conhecimento sempre foi di-
rigido ao “ser”, agora está a ser aplicado ao “fazer”. 
A principal distinção entre a actual “Sociedade do 
Conhecimento” e as antecessoras é sustentada, pelo 
menos pelos profetas do Neo, em algo com novo signi-
ficado em que o progresso intelectual, sustentado por 
uma avaliação mais elevada e uma generalização do 
conhecimento, projecta o ser humano numa nova so-
ciedade onde a aplicação “económica” do conhecimento 
tem um novo cariz.

Numa suposta “Sociedade do Conhecimento”, os 
múltiplos níveis de conhecimento e consequentes gra-
dações do saber, desde o conhecimento superficial, 
tipo informação, até ao conhecimento profundo, tipo 
especialização, devem ser postos em prática em todos 
os segmentos da sociedade. Nesse contexto, podemos 
considerar o conhecimento como uma configuração 
organizada de informações consubstanciadas pela 
mente humana, através dos mecanismos cognitivos 
da inteligência, da memória e da atenção. Mas se o                   
conhecimento não for disseminado pela globalidade da 
Humanidade, talvez fosse melhor intitular a socieda-
de contemporânea como uma “Sociedade do Pseudo-
-Conhecimento”, ou, atendendo às assimetrias entre 
sociedades ricas e sociedades pobres, apelidar esta 
época de “Idade do Conhecimento”.

Deitando para trás das costas a visão pessimis-
ta, acreditamos que todos os “info-excluídos” a breve 
trecho passarão a pertencer ao núcleo dos “info-in-
cluídos”, que terão acesso à informação e respectivo 
conhecimento, patenteado em parceria pelos inúme-
ros modelos escolásticos, pela World Wide Web e pela    
popular e  “democrática” Internet. 



 

Professora: Rosa Vale
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Qual a razão de chamarmos Janeiro ao mês de Janeiro?

Inicialmente, o calendário romano tinha 10 meses. Os 4 primeiros tinham nomes próprios dedicados aos 
deuses da mitologia romana, os 6 restantes eram designados por números ordinais, indicativos da ordem que 
ocupavam no calendário, segundo o esquema:

O calendário foi reformulado por Numa Pompílio, que introduziu em primeiro lugar o mês de Januarius, 
dedicado a Jano, deus das portas e das passagens, representado simbolicamente por dois rostos que vigiavam a 
entrada e a saída (passagem de um ano para o outro) e em último lugar o mês de Februarius, dedicado a Februa, 
ao qual os romanos ofereciam sacrifícios para expiar as suas faltas de todo o ano. Este foi o motivo por que o mês 
de Februarius foi colocado no fim.

 
Entretanto, os romanos sentiram também a necessidade de coordenar o seu ano lunar com o ciclo das esta-

ções introduzindo no seu calendário, de dois em dois anos, um novo mês: Mercedonius.

No entanto, estas intercalações eram  feitas de acordo com interesses particulares ou políticos: os pontífices 
alongavam ou encurtavam o ano conforme os seus amigos estavam ou não no poder. 

Quando Júlio César chegou ao poder, o começo do ano já estava adiantado três meses em relação ao ciclo das 
estações, por isso chamou a Roma o astrónomo grego Sosígenes, da escola de Alexandria, para que examinasse 
a situação e o aconselhasse nas medidas que deveriam ser adoptadas.

Adoptou-se, então, um novo calendário, conhecido por Juliano, de Júlio César, que começou a vigorar no ano 
709 de Roma (45 a.C.), mediante um sistema que devia desenrolar-se por ciclos de quatro anos, com três comuns 
de 365 dias e um bissexto de 366 dias, a fim de compensar as quase seis horas que havia de diferença para o ano 
trópico. Suprimiu-se o Mercedonius e Februarius passou a ser o segundo mês do ano. Consequentemente, os 
restantes meses atrasaram uma posição, além da que já haviam atrasado na primeira reforma de Numa, com a 
consequente falta de sentido dos meses com designação ordinal. 

Os Meses do Ano
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Durante o consulado de Marco António, reconhecendo-se a importância da reforma introduzida no calendário 
romano por Júlio César, foi decidido prestar-lhe justa homenagem, perpetuando o seu nome no calendário, de 
maneira que o sétimo mês, Quintilis, passou a chamar-se Julius.

Também no ano 730 de Roma, o Senado romano decretou que o oitavo mês, Sextilis, passasse a chamar-se 
Augustus, porque durante este mês começou o imperador César Augusto o seu primeiro consulado e pôs fim à 
guerra civil que desolava o povo romano. 

Para saberes mais consulta:
www.pypbr.com
www.mat.uc.pt
pt.wikipedia.org

 

                                                                                                                                       Professora: Rosa Vale

Ao longo das duas horas de espectáculo, alusivo à 
música no Mundo, pudemos assistir a variadas per-
formances onde percebemos melhor o mundo que nos 
rodeia através das canções, das danças, do teatro e da 
poesia. 

Além da música que nos unia, também a expres-
são oral nas línguas inglesa, francesa, espanhola e, é 
claro, materna possibilitaram grandes momentos ao 
nível estético, artístico e cultural, abrilhantados tam-
bém com a actuação, sempre aplaudida, do Clube de 
Dança.

Festa de Natal                                                                                                   7º Ano - Turma H

Foi na tarde do último dia de aulas do primeiro trimestre lectivo que se realizou a “Festa de Natal” da escola 
sede do nosso Agrupamento.

