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Hoje, a velocidade galopante da vida 
moderna faz-nos esquecer, muitas 

vezes, que a identidade de um povo assenta 
nos seus usos e costumes, nas tradições e nos 
saberes dos seus antepassados. Reviver esses 
tempos idos, recordar a paz das aldeias, a ale-
gria das coisas simples, a sã convivência entre 
os cidadãos, são um contributo valioso para 
educar as crianças de hoje, de forma a valori-
zarem os saberes dos seus antepassados que 
fazem parte da sua história, ajudando a pers-
petivar novos rumos e progressos, assentes 
numa visão estratégica do futuro.

A nossa sociedade tem de dar importância 
aos valores que nos têm vindo a ser passados 
através dos nossos antepassados, pois toda 
essa riqueza ajuda-nos a conhecermo-nos e 
a compreendermo-nos como cultura, como 
povo e, em última instância, como pessoas. 

Não podemos permitir que as rápidas e 
constantes mudanças desta sociedade mo-
derna em que vivemos nos façam esquecer 
as nossas raízes. Pelo contrário, estas devem 
constituir um poderoso contributo para a 
educação das nossas crianças, incutindo-lhes 
o amor pela sua terra e pelas suas histórias. 
São estes pressupostos assentes nas nos-

sas raízes que orientam a nossa vida social e 
nos ajudam a compreender os outros. É este 
o grande desafio que se apresenta ao Ho-
mem Moderno, adaptar-se às condições da 
sua existência, transformando a realidade. O 
desenvolvimento de um grupo social, de um 
país ou de uma comunidade, depende do es-
forço coletivo para aperfeiçoar valores espiri-
tuais e materiais.

Todos nós recebemos como herança dos 
nossos antepassados um património cultu-
ral e histórico e, a partir daí, é da nossa com-
petência acrescentar-lhe as marcas do nosso 
tempo que vão sofrendo alterações, à medida 
que este vai decorrendo.

A diversidade de culturas ajuda-nos a com-
preender melhor o mundo e a encontrar as 
soluções mais adequadas para os problemas 
complexos que vamos encontrando, ao longo 
da nossa vida. Aprendemos a coabitar com a 
interculturalidade, reconhecendo este fenó-
meno como algo que vem enriquecer a nossa 
vivência e potenciar novos conhecimentos. 

Deste modo, ninguém pode alhear-se dos 
usos, costumes e tradições de um povo, pois 
são fatores determinantes para a construção 
da identidade e da cultura de um povo.

“Todos nós recebemos como herança dos nossos 
antepassados um património cultural e histórico e, 
a partir daí, é da nossa competência acrescentar-
lhe as marcas do nosso tempo que vão sofrendo 
alterações, à medida que este vai decorrendo.”

A Diretora
Iolanda  Sobral Torres

 
“Temos obrigação de salvar 

tudo o que ainda é susceptível 

de ser salvo, para que os nossos 

netos, embora vivendo num 

Portugal diferente do nosso, 

se conservem tão Portugueses 

como nós e capazes de manter 

as suas raízes culturais 

mergulhadas na herança social 

que o passado nos legou."  

Jorge Dias
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NOTÍCIAS  SOLTAS IN LOCO

Inserido no plano anual de atividades do 
departamento de Ciências Humanas e So-
ciais, o Grupo Disciplinar de Geografia dina-
mizou a atividade “Exposição da Rosa dos 
ventos”, no final do mês de janeiro.

A atividade realizada foi programada para 
o tema proposto e estiveram envolvidos to-
dos os alunos dos 7.º anos. Os professores 
que lecionam a disciplina de Geografia efetu-
aram a eleição dos três melhores trabalhos.

Os trabalhos estiveram expostos na Bi-
blioteca da escola.

Os objetivos desta atividade visaram:
•  pomover a criatividade;
•  partilhar os trabalhos desenvolvidos 

no âmbito da disciplina;
•  motivar os alunos para a disciplina;
•  consolidar conhecimentos;
•  desenvolver a capacidade de orienta-

ção de forma lúdica;
•  promover o envolvimento da família 

na vida escolar dos alunos. 
Os professores responsáveis consideram 

que os objetivos foram plenamente atingi-
dos, tendo em conta a qualidade e a origi-
nalidade dos trabalhos apresentados. As ati-
vidades realizadas despertaram o interesse 
e a curiosidade dos alunos, bem como da 
comunidade escolar. Os alunos consolida-
ram os seus conhecimentos acerca do tema 
apresentado.

Exposição da Rosa dos ventos

Os vencedores do concurso foram:
1.º Lugar

Maria Moreira, n.º16 do 7.ºC  
2.º Lugar

Diogo Torres, n.º10, 7.ºF  
3.º Lugar

Carina Santos, n.º5, 7.ºC  
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 INFORMAÇÕES 

Estão abertas as matrículas para os alunos do 1.ºano até ao dia 15 de junho; 

EXAMES: 

19 de maio - Português 4.º/6.ºanos; 

21 de maio - Matemática 4.º/6.ºanos; 

6 de junho - terminam as aulas para os alunos dos 4.º/6.º/9.ºanos; 

12 de junho - terminam as aulas para os restantes anos. 

Já está publicada a Norma 02/JNE/2014 - instruções para realização, classificação, reapreciação e 

reclamação das Provas Finais do Ensino Básico. 
 

 AVALIAÇÃO INTERNA 

A equipa está a construir referenciais tendo em conta a metodologia do “Projeto de Avaliação em 

Rede” - PAR. 

Foram compilados os resultados da avaliação do 2.º período, para posterior análise pelos 

departamentos curriculares. 

Foi recolhida a informação relativa ao referencial do comportamento do 2.º período. 

Nas reuniões mensais, com o Observatório da Universidade Lusíada, a equipa recebe formação para 

monitorizar, de forma eficaz, as estratégias do Plano de Melhoria. 
 

 BIBLIOTECA 

A Biblioteca, em articulação com equipa da Parentalidade, apresenta a palestra subordinada ao 

tema “O papel dos pais no comportamento dos filhos”, com a presença da Dra. Sara Brandão. 
 

 LEGISLAÇÃO 

Foi publicada a portaria n.º 81/2014 que define a adoção de manuais escolares. 
    

A Equipa de Avaliação Interna 

avaliacao.aeribeirao@gmail.com 

 

Agrupamento Escolas de Ribeirão 
Avaliação Interna – Informação 35                                abril/maio14 

 

 

 

 

 

 INFORMAÇÕES 

Estão abertas as matrículas para os alunos do 1.ºano até ao dia 15 de junho; 

EXAMES: 

19 de maio - Português 4.º/6.ºanos; 

21 de maio - Matemática 4.º/6.ºanos; 

6 de junho - terminam as aulas para os alunos dos 4.º/6.º/9.ºanos; 

12 de junho - terminam as aulas para os restantes anos. 

Já está publicada a Norma 02/JNE/2014 - instruções para realização, classificação, reapreciação e 

reclamação das Provas Finais do Ensino Básico. 
 

 AVALIAÇÃO INTERNA 

A equipa está a construir referenciais tendo em conta a metodologia do “Projeto de Avaliação em 

Rede” - PAR. 

Foram compilados os resultados da avaliação do 2.º período, para posterior análise pelos 

departamentos curriculares. 

Foi recolhida a informação relativa ao referencial do comportamento do 2.º período. 

Nas reuniões mensais, com o Observatório da Universidade Lusíada, a equipa recebe formação para 

monitorizar, de forma eficaz, as estratégias do Plano de Melhoria. 
 

 BIBLIOTECA 

A Biblioteca, em articulação com equipa da Parentalidade, apresenta a palestra subordinada ao 

tema “O papel dos pais no comportamento dos filhos”, com a presença da Dra. Sara Brandão. 
 

 LEGISLAÇÃO 

Foi publicada a portaria n.º 81/2014 que define a adoção de manuais escolares. 
    

A Equipa de Avaliação Interna 

avaliacao.aeribeirao@gmail.com 



06 07

IN LOCOIN LOCO

Os docentes do grupo disciplinar de 
Geografia inscreveram as suas tur-

mas do 9.º ano nos campeonatos escolares 
do concurso Super T Matik de Geografia que 
se realizam a nível nacional. 

Pretendem com esta atividade fomentar o 
interesse pela aprendizagem da Geografia; 
contribuir para a aquisição, consolidação e 
ampliação de conhecimentos geográficos; re-
forçar a componente lúdica na aprendizagem 
da geografia e também promover o convívio 
entre alunos, professores e restante comuni-

dade escolar.
O campeonato escolar realizou-se em 

duas fases: na primeira fez-se o apuramen-
to intra-turma e posteriormente o apuramen-
to inter-turmas do qual se sagrou campeão 
escolar o aluno Paulo Ricardo Guedes Ro-
cha (9.ºB) e vice-campeão o aluno Marco 
Henrique Lopes Amaro (9.ºG). Estes alunos 
disputaram a grande final nacional online no 
dia 5 de maio. Num total de 6500 alunos a 
nível nacional, o Marco ficou em 50º lugar e 
o Paulo em 72º.

Campeonato 

Super T Matik de Geografia 

9.º ano

Testemunhos dos vencedores do CONCURSO ROSA DOS VENTOS

Eu sou a Carina do 7.ºC e ganhei o 3.º lugar no concurso da 
Rosa-dos-Ventos.

Já tinha visto outras exposições na escola e, quando a minha 
professora de Geografia me disse que deveria fazer uma rosa-dos-
-ventos para uma exposição, fiquei logo contente. A professora ex-
plicou que as melhores rosas-dos-ventos iriam para um concurso 
em que os professores escolheriam as três melhores.

A professora deu indicações à turma, disse que tínhamos de 
fazer uma rosa-dos-ventos em materiais (madeira, esferovite, pa-
pel...), que poderíamos pôr legenda ou não... mas que teria de ser 
uma rosa-dos-ventos original. E foi então que me inspirei e comecei 
a fazê-la.

Os materiais que usei foram: madeira para a base; cartão para 
a rosa-dos-ventos e para as letras; papel de lustro para a decora-
ção da mesma.

Retirei imagens e alguma informação da internet e tive ajuda 
dos meus pais.

E foi assim que levei a minha rosa-dos-ventos para a escola 
e esperei pela exposição para ver se a minha lá estava. Quando 
a minha professora disse que tinha ganho o 3.º lugar, fiquei muito 
contente, porque ganhá-lo não é fácil.

Espero que, quando chegar a vossa vez de fazer uma, se inspi-
rem no que escrevi. E espero que também vocês alcancem um dos 
lugares como eu alcancei!

Carina Santos, n.º5, 7.ºC

A rosa dos ventos foi feita com materiais recicláveis e com ajuda 
da minha mãe.

Os materiais que utilizamos foram canas, fio norte, bugalhos e 
tinta de guache.

Para fazer a rosa dos ventos e marcar seus pontos cardiais, 
cruzamos as canas e depois amarramo-las com o fio do norte, fa-
zendo o nó de escuteiro.

Depois de bem amarrado, furamos os bugalhos e colocamo-los 
na ponta das canas e, com tinta de guache, marcamos os pontos 
cardiais.

Gostei de ir ao monte procurar os materiais necessários para o 
trabalho e do resultado final que foi elogiado pela minha professora.

Com este trabalho e esta experiência fiquei animada e orgulho-
sa do meu trabalho.

   
   

   
 D
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Comecei por fazer a base de cartão e revestir com 
cartolina preta.

As cores usadas foram de acordo com o meu 
gosto. Então, na base tracei os pontos cardiais e os 
colaterais.

Fi-los em cartão e revesti-os em cartolina. Mar-
quei os pontos cardiais a vermelho e os pontos co-
laterais a azul. Segue-se o círculo feito a amarelo e 
a colagem dos respetivos pontos (1º colaterais e 2º 
cardiais).

Por fim, identifiquei-os e adaptei um fio para 
pendurar.

Realizei o trabalho em 8 horas, em duas sextas-
-feiras à tarde, visto não ter aulas. Foi divertida esta  
tarefa familiar.

Fá
tim

a 
M
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, n

.º1
6,

 7
.ºC
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Nos dias 6 e 7 de março, os alunos do 8.º ano 
de escolaridade realizaram uma visita de estudo ao 
Exploratório de Coimbra, no âmbito da disciplina de 
Físico-Química. Os custos desta visita, autocarros 
e entrada no Exploratório, foram suportados pela 
empresa Continental Mabor que está envolvida no 
projeto “A empresa na escola.” 

Esta atividade permitiu aos alunos a aplicação 
dos conhecimentos adquiridos nas aulas de Físico-
Química, promovendo assim o gosto pelo estudo. 
Desta forma, os estudantes tiveram a possibilidade 
de reconhecer a aplicabilidade da Física e da Química 
no dia-a-dia. As exposições interativas focaram 
vários temas do Plano Curricular, nomeadamente 
o Som e a Luz. Os alunos assistiram ainda a uma 
sessão de Astronomia no Planetário do Exploratório. 
Todos participaram com grande entusiasmo nas 
atividades. 

O almoço teve lugar no Centro Comercial Dolce 
Vita. De seguida, o grupo fez uma paragem na 
Universidade de Coimbra. 

Esta visita,  de grande enriquecimento cultural e 
de fortalecimento das relações entre pares, foi um 
sucesso.

Visita de estudo ao Exploratório de Coimbra Jornalista e coordenador da delegação da SIC, no 
Porto, esteve presente na nossa escola para nos falar 
um pouco sobre a sua profissão, o jornalismo.

 O encontro realizou-se no passado dia 31 de ja-
neiro, entre as 10.00h e as 11.35h, no auditório, onde 
estiveram presentes as turmas B,E e F do 8ºano. A 
sessão teve início com uma breve apresentação por 
parte da Diretora do Agrupamento, Dr.ª Iolanda Sobral 
Torres, que referiu algumas informações sobre a bio-
grafia de Pedro Cruz, nomeadamente aquelas que se 
relacionam com a sua atividade de jornalista e tam-
bém de docente, na Universidade do Minho.

Terminada esta apresentação, o jornalista deu iní-
cio a uma pequena abordagem sobre a sua vida pro-
fissional e, posteriormente respondeu às várias per-
guntas feitas pelos alunos, a partir das quais ficamos 
a conhecer um pouco mais sobre as suas vivências 
enquanto jornalista: experiências vividas como lo-
cutor na rádio; como repórter que tem necessidade 
de sair para o terreno e estar «in loco», em cima dos 
acontecimentos e onde, segundo palavras suas, «Já 
estive para ser morto duas vezes» e como apresenta-
dor/ entrevistador do programa «Fora d’Horas», onde 
lhe foi permitido conversar com os seus convidados 
num clima de total liberdade. 