Organizado e apresentado pelo grupo de Educação Musical desta escola, pela voz das professoras Cecília    
Miranda e Helena Silva, o espectáculo decorreu no polivalente da escola que, dada a sua capacidade, só pude-
ram assistir os alunos das turmas participantes na festa.
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No âmbito do Plano Anual de Actividades, o La-
boratório de Matemática, promoveu a realização de 
torneios de “Ouri” e “Jogo do 24”, para os alunos que 
frequentam os 5º, 6º e 7º anos. O referido torneio reali-
zou-se no passado dia 8 de Janeiro.

Os alunos participantes foram os vencedores das 
eliminatórias realizadas em cada uma das turmas.

Todos os intervenientes demonstraram um for-
te empenho em representar de forma positiva a sua       
turma.

Torneios de “Ouri” e “Jogo do 24”

Os vencedores de cada um dos torneios   foram:

Ouri:  
Miguel Lopes, número 24 , turma CEF

Jogo do 24: 
Patrícia Santos, número 13, turma 7º C

SU
D

O
K

U

SU
D

O
K

U



11M
ar

ço
 2

00
8

 

Projecto Comenius                                                                                  A Equipa Comenius                                                      

Ecologic@l  leva alunos à Suécia

À semelhança do que sucedera no ano lectivo transacto, este projecto inclui mobilidade de alunos com a rea-
lização de intercâmbios, de acordo com o programa estabelecido entre os cinco países com os quais este estabe-
lecimento de ensino constituíra parceria (França, Itália, Inglaterra, Holanda e Suécia).

No seu 3º ano de existência na Escola E.B. 2,3 de Ribeirão, o Projecto Comenius vai possibilitar a 24 alunos 
deste estabelecimento de ensino conhecerem Funäsdalen, na Suécia, e a 21 alunos suecos de visitarem este 
cantinho de Portugal.

Subordinado ao tema “Os Transportes e o seu impacto no meio ambiente”, este ano o projecto “ECO-LOGIC@L 
- Um ambiente mais saudável para um futuro melhor”, inserido no âmbito do Programa Sócrates - Acção Co-
menius 1, Projecto de Escola, conta não só com os alunos das turmas E e F, do 8º ano, mas também com o Clube 
Comenius que permitiu alargar o projecto a todas as turmas desse ano de escolaridade.

O Clube Comenius nasceu da necessidade de se criar uma nova dinâmica ao projecto confinado, nos dois anos 
lectivos anteriores, apenas a 2 turmas. Assim, com a criação deste clube, todos os alunos que frequentam o 8º 
ano de escolaridade puderam proceder à sua inscrição e, desta forma desenvolver os temas e subtemas delinea-
dos no programa de parceria para o corrente ano lectivo.

Os 24 alunos que, de 03 a 10 de Abril, vão à Suécia foram alvo de uma selecção por parte dos docentes que 
integram a Equipa Comenius. Os critérios de selecção foram diversos, visando essencialmente o aproveitamen-
to, o comportamento e o envolvimento nas actividades propostas. De salientar ainda que, no que concerne ao 
aproveitamento, o nível obtido na disciplina de Inglês teve um peso significativo nesta selecção, dado ser a lín-
gua de comunicação entre os países parceiros que integram este projecto. De referir ainda que, centrando-se na 
vida escolar, este projecto tem 4 objectivos principais, sendo um deles incentivar precisamente a aprendizagem 
de línguas.

De 24 de Maio a 03 de Junho, será a vez dos suecos conhecerem um pouco deste cantinho de Portugal. E, tal 
como irá acontecer no intercâmbio Portugal-Suécia, estes alunos ficarão hospedados em casa dos seus corres-
pondentes portugueses, com quem estão actualmente a trocar mails (uma das diversas actividades desenvol-
vidas no Clube Comenius) reforçando não só o uso da língua inglesa, como também indo de encontro a outros 
objectivos deste projecto, nomeadamente o de reforçar a dimensão europeia dos alunos e promover a consciência 
intercultural de cada um.
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Registos do encontro com João Aguiar

No dia 3 de Março, conheci o escritor João Aguiar. 
Eu já tinha lido alguns livros da colecção “O Bando 
dos Quatro”, por isso estava ansioso por este encontro. 
Tínhamos tudo preparado ao pormenor com a profes-
sora de Português: as perguntas sobre a sua obra, o 
desdobrável a entregar às outras turmas, e, até quem 
ia entregar as flores.  

O encontro foi no Auditório da nossa escola. Es-
tavam lá cerca de 80 alunos (a minha turma e mais 
duas). Quatro alunas do 7ºD apresentaram alguns li-
vros que tinham lido do escritor bem como a sua vida 
e obra.

Começámos por perguntar-lhe o que o levou a ser 
escritor e ele contou-nos que desde pequeno gostava 
de escrever e que as suas histórias eram fruto da sua 
imaginação. Perguntamos-lhe se foi fácil abandonar a 
sua profissão - o jornalismo e ele respondeu-nos que 
não foi fácil mas com o tempo esqueceu. À pergunta 
como lhe apareciam as personagens e em que se ba-
seava, ele respondeu-nos que eram todas imaginadas 
mas que o tio João era um modelo dele. Ficamos a 
saber que demorava mais ou menos um ano a pen-
sar na história e mais ou menos um ou dois meses a 
escrevê-la. Em novo sonhava ser médico, escritor ou 
jornalista. Perguntamos por que razão o Álvaro era 
tão pateta, contou-nos que era um miúdo de nove anos 
que era normal ser pateta nessa idade. Para terminar 
perguntamos-lhe se quando era mais novo gostava de 
ler e qual foi o primeiro livro que leu, disse-nos que 
gostava muito de ler mas que não se lembrava qual foi 
o primeiro livro que leu. Foi um encontro que valeu a 
pena!  

   Joaquim Pedro, 7ºE

Gostamos muito do encontro com o escritor João Aguiar.
Fizemos várias perguntas e ele respondeu-nos com histórias divertidas, da sua vida.

Por exemplo, nós perguntamos o que queria ser quando tinha a nossa idade e ele respondeu-nos que queria 
ser escritor ou jornalista, mas houve uma altura em que queria ser médico. 

Ele lá nos contou história: na altura em que queria ser médico, havia umas seringas em vidro que se tinha 
em casa. Ele pegava numa almofada dos alfinetes e com a seringa cheia de água, injectava-a na almofada. Isto 
dito por ele, tinha imensa piada.

Quando acabou o nosso encontro, ficamos tristes, mas para nossa consolação tivemos um autógrafo dele e 
podemos ler os seus livros.

    Catarina Cruz e  Sofia Xavier ,7ºE 
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Histórias com História

Impressões do 5ºA

A prof. Esmeraldina contou-nos uma história sobre 
Marco Pólo. Nós não sabíamos que ele era um viajan-
te, que pertencia a uma família de mercadores muito 
conhecida em Veneza. Ele viajou por muitos países, 
de barco, a cavalo, camelo e, até a pé no séc. XII. Foi 
à China, o imperador gostou muito dele e adoptou-o 
como um filho.

Depois de 37 anos ele sentiu muitas saudades da 
família que tinha ficado em Veneza. Quando ia acom-
panhar a filha do imperador, que se ia casar na Pérsia, 
aproveitou e passou pela sua terra Natal.

Adorámos saber quem era Marco Pólo, as suas via-
gens e aventuras. Nós ouvimos muito atentamente a 
professora que nos contou estas aventuras com tanta 
expressividade e entusiasmo que parecia que nós fazí-
amos parte da história. 

Beatriz Matos e Daniela Nogueira

Durante os dias 3 e 7 de Março decorreu a semana da leitura na Biblioteca. Integrada no Plano Nacional de 
Leitura esta semana tem como principal objectivo despertar nos alunos o prazer de ler.

A Equipa Educativa decidiu convidar a professora Esmeraldina, recentemente aposentada, para partilhar 
com os alunos as suas múltiplas histórias enquanto docente de História.

Assim, durante estes dias, foram contadas 
as histórias de Marco Pólo, as Invasões France-
sas e, até se descobriu o Túmulo de Tutonkamon.

Convidadas as turmas, foi com espan-
to e surpresa que todos a ouviam e queriam sa-
ber mais. E, como as palavras são como as ce-
rejas, mais e mais os alunos queriam ouvir…

A opinião de todos os que tiveram o privilégio de 
assistir é que foi uma semana que soube a pouco …

A Coordenadora da B.E.: Aurélia AzevedoSemana da Leitura



 

 

Um dos livros recomendados pelo Plano Nacional de Leitura é   “Pedro Ale-
crim” de António Mota.

Aqui ficam as impressões de alguns alunos.

Terminaram as aulas, Pedro e seus colegas faziam grandes corridas quando 
iam para a camioneta. É um livro muito divertido e interessante. Acho que 
todos o deviam ler.

Tiago Monteiro, 7ºE
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A História de Marco Pólo

Depois de assistir ao encontro com a prof. Esmeraldina decidi conhecer 
melhor este grande viajante:

Marco Pólo nasceu por volta de 1254 em Veneza. Quando Marco Pólo 
nasceu, seu pai, Nicolo Pólo, estava em viagem.

Nascido numa família de grandes mercadores, Marco Pólo sempre se 
interessou em aprender línguas estrangeiras como o Latim, e gostava de 
conhecer os costumes de outros países.

Veneza era uma República governada por um Doge um senado de mer-
cadores ricos. 

Apoiava o seu poderio uma importante frota de galeras construídas no 
Arsenal.  Duas vezes por ano os barcos partiam em comboio para as gran-
des cidades do Ocidente [Sevilha, Lisboa, Bruges, Londres] para vender 
especiarias e sedas do Oriente. Marco Pólo aproveitou para acompanhar 
estas expedições e, por lá ficou.

Beatriz Matos - Nº5   5ºA

“Leituras e Afins”

Poemas com nomes da turma

A de Adriana que come uma banana uma vez por 
semana.
A de André aquele que limpa a chaminé.
A de Andreia adora geleia.
C de Catarina tem os olhos de tangerina.
C de Cidália não veio da Somália.
D de Diogo com as pedras faz fogo.
F de Fabinho foge como um ratinho.
F de Flávia Faria quando quer vai à padaria.
J de Jéssica Maia anda sempre de mini-saia.
J de João adora armar confusão.
J de Joaquim pim, pim usa calças rotas de cotim.  
L de Luís anda sempre em cima do xafariz.
N de Natalina Madeira que no Inverno com o seu 
nome até acende a lareira.
P de Pedro Veloso anda sempre com bolos no bolso.
R de Ricardo corre como um leopardo.
R de Rui Filipe que vem para a escola de Jipe.
R de Rui Pedro aquele rapaz que não tem medo.
S de Sofia que lava a roupa na bacia.
T de Tiago gostaria de ser mago.