Além desta sua faceta direcionada par o jorna-
lismo, Pedro Cruz, atualmente também é docente da 
Universidade do Minho, atividade esta que também 
gosta de exercer, pois é-lhe permitido transmitir todo 
o seu saber àqueles que procuram ser, um dia mais 
tarde, também jornalistas.

A forma como Pedro Cruz se expressava era tão 
compreensiva, que bastavam poucas palavras para 
se perceber que gosta bastante da sua profissão. Por 
isso, dizia ele «Sinto-me feliz todos os dias quando 
acordo e sei que vou fazer aquilo de que gosto - jorna-
lismo! Quando damos uma notícia é como se contás-
semos uma história, portanto, quero continuar a fazer 
aquilo que faço – fazer notícias, reportagens, contar 
histórias – pois, assim, realizo-me.»

Quase no final do encontro, mostrou-nos uma re-
portagem realizada após a catástrofe natural, sismo, 
que ocorreu no Haiti em 2010, que fez com que mui-
tas pessoas ficassem sem habitações, outras tives-
sem de ir viver para casa de familiares e muitas ou-
tras nem sequer tinham para onde ir. Neste momento, 
referiu que nem sempre é fácil manter a «distância» 
face aos acontecimentos e aos sentimentos de an-
gústia, tristeza e tragédia que envolvem as vítimas, 
pois muitas foram as vezes que, a ele ou à sua equipa, 
se dirigiam para pedir auxílio. Nesta situação a mis-
são do jornalista é denunciar o que se está a passar, 
dar a conhecer a realidade ao mundo e, a partir daí 
todos os mecanismos de ajuda serão acionados.

Além deste acontecimento, deu-nos a conhecer 
imensas histórias pelas quais já tinha passado, mui-
tas delas foram divertidas, mas também houve algu-
mas mais infelizes.

Ao encerrar a sua visita, Pedro Cruz deu-nos um 
conselho muito importante, apelando para que nunca 
desistíssemos de lutar por aquilo que queremos ser 

«É a partir desta idade que devem começar a decidir 
o vosso futuro!»  

 Na nossa opinião, o encontro foi muito agradável, 
gostamos muito, visto que permitiu-nos conhecer o 
jornalista/o repórter/o professor Pedro Cruz fora do 
ecrã.

Alunos de Ribeirão conversam com Pedro Cruz

Trabalho realizado pelos alunos do 8.ºF 
Ana Rita, n.º3; Andreia n.º4; Bárbara Carvalho, n.º6; 

Diogo Faia, n.º10; Fábio Pereira, n.º11; Fábio Azevedo, n.º12; 
Patrícia Dias, n.º21; Ricardo Lopes, n.º22 e Rúben Sousa, n.º24.

A Professora - Filomena Inês Campos
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Os alunos do 3.º ano da E.B. 1 de Valdossos 
– Fradelos foram convidados a explorar, duran-
te as aulas, a obra «Contos para a infância» de 
Guerra Junqueiro e, assim, partir à descoberta 
da magia e do encanto ligados à escrita.

 À medida que os alunos foram lendo a obra, 
mostraram grande entusiasmo e interesse pelo 
desenrolar das histórias. Os alunos discutiram 
entre si as atitudes/comportamentos das perso-
nagens, imaginando o que fariam se estivessem 
no seu lugar, retirando das aventuras retratadas 
algumas aprendizagens.

A leitura desta obra foi bastante enriquece-
dora para os alunos, pois permitiu-lhes alargar 
a sua experiência literária, e também questionar 
o que está certo e errado nas atitudes que toma-
mos diariamente.

Os alunos elaboraram um desenho, repre-
sentando a parte da obra de que mais gostaram. 
Assim, com criatividade, deram forma e cor ao 
papel, mostrando um pouco a magia e o encanto 
descobertos com o explorar dos contos. Contos 
que parecem encantar...

Contos que encantam…
3.º ano da E.B. 1 de Valdossos – Fradelos

Eduardo Prado Coelho foi um dos 
ensaístas e cronistas mais carismáticos 
dos últimos tempos em Portugal. Gostava 
muito das terras do Minho e tinha um par-
ticular enlevo por Vila Nova de Famalicão, 
a cuja Câmara Municipal ofereceu um 
vasto acervo da sua biblioteca pessoal.

Nascido a 29 de março de 1944, Edu-
ardo de Almeida do Prado Coelho era filho 
do professor Jacinto do Prado Coelho e 
de Dália dos Reis de Almeida. Licenciou-
-se em Letras, área que deixou para se 
dedicar às Ciências da Comunicação.

Durante 10 anos foi conselheiro cul-
tural na embaixada de Portugal em Paris, 
de onde saiu por vontade própria. Comis-
sariou acontecimentos culturais, entre os 
quais a Europália e o Salão do Livro, em 
Paris. 

É autor de uma extensa bibliografia 
ensaísta, com destaque, neste caso, para 
“A Razão do Azul”, obra que contém um conjunto de textos 
de autoficção poética sobre artes visuais, música e espe-
táculos com descrições muito íntimas e profundas.

Eduardo Prado Coelho nunca gostou de pensar no fim 
das coisas. E, “se era pela palavra que a ação acontecia”, 
a sua intenção era a de nos pôr a pensar, de nos interro-
gar sobre tudo. 

A obra “A Razão do Azul” foi dramatizada pelo grupo 
de Arte Dramática Teatro - Fértil Associação Cultural, que 
encenou algumas perspetivas e opiniões de assuntos por 
ele abordados nos domínios da literatura, dança e foto-
grafia, entre outros. Trata-se de fragmentos de uma vida, 
dispostos entre palavras e objetos, numa reflexão contí-
nua entre a ação e o espaço, entre lugares e não-lugares.

Os antropólogos contemporâneos tendem a distinguir 
entre os lugares e os não-lugares, sugerindo que uma cer-
ta pós-modernidade se caracteriza por uma predominân-

cia dos não-lugares, isto é, dos locais que servem apenas 
para circulação e como pretexto para que alguma coisa se 
passe e no entanto nada aconteça senão o vazio interior 
dessa passagem. Como exemplos, podemos referir: es-
tradas, hotéis, estações de caminho de ferro, bares e es-
planadas noturnas. Por outro lado, o verdadeiro lugar teria 
sempre uma memória e um enraizamento. Corresponde-
ria sempre a um valor de uso, a uma relação intensiva, a 
uma vivência na permanência.

Tendo em conta a profundidade da obra e o carisma 
do referido ensaísta, a Câmara Municipal de Vila Nova 
de Famalicão teve a gentileza de proporcionar a todas 
as turmas do 3.º ciclo da Escola de Ribeirão espetáculos 
apresentados pelo grupo de Arte Dramática Teatro - Fértil 
Associação Cultural, durante a segunda quinzena de feve-
reiro, sobre a obra “A Razão do Azul”. Esta atividade cons-
tituiu momentos de grande criatividade e elevação cultural 
muito apreciada pelos alunos e respetivos professores.

Eu gostei deste espetáculo, pois 
foi uma forma de conhecer melhor 
este escritor. Os atores foram expres-
sivos e surpreenderam-me ao conhe-
cer todas as falas, que na minha opi-
nião eram bastante complicadas.

Rui Araújo, 7.ºC O teatro foi interessante, mas 
complicado. Gostei de saber que este 
escritor  tinha muitas obras na sua 
biblioteca e que as doou todas à Bi-
blioteca de Famalicão. Os atores con-
seguiram dar uma ideia de como este 
escritor era inteligente.

Carina, 7.ºC

Foi uma boa peça de teatro com 
uma bela representação.

Hugo, 7.ºC

O que eu mais gostei foi dos ato-
res e do seu guarda-roupa, eles esta-
vam sempre com um sorriso, via-se 
que gostavam do que estavam a fa-
zer; também gostei do cenário e dos 
adereços, pois conseguiram transfor-
mar o nosso Auditório numa sala de 
teatro.

Paulo, 7.ºC

No dia 10 de dezembro a escola assi-
nalou o seu 30º aniversário. 

Para assinalar a data foi colocado à en-
trada da escola um “outdoor” com um pen-
samento do pedagogo Rubem Alves: 

“Há escolas que são gaiolas e 
há escolas que são asas.”

A Diretora manifestou o seu contenta-
mento na celebração desta data e reforçou 
o valor da escola pública que está aberta a 
todos, é mais qualificada, mais adaptada à 
nossa vida em sociedade e focada no que 
é mais importante: os alunos. 

O vereador da educação corroborou as 
palavras da Diretora afirmando que esta é 
uma boa escola que tem sabido acompa-
nhar as mudanças dos tempos e dar res-
posta a todos os constrangimentos com 
que se depara no dia a dia.

Para abrilhantar a festa foi convidada 
a banda de música da “favela 31” que ani-
mou os presentes com danças e ritmos fla-
mengos. 

Escola Básica de Ribeirão comemora 30 anos

Dramatização  da obra

A RAZÃO DO AZUL

O Professor -  José Campos
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Eu adorei o encontro com a escritora 
Maria Teresa Gonzalez.

Foi muito emocionante, pois nunca ti-
nha estado com uma escritora, ainda por 
cima famosa.

Foi por skype, uma vídeo chamada. 
Descobri que tinha escrito146 obras, e 
que muitas estavam escritas em várias 
línguas, incluindo mandarim.

Ainda só li uma obra, mas já estou 
motivado para ler mais, pois a escritora 
é muito interessante e revela muito entu-
siasmo e criatividade.

Acho que a escritora tem vocação 
para escrever, gostei muito de a conhecer.

Senti muito entusiasmo por ser um 
dos dez alunos que lhe colocaram ques-
tões..

A escritora apresentou a obra “A Lua 
de Joana” em mandarim e a obra “As car-
tas de Beatriz”, em português.

A parte de que eu mais gostei foi 
quando estive frente a ela no computador.

Foi uma manhã cheia de emoções. 

Encontro com a escritora 

Mª Teresa Maia Gonzalez

M
ár
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No dia 15 de janeiro a escritora falou com alunos do 
7ºano que leram a sua obra “A Lua de Joana” nas 

aulas de Português. Numa conversa emocionante, deixou 
um testemunho de vida cativante e desafiou os alunos a 
contribuírem para um mundo melhor. Foi professora du-
rante quinze anos, mas abandonou a docência para se 
dedicar à escrita. A este propósito explicou aos alunos que 
crescer é aprender a fazer escolhas e ela desde pequena 
que adorava escrever.

Ser professor é a profissão mais bonita do mundo, 
pois acompanhar o crescimento dos jovens é muito com-
pensador. Os alunos quiseram saber como é a vida de 
uma escritora e ela contou que trabalha 7 a 8 horas dia-
riamente, nunca fica à espera que a inspiração chegue. 
Sempre que pode vai caminhar e é nestas caminhadas 
que aproveita para pensar e conversar com Deus. Referiu 
que, embora as suas histórias sejam inventadas, todos os 
seus livros são inspirados na vida real. Como tem muitas 
ideias, gosta de as apresentar aos outros; acredita que 
cada livro seu consegue mudar o mundo e torná-lo um 
pouco melhor; de convicções profundamente religiosas 
afirmou que, sempre que faz o possível, sente que Deus 
consegue o impossível. Com a obra “A Lua de Joana” 
quis mostrar que esta jovem não viveu o que devia ter 
vivido, o que é verdadeiramente trágico, pois sofreu de 
uma forma que podia ser evitada; o grande drama da Jo-
ana foi a solidão forçada e isso é muito mais grave que a 

morte; os pais da Joana nunca estiveram disponíveis para 
ela, nunca aproveitaram o pouco tempo que tinham para 
a questionar sobre o seu dia, sobre os seus sonhos ou 
problemas; alertou os alunos para a importância de se ter 
tempo para aqueles que amamos, caso contrário a vida 
não faz sentido.

Confidenciou que o seu coração tira retratos sobre 
coisas boas ou más, e um dia sente que tem de partilhar 
essas histórias com alguém; a imaginação é feita do que 
nós sentimos!

Foi um encontro emocionante e inesquecível!

A Coordenadora da Biblioteca
Aurélia Azevedo

Na biblioteca da Esco-
la Básica de Ribeirão tive o 
prazer de contactar com uma 
escritora chamada Maria Te-
resa Maia Gonzalez, mundial-
mente conhecida; falamos 
através do Skype. Ela referiu-
-nos dados da sua vida pes-
soal e respondeu a algumas 
questões colocadas por nós. 
Apresentou-se, de seguida 
falou sobre Cristo, mostran-
do que é uma pessoa muito 
religiosa.

Alguns alunos começa-
ram por lhe perguntar como 
é a vida de uma escritora e 
por que razão deixou de ser 
professora, também a ques-
tionaram sobre o livro “Lua 
de Joana”.

Após estas perguntas, a 
escritora respondeu que ti-
nha cumprido com a missão 

de ensinar os alunos, que 
gostava de escrever e de de-
senhar e que tudo o que es-
crevia era para melhorar o 
mundo.

Sobre o livro disse-nos 
que se focou nas crianças 
toxicodependentes e no seu 
irmão que também era toxi-
codependente. Este livro tem 
como objetivo principal sen-
sibilizar as crianças a não 
consumirem droga.

Na minha opinião, a vide-
oconferência constituiu uma 
forma espetacular de conhe-
cer a escritora. Gostava que 
situações como esta voltas-
sem a acontecer.

Apelo aos mais jovens 
para não iniciarem o cami-
nho da droga.

Adorei este dia…
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O encontro com a escritora Maria Teresa Maia Gonza-
lez foi espetacular!

O que eu mais apreciei foram as respostas que ela 
deu para motivar os alunos, principalmente quando disse 
que deu aulas a toxicodependentes, como ao seu irmão. 
É sinal de que tinha uma coragem imensa!

A escritora quer apresentar ideias às pessoas para 
mudar o mundo. Escreveu a “Lua de Joana” em cartas, 
porque queria chegar diretamente aos jovens, assim 
como a Joana chegava à Marta.

A escritora está atenta a tudo o que a rodeia e diz que 
ler ajuda a alargar a capacidade de imaginar. 

Descobriu que queria ser escritora para contactar com 
os jovens. Eu adorei o encontro porque a escritora aler-
tou todos os alunos para os perigos da vida. Deixou uma 
mensagem muito importante.

Carina Santos, n.º5, 7.ºC

Encontro com a escritora Maria Teresa Maia Gonzalez

O QUE EU MAIS GOSTEI...

O que eu mais gostei foi 
de saber como é a vida de 
uma escritora. Referiu que 
falou com Deus e que este 
a incentivou a escrever. 
Com esse trabalho todo, 
a escritora deixou de ser 
professora para se dedicar 
profundamente à escrita.     
     Salientou que, para além 
de gostar de escrever, gos-
ta também de pintar. A es-
critora Maria Teresa Maia 
Gonzalez afirmou que, 
quando acorda de manhã, 
sente-se inspirada para es-
crever algum livro. 

Apresentou-nos um 
dos seus novos livros que 
tem como título «As cartas 
de Beatriz» que tem como 
principal assunto o Bullying.       
A escritora afirmou também 

que escreveu os livros: «A 
Lua de Joana» e «As car-
tas de Beatriz» para passar 
a informação aos jovens 
que não se devem meter 
por maus caminhos como 
a DROGA e o TABACO.  
     Na conversa, a escritora 
afirmou que a obra «A Lua 
de Joana» foi baseada no 
seu irmão que morreu de 
overdose. Por isso, queria 
passar a mensagem aos 
leitores que não se me-
tessem nesses caminhos, 
porque um dia podiam ficar 
como o seu irmão. 

A escritora é uma pes-
soa que gosta muito de es-
crever e que gosta também 
de, nesses livros, dar con-
selhos às crianças, jovens 
e adultos.

Andreia, 7.ºC

Neste encontro, a dia 15 de janeiro, tive o prazer de 
falar com a escritora Maria Teresa Maia Gonzalez. Co-
nhecemos um pouco da sua vida pessoal e das suas ex-
periências de vida. Soubemos como ela escreve as suas 
obras. Ela gosta tanto de pintar como de escrever e usa 
esta atividade para se descontrair da escrita.

Teve um cão, 13 anos, e nesses anos aprendeu muito 
com o mamífero, sobre a amizade e o carinho.

Tivemos o prazer de conhecer algumas obras que es-
creveu, até uma delas traduzida em mandarim.

A escritora incentivou-nos a ler, pois assim podemos ir 
a qualquer parte do mundo real ou imaginário. 

Espero voltar a vê-la pois quero repetir esta experiên-
cia porque foi muito enriquecedora. 

Rui Araújo, n.º, 7.ºC

2.ºciclo:

1.º lugar: “História da poesia”, Tiago Faria, n.º 25, 6.ºB
2.º lugar: “O Meu Pensamento”, Lara Batista, 5.ºA
3.º lugar: “A Nossa Amizade”, Natália, n.º 25 e Inês, n.º8, 6.ºG

3.ºciclo:

1.º lugar: “A poesia”, João Silva, n.º16, 9.ºG
2.º lugar: “Livros”, António Araújo, n.º3 e David Couto, n.º7, 7.ºC
3.º lugar: "A Vida”, Luís Santos, 9.ºD

V e n c e d o r e s  d o  C o n c u r s o  d e  P o e s i a
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Foram muitos os alunos, em representa-
ção de 95 escolas dos 2.º e 3.º ciclos dos en-
sinos básico e secundário, que participaram 
no Corta-Mato Distrital de Braga, disputado no 
passado dia 14 de fevereiro, em Guimarães, 
no Parque da Cidade Desportiva.

Este evento foi uma excelente jornada de 
promoção do atletismo, de hábitos saudáveis 
e de prática desportiva. A Escola Básica de 
Ribeirão, representada por 39 alunos, obte-
ve excelentes resultados. Pelo segundo ano 
consecutivo, fomos campeões distritais no 
escalão de iniciados masculino, sendo esses 
atletas apurados para o Corta-Mato Nacional a 
realizar-se em Portalegre, nos dias 14 e 15 do 
mês de março.  

Em termos individuais, todos os alunos 
tiveram uma participação muito positiva. Sa-
lienta-se o 1.º lugar para o aluno Luís Santos 
e o 2.º lugar para o aluno Gonçalo Carrasco,   
no escalão de Iniciados Masculino. Será ainda 
de registar que esta foi a primeira vez em que 
uma aluna da Escola Básica de Ribeirão foi 
apurada para o Corta-Mato Nacional, concre-
tamente, a aluna Ana Rita Azevedo, que obte-
ve o 2.º lugar na prova de Iniciados Feminino.  

Toda a Comunidade Escolar da Escola 
Básica de Ribeirão está de parabéns por este 
magnífico resultado desportivo.

Corta-Mato Distrital

Escola Básica de Ribeirão 
está de PARABÉNS!

Mais uma vez, a Escola Básica de Ribei-
rão está de parabéns. Depois da magnífica presta-
ção no Corta-Mato Distrital, os alunos desta escola 
voltaram a destacar-se na participação no Mega 
Sprinter, que se realizou no dia 1 de março na pista 
Gémeos Castro, em Guimarães.  

Em termos individuais, registou-se o 1.º lugar 
para o aluno Luís Santos, no salto em comprimen-
to, escalão de iniciados masculinos; o aluno Rafael 
Sousa obteve o 1.º lugar no lançamento de peso, 
no escalão iniciados masculinos; a aluna Ana Rita 
Azevedo obteve o 2.º lugar no Mega Km 1000 me-
tros, escalão iniciados femininos; o aluno João 
Azevedo obteve o 2.º lugar no Mega Sprinter 40 me-
tros, escalão iniciados masculinos; o aluno Gon-
çalo Carrasco obteve o 3.º lugar no Mega Km 1000 
metros, escalão Iniciados masculinos; o aluno Rui 
Teixeira obteve o 3.º lugar no Mega Sprinter 40 me-
tros, no escalão de infantis B masculinos e a aluna 
Maria Coelho Santos obteve o 3.º lugar no salto em 
comprimento, escalão de infantis A femininos. 

Os alunos Luís Santos, João Azevedo e Rui Tei-
xeira foram apurados para a fase Nacional do Mega 
Sprinter, que terá lugar em Vila Nova de Gaia, nos 
dias 28 e 29 de março.  

Para além do convívio com alunos das escolas 
do distrito de Braga, estes alunos tiveram um com-
portamento exemplar, quer no aspeto social quer 
no competitivo. 

M e g a  S p r i n t e r   e m   G u i m a r ã e s

Grupo de Educação Física
Mais uma vez, a Escola Básica de Ribeirão está de 

parabéns. Depois da magnífica prestação no Distrital 
de Corta-Mato, os alunos da escola Básica de Ribeirão 
voltaram a evidenciar-se na participação no Nacional 
de Corta-Mato Desporto Escolar, que se realizou nos 
dias 14 e 15 de março, no Parque Industrial de Porta-
legre.  

Em termos coletivos, a equipa de Iniciados Mascu-
linos sagrou-se vice campeã Nacional, obtendo o se-
gundo lugar na respetiva prova. Estão de parabéns os 
alunos Gonçalo Carrasco, Rafael Sousa, Luís Santos, 
Bruno Costa, Paulo Rocha e Nuno Sá. 

Teve também uma participação muito meritória a 
aluna Ana Rita Azevedo, ficando em 23.º lugar na pro-
va de Iniciados Femininos. 

Para além do convívio, estes alunos tiveram um 
comportamento exemplar em todos os aspetos, quer 
sociais quer competitivos. 

Nacional de Corta-Mato Desporto Escolar em Portalegre

Grupo de Educação Física
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Visita ao reino das camélias

Jardim de Infância de Valdossos 

O Jardim de Infância de Valdossos foi ao reino das 
camélias…

Realizamos no dia 26 de março uma visita ao Par-
que da Devesa, que celebrava a semana da Camélia. 
Fomos recebidos com muita simpatia e num ambiente 
muito colorido com várias árvores/camélias “construí-
das” por várias escolas/Jardins de Infância do concelho 
de Famalicão. 

Assistimos a um filme que mostrava o quanto as ca-
mélias estão espalhadas por todo o mundo. Para além 
da sua beleza em cores tão diversas, ficamos todos a 
saber que há um tipo de camélia do qual se faz um chá, 
que se fazem compotas e bolinhos de camélia e que 
vulgarmente também são chamadas de japoneiras. A 
flor tem servido de inspiração aos bordados de Viana e 
a poetas e escritores.

Em seguida participamos numa oficina onde cada 
criança teve que finalizar uma camélia feita em pasta de 
papel, recortando as suas folhas e colando-as na flor.

Mais tarde finalizamos a visita, dando uma volta 
pelo parque onde fomos ver algumas camélias com 
mais de cem anos. Foi uma visita muito proveitosa e 
interessante

No dia 28 de abril, os professores Ana e Diogo fizeram uma 
agradável surpresa à nossa turma, sap 4, na escola do Sapugal. 

Trouxeram-nos várias experiências com o tema: Crescer com Ciência.
Parecia magia mas não era! Era Ciência!

Foi super divertido! Fizemos experiências com água. Aprendemos 
porque é que há correntes de água, observamos como se movimentam 
as correntes de água quente e água fria e aprendemos que a tempera-
tura influencia a sua densidade.

Fizemos ainda uma bússola para cada um!!!!!!!!

Adorávamos repetir esta experiência! Muito obrigado à Câmara 
Municipal de Vila Nova de Famalicão que nos proporcionou esta aula 
tão interessante!

Cientistas por um dia...

Abraço da turma de 4.º ano da Escola do Sapugal em Fradelos

O encontro aconteceu no dia 14 de março, com 
duas turmas de 8.ºano e uma de 7º. A escritora falou 
do enorme prazer que sente quando lê um bom livro 
e contou aos alunos que tem imensa pena de quem 
não gosta de ler, pois, na sua opinião, 25% da bele-
za da vida está nos livros que lê e quem não o faz 
passa ao lado disso. Contou que ser escritora não 
é fácil: quando está  a fazer um romance histórico 
como “A Padeira de Aljubarrota” trabalha oito horas 
por dia e pelo menos seis meses são dedicados à 
investigação.

Questionada pelos alunos sobre a origem da 
inspiração para a coleção “Os sete irmãos”, ela 
confidenciou que quando era jovem todas as suas 
amigas pertenciam a famílias numerosas e ela, em 
jeito de brincadeira, prometeu que um dia iria escre-
ver um livro onde iria inventar uma grande família.

Os alunos assistiam encantados à enorme sim-
patia da escritora e questionavam-na sobre a sua 
vida e a sua obra. Foi um momento que todos apre-
ciaram.

Encontro com a escritora 
Maria João Lopo de Carvalho

                                Equipa da Biblioteca

A autora da coleção juvenil “7 Irmãos”, dos livros “Mar-
quesa de Alorna” e de “A Padeira de Aljubarrota” esteve 
na nossa escola à conversa com os alunos dos 7.º e 8.º 
anos.

Maria João Lopo de Carvalho, empresária e escrito-
ra, nasceu em 1962 e vive em Lisboa. É licenciada em 
Línguas e Literaturas Modernas e publicou o seu primeiro 
livro, Virada do Avesso, em 2002 quando, na altura, tra-
balhava como copy-righter na agência de publicidade Mc-
Cann Erickson. No seu tempo livre, dedicava-se à escrita 
de um diário e, depois de o dar a ler a uma amiga, esta 
sugeriu-o a um amigo editor que acabou por gostar e pu-
blicou-o. O livro tornou-se um bestseller e chegou mesmo 
ao primeiro lugar da tabela na Fnac.

O encontro com a escritora serviu, não só para dar a 
conhecer a sua obra, mas também para dar alguns con-
selhos, sobretudo aos “meninos que não gostam de ler”. A 
autora, que sempre contactou pessoalmente na sua infân-
cia e juventude com escritores portugueses, uma vez que 

o seu pai também foi um homem das letras, referiu que 
quem não lê perde, pelo menos, 25% da beleza da vida, 
por isso desafiou-nos a semear este hábito.

Maria João Lopo de Carvalho confessou que gosta 
tanto de escrever livros para crianças como para adultos, 
embora reconheça que, para estes, seja necessário um 
estudo mais aprofundado. Neste momento encontra-se a 
trabalhar num novo romance histórico onde a protagonista 
será uma mulher do tempo dos Descobrimentos e espera 
publicá-lo em breve. 

Quanto à coleção juvenil “7 Irmãos”, com 14 volumes 
publicados, conta também com um blogue dedicado a 
esta coletânea, no sítio http://www.7irmaoslivros.blogspot.
pt/, onde podem ser partilhadas as opiniões dos leitores e 
fãs desta coleção.

Não podemos deixar de mencionar que este encontro 
foi enriquecedor para todos e permitiu estimular o prazer 
da leitura.

 8.ºB

No dia 12 de março, veio à nossa escola esta 
escritora; eu consegui ir ao encontro porque já tinha 

lido um livro da coleção “7 irmãos” e tinha uma pergunta 
que lhe queria fazer.

Esta escritora, para escrever livros para jovens, 
baseia-se na vida dos adolescentes. Referiu que já es-
creve desde os seis anos, mas só em 2000 publicou o 
seu primeiro livro.

Já escreveu as obras “7 irmãos”, “Padeira de Alju-

barrota”, “A minha mãe é a melhor do mundo”, etc. 
Tem cerca de 70 livros publicados.

Deixou um conselho para nós: “fecha o livro, se não 
estás a gostar e procura um que te agrade”.

Gostei da escritora! É engraçada! Valeu a pena ter 
ido ao encontro.

Vou dizer aos meus colegas que leiam a obra dela, 
pois é muito gira. Quando leio esta coleção deixo-me 
levar para lugares que nunca imaginei.
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FEIRINHA DA PÁSCOA na Escola de Valdossos

CIENTISTAS por um dia

No dia 25 de abril comemoraram-se 40 
anos sobre o fim da Ditadura Salazaris-

ta. A falta de liberdade e a guerra colonial im-
pulsionaram a conspiração levada a cabo pelo 
Movimento de Forças Armadas (MFA). No ano 
de 1974, este grupo, constituído por militares, 
através de um golpe militar, planeado secreta-
mente durante meses termina com um regime 
ditatorial que havia iniciado em 1933. Precisa-
mente às 0 horas, 20 minutos e 18 segundos, 
arranca a cantiga Grândola, Vila Morena, si-
nal que dá início à revolução. Em pouco mais 
de 12 horas, os militares passaram a dominar 
pontos  importantes nas principais cidades do 
país. Marcelo Caetano e Américo Tomás, res-

petivamente, chefe do governo e presidente da 
república, foram presos e, mais tarde, partiram 
para o Brasil. Foram libertados os presos polí-
ticos e repostos os direitos democráticos da 
população portuguesa.

Esta revolução, sem derramamento de san-
gue, está associada aos cravos vermelhos de-
vido à colocação dos cravos nas espingardas 
dos militares.

Os cravos que sobraram de uma festa num 
restaurante lisboeta foram distribuídos pelas 
funcionárias. De regresso a casa, uma delas 
deu um cravo a um militar que o colocou na es-
pingarda e, depressa, o gesto estendeu-se aos 
outros.