Andreia Santos, Andreia Dias,7ºE

nº 1

nº 2
nº 3
nº 4
nº 5
nº 6
nº 7
nº 8
nº 9
nº 10
nº 11
nº 12
nº 13

nº 14
nº 15
nº 16
nº 17
nº 18
nº 19

Durante as aulas de 
Estudo Acompanhado 
alguns alunos traba-
lharam  esta divertida 
obra. 

Foi tal o entusiasmo 
que decidiram também 
eles brincar com os    
Poemas da  Mentira e 
da Verdade.

Quando te vi
O meu carro parou
Mas não foi por tua causa
Foi a gasolina que acabou.

Tudo o que sou   
Tudo o que faço                                  
Olha lá, meu amigo
Dá-me um abraço

André Cruz,7ºE
Atirei um limão rolando
à tua porta parou
agora estou pensando
Será que ele se casou?

Era uma vez um soldado
Chamado Luís
Passava a vida toda
Com o dedo no nariz
 
Luís Lima,7ºE

Eu achei o livro interessante, e gostei muito de ler. Acho que devem lê-lo.
Rui Filipe, 7E

Gostei deste livro! Fala de uma história, mas que na realidade acontece a muita gente.
 Acho que este livro fala da realidade das pessoas que moram em aldeias, e perto dos campos. Quem ler este 

livro não se vai arrepender!
Natalina Madeira, 7ªE

“A Bússola Dourada”, 
de Philip Pullman

Este livro dá um certo interesse 
em ler, pois tem alguma acção e 
aliás é melhor que ver o filme. 
Além disso com o livro podemos 
ler até percebemos o seu signi-
ficado porque não tem interes-
se nenhum ver uma coisa e não 
perceber o seu significado por 
isso decidi ler o livro. E valeu a 
pena!
Andreia Martins, 7 E

Eu gostei de ler o livro: li um bo-
cado e apeteceu-me ler o resto do 
livro. É muito giro! Acho que os 
meus colegas vão adorar e quem 
não tiver gosto pela leitura de 
certeza que a partir daí gostará 
de ler mais. 
Tiago Monteiro, 7ºE 

                           Plano Nacional de Leitura                 E.B. 2,3 de Ribeirão                              

(esta foi a parte que mais me agradou no livro).
Uma parte muito divertida foi quando a Sofia, o Miguel, e a Inês 

se “armaram” em detectives e descobriram o que o “Bebé” andava a 
fazer: drogar-se.

Este é o dia-a-dia de uma adolescente como “nós”, por isso é um 
livro em que nós podemos “entrar”.

Na minha opinião é muito bom num livro juvenil, não só para 
aprendermos, mas também para sabermos o que fazer quando esta-
mos indecisos. 

Marta Costa, 7ºB

Outras Leituras

“A Lua de Joana”,
de Maria Teresa Gonzalez

Adorei o livro! Achei fascinante! Aconselho a 
toda a gente a ler! Este livro demonstra vários 
sentimentos, muitas das vezes, que nós sentimos. 
E este livro enina como ultrapassá-los.

 Não me arrependo de ter lido este livro. E se 
for preciso leio outra vez com todo o gosto !!!!! 

Natalina Madeira, 7ªE

“Diário de Sofia & Cª (aos 15 anos)”, 
de Luísa Ducla Soares

Sofia tinha um colega de turma que se droga-
va, um dia morreu, depois de ter furtado dinheiro 
para a droga... Toda a turma ficou triste... Um 
outro colega que também se drogava mas este 
tinha consciência do que estava a fazer e sabia 
quando parar, porque sabia que poderia acabar 
como o seu colega e amigo...



 

 

Um dos livros recomendados pelo Plano Nacional de Leitura é   “Pedro Ale-
crim” de António Mota.

Aqui ficam as impressões de alguns alunos.

Terminaram as aulas, Pedro e seus colegas faziam grandes corridas quando 
iam para a camioneta. É um livro muito divertido e interessante. Acho que 
todos o deviam ler.

Tiago Monteiro, 7ºE

14 M
ar

ço
 2

00
8

15M
ar

ço
 2

00
8

 

A História de Marco Pólo

Depois de assistir ao encontro com a prof. Esmeraldina decidi conhecer 
melhor este grande viajante:

Marco Pólo nasceu por volta de 1254 em Veneza. Quando Marco Pólo 
nasceu, seu pai, Nicolo Pólo, estava em viagem.

Nascido numa família de grandes mercadores, Marco Pólo sempre se 
interessou em aprender línguas estrangeiras como o Latim, e gostava de 
conhecer os costumes de outros países.

Veneza era uma República governada por um Doge um senado de mer-
cadores ricos. 

Apoiava o seu poderio uma importante frota de galeras construídas no 
Arsenal.  Duas vezes por ano os barcos partiam em comboio para as gran-
des cidades do Ocidente [Sevilha, Lisboa, Bruges, Londres] para vender 
especiarias e sedas do Oriente. Marco Pólo aproveitou para acompanhar 
estas expedições e, por lá ficou.

Beatriz Matos - Nº5   5ºA

“Leituras e Afins”

Poemas com nomes da turma

A de Adriana que come uma banana uma vez por 
semana.
A de André aquele que limpa a chaminé.
A de Andreia adora geleia.
C de Catarina tem os olhos de tangerina.
C de Cidália não veio da Somália.
D de Diogo com as pedras faz fogo.
F de Fabinho foge como um ratinho.
F de Flávia Faria quando quer vai à padaria.
J de Jéssica Maia anda sempre de mini-saia.
J de João adora armar confusão.
J de Joaquim pim, pim usa calças rotas de cotim.  
L de Luís anda sempre em cima do xafariz.
N de Natalina Madeira que no Inverno com o seu 
nome até acende a lareira.
P de Pedro Veloso anda sempre com bolos no bolso.
R de Ricardo corre como um leopardo.
R de Rui Filipe que vem para a escola de Jipe.
R de Rui Pedro aquele rapaz que não tem medo.
S de Sofia que lava a roupa na bacia.
T de Tiago gostaria de ser mago.

Andreia Santos, Andreia Dias,7ºE

nº 1

nº 2
nº 3
nº 4
nº 5
nº 6
nº 7
nº 8
nº 9
nº 10
nº 11
nº 12
nº 13

nº 14
nº 15
nº 16
nº 17
nº 18
nº 19

Durante as aulas de 
Estudo Acompanhado 
alguns alunos traba-
lharam  esta divertida 
obra. 

Foi tal o entusiasmo 
que decidiram também 
eles brincar com os    
Poemas da  Mentira e 
da Verdade.

Quando te vi
O meu carro parou
Mas não foi por tua causa
Foi a gasolina que acabou.

Tudo o que sou   
Tudo o que faço                                  
Olha lá, meu amigo
Dá-me um abraço

André Cruz,7ºE
Atirei um limão rolando
à tua porta parou
agora estou pensando
Será que ele se casou?

Era uma vez um soldado
Chamado Luís
Passava a vida toda
Com o dedo no nariz
 
Luís Lima,7ºE

Eu achei o livro interessante, e gostei muito de ler. Acho que devem lê-lo.
Rui Filipe, 7E

Gostei deste livro! Fala de uma história, mas que na realidade acontece a muita gente.
 Acho que este livro fala da realidade das pessoas que moram em aldeias, e perto dos campos. Quem ler este 

livro não se vai arrepender!
Natalina Madeira, 7ªE

“A Bússola Dourada”, 
de Philip Pullman

Este livro dá um certo interesse 
em ler, pois tem alguma acção e 
aliás é melhor que ver o filme. 
Além disso com o livro podemos 
ler até percebemos o seu signi-
ficado porque não tem interes-
se nenhum ver uma coisa e não 
perceber o seu significado por 
isso decidi ler o livro. E valeu a 
pena!
Andreia Martins, 7 E

Eu gostei de ler o livro: li um bo-
cado e apeteceu-me ler o resto do 
livro. É muito giro! Acho que os 
meus colegas vão adorar e quem 
não tiver gosto pela leitura de 
certeza que a partir daí gostará 
de ler mais. 
Tiago Monteiro, 7ºE 

                           Plano Nacional de Leitura                 E.B. 2,3 de Ribeirão                              

(esta foi a parte que mais me agradou no livro).
Uma parte muito divertida foi quando a Sofia, o Miguel, e a Inês 

se “armaram” em detectives e descobriram o que o “Bebé” andava a 
fazer: drogar-se.

Este é o dia-a-dia de uma adolescente como “nós”, por isso é um 
livro em que nós podemos “entrar”.

Na minha opinião é muito bom num livro juvenil, não só para 
aprendermos, mas também para sabermos o que fazer quando esta-
mos indecisos. 

Marta Costa, 7ºB

Outras Leituras

“A Lua de Joana”,
de Maria Teresa Gonzalez

Adorei o livro! Achei fascinante! Aconselho a 
toda a gente a ler! Este livro demonstra vários 
sentimentos, muitas das vezes, que nós sentimos. 
E este livro enina como ultrapassá-los.

 Não me arrependo de ter lido este livro. E se 
for preciso leio outra vez com todo o gosto !!!!! 

Natalina Madeira, 7ªE

“Diário de Sofia & Cª (aos 15 anos)”, 
de Luísa Ducla Soares

Sofia tinha um colega de turma que se droga-
va, um dia morreu, depois de ter furtado dinheiro 
para a droga... Toda a turma ficou triste... Um 
outro colega que também se drogava mas este 
tinha consciência do que estava a fazer e sabia 
quando parar, porque sabia que poderia acabar 
como o seu colega e amigo...



16 M
ar

ço
 2

00
8

 

 

A palavra gralha tem origem no termo latino       
‘gracula’, que designava ave com igual nome. 

O som das gralhas costuma ser associado a estri-
dência, confusão. A palavra designa também pessoa 
faladora, tagarela e indiscreta. Como aquelas que de-
ram origem, segundo a tradição, à sala das gralhas, 
salvo erro, no palácio de Sintra (Portugal)…

 
Não encontramos nenhuma indicação acerca da 

utilização da palavra para designar erro, inicialmen-
te, em texto impresso.

 
Mas, se associarmos o “ruído” que uma gralha pode 

causar num texto ao barulho das aves com este nome, 
talvez possamos imaginar que seja essa a razão da uti-
lização.

A(s) Gralha(s) !!!

A equipa gráfica pede imensa desculpa pelas 
Gralhas publicadas no número anterior da Janela 
da Escola relacionadas com a hifenização.