Os alunos do 4.º ano da E.B. de Valdossos 
deslocaram-se ao Parque da Devesa, no dia 31 
de março, para participarem nas oficinas “For-
ças Invisíveis” e “Brincando com a água”. Estas 
oficinas decorreram no âmbito da parceria "Fi-
nalistas com Ciência" com a Câmara Municipal 
de Vila Nova de Famalicão e proporcionaram 
aos alunos momentos de grande descobertas, 
a partir de realização de experiências. 

Os alunos puderam assumir o papel de 
cientistas por um dia, de uma forma dinâmica, 
divertida e inovadora. Com as atividades de-
senvolvidas, foi possível promover nas crian-
ças o instinto de procurar respostas, de saber 
o porquê das coisas, através da realização de 
experiências.

Todos gostaram muito de experimentar as 
propriedades dos ímans, de sentir as forças 
magnéticas e de construir uma bússola, que le-
varam consigo de recordação. Ainda puderam 
observar como se movimentam as correntes da 
água quente e fria.

Estas experiências foram muito enriquece-
doras, pois é a partir da manipulação e obser-
vação direta que os alunos aprendem signifi-
cativamente e constroem o seu conhecimento.

Foi um dia muito produtivo e enriquecedor 
para os alunos, que certamente ficará nas suas 
memórias.

4.º ano da E.B. de Valdossos

No dia 4 de abril realizou-se, uma 
vez mais, a feirinha da Páscoa na Es-
cola de Valdossos, promovida pela 
Associação de Pais. Na nossa feiri-
nha havia produtos diversos, típicos 
da terra: pão quente, bola, pão doce, 
bolos, feijão, frangos, coelhos, patos, 
ovos, legumes, chouriços, peças de 
bijuteria doadas, peças de vestuário 
oferecidas pelas fábricas da terra, en-
tre outros.

Os alunos participaram ativa-
mente e com muito entusiasmo nes-
ta atividade, uma vez que puderam 
colocar-se no papel de feirantes, por 
um dia. 

O dinheiro angariado na feirinha 
será destinado a ajudar na comparti-
cipação das atividades a realizar no 
Dia Mundial da Criança e na Festa de 
Final de Ano.

25 de abril

O grupo de História promoveu um concurso deno-
minado “Jardins de Abril” como forma de homenage-
ar os 40 anos do dia 25 de Abril de 1974. Todo o agru-
pamento se envolveu na criação de cravos que foram 
expostos na escola sede. O resultado foi um jardim 
florido que revelou imaginação e criatividade:

Apresentamos uma pequena amostra dos cravos 
produzidos.
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Originaram uma revolução,
Cravos espalhados pelo chão, 
Liberdade passou a haver
E toda a gente deixou de sofrer.
                     

Hoje é um dia de alegria
É um dia de igualdade
É um dia de magia
Pois já temos liberdade

Em tempos que já lá vão
Nem coca-cola se bebia.
Olhem e imaginem bem,
A tristeza que não seria

José, n.º9, 6.ºB

Antes do 25 de abril,
Devia ser um sofrimento,
Não havia grandes direitos,
Nem liberdade de pensamento.

Ana Sousa, n.º1, 6.ºB

Luciana Fernandes, n.º 12, 6.ºB

Paulo Alexandre, n.º14, 6.ºB

A minha avó dizia
que naquele dia
o povo saltava
de alegria,
até parecia magia.

Tinha acabado a tortura
e começado a ternura
e que naquela cidade
já havia liberdade.
A grande revolução 
Que em Abril aconteceu

Alterou a nossa vida
E Portugal renasceu.

Agostinho Novais/Rui Pereira, 

6.ºF

Catarina Pereira /Cláudia Araújo/Flávia

 Pinheiro/Liliana Furtado (6.ºF)

As comemorações do 25 de abril na Biblioteca

Luís Moreira, n.º20, 6.ºE

Andreia/Hugo/António, 7.ºC

O 25 de abril chegou
Todos saíram à rua
Festejaram com um cravo
A corrida da ditadura.

O Estado Novo caiu
Deixando a população
Só com uma condição
Ter liberdade, amor e pão

Mais uma vez a Semana da Leitura teve a participação de todos os alunos do Agrupamento: a Biblioteca di-
namizou diferentes atividades de modo a que todos os alunos desenvolvessem o gosto pela leitura: concursos 
de leitura; de poesia e de ilustração; encontros com escritores; exposições de trabalhos; teatro de fantoches e 
um estendal de poesia, transformaram esta semana numa verdadeira festa do livro e da leitura.

Estendal de poesia

A Semana da Leitura trouxe consigo também a poe-
sia. A entrada da nossa a Biblioteca esteve muito colorida 
e poética com um pequeno estendal de poemas inspira-
dores, resultado de uma atividade  realizada pelos alunos 
das turmas do 5ºA e 5ºB, relacionada com a leitura da 
obra “O Rapaz de Bronze”. 

Participaram também os alunos do pré -escolar e do 
1º ciclo, com ilustrações muito imaginativas de alguns po-
emas de autores portugueses.

Este estendal despertou a curiosidade de todos os alu-
nos que se deliciaram a observar a criatividade dos mais 
pequenos. A qualidade dos trabalhos foi muito elogiada.

Estão todos de parabéns, pois empenharam-se viva-
mente nesta atividade.

J.I. de Barranhas - Beatriz Santos
E.B.1 / J.I. de Barranhas - João António Costa
J.I. de Lousado - Diana Filipa Pinto
E.B.1 / J.I. de Lousado - Adriana da Silva Oliveira
E.B. 1 n.º1 de Ribeirão - Marisol Carneiro Carlos
E.B. 1 Sapugal - Ana Margarida Gonçalves
E.B. 1 / J.I. de Valdossos - Jéssica Vieira Neves

Vencedores do Concurso 

“Ilustra um poema”

Os alunos do 7ºC leram a obra “ A Lua de Joana”, de Mº Tere-
sa Gonzalez, participaram num encontro com a escritora e produ-
ziram vários trabalhos de grupo sobre a obra.

Um dos trabalhos abordava a temática da droga e foi exposto 
na biblioteca. A exposição constou de vários painéis onde era ex-
plicado o envolvimento de Joana com o mundo da droga e suas 
consequências.

Os alunos fizeram um trabalho de pesquisa sobre esta temáti-
ca, tendo verificado que existem vários tipos de droga e que todas 
as classes são afetadas por este problema. Importante foi terem 
oportunidade de perceber que Joana era uma jovem da idade de-
les, inteligente e boa aluna, que por influência dos amigos acaba 
por se perder, vítima da droga.

Esta exposição estimulou a reflexão e a discussão sobre este 
assunto no ambiente escolar.

VIDA SIM, DROGA NÃO

E q u i p a  d a  B i b l i o t e c a
Neste dia em que

a liberdade nos contenta
todos se expressam
com grande satisfação.

Pela conquista
contra a época salazarista
todos têm direitos
nesta terra lusa que é Portugal.

Devemo-nos alegrar
por aqueles que se sacrificaram
para a Liberdade deixar
aos Portugueses do futuro!

                 Mariana Araújo, 6.ºG
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Dia 
Internacional 

da 
Floresta

E.B. 1 / J.I. DE SAPUGAL - FRADELOS

No dia 21 de março, 
a Associação de 

Pais da Escola de Sapu-
gal, em colaboração com 
os professores e a Junta 
de Freguesia de Fradelos, 
organizaram várias ativi-
dades e uma exposição, 
em virtude da comemora-
ção do Dia Internacional 
da Floresta.

Logo pela manhã, pais 
e alunos puderam visitar a 
escola, bem como a expo-
sição de trabalhos de to-
dos os alunos.

Toda a escola tinha va-
sos, flores, plantas e árvo-
res.

Viveu-se um ambiente 
primaveril e até a chuva 
não incomodou.

Os alunos plantaram 
árvores no jardim da es-
cola e, com a ajuda dos 
pais, apadrinharam várias 
plantas que ofereceram à 
escola.

A escola do Sapugal 
agradece à Junta de Fre-
guesia de Fradelos e à 
Associação de Pais esta 
iniciativa.

Aqui estão algumas fo-
tos deste dia tão divertido.

Simulacro na Escola de Valdossos

No dia 3 de abril, foi realizado um simulacro de incêndio 
na E.B. de Valdossos. Esta iniciativa decorreu em par-

ceria com os Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Famalicão 
e com a Junta de freguesia de Fradelos e permitiu aos alunos, 
professores e auxiliares, treinar os procedimentos de segurança 
a ter em conta em caso de incêndio. Simultaneamente, foi testa-
do o novo acesso à escola, um portão que permite a entrada de 
veículos no recinto escolar. 

Os alunos ficaram sensibilizados para uma possível situa-
ção de emergência e tiveram oportunidade de ser “bombeiros 
por um dia”: tocaram as sirenes, deitaram-se na maca, pegaram 
nas mangueiras e simularam o combate a um incêndio, devida-
mente protegidos. Foi um dia inesquecível para os alunos!

A E.B. de Valdossos agradece a todos os que tornaram 
possível esta atividade tão relevante, nomeadamente à Junta 
de Freguesia de Fradelos e aos Bombeiros Voluntários de Vila 
Nova de Famalicão.

Os autores Maria Isabel F. Azevedo e Alexandre Parafita 

na Escola de Valdossos

Para iniciar a Semana da 
Leitura, no dia 10 de mar-

ço, recebemos na nossa escola a 
escritora Maria Isabel Ferreira de 
Azevedo, autora do livro “Histó-
rias para ler ao luar”. A autora leu 
algumas histórias da sua obra e 
interagiu com as crianças, moti-
vando-as para a leitura. Também 
ofereceu alguns livros à escola.

No dia 17 de março, tivemos a 
visita de outro escritor: Alexandre 
Parafita, visitou a nossa escola 
para terminar a nossa aventura 
literária. Dialogou com os alunos 
sobre a importância da leitura no 
desenvolvimento das capacida-
des intelectuais. Referiu também 
o seu percurso profissional e o 
gosto pela escrita de histórias in-
fantis.

Os alunos mostraram grande 
entusiasmo pela presença dos 
escritores e interesse pela leitura 
das suas histórias.
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Nos últimos anos a bio-
tecnologia teve um desen-
volvimento notório, desde 
a biotecnologia molecular, 
microbiologia, entre outras 
áreas, tudo devido a orga-
nismos geneticamente mo-
dificados que sofrem mani-
pulação devido ao que os 
constitui.

A agricultura tradicional 
tem sofrido uma mudança 
enorme, para vender mais. 
Os agricultores têm muda-
do os genes que os cons-
titui para obterem plantas 
mais resistentes a pragas, 
que se desenvolvem mais 
rapidamente e que resis-
tem a climas chuvosos.

Já na produção animal, 
a engenharia genética é 
usada para que os animais 
nasçam com novas carac-
terísticas, com maior taxa 
de crescimento corporal, 
com mais resistência a do-
enças, entre outras, que 
lhes permitam obter um me-
lhor valor económico. Mas, 
é na medicina que, a par-
tir da descoberta do ADN 

e da sua estrutura  houve 
uma revolução gigantes-
ca, desde a realização de 
diagnósticos pré-natais 
que possibilitam a deteção 
de anomalias como o Sín-
drome de Down, vacinas 
e antibióticos, à clonagem 
terapêutica que traz a es-
perança de curar doenças 
como o Alzheimer, Parkin-
son, cancro (…) .

Mas nem tudo são van-
tagens. Os riscos dos or-
ganismos geneticamente 
modificados para a saúde 
humana implicam que ali-
mentos modificados cau-
sem resistência a certos 
antibióticos ou potenciam 
alergias. Espécies animais 
podem desaparecer, assim 
como impedir a utilização 
desta tecnologia por países 
menos desenvolvidos. Na 
clonagem pode acontecer 
o envelhecimento precoce, 
aparecimento de mal for-
mações e perda de varia-
bilidade da nossa espécie.

Até onde esta evolução 
nos poderá levar?

Genética, vantagens e riscos

          Isabel, n.º9, 9.ºA

A Genética é um ramo da biologia que estuda a 
forma como se transmitem as características heredi-
tárias. 

É um ramo da ciência que tem avançado, mas com 
alguns protestos. 

Vantagens da Genética:

- Recuperação de espécies em perigo;
- Resolução de problemas de infertilidade;
- Evitar a transmissão de doenças genéticas;
- Aumento da produção de alimentos com redução nos 

custos de produção;
- Produção de medicamentos, vacinas, entre outros;
- Combate à falta de órgãos para transplante;
- Diminuição da necessidade do uso de herbicidas;
- Produção de alimentos de maior qualidade nutricio-

nal; 
- Introdução de novas características não existentes 

no organismo em seu estado original;
- Cura e prevenção de vícios;
- Melhoria da saúde de toda a população.

Desvantagens da Genética:

- Aumento das alergias pela transferência de genes de 
uma espécie para a outra;

- Surgimento de novos e perigosos vírus;
- O conhecimento do ADN é muito limitado, e por isso 

só é conhecida uma percentagem deste, e é arriscado 
manipular o desconhecido.

Vantagens e desvantagens da aplicação 
da Genética

Ana Guimarães/Patrícia Silva, 9.ºA

Os conhecimentos de Genética são aplicados em 
diversas áreas, nomeadamente na produção de medi-
camentos, reconstituição dos tecidos e dos órgãos com 
base nas células embrionárias, no planeamento familiar 
através da fertilização in vitro, na produção de alimen-
tos, entre outras.

Mas, existe também algumas desvantagens, como 
por exemplo: podem surgir substâncias perigosas, ge-
radas de forma imprevisível; podem aparecer novos 
vírus; têm um elevado custo financeiro; e imaginemos 
que um cientista maluco decide usar os conhecimentos 
de Genética da forma que lhe apetece… seria horrível!

A Genética tem aspetos positivos, mas também re-
presenta um grande perigo para a humanidade.
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Aplicação da Genética

Carlos Cruz/João Portela/Jorge Damião, 9.ºC 

Os organismos geneticamente modificados e a sua relação com as populações 

Os organismos geneticamente modificados (OGM) 
são todos aqueles cujo material genético é manipulado de 
modo a favorecer alguma característica desejada. Muitas 
vezes confundem-se organismos geneticamente modifi-
cados com transgénicos, no entanto estes dois conceitos 
não são exatamente a mesma coisa.

Um OGM é, como já dissemos, um organismo cujo 
material genético foi manipulado, enquanto um transgé-
nico é um organismo em que no seu material genético foi 
introduzida uma parte do material genético de outro ser 
vivo. Por isso um transgénico é um organismo genetica-
mente modificado, mas um organismo geneticamente mo-
dificado pode não ser obrigatoriamente um transgénico.