A Minha Vida de Palhaço

A minha vida é uma palhaçada! 
Eu sou um palhaço porque gosto muito de fazer as pessoas rir e adoro vestir-me com aquelas roupas todas 

coloridas, sapatões enormes e o nariz vermelhão. Todos os dias de manhã vou treinar para aos fins-de-semana 
fazer um espectáculo maravilhoso. Nunca um espectáculo me correu mal pois já nasci com o dom de fazer rir as 
pessoas. Os meus ajudantes também são formidáveis e contribuem muito para o sucesso do espectáculo. Eles 
são o Batatinha e o Companhia e eu sou o Batatui o irmão mais velho dos três. O nosso número é muito divertido 
pois fazemos muitas e variadas palhaçadas, traquinices, magias. 

Depois do espectáculo vamos descansar para a Roulotte que é a nossa casa. Quando o circo muda de cidade 
e até de pais nós não mudamos de casa pois levamo-la sempre connosco. 

Adoro ser palhaço.

Rui – 3.º ano da escola EB1 de Portela

 Informação útil / Links: Sítios sobre Literatura e Leituras                        
http://cfmc.fc.ul.pt/~leitao/livros.html
http://pwp.netcabo.pt/0446031601
http://sal.iplb.pt
http://www.ciberduvidas.sapo.pt/
http://www.historiadodia.pt
http://www.ipn.pt/opsis/litera/infantil/auotres.htmn
www.planonacionaldeleitura.gov.pt/
www.rbe.min-edu.pt
www.viagensnomeusofa.blogspot.com/
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                             EB 1 de Portela
Notícias SOltas

No dia oito chegámos à escola e não estava a chover, por isso, as professoras decidiram que fosse-mos can-
tar os Reis de manhã. Todos os meninos colocaram nas cabeças as coroas de Rei que tinham feito, pegaram no 
lanche e lá foram cheios de vontade de Cantar os Reis. Corremos muitas lojas da vila de Ribeirão a cantar os 
Reis. Umas pessoas davam rebuçados e outras dinheiro. Também fomos cantar os Reis ao Jardim-de-infância 
de Santa Ana e à Escola EB 2,3 de Ribeirão. 

As partes que mais gostei foi cantar os Reis no Jardim-de-infância porque depois de cantarmos os Reis aos 
meninos eles também nos cantaram uma canção, e quando no ciclo a professora Ivone nos deu um chocolate a 
cada um.

De regresso à escola estávamos cansados e com muita fome. Então, pousámos as coroas e fomos almoçar a 
deliciosa comida que a Dona Emília faz.

Apesar de ter sido uma manhã cansativa foi muito divertida.

Autora: Inês Rocha – 3.º Ano da EB1 de Portela

 

Viva  a alegria    
Viva, viva, viva  
Viva a alegria  
Do nosso Carnaval  
Porque a tristeza
Porque a tristeza, amigos 
Não faz bem, oh não 
Só faz mal, só faz mal então.  

Na nossa Escola    
Há muita alegria   
Vamos cantar  
E brincar todo o dia                                                                        
É Carnaval     
E quero divertir-me  
Vamos lá amigos    
Pois hoje ninguém 
Leva a mal.    
É Carnaval!

                                                                               
Turma do 2º ano – sala 3

EB 1/ J I de Valdossos - Fradelos  SOltas

Desenhado por Pedro Sodré e pintado pelos restantes 
alunos do 3.º ano da EB1 de Portela
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HORTA PEDAGÓGICA

O nosso Projecto Curricular de Turma, tem como 
tema “Como Crescer Saudável”. 

Durante as aulas temos trabalhado, entre outros 
temas, a alimentação, por isso resolvemos cultivar 
plantas hortícolas. No passado dia 29 de Fevereiro, 
fomos para o recreio da nossa escola e na terra, an-
teriormente preparada pelas nossas auxiliares de ac-
ção educativa D. Adélia e D. Alexandrina, semeámos 
e plantámos: batata, tomate, curgete, pepino, fava, 
alface, couve, feijão verde, ervilha, salsa e cebola. Fi-
zemos buracos na terra, colocámos lá as semente e as 
plantas, pusemos etiquetas com os nomes dos produ-
tos hortícolas e no final regamos. Agora é só continuar 
a regar, retirar as ervas e esperar que cresçam, para 
os podermos colher e entrarem na nossa alimentação 
saudável.

Aqui estão algumas fotografias que retratam o nos-
so trabalho.

             EB 1 da Portela, Ribeirão
Notícias SOltas

Alunos do 1º ano, da EB1 da Portela, Ribeirão

Turmas do 3º/4º anos – sala 5
Letra inventada pelos alunos e adaptada à música do “Fantasminha Brincalhão” e “Vicky Golfinho”

 

Projecto Educação para a Saúde e Crescer a Brincar     EB 1/ J I de Valdossos
SOltas
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   Jardim de Infância de Barranhas Vilarinho das Cambas  
Notícias SOltas

Olá a todos!

Aqui estamos mais uma vez para vos comunicar 
algumas das actividades realizadas durante este 2º 
período.

Adoramos as plantações que fizemos com as avozi-
nhas na nossa horta.

Sim, temos uma horta na nossa escola, com couves, 
couve nabiça, batatas, favas, alface, onde vamos seme-
ar e plantar mais novidades durante este ano lectivo!

Foi muito interessante partilhar estes saberes so-
bre agricultura, desde a preparação do terreno, até às 
plantações, adubagem e às regas.

São tarefas que nos ajudam a crescer de uma forma 
saudável e muito educativa.

Também tivemos a presença amiga das dentistas 
estagiárias e de uma enfermeira, durante os dias 17 e 
31 de Janeiro, que de uma forma agradável e interes-
sante, nos ensinaram como cuidar dos nossos dentes 
prevenindo a cárie dentária.

Não nos vamos esquecer de reduzir o consumo de 
açúcar, de comer alimentos ricos em cálcio, praticar 
uma boa higiene dentária e ir ao dentista com alguma 
regularidade.

Estas são as regras que aprendemos e que nunca 
mais vamos esquecer! 

Prometemos e o prometido é devido...

No dia 7 de Fevereiro fomos à Polícia Municipal 
ouvir falar sobre: “Prevenção Rodoviária”.

Aprendemos diversos comportamentos que deve-
mos ter em algumas situações de emergência.

Os senhores agentes da Polícia foram muito sim-
páticos e até nos deixaram andar no jipe e tocar na 
sirene.

Foi um espectáculo, podem crer! Até goloseimas 
nos ofereceram! Adoramos esta experiência!

As nossas aulas de música com a Professora Zinha, 
todas as quintas-feiras, são cada vez mais interessan-
tes e divertidas.

Também andamos a preparar uma Festa Surpresa 
para os nossos pais. Convidámo-los a vir à nossa es-
cola e temos a certeza de que vão adorar o que temos 
para lhes mostrar e dar.

Adoramos a nossa escola e tudo o que fazemos e 
aprendemos!

Beijinhos!

Daremos mais notícias!...

 

Projecto Educação para a Saúde e Crescer a Brincar     EB 1/ J I de Valdossos
SOltas

Turma do 1º ano – sala 4



 

  Projecto “Educação para a Saúde”                  EB 1 do Souto  

Notícias SOltas
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SAÚDE ORAL

A SAÚDE DA NOSSA BOCA DEPENDE DE UMA 
BOA ALIMENTAÇÃO E DE UMA HIGIENE ORAL 
DIÁRIA.

A Alimentação

É um factor fundamental para que surjam as cáries 
dentárias.

Os alimentos sólidos devem ser introduzidos a par-
tir do 1º ano de vida, porque os alimentos sólidos são 
importantes para o normal desenvolvimento da den-
tição.

É importante REDUZIR a quantidade e frequência 
da ingestão de açúcares.

A Escovagem

Deve iniciar-se logo após a erupção do primeiro dente.
Deve ser feita pelo menos três vezes por dia, sendo uma delas, antes de deitar. 
Deve usar-se um dentífrico que contenha flúor.
A escova deve ser individual e deve ser substituída regularmente (de três em três meses). 

Trabalho de pesquisa dos alunos do 4º E 

 

                             EB 1 de Portela  
Notícias SOltas

REGRAS DE CONVIVÊNCIA

Nas aulas de Estudo do Meio estivemos a falar das 
regras de convivência em família, em sociedade e na 
escola.

Estas regras são importantes para as pessoas se 
entenderem melhor e serem amigas umas das outras. 

Para isso podemos fazer o seguinte: ajudar os nos-
sos pais em casa, conversar com eles e obedecer-lhes. 
Devemos ser simpáticos e educados para com as ou-
tras pessoas. 

Quando encontrarmos alguém conhecido devemos 
cumprimentá-lo e agradecer quando nos ajudam.

 Na escola temos de ter o cuidado de não inter-
romper os outros quando falam e brincar sem andar à 
luta.   

A turma do 2º Ano da EB1 de Portela 



 

                             J I de Valdossos  
Notícias SOltas
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Cá estamos para vos contar o que fizemos no 2º período.
 Andamos ocupados, a trabalhar muito, a descobrir coisas novas e sempre preocupados em crescer felizes e 

saudáveis.
Visitamos uma vacaria, ficamos a saber como se tira o leite, onde é colocado e quem o vem buscar.

Pedimos aos pais receitas do leite-creme e fizemos na escola. Estava uma delícia!
Fizemos bolo de iogurte e uma mãe veio fazer manteiga. Com um pacote de natas dentro de uma garrafa de 

água, só foi preciso agitar, misturar um pouco de sal e depois saborear.

Sabiam que uma vaca leiteira 
dá em média 30 a 40 litros de 
leite por dia?

Este vitelinho estava a tomar 
remédio porque estava doente.

Fomos à quinta do Badaró 
aprender a fazer queijo. Com o 
leite fizemos também iogurte.

Mas também temos tempo para brincar… 
E enquanto esperamos pelo parque infantil, vamos 

inventando umas brincadeiras.

Com a visita das dentistas à nossa escola, apren-
demos quais são os alimentos que provocam as cáries 
e os que devemos comer. Fizemos jogos muito diverti-
dos. 

Divertimo-nos muito! Até à próxima!



O torneio decorreu de uma forma calma e organizada existindo uma competitividade bastante sadia, própria 
e necessária nestes encontros. Os alunos portaram-se muito bem, quer durante os jogos quer no tempo de des-
canso. Tem-se verificado uma melhoria constante no comportamento dos alunos, neste tipo de actividade. Os 
colaboradores, foram responsáveis e bastante úteis para o bom desenrolar do torneio.

Femininos

1º Lugar: 9ºC
2º Lugar: 9ºA
3º Lugar: 9ºH
4º Lugar: 9ºE
5º Lugar: 9ºB
6º Lugar: 9ºG

Masculinos

1º Lugar: 9ºF
2º Lugar: 9ºA
3º Lugar: 9ºG
4º Lugar: 9ºE
5º Lugar: 9ºB
6º Lugar: 9ºC

Resultados

Elsa Cruz 

no 2º lugar do Pódio 

(1ª da esquerda).