Atualmente, já foram modificados geneticamente pro-
dutos do dia-a-dia como o algodão, a banana e o toma-
te. No caso do algodão foi-lhe introduzido um gene que o 
tornasse resistente a uma larva. Ao ser introduzido este 
gene pretendia-se, obviamente, a redução das perdas por 
ataque deste tipo de larvas, reduzindo-se assim a utiliza-
ção de pesticidas e herbicidas, utilizando-se apenas um 
herbicida biodegradável. No caso da banana, foi-lhe intro-
duzido um gene que permitisse a obtenção de um antigé-
nico que possa vir a ser utilizado como vacina oral contra 
a cólera. No caso do tomate, foi-lhe introduzido um gene 
da própria planta para reduzir a velocidade de amadureci-
mento deste fruto possibilitando a sua colheita numa fase 
mais avançada de amadurecimento (aumentando o sabor 
e a cor).

No entanto, os organismos geneticamente modifica-
dos não têm só vantagens porque, apesar de terem mais 
qualidade e maior produtividade, o que contribui para 
combater a fome no mundo, ou até terem mais validade, 

desrespeitam a tradição milenar da agricultura, ou seja, 
de semear ou plantar, e esperar que cresça sem pragas 
nem doenças, pois ao levar os produtos para laboratório 
e alterando-os geneticamente não estamos a respeitar a 
origem dos produtos, e a sua natureza. Além disso, os 
OGM podem causar resistências no nosso corpo a certos 
antibióticos ou potenciar em nós alergias. Mas também 
existem riscos para o ambiente, uma vez que, se se cruzar 
um OGM com uma espécie silvestre, podem surgir efeitos 
desconhecidos. Além disso, pode comportar também ris-
cos sociais, pois esta tecnologia pode causar dependên-
cia dos pequenos produtores às grandes multinacionais 
que, eventualmente, produzam sementes já modificadas 
geneticamente.

A engenharia genética tem vindo a fazer vários es-
tudos e trabalhos científicos, demonstrando avanços na 
manipulação de material genético de plantas e de outros 

seres vivos.                                                                                                                            
OGM é a sigla de Organismos Geneticamente Modi-

ficados, ou seja manipulados geneticamente, de modo a 
favorecer características desejadas como o sabor, a cor, 
o tamanho, ….

No conjunto destes organismos estão os alimentos 

transgénicos que fazem cada vez mais parte da nossa 
dieta alimentar, uma vez que estão inseridos na cadeia 
alimentar.

Existe, por isso, polémica sobre os OGM. Segundo o 
ponto de vista de alguns cientistas, existe a possibilidade 
de    RISCOS para a saúde humana, uma vez que utili-
zam fontes de substâncias que potenciam as alergias. Há 
também riscos ambientais - os insetos podem desenvol-
ver resistência a toxinas ou poderá ocorrer até o desapa-
recimento de insetos benéficos para a agricultura e são 
igualmente sensíveis os riscos sociais que podem implicar 
dependência dos pequenos agricultores a grandes multi-
nacionais produtoras de sementes. 

As Vantagens dos OMG são as seguintes: aumento 
da percentagem de nutrientes nos alimentos; resistên-
cia a doenças; plantas resistentes à falta de água. Para 
além dos dados avançados, podem acabar com a fome 
no mundo.

Alimentos transgénicos utilizados no dia-a-dia - Cere-
ais: trigo, centeio, arroz, feijão; Milho; Soja, Morangos…

OGM
Bruno, Diogo e Luís, 9.ºC
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No dia 19 de março, os alunos da E.B./J.I. de Lousado 
fizeram uma homenagem muito emotiva, sincera e genu-
ína aos seus pais. Num ambiente acolhedor, cada aluno 
partilhou aquilo de que o seu pai gosta e o que não gosta, 
terminado com a frase: “os olhos do meu pai dizem-me…”. 
No final, depois de cantarem a canção: “Adivinha o quanto 
gosto de ti”, de André Sardet, os pais foram presenteados 
com café e bolachas feitas pelos alunos na escola.  

Depois da apresentação, pais e filhos estavam emo-
cionados e felizes por demonstrarem o amor que sentem 
uns pelos outros. Os pais viram como os filhos sabem 
captar a sua essência e, no fim, todos sentimos a força 
dos laços que os unem.

DIA DO PAI

Na semana de 17 a 21 de mar-
ço, decorreu na E.B./J.I. de 

Lousado a Semana da Leitura, tendo 
como objetivo nuclear a motivação 
para a leitura e o reforço da sua impor-
tância para o sucesso educativo dos 
alunos. Neste sentido, pretendeu-se 
dinamizar ambientes em que a leitura 
e os livros estivessem presentes em 
toda a comunidade educativa.

No decorrer da semana da leitu-
ra, foram muitas as atividades que 
envolveram livros, leitores e leitura. 
Começamos com a receção de fami-
liares dos alunos para nos contarem 

histórias. Na 3.ª feira, toda a escola 
parou a sua atividade entre as 10:00 
e as 10:15 para ler. No dia 19, reci-
tamos poemas e homenageamos os 
pais dos alunos. 

Na 5.ª feira, com muito orgulho e 
satisfação, recebemos a visita do es-
critor António Mota, num ambiente 
muito agradável e informal. A visita 
começou com uma apresentação 
preparada pelos alunos do 1.º ano 
sobre uma das suas obras: “A galinha 
medrosa”. Perante uma plateia com 
cerca de 180 crianças, o escritor con-
seguiu criar entusiasmo e empatia 

com todos. António Mota, no seu jeito 
muito peculiar, respondeu às pergun-
tas feitas pelos alunos, contou algu-
mas histórias relacionadas com a sua 
vida, com o seu processo de escrita e 
aplaudiu o empenho e as atividades 
promovidas pelos alunos. No final, 
houve uma sessão de autógrafos.

A Semana da Leitura terminou 
com a apresentação do livro: “Pitan-
ga”, feita por uma das co-autoras 
do mesmo. Nesta apresentação, os 
alunos interagiram com uma das es-
critoras através de um teatro de fan-
toches. A história de ‘Pitanga’ - uma 

galinha que adquire hábitos de 
higiene oral e que, por isso, é 
brindada com dois dentinhos 
de cristal - tem uma mensagem 
não só para as crianças, mas 
também para os pais.

Além da história em si - 
magnificamente ilustrada por 
Andreia Terneiro -, o livro in-
cluiu uma lista de “dez man-
damentos para uns dentes 
saudáveis”, que não são mais 
do que dez regras que, se fo-
rem seguidas pelos mais pe-
quenos, vão garantir-lhes uma 
boca saudável no futuro. 

Foi uma semana que pro-
porcionou momentos culturais 
enriquecedores para toda a co-
munidade escolar, fomentan-
do o gosto não só pela leitura 
como também pela escrita. 

Semana da Leitura

E.B./J.I. de Lousado

Bombeiros de Fradelos em Valdossos

C O M  M O R A L É  M E S M O  R A D I C A L !

No dia 3 de maio, 
os alunos dos 6.º e 
7.º anos, inscritos 
na disciplina de 
EMRC, foram prati-
car desportos ra-
dicais para a praia 
fluvial de Adaúfe. 

O ambiente foi 
de alegria efusiva e 
convívio entre to-
dos e até o S.Pedro 
ajudou, presentean-
do-os com um MA-
RAVILHOSO DIA DE 
SOL!

Grupo de EMRC

Os bombeiros do pos-
to avançado de Frade-
los, a funcionar desde o 
dia 11 de janeiro, junto à 
sede da Junta de Fregue-
sia, almoçam diariamen-
te na cantina da E.B.1 de 
Valdossos e sempre que 
possível dão a conhecer 
o seu trabalho aos mais 
pequenos, dinamizando 
diversas atividades na 
hora de almoço, no re-
cinto escolar.

Esta iniciativa foi bem 
aceite por toda a comu-
nidade educativa, pois 
ajuda a desenvolver a so-
cialização de uma forma 
saudável e responsável.

IN LOCOIN LOCO
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Grupo de EMRC

No âmbito do Projeto Educação para a Saúde, os dentistas 
foram à E.B.1/ J.I. de Sapugal, no sentido de sensibilizar os alu-
nos para a importância de ter uma boa higiene oral.

HIGIENE ORAL

Uma boa higiene oral resulta numa boca que cheire bem e 
que pareça saudável. Isto quer dizer que:

1. os dentes estão limpos e sem restos alimentares;
2. as gengivas têm uma cor rosa pálida e não doem nem 

sangram quando escovámos ou usámos o fio dentário;
3. o mau hálito não é um problema constante.

Sensibilizados para esta problemática, os alunos elabo-
raram algumas quadras.

Os Alunos do 2.º ano da E.B.1 /J.I. de Sapugal - Fradelos

SORRISOS BRILHANTES

Um simples copo com água
  Uma escova e pasta

   Para lavar os dentes
   É o que me basta.

   Esfrega, esfrega, escova amiga
   Quero os dentes bem escovados
   Assim escovando eu consigo
  Não ter dentes cariados.

Devo comer poucos doces
Para ter dentes saudáveis
Frutas, legumes de todos
Carne e peixe variados.

Com os dentes bem branquinhos
Que lindo sorriso mostro
Gargalhadas e sorrisinhos
São só para quem eu gosto!

Na escola do Sapugal, freguesia de Frade-
los, há vários tipos de clubes onde os alunos, 
nos intervalos e recreios da manhã e da tarde, 
podem participar.

O clube de que eu mais gosto é o da Dan-
ça. A professora Marisa teve esta brilhante 
ideia por causa dos muitos dias de chuva que 
houve este inverno. Arranjou-nos um leitor 
de Cds e podemos ensaiar no polivalente. 

No fim de cada mês fazemos uma apresen-
tação da dança à escola.

É tão divertido!

Clube de Dança

Ana Beatriz, 4.º ano

IN LOCO PROJETOS
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PROJETOS

O organismo humano só é saudável se, a cada mo-
mento, todas as células do corpo estiveram nutridas, 
oxigenadas e mantidas limpas dos seus produtos de 
excreção e de corpos invasores que as perturbem. 
Isto só é possível graças ao funcionamento simultâ-
neo dos sistemas circulatório e respiratório que, em 
conjunto, formam o sistema cardiorrespiratório.

Comportamentos promotores da saúde do siste-
ma cardiorrespiratório:

• Ingerir alimentação saudável;
• Praticar exercício físico vigoroso regularmente;
• Evitar elevadores; 
• Andar mais a pé;
• Descer do autocarro algumas paragens antes do 

destino; 
• Inspirar pelas fossas nasais e expirar pela boca.

Talvez não saibas que:
• É mais importante exercitar-se durante mais tem-

po, ou cobrir uma distância maior, do que praticar 

um exercício com maior velocidade ou com mais 
força.

• Deves inspirar pelas fossas nasais, simulando o 
ato de cheirar uma flor e expirar pela boca, simu-
lando quando apagas uma vela.

Flash
• A área da superfície respiratória é comparável à 

área de um campo de voleibol: 9m x 18m = 162m2
• Tu possuis 96 000 Km de vasos sanguíneos.
• Um glóbulo vermelho pode dar a volta ao corpo 

humano em apenas 20 segundos.
• Durante um parto vaginal, a mulher perde, em 

média, 300 – 500 ml de sangue. Durante uma ce-
sariana, a mulher pode perder entre 750 -1000 ml 
de sangue.

• Houve um tempo em que se dizia que as pessoas 
da nobreza tinham “sangue azul”. Por isso, essas 
pessoas evitavam sair à rua e apanhar sol para se 
manterem pálidas, pois assim era possível ver as 
suas veias azuladas através da pele.

Sistema cardiorrespiratório
Grupo PES e Professores de Ciências Naturais – 3.º ciclo

  Quando se apresenta uma peça de teatro, o 
público apenas tem acesso a metade do espetáculo, 
porque há uma parte que fica atrás do pano, mas que 
nem por isso é menos valiosa ou menos espetacular.

 Pois é, caro leitor, esta parte a que apenas a equi-
pa do clube tem acesso é, verdade seja dita, extenu-
ante, mas ao mesmo tempo, deslumbrante, marcante 
e jamais se apagará da memória daqueles que nela 
tomaram parte. 

  É um corre - corre de gente para lá e para cá, car-
regando adereços para os devidos lugares, mais pa-
recendo um ser gigante cheio de braços que se movi-
menta, coordenadamente, na construção do cenário. 

É sentir que o corpo “perdeu” o peso e quase “le-

vanta voo”, porque a adrenalina é tanta que impul-
siona tudo e todos para a ação.

 É uma preocupação constante, da parte de todos 
os envolvidos, em verificar se está tudo a postos para 
o arranque das variadas cenas e se as inúmeras falas 
das personagens estão prontas a “disparar” na ponta 
da língua.

 É um cuidado especial em ajudar aqueles que 
stressam com mais facilidade e, por isso, necessitam 
de uma palavra de incentivo e de encorajamento.

É um espírito de equipa muito forte que se resu-
me naquela máxima “UM POR TODOS E TODOS POR 
UM”.

Vale a pena!

Clube “Duques e Cenas” Todos por um…

PROJETO

EMPREENDEDORISMO

NAS

ESCOLAS

A Administração da ERVAVE Os alunos do 8.ºA, orientados pelos professores Filomena Inês, António 
Matos e Vítor Mesquita, estão a participar no Projeto “Empreendedorismo 
nas Escolas”.  Este tem como objetivo a criação de uma empresa. Assim, este 
grupo idealizou uma empresa para produção e venda de ervas aromáticas 
- ERVAVE, que se encontra, atualmente, em fase de desenvolvimento e 
organização.

Em maio, a nossa empresa irá ser apresentada no evento Expo Empre-
sas, em local a definir. 

Foi criada uma página no facebook gerida pelos alunos, que pode ser 
visitada em facebook.com/ervaveribeirao.

PROJETOS

  No passado dia 1 de maio, pela sexta vez 
consecutiva, o Clube de Teatro deste Agrupa-
mento participou na Mostra de Teatro Escolar, 
no âmbito da Quinzena da Educação, promovi-
da pela Câmara Municipal de Famalicão.

  
Foi levada à cena a peça de Alice Vieira in-

titulada “Leandro, rei da Helíria”, que aborda o 
tema dos valores humanos.

  
Participaram nesta apresentação dezanove 

alunos: Alexandra Rodrigues, Ana Moreira, Ana 
Rodrigues e Ariana Costa do 9.ºB; Ana Pereira 
e Inês Rocha do 9.ºE; Margarida Silva do 7.ºB; 
Cláudia Araújo, Jéssica Rodrigues, Liane Silva 
e Liliana Furtado do 6.ºF; Bárbara Araújo, Diogo 
Ribeiro, Mariana Araújo, Maria João Azevedo, 
Maria Vale, Miguel Rocha do 6.ºG; Margarida 
Pereira e Mariana Carvalho do 5.ºE.

 
 A atuação, que durou cerca de 75 minutos, 

decorreu com ritmo e com muita energia. Todos 
os participantes se esmeraram, deram o seu 
melhor e disfrutaram aqueles momentos de ri-
balta. Prova disso era a alegria e o intenso bri-
lho que se notava nos olhos de cada um.

   
Para o sucesso deste trabalho, muito contri-

buiu o guarda-roupa, de época, elaborado pela 
assistente operacional Sandra Escudeiro, mem-
bro deste clube, que não se poupou a esforços 
para caprichar, ao máximo, a confeção dos di-
versos fatos. Desta forma, os “atores” tiveram 
mais facilidade em “vestir” as respetivas perso-
nagens.

  
Regista-se também a colaboração preciosa 

do Sr. Oliveira na produção de alguns adereços, 
a quem o clube muito agradece.

  
No final, o público aplaudiu efusivamente e 

o senhor vereador da Educação, Dr. Leonel Ro-
cha felicitou o grupo pela brilhante atuação, evi-
denciando um especial carinho pelo clube por 
ele criado há vinte anos atrás.

Clube “Duques e Cenas” na VI Mostra de Teatro Escolar 

de Vila Nova de Famalicão

A Professora - Lurdes Oliveira



32 33

PROJETOS

As experiências da turma RIB2C

Na aula de atividades experimentais, ob-
servei um encéfalo de porco. Aprendi 

que o encéfalo é constituído pelo cérebro, ce-
rebelo e bolbo raquidiano.

O aspeto do cérebro parece o miolo de uma 
noz. Tem uma superfície enrugada e de con-
sistência mole. O cérebro é composto por mi-
lhares de células nervosas – os neurónios. É 
fortemente irrigado por vasos sanguíneos que 
transportam o oxigénio e os nutrientes às célu-
las nervosas.

O cérebro humano divide-se em dois hemis-
férios: o esquerdo e o direito, separados por 
um sulco longitudinal. O lado direito do cérebro 
controla os movimentos do lado esquerdo do 
corpo e o do lado esquerdo controla os movi-
mentos do lado direito.

Gostei muito desta aula, pois nunca tinha 
visto nem mexido num encéfalo ao vivo e a aula 
terminou muito depressa.

O Encéfalo Escola Básica n.º 1 de Ribeirão - 4.ºC - Bruno Costa e Silva

Todas as quartas-feiras, temos aulas de Atividades 
Experimentais com a professora Maria de Jesus Sá.

As atividades que temos realizado nesta disciplina 
têm-nos deixado muito surpreendidos. E ficamos admira-
dos porque, aula após aula, as experiências que vamos 
fazendo deixam-nos de boca aberta!

Nesta aula, trabalhamos em grupo. Existem os grupos 
A, B, C e D, e já foram várias as atividades que realizá-
mos. Já vimos filmes relacionados com os micróbios, com 
a irrigação sanguínea, com os neurónios, e já fizemos ex-
periências onde pudemos observar o coração e os pul-
mões.

O que mais nos entusiasmou até agora foi ver como 
é um coração e os pulmões de um porco. Não imagináva-
mos que pudessem ser tão macios e tão diferentes daqui-
lo que estávamos à espera!

Quando fizemos a dissecação do coração, ficámos 
assustados e um bocado enojados. O coração era arre-
dondado e estava coberto de veias! A professora Jesus, 
nesta experiência, disse-nos que, se fecharmos o punho, 
ficamos a saber qual o tamanho do nosso coração.

Na experiência dos pulmões, com a ajuda de uma 
palhinha, soprámos para os pulmões do porco até eles 
encherem e depois metemo-los dentro de um recipiente 
com água e a professora disse que saberíamos se ele 
morreu afogado ou não. Se ficasse no fundo, o porco tinha 
morrido afogado, se flutuasse não tinha morrido afogado.

Está a ser muito divertido participar nas aulas de Ativi-
dades Experimentais! 

Escola Básica n.º1 de Ribeirão – Turma RIB2C

PROJETOS

Já é tradição na nossa Escola a Festa de Natal. 
Grande algazarra!! Manifestações de alegria !! O 

polivalente encheu-se de alunos, professores e assis-
tentes operacionais. Foi um dia animado aquele 17 de 
dezembro de 2013. 

Dramatizou-se a belíssima história “A caminho do 
Natal”, de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, com 
músicas de Inês Pupo e Gonçalo Prata. Contaram-se 
anedotas, interpretou-se a cantata de Natal do professor 
Nuno Rocha com flauta e voz. Cantaram-se canções em 
Espanhol. Foi um dia inesquecível!   

Com o intuito de o recordarmos, aqui vão algumas 
fotos.

FESTA DE NATAL NA ESCOLA  E JANEIRAS
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No dia 6 de janeiro, para 
lembrar as tradições, os 

alunos do Clube de Música can-
taram  uma canção dos Reis, em 
vários  locais da escola. 

Esta atividade é já muito co-
nhecida da nossa comunidade, é 
uma tradição muito antiga. Vem 
lembrar o nascimento de Jesus e 
a adoração feita pelos três Reis 
Magos. Serve  também para de-
sejar um Bom Ano a todos. 

Cantar os Reis
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S e m a n a  d a  I n c l u s ã o
Como todos puderam pre-

senciar, na semana de 17 a 21 
de março decorreu na Escola 
Básica de Ribeirão a “Sema-
na da Inclusão”, pelo 3.ºano 
consecutivo, organizada pelo 
grupo da Educação Especial 
(E.E).

Paralelamente à exposição 
de alguns trabalhos elaborados 
pelos alunos da E.E., desenvol-
veram-se várias atividades das 
quais destacamos: a “Feirinha 
das Artes”, onde se expuseram 
materiais elaborados artesa-
nalmente pelos nossos alunos 
(colares, pulseiras, velas, cin-
tos, caixinhas e sabonetes com 
a técnica de découpage, porta-
-moedas, flores e vasos…).

Para satisfação de todos, 
assistiu-se também ao teatro 
de fantoches musicado  “O Pa-
tinho Feio”, com texto original. 
Tal como previsto, o espetáculo 
foi apresentado em duas ses-
sões, uma na quarta-feira de 
tarde e outra na sexta de ma-
nhã. Assistiram os alunos dos 
1.º e 2.º ciclos e participaram 
ativamente.

Ainda na quarta-feira, dia 
20 de março, ao fim do dia, 
realizou-se o Workshop “Per-
turbações de leitura e escrita” 
promovido pela ACIP em par-
ceria com o Agrupamento de 
Escolas de Ribeirão. Desde já, 
agradece-se a todos os partici-
pantes e à ACIP pela dinamiza-
ção do referido Workshop.

O encerramento da “Sema-
na da Inclusão” culminou com 
a comemoração do “Dia da ár-
vore”. Para assinalar este dia e 
o início da primavera, plantou-
-se uma árvore na nossa horta 
biológica.  

 O Grupo de Educação Especial

EDUCAÇÃO ESPECIAL

   No dia 30 de abril, pelas 10 horas, no pequeno 
auditório da Casa das Artes, o grupo da Educação 
Especial apresentou dois trabalhos: “O vigarista 
ensaiado” e “Os quatro pés do trono”.

  Estiveram envolvidos sete alunos, quatro da 
Educação Especial (Joana Vilarinho, do 9.ºD; Sofia 
Carvalho do 8.ºC; Diana Mendes do 7.ºA; Mariana 
Pereira e Diogo Fernandes do 6º C) e três do Clube 
“Duques e Cenas” (Miguel Rocha do 6.ºG, António 
Pinto e Rúben Miguel Sousa do 5.ºD). Todos eles se 
empenharam e deram alegria à dramatização. 

  Desta forma, cumpriu-se, mais uma vez, o prin-
cipal objetivo desta jornada – a promoção da inclu-
são.

  Ano após ano, estes alunos “especiais” têm 
demonstrado mais confiança, mais segurança, 
maior à vontade perante o público, uma dicção 
mais cuidada e, sobretudo, mais facilidade em dis-
frutar destes momentos de fantasia no palco.  Tudo 
isto vem provar a força que o teatro tem no desen-
volvimento de competências sociais e na valoriza-
ção pessoal, constituindo, portanto, um projeto a 
dar continuidade.

“O vigarista ensaiado” 
e 

“Os quatro pés do trono”

    Terapia da Fala     
Terapeuta da Fala - Teresa Figueiredo

A profissão do Terapeuta da 
Fala é relativamente recente no 
nosso país, encontrando-se em 
expansão e desenvolvimento, quer 
em relação ao número de profis-
sionais, quer na sua prática pro-
fissional. Os primeiros técnicos 
desta área formaram-se em 1965 e 
atualmente existem onze escolas 
que lecionam o curso de Terapia 
da Fala em Portugal.

Para assinalar e divulgar o va-
lor desta profissão, celebrou-se no 
dia 6 de março o dia europeu do 
Terapeuta da Fala.

De acordo com a American Spe-
ech and Hearing Association são fun-
ções do Terapeuta da Fala na escola:

• Intervir com alunos com dificul-
dades na fala, linguagem, audição e 
deglutição ou relacionadas; 

• Promover o desenvolvimento e 
melhoria de competências comuni-
cativas funcionais para alunos com 
incapacidades de comunicação ou 
deglutição;

• Fornecer apoio ao contexto edu-
cativo em geral para alunos com difi-
culdades comunicativas, de forma a 
facilitar a sua participação, socializa-
ção e aprendizagem;

• Preparar os alunos para o su-
cesso académico e para as exigên-
cias comunicativas do trabalho, bem 
como diminuir as condições associa-
das às dificuldades de fala, lingua-
gem e/ou comunicação.

Na rede escolar pública, o Tera-
peuta da Fala pode exercer funções 
em Unidades de Apoio Especializado 
para a Educação a Alunos com Mul-
tideficiência e Surdocegueira Congé-
nita, Unidades de Ensino Estruturado 
para Alunos com Perturbações do 
Espetro do Autismo e Escolas de Re-
ferência para a Educação Bilingue de 
Alunos Surdos, bem como no apoio a 
outros alunos com necessidades de 
apoio na área.

No Agrupamento de Escolas de 
Ribeirão existe uma Unidade de Mul-
tideficiência, cujos alunos são apoia-
dos em Terapia da Fala. 

“Parabéns a todos os Terapeutas 
da Fala pelas diferentes formas de fa-
zer o mundo comunicar.”
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 Dia de S. Valentim

Biblioteca desafia alunos 
a criarem poesia nas redes sociais

A biblioteca criou um evento na sua página do fa-
cebook para o concurso de frases românticas cha-
mado "Pensamentos de amor".

Foi pedido aos alunos que se inspirassem e par-
ticipassem com uma frase expressiva sobre a pes-
soa amada. Os alunos aderiiram em grande número, 
pois as redes sociais são uma ferramenta da Web 
que os fascina. 

Esta foi a forma que a Biblioteca encontrou para 
celebrar o Dia de S.Valentim, estimulando nos alu-
nos o gosto pela poesia e pela utilização inteligente 
das redes sociais.

Quero que percebas,
que posso ser complicado, 
mas só não estou preparado.

Quero ser delicado,
pois não posso ir por outro lado.
Eu só quero ser teu amigo,
sem nada a temer.
Porque apenas te vejo de uma forma
e sei que um dia hás de perceber!

Não sou doutor,
muito menos de amor.
Não compreendo as raparigas,
por isso faço figas

para que o que eu disser,
não te deixe abalada.
Sempre que tento resolver,
tu fazes-te de difícil.
Esse é o meu perceber.
Conversar é a melhor maneira
de tudo resolver.

No fim e para terminar
digo que amar,
não é nada de especial,
pois a amizade
É em tudo igual.

Rui Teixeira, n.º24, 6.ºC

Dia de S. Valentim – 14 de fevereiro de 2014
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Namorar não é apenas beijar,
mas sim gostar
de alguém especial
que é uma coisa completamente normal.
O que eu sinto por ti
É bem forte! É bem ativo!
Mas não perguntes o porquê.
Porque eu não sei bem o motivo.
Mas deixemos o tempo passar…
O tempo passa e acredito,
que esse dia irá chegar.
És mais do que um melhor amigo.
És tudo para mim
e espero que nunca sejamos inimigos
e possamos ter um belo Fim.

Namorar é como decorar:
um longo caminho,
que dará até ao Minho.
Um namorado é ter um belo amigo,
que nos dá sempre carinho.
Quando estou à tua beira,
nem consigo respirar,
parece que o meu coração vai rebentar.
Tu és o rei do futebol,
mão percebes o amor.
Jogas, faça chuva ou sol,
e causas-me muita dor.

 Diana Honcharuck, n.º8, 6.ºC

Para alguém especial no  DIA DOS NAMORADOS

Atividades desenvolvidas na Unidade de Multideficiênciada 

na Escola Básica 1 de Sabugal - Fradelos

Ao longo deste período, a Unidade de Apoio Especializado à Multideficiência desenvolveu diversas ativi-
dades, existindo sempre uma cooperação mútua entre as professoras de Educação Especial, as terapeutas e 
as auxiliares educativas .

É essencial  existir um trabalho de equipa coeso entre todos os profissionais de Educação, para que haja 
progresso na aprendizagem dos nossos alunos, tendo sido este o lema constante desta unidade.

Comemorou-se, no dia 
6 de março, o Dia Europeu 
da Terapia da Fala, sensi-

bilizando-se  a comunidade 
escolar para a importância 

deste acontecimento. 
A nossa Terapeuta da 

Fala, Teresa Figueiredo, 
divulgou informação acer-

ca deste acontecimento, 
tendo sido colocado na 

sala da unidade um cartaz 
alusivo a este dia .As Professoras - Arnaldina Martins e Célia Costa

b) Comemoração do dia de S. Valentim
Em fevereiro, o tema abordado foram os afetos. Os 

alunos pintaram desenhos alusivos ao tema do dia de 
S.Valentim na sala de aula e pintaram corações com men-
sagens direcionadas para os pais.

c) Atividade de Carnaval 
Na época do carnaval, os alunos pintaram desenhos 

de máscaras, que posteriormente foram recortadas e 
plastificadas pelas auxiliares, além de pintarem desenhos 
alusivos ao tema. 

d) Comemoração do dia Europeu da Terapia 
da Fala

Atividades desenvolvidas pelas Professoras de Edu-
cação Especial:

a) Atividade de desenvolvimento sensorial 
com digitinta, espuma de barbear e açúcar - 28 
de janeiro

Nesta atividade, estiveram envolvidos no trabalho, 
para além dos alunos, as terapeutas, as professoras e au-
xiliares de ação educativa. 

O resultado final foi a execução de cartazes com im-
pressão das mãos dos alunos.