22 M
ar

ço
 2

00
8

 

                         EB 2,3 de Ribeirão  
Notícias SOltas

Corta-Mato Escolar Distrital

Realizou-se no dia 27 de Fevereiro de 2008 o Corta-
-Mato Escolar do Distrito de Braga, na Pista Gémeos 
Castro em Guimarães. A EB 2,3 de Ribeirão participou 
com 37 alunos, acompanhados por três professores.

De uma maneira geral, a participação dos alunos 
foi muito boa, tendo alcançado alguns lugares de re-
levo, destacando-se um 2º lugar em infantis femininos 
e um 8º lugar em infantis masculinos. Os restantes 
alunos, apesar de terem obtido classificações menos 
relevantes, não deixaram de ser óptimas, uma vez que 
em cada escalão correram cerca de 200 a 300 alunos. 
As classificações por equipas também foram excelen-
tes nomeadamente: 6º lugar em Iniciados Femininos 
(entre 48 equipas); 7º lugar em Infantis A Masculinos 
(entre 54 equipas) e um 9º lugar em Infantis B Mascu-
linos (entre 63 equipas). 

É de salientar o bom comportamento e postura du-
rante a prova e fora dela, por parte de todos os nossos 
alunos. Os professores dão-lhes os parabéns.

Classificação: Infantis A
2ª - Elsa Cruz
204ª - Cármen Carvalho
239ª - Bruna Faria

Concluíram a prova 
282 alunas.

(50 Equipas Classificadas)

Resultados Escalões Femininos

Classificação: Infantis B
85ª - Jéssica Marques
168ª - Ana Torres
169ª - Helena Alves
259ª - Cristina Gonçalves
271ª - Simone Monteiro

EB 2,3 Ribeirão - 30ª Equipa
(52 Equipas Classificadas)

Concluíram a prova 
307 alunas.

Classificação: Iniciados
20ª - Ana Miranda
67ª - Sara Oliveira
95ª - Tânia Costa
103ª - Ana Silva

EB 2,3 Ribeirão - 6ª Equipa
(48 Equipas Classificadas)

Concluíram a prova 
277 alunas.

Classificação: Juvenis
79ª - Patrícia Oliveira

Concluíram a prova 
114 alunas.

(10 Equipas Classificadas)

Classificação: Infantis A
8º - Bruno Maciel
27º - Samuel Oliveira
72º - Paulo Barreiras
113º - Ruben Barros

EB 2,3 Ribeirão - 7ª Equipa
(54 Equipas Classificadas) 

Concluíram a prova 
299 alunos.

Resultados Escalões Masculinos

Classificação: Infantis B
32º - Diogo Sá
36º - Renato Maia
113º - Horácio Vilaça
125º - Carlos Barreiras
162º - João Xavier

EB 2,3 Ribeirão - 9ª Equipa
(63 Equipas Classificadas) 

Concluíram a prova 
335 alunos.

Classificação: Iniciados
31º - Helder Ferreira
112º - Nuno Costa
119º - André Azevedo
122º - Dylan Teixeira
148º - João Silva
230º - Diogo Cruz

EB 2,3 Ribeirão - 14ª Equipa
(50 Equipas Classificadas) 

Concluíram a prova 
310 alunos.

Classificação: Juvenis
38º - Tiago Sá
65º - Hugo Costa
100º - Jorge Silva
101º - João Sá
213º - Joel Silva

EB 2,3 Ribeirão - 14ª Equipa
(41 Equipas Classificadas) 

Concluíram a prova 
245 alunos.

Torneio de Voleibol - 9º Ano

Realizou-se a 4 de Março de 2008 o Torneio de     
Voleibol para os alunos do 9º Ano. Esta actividade         
envolveu 88 alunos (72 Jogadores e 16 Colaboradores) 
e todo o Grupo de Educação Física. Estas actividades 
têm como principal objectivo a aplicação das apren-
dizagens adquiridas durante as aulas. No entanto o  
fair-play, a colaboração e o espírito de grupo estão 
também sempre presentes neste tipo de actividades. 



 

                                                                  EB 1 de Valdossos  
Notícias SOltas
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PÁSCOA

Páscoa toda se enfeita,
De amêndoas e pão - de - ló
E de beijos e mais beijos
Na casa da minha avó.

A avó põe na mesa
um tabuleiro enfeitado,
com doces mais bonitos
e um bom vinho adamado.

Toda a família se junta,
De roupas novas e bonitas,
À espera do compasso
Lá na sala de visitas.

Por fim chega o compasso
Vem com pressa e ufanos
Não comem  nada, nem bebem
É assim todos os anos.

Turma do 4º ano – sala 1.

 

 EB 1/J I  de Valdossos – FradelosSOltas

Gira Volei

No dia 7 de Março de 2008 realizou-se, na E.B.1 de 
Valdossos – Fradelos, um torneio de Gira Volei entre 
as turmas do 3º e 4º anos para apuramento do Muni-
cipal que irá realizar-se em Famalicão, em 25 de Mar-
ço. 

Desta Escola foram seleccionadas as seguintes du-
plas:

João e André – 4º ano
João e Pedro – 4º ano
Patrícia e Rafaela – 4º ano
Bárbara e Daniela – 4º ano

O Relevo e os meios aquáticos

Maqueta sobre o relevo e os meios aquáticos reali-
zada pelos alunos, com diversos tipos de material reci-
clável, plasticina e barro.

Turma do 2º/3º/4º anos – sala 3