EDUCAÇÃO ESPECIAL TEMA AGLUTINADOR
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Vilarinho das Cambas é uma terra de lendas e tradições.
Uma dessas lendas é a da Moura e a Velhinha, que aqui apresento.
Conta-se que, num determinado lugar, ao entardecer, uma moura 

encantada saía de um penedo para pedir lume e azeite a uma velhinha 
e que, ao regressar, se fechava para não ser mais vista até à próxima 
saída misteriosa. 

Esta lenda tem a ver com a expulsão dos mouros da Península Ibéri-
ca uma vez que, alguns deles, detentores de poderes mágicos, na pres-
sa da fuga, deixavam para trás as suas jovens filhas disfarçadas pelo 
encantamento, bem como tesouros escondidos, acreditando que,  um  
dia  viriam buscá-las. Como nem todos regressaram, ficaram algumas 
mouras presas ao seu encantamento para povoarem de mistério muitos 
lugares como: recantos de ribeiras rodeadas de árvores frondosas, ruí-
nas antigas, ou penedias perdidas em sítios ermos ou escarpados e de 
difícil acesso.

No lugar que atualmente é chamado Penedo da Moura, pode ver-
-se um penedo com uma fenda por onde ela saía e entrava, enquanto a 
velhinha lhe estendia a mão com uma almotolia cheia de azeite.

João Dinis, 5.ºD

Lenda da Moura e a Velhinha

    Perto da Igreja de Vilarinho das Cambas, existe uma estátua de 
S. João e, ao lado, um lago que as pessoas da aldeia chamam “poça” – 
local com água, simbolizando o Rio Jordão (rio em que S. João batizou 
Jesus). Aí, é colocada, todos os anos, uma estrutura de madeira para se 
poder atravessar o dito “charco”.

   Um cortejo percorre as ruas da aldeia, tendo como principal atra-
ção o “Carro das Heras” que é enfeitado com imensas heras, é puxado 
por bois e  é dirigido por mulheres trajadas à minhota. Em cima do carro, 
vão figurantes com trajes de pastor e de S. João Batista, um cordeiro e 
outros que fazem uma encenação, contando assim a vida daquele santo

   Esta tradição tem características únicas e tem atraído, ao longo 
dos anos, muitos visitantes a esta terra. 

Ana Campos, 5.ºD

Uma tradição muito conhecida da nossa 
terra - Fradelos - é o desfile de Carnaval.

Desfilam carros enfeitados e muitas 
pessoas mascaradas, perante uma tribuna, 
onde se encontra um júri. Pode-se concorrer 
em grupo ou individualmente. No fim, o júri 
decide e entrega os prémios aos melhores 
concorrentes.

À noite, para terminar esta festa, as pes-
soas juntam-se para verem os galheiros a 
arder. O galheiro é uma árvore esguia ergui-
da numa praça principal. É decorado em for-
ma de cone, rodeado de silvas, mato e lenha 
da poda e no topo é colocado um boneco 
de farrapos. Simboliza o fim do Carnaval e o 
início da Quaresma.

Algumas LENDAS e TRADIÇÕES na nossa terra

Queima dos galheiros
Fradelos

Ana Moreira, Margarida Xavier, Mariana Costa e Rute Costa,,5.ºC

“O carro das Heras” em Vilarinho das Cambas 

TEMA AGLUTINADOR

À noite todos os gatos são pardos.
Água mole em pedra dura, tanto dá até que fura.
Antes tarde do que nunca.
Aqui se faz, aqui se paga.
Cada macaco no seu galho.
Cão que ladra não morde.
Cautela nunca é demais.
Grão a grão, enche a galinha o papo.
Depois da tormenta, vem a bonança.
Diz-me com quem andas e eu digo-te quem tu és.
É melhor prevenir que remediar.
Quem desdenha quer comprar.
Quem não tem cão caça com gato.
Quem tem boca vai a Roma.
Se cair, do chão não passa.
Quem semeia ventos, colhe tempestades.
Quem tem pressa come cru.
Deus ajuda quem cedo madruga.
Devagar se vai ao longe.
Falar é fácil, fazer é que é difícil.
Quem espera sempre alcança.

     DITOS DA MINHA AVÓ

Beatriz Oliveira, 2.º ano da E.B.1 de Sapugal

 Camilo Castelo Branco, nas “Novelas do 
Minho”, do século XIX, fala-nos da Terra Negra 
(atualmente conhecida como o lugar do Senhor 
dos Perdões, em Ribeirão) e de uma quadrilha de 
salteadores. 

    Lenda ou realidade, o certo é que se fala na 
existência de uma estalagem onde os hóspedes 
eram atraídos, roubados, assassinados e atira-
dos a um poço. Conta-se também que os saltea-
dores se reuniam na taberna ao domingo, à hora 
da missa, para escolherem a  vítima seguinte.

   O oratório do Senhor dos Perdões terá sido 
mandado construir por um viajante que escapou 
à violência dos salteadores. Mais tarde, já no iní-
cio do século XX, um ribeirense regressado do 
Brasil, mandou construir um lindo santuário ro-
deado por um agradável lugar de oração, onde se 
realiza, anualmente, uma romaria em Agosto, co-
nhecida como  “Festa do Senhor dos Perdões”.

Lenda ou realidade…

João Campos, 5.ºD
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CARNAVAL

Carnaval é tempo de 
encontro com as tradi-
ções, tempo de festa e de 
alegria. 

No dia 28 de fevereiro, 
crianças e adultos fan-
tasiaram-se a seu gos-
to, tendo-se realizado no 
polivalente da E.B.1./ J.I. 
de Barranhas um desfile 
com todas as crianças do 
Pré- Escolar e do 1.º Ciclo 
da freguesia de Vilarinho 
das Cambas. 

A escola foi invadida 
pela magia das fadas, 
pela alegria das prince-
sas, pelas brincadeiras 
dos palhaços e pela di-
versão das mais diversas 
personagens do imaginá-
rio infantil. O dia foi dedi-
cado à folia e às fantasias 
das crianças. No final da 
festa, foram divulgados 
os nomes dos vencedo-
res do concurso e houve 
uma cerimónia de entre-
ga de prémios aos reis 
do Carnaval e prémios de 
participação ao restante 
grupo de crianças. 

É de salientar que nes-
te dia reinou a boa dispo-
sição, onde as crianças 
se sentiram felizes, pois 
tiveram a oportunidade 
de participar numas das 
tradições mais divertidas 
da nossa Terra. 

TEMA AGLUTINADOR

E.B.1 / J.I. de Barranhas

TEMA AGLUTINADOR

A arte de contar histórias

J.I. de Valdossos

A arte de contar histórias 
é uma tradição muito anti-
ga… A tradição de contar 
histórias é um hábito que 
tem acompanhado a evo-
lução do Homem. Ao longo 
dos tempos, as pessoas 
costumavam reunir-se, ao 
final do dia, para escutar a 
narração de acontecimen-
tos e transmitir conhecimen-
tos. Quem contava uma his-
tória fazia-o, tendo em conta 
os gostos do público que o 
escutava, prendendo-lhes a 
atenção através dos gestos 
e da sonoridade das suas 
palavras. Criava-se assim 
um prazer recíproco, uma 
teia entre o contador de his-
tórias e quem o escutava. 

O conto tradicional é um “caldo” de ingredientes variados que foram sendo adicionados no decorrer dos 
tempos. Cada ingrediente reflete a emoção, os usos, costumes, medos, sonhos, imaginação das épocas 
que se foram sucedendo. Os contos maravilhosos que agora são contados às crianças têm a sua raiz nes-
sas épocas distantes…. As opiniões dividem-se sobre os possíveis benefícios destes contos serem indi-
cados para o público infantil. É Bruno Bettelheim (psicólogo) que vem demonstrar a importância que estes 

contos têm para as crianças, pois ensinam-lhes a 
enfrentar problemas de crescimento e a ultrapas-
sar dependências. As crianças, intuitivamente, 
compreendem a mensagem implícita nos contos 
e isso vai contribuir para a aquisição de certas 
aprendizagens, para um melhor relacionamento 
com os outros e principalmente para uma melhor 
perceção do significado da vida.

Mas, como tudo evolui, o livro é agora o supor-
te material do conto, embora o papel de contador 
de histórias esteja de novo a ganhar evidência.O 
importante é recriar, reinventar, renovar a tradição 
de contar histórias, proporcionando nas escolas/
bibliotecas momentos de partilha, de criação de 
bons hábitos de narração, leitura, animação de 
textos com todos os membros da comunidade 
educativa. Esta dinâmica irá proporcionar um es-
treitamento de laços, através da proximidade que 
se cria, pela magia que se vai tecendo à medida 
que todos se envolvem e se deixam enredar pela 
voz de quem narra. Assim, quanto mais propor-
cionarmos no dia a dia do Jardim de Infância es-
tas experiências, cada vez mais contribuiremos 
para formar crianças que gostem de ler e vejam 
no livro, na leitura e na literatura uma fonte de 
arte e prazer.



42 43

A Escola de Valdossos está de parabéns pelo 
1.º prémio obtido no XVII Desfile de Carnaval 
KOKLUS, realizado a 3 de março, na freguesia 

de Fradelos. Nem a chuva nem o mau tempo 
conseguiram afastar os pequenos e grandes 

foliões que desfilaram entusiasticamente 
pelas ruas da localidade. O tema escolhido foi 
“Rio Ave – recor-
dar é viver“, pelo 
que as professo-

ras, assistentes 
operacionais e 
encarregados 

de educação da 
EB1 de Valdossos 
participaram na 
“construção” de 
um barco muito 

especial decorado 
com valores alu-
sivos à Educação 
e ao Património 
Cultural de Fradelos – o Barco da Aprendiza-

gem. Aqui, as crianças puderam desfilar vesti-
das a rigor com as suas lindas roupas de pesca-

dores e peixeiras, com as canastras à cabeça.
A alegria e satisfação sentidas pelos partici-

pantes foram coletivas e, no final, todos os in-
tervenientes viram o seu empenho e dedicação 

recompensados, com a atribuição do 1.º lugar, 
entre tantos outros participantes.

1.º prémio para o “grupo” da Escola de Valdossos

E.B.1 de Valdossos

TEMA AGLUTINADOR

Ouvir e contar: a história vai começar!

Toda a gente conta histórias. De uma maneira ou de 
outra, contar histórias faz parte do nosso dia a dia. E as 
histórias tradicionais fazem parte do nosso imaginário co-
letivo.

Antigamente, o livro e a leitura não chegavam à maio-
ria das pessoas. O ”livro oral”, a história que passa de 
“boca em boca” era o sistema de transmissão e conserva-
ção de culturas, tradições e histórias que, de outra forma, 
não teriam chegado até nós.

Mais importante ainda é o ritual da partilha, da reunião 
familiar onde se fortalecem os laços de afeto e respeito 
mútuos entre quem conta e quem se senta na disposição 
de ouvir.

As histórias tradicionais são a prova de que a nossa 
memória é capaz de fazer perpetuar tudo. Mas a memória 
também é um músculo que precisa ser trabalhado, sob 
pena de tornar as imagens do passado desfocadas e o 
presente flácido.

Assistente Operacional - Sandra Escudeiro

CARNAVAL NO COMBOIO ANIMA CARNAVAL EM LOUSADO

No dia 28 de fevereiro, a E.B./J.I. de Lou-
sado, a associação Mundos de Vida e a Forave 
colaboraram com o Museu Nacional Ferroviário 
- Núcleo de Lousado - numa iniciativa conjunta 
intitulada: “Carnaval no Comboio”, com a parce-
ria da Junta de Freguesia e do Grupo de Artes e 
Ofícios de Lousado. 

Esta atividade começou com um desfile 
muito alegre e animado pelas ruas do centro de 
Lousado que estavam repletas de público. Os 
alunos foram trajados de acordo com as profis-
sões ligadas à ferrovia (maquinistas, revisores, 
chefes da estação, fogueiros…) e em conformi-
dade com os possíveis passageiros da época, 
retratando o povo e a nobreza. O cortejo, que 
contou com a presença de crianças, adolescen-
tes, jovens, adultos e idosos, foi abrilhantado 
por uma locomotiva construída pela Associação 
de Pais de Lousado. No final, seguiu-se uma re-
criação histórica no museu e um teatro de fan-
toches protagonizados pelos alunos da Escola 
Básica de Lousado e da Forave. 

Esta foi uma grande iniciativa que envolveu 
a parceria de várias instituições do meio, num 
trabalho colaborativo que em muito contribuiu 
para o sucesso da mesma. 

BOAS 
FÉRIAS!

E.B./J.I. de Lousado

TEMA AGLUTINADOR
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No carnaval, desfilámos 
pelas ruas de Fradelos, com 
os meninos do Jardim de In-
fância.

Íamos todos mascarados, 
cada um a seu gosto. Cantá-
mos, assobiámos e batemos 
palmas, ao longo de todo o 
percurso. Atirámos serpen-
tinas e confetis. Até fizemos 
parar o trânsito!

Quando chegámos à es-
cola, cantámos e dançámos 
ao som de músicas alusivas à 
época carnavalesca.

Foi uma grande anima-
ção!...

O NOSSO DESFILE DE CARNAVAL
Os alunos da E.B.1 / J.I. de Sapugal - Fradelos

Na nossa escola é tradição o Jardim 
de Infância da E.B.1 do Sapugal feste-
jar a desfolhada em setembro.

É muito divertido procurar entre as 
espigas o Milho Rei. Quem encontrar o 
Milho Rei, espiga de cor vermelha, tem 
direito a dar beijinhos a toda a gente!

João Ricardo, 4.º ano

É tradição a 
FESTA DO MAGUSTO 
na E.B. 1 do Sapugal. 
Assamos castanhos 
e cantamos à roda 

de uma enorme fogueira.

Vítor , 4.º ano

  A minha terra é Ribeirão e perten-
ce à região do Norte, sub-região do 
Ave, do distrito de Braga, do conce-
lho de Vila Nova de Famalicão. Nela 
existem muitas tradições e costumes 
e eu vou dar algumas a conhecer.

  As mercearias tinham todos os 
tipos de produtos, eram muito impor-
tantes, pois não havia as grandes su-
perfícies (os hipermercados). Sem as 
mercearias, as pessoas só se podiam 
alimentar com os produtos cultivados 
por si próprias.

 Nesse comércio de proximidade, 
existia a tradição do fiado, em que só 
se pagavam as compras quando havia 
possibilidades ou no final do mês.

 Existiam moinhos/azenhas onde se 
moía o milho para o fabrico do pão, 
para a própria alimentação. Era dali 
que saíam muitas fornadas de farinha 
moída para se cozer o pão em casa 

e com ele alimentar muitas famí-

lias de antigamente com o chamado 
pão caseiro que durava oito dias até 
ser feita nova fornada.

 Era também um costume ver-se o 
vinho em pipas e vender-se em cima 
de carroças biscoitos, rebuçados, 
pães, figos e outros produtos. 

Ricardo Costa, 5.ºC
Algumas tradições de Ribeirão

Dia dos enganos 
Cumprindo a tradição do “Dia dos Enganos”, 
a Associação de Pais afixou na escola 
o aviso que se segue:
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E.B.1./.J.I. de Sapugal - Fradelos

TEMA AGLUTINADOR
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PRODUÇÃO ESCRITA

Aqui vão algumas rimas sobre os meninos da minha 
turma.

A aluna número um é a Ana Beatriz, que tem um gran-
de nariz e gostava de ser atriz.

 A aluna úmero dois, a Margarida mora numa avenida. 
Ela gosta do Arrábida e de estar na Antártida.

A aluna número três, a Rita, é muito amiga da Anita, 
come todos os dias um jesuíta e está sempre com a mão 
na marmita.

A aluna número quatro é a Bruna, ela ganha uma for-
tuna e está sempre junto da sua coluna.

O Daniel adora a equipa do Penafiel, é muito amigo do 
Gabriel, e é muito fiel.

A Daniela é irmã da Gabriela e come todos os dias 
uma moela.

A Diana adora estar com a Cristiana e a Juliana, que 
adoram a cidade de Viana.

O Diogo Matos adora catos, anda sempre a duzentos, 
mas depois acaba com ferimentos.

O Dioguinho é muito pequeninho e adora tocar no seu 
cavaquinho.

O Eduardo adora o Bernardo, mas tenham cuidado, 
que ele parece um petardo.

O Gabriel é fiel como o Daniel, e gosta muito de papel.
O Fábio é um sábio, mas anda sempre com o astro-

lábio.
O Ismael é de Israel, como o Rafael.
A Jéssica não gosta de matemática, mas é simpática 

e sabe a gramática.
A Maria tem uma perfumaria, mas às vezes avaria de 

tanta gritaria.
A Mariana gosta de comer banana e de apanhar a 

Ana.
O Leiras tem boas maneiras, não faz asneiras e sabe 

cantar as Janeiras.
O Paulo é minúsculo e tem pouco músculo.
O Ricardo adora o Leopardo, mas detesta estar ca-

lado.
O Rodrigo é bom amigo, mas é um perigo quando lhe 

mexem no umbigo.
O Rúben Fernando é Brando, pois passa a vida des-

cansando.
O Rúben Ribeiro é escuteiro, é solteiro e gosta de an-

dar no cruzeiro.
O Rui Teixeira só diz baboseira e era bom para vender 

na feira.
A Sandra Mota é uma anedota! Corre atrás da bolota 

e dá uma cambalhota.
A Sandra Maria gosta de doçaria, por isso é que nunca 

sai da padaria.
O Tiago Coelho queixa-se sempre do joelho, por isso  

fica sempre vermelho.
O Vítor está sempre em frente ao monitor, ainda vai 

sair daqui compositor.
Finalmente,  Acabamos !! Ah!! Já me esquecia! Falta 

uma pessoa muito importante, que é a professora Gisela, 
não nos podemos esquecer.

Aqui vai !!!!!!!
A Professora Gisela adora arroz de cabidela e corre 

como uma Gazela.

Rodrigo Gomes, n.º21, 6.ºC

A minha turma

PRODUÇÃO ESCRITA

Ter um amigo é…

Cláudia Araújo, 6.ºF   

Ter um amigo
Ter um amigo é ter
alguém com quem contar,
alguém com quem partilhar,
alguém com quem poder desabafar,
ALGUÉM espetacular!
Sem um amigo
Não se consegue voar!

Gostava tanto de um ser,
Da lua poder varrer,
As estrelas, tantas, sem fim!
O brilho delas guardar,
Colocá-las no lugar.
Que mais precioso há em mim?
Apanhá-las com a mão,
Guardar o brilho que emanam
Dentro do meu coração.
E se,
Limpador de estrelas,
Pudesse eu ser,
Convidava uma a uma,
P´ra se juntarem numa dança…
E entre tanto, tanto brilho,
Feliz, alegre e cantando,
Eu voltaria a ser criança...

Sandra Costa

Escola Básica  n.º1 de Ribeirão – turma RIB2C

Limpador de estrelas

 Adriana Oliveira, 6.ºF

Ter um amigo é
ter sol num dia de tempestade
ter alguém para desabafar 
quando me dizem uma maldade 
alguém a quem posso dizer 
sempre a verdade
alguém que, quando eu caio,
me levanta; 
que, quando tenho frio,
me dá uma manta;
que me leva ao hospital,
se me doer a garganta.
Um amigo é quem me protege
quando estou em perigo;
é quem me atende quando lhe ligo;
é a pessoa que está sempre comigo.
Se não tivesse
um amigo, eu seria
um cavalo sem conseguir cavalgar,
um gato sem o seu miar, 
mas agora, 
tenho a certeza de uma coisa…
ter um amigo é…
…espetacular !

Amigo
Se eu tivesse asas
Sem ti as perdia.
Mas contigo
Tudo corre bem!
Até parece
Magia!

Ter um amigo é                                                                                                                                    
como ter um                                                                                                                                          
porto de abrigo                                                                                                                                 
que nos  ajuda                                                                                                                                        
a ultrapassar os problemas,                                                                                                                     
e nos guarda os segredos                                                                                                                                
sem pedir algo em troca.                                                                                                                                          
Se não tivermos amigos                                                                                                                              
não somos ninguém.                                                                                                                                

Ter um amigo é …
ser feliz,
ter uma pessoa 
em quem acreditar 
e não estar preocupado
com os problemas 
Porque um amigo pode realmente
AJUDAR !                                                                            

Ana Cardoso, 6.ºF

Filipa Moreira, 6.ºF

João Carvalho, 6.ºF
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Há muito muito tempo
estava uma bela donzela
presa no topo da torre
à espera de alguém especial.
Avistou um formoso capitão
seguido de um pequeno exército
com um pequeno furão
irrequieto, correndo em sua mão.

- Diz-me, meu belo guerreiro,
se não me podeis libertar
deste pequeno, sujo
e horrível lugar.

- E que recompensa me dais
se eu vos libertar
deste tremendo lugar?

- Dou-te o meu castelo
para que possas nele repousar.

- Vosso castelo não quero

que vos custou a construir.
- Se não quereis o meu castelo,
minhas naus vos posso dar
para nelas navegar.

- Não quero vossas naus 
porque são do vosso povo
que nelas gosta de navegar 
e também de guerrear.
 
- Mas são o que me resta
desde que meu pai partiu
para uma imensa sesta.
E meu príncipe desapareceu
guerreando em Terra Santa.

-  Ai meu belo príncipe
finalmente te encontrei.
Anda para aqui soltar-me
para rapidamente em meu castelo
a tua chegada comemorar. 

    António Gabriel, 6.ºA

A Bela Donzela

Na linha daquele mar
Qual caravela desgovernada
Atracou com tal suavidade
Que deixou a Bela Infanta encantada.
Bela infanta radiante
Ao capitão quis perguntar
Se tinha visto seu marido
Que no mar andava a vaguear.

Com marido tão prendado
A infanta não se fez rogar
O capitão logo entendeu
Que daquele homem já ouviu falar.
Qual herói valente
Que à morte se entregou.

- Dona Infanta, estais viúva.
Foi assim que o capitão falou.

Bela Infanta sentiu-se perdida
Com três filhas para criar
Ela daria recompensas
A quem o pudesse encontrar.

Ofereceu oiro e prata
E três moinhos de encantar
Mas o capitão não se rendeu
E nem com as três filhas quis ficar.

O capitão era manhoso
E de olho gordo estava a ficar
Pois era nas águas da Bela Infanta 
Que ele queria navegar.

- Ai, meu capitão guloso 
Que em meus cabelos queres embalar,
Então, vai dar uma volta
Que contigo não quero ficar.

- Minha Bela Infanta, não estás a perceber
Quem eu sou na verdade
Não sabes o que estás a perder.
Vê este anel que antes de partir me ofereceste.
- Meus favos precisam do teu mel
E minha noite precisa do teu luar
Rebento de saudades de ti, meu marido,
Agora vem comigo as mágoas apagar.                 

A Bela Infanta
              Miguel Oliveira, 6.ºA

PRODUÇÃO ESCRITA
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Bem, pode dizer-se que esta 
não é a melhor turma do sex-

to ano, mas é a melhor turma que já 
tive, mesmo apesar das confusões, 
conflitos e desordens, que já acon-
teceram. Pois… ninguém é perfeito, 
nem ninguém é imperfeito. Cada um 
é como é.

Então, como o mês de fevereiro 
é o mês do amor e da amizade, nada 
melhor do que dizer o que sinto por 
cada menino da minha turma. Co-
meçamos pela Beatriz,… divertida, 
amiga, inteligente, bonita e um pouco 
chata. Seguinte, Margarida,… alta, 
inteligente, amiga, e organizada Rita, 
a comandante das raparigas, acho 
que é amiga, inteligente, organizada, 
estudiosa, divertida e bonita. A Bruna 
é a minha companheira de mesa, ela 
é muito paciente, pois atura-me sem-
pre. É amiga, divertida e de estatura 
muito baixa.

Acho que será melhor passar à 
frente, pois as linhas do meu caderno 
vão acabar mas não faz mal… Reto-
memos então, o que tem mais estilo, 
Diogo Matos é inteligente, divertido, 

amigo, simpático, mas desorganiza-
do e muito conversador. Passemos 
à frente, porque já gastei mais cinco 
linhas. A Diana, com o seu apelido 
Honcharuck. Ela é a subcomandante 
das raparigas, a estrangeira da turma, 
simpática, amiga, inteligente, con-
quistadora de amizades, é divertida e 
bonita. Chegamos ao Fábio Silva, o 
mais desobediente da turma, o mais 
conversador e o mais intrometido.

Agora, Rúben Filipe, o mais as-
neirento da turma e acabo por aqui, 
pois não tenho mais palavras para o 
descrever. De seguida, o Tiago co-
nhecido por coelho, o mais extroverti-
do da turma, bom amigo, é quem tem 
mais autoconfiança. A Sandra Mota, 
apesar de não falar muito com ela, sei 
que é tímida, organizada, amiga, cal-
ma, e a mais paciente, que já alguma 
vez conheci.

Guardei os melhores para o fim.
Começo pelo Rodrigo, o “chato”, 

o divertido, um dos mais bonitões da 
turma, o rapaz com melhor feitio, que 
alguma vez vi.

Atenção, Ricardo Machado, o fu-

turo talhante, em quem tenho mais 
confiança para escolher as melho-
res carnes, amigo, super inteligente, 
o cientista, o divertido, o que mais e 
melhor representou a nossa turma.

Por fim, o nosso delegado da 
turma, o mais charmoso, o mais pe-
queno, o Dioguinho. Eu tenho sempre 
ciúmes dele, pois todas as raparigas 
o acham fofo e vão fazer-lhe mimos. 
Ah! Esqueci-me de dizer que era ami-
go, inteligente, divertido …

Preparem-se agora! É o Paulo 
Filipe, mais tratado por Leiras, o co-
mandante dos rapazes, ele tem sorte, 
pois as raparigas caem-lhe aos pés. 
Ah! Ia também dizer que era sortudo, 
inteligente, amigo e divertido. 

Para terminar com isto tudo, Rui 
Santos, inteligente, divertido, amigo, 
aplicado, totalmente desorganizado, 
mas que nunca vi desistir.

Bem, ainda me faltam algumas 
pessoas, mas nunca serão esqueci-
das. 

Finalmente cheguei ao fim deste 
texto, mas não me canso de dizer que 
esta é a melhor turma que já conheci!

Fábio Costa, 6.ºC

O mês de fevereiro - o mês da amizade

Com sua armadura vestido
Lutando entre troianos e ciclopes

Andou anos e anos no mar perdido.  

David Pereira e Pedro Silva, 6.ºA

Ulisses, como bom aventureiro,
Fez travessia no mar das sereias
Queria ouvir seus cantos
Mas acabou por fazer asneiras.  
Ulisses, grande marinheiro destemido,

Miguel Oliveira, 6.ºA

    António e David, 6.ºA

Grande guerreiro de Ítaca
Era Ulisses, valente marinheiro
Muito manhoso e corajoso.
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O amor anda no ar,
Onde está? Não sei!
Mas sei que o vou encontrar.
Só não sei como...

Dormir, sonhar,
Acordar ao luar,
Será que me vão ajudar?

E... em plena primavera,
Ouvir os pássaros a cantar,
Ver as flores a dançar,
Será isso que me vai ajudar?

Ou... olhar para o mar,
Ver o movimento das ondas,
A trazer e a levar...
É isto que me vai ajudar?

Não sei mesmo como o encontrar!
Talvez a vida me possa ajudar...
Caso contrário,
Procurá-lo-ei eternamente...

O amor anda no ar

Ana Oliveira, n.º1, 8.ºG

Apaixonei-me por uma rapariga,
Dádiva de Deus,
Simpática, bonita e divertida,
É o meu amor de verão,
Sem ela não tenho vida.

Num dia de verão,
Fui com ela à praia, ver o profundo mar,
Cheguei lá e surpreendi-me
Era tão lindo que apetecia-me chorar.

À noite, só com ela quero sonhar!
Os sonhos são tão belos,
Que até sonho que estou a voar.
Com ela quero sonhar eternamente
E nunca quero acordar.

Vítor Hugo,  n.º29, 8.ºG

O AMOR NA POESIA

Vê-lo-ás crescendo a teu lado,
Um miúdo ingénuo,
Entregue ao mundo.

Os astros conspiram a teu favor, 
Mas não há lugar para descuido,
Deus apoia-te, acima de tudo,
Mas não há lugar para descuido.
Na verdade, nem tu te queres descuidar,
Antes pelo contrário,
Queres cuidar, cuidar, cuidar.

Vê-lo-ás a sonhar
E quando ele acordar
Vais querer que volte a dormir.

Ele dorme sossegado,
As tuas canções embalaram seu coração
Está confirmado,
O teu trabalho foi recompensado!

Obrigado pela vida que me dedicaste
Devo-te tudo a ti!
Obrigado minha mãe,
Tudo de bom para ti!

Cristiana Silva, n.º8, 8.ºG
Obrigado Mãe

PRODUÇÃO ESCRITAPRODUÇÃO ESCRITA

Num jardim maravilhoso                             
Onde a magia andava no ar                                  
Havia umas flores mundanas,
Os seus nomes eram gladíolos
E nada sabiam respeitar.

Julgavam as outras plantas,
Eram muito interesseiras
Faziam troça de umas 
Eram amigas de outras,
Mas que grandes matreiras.

Ora nasceu um Gladíolo
Que o melhor se julgava 
Achava-se cheio de sorte
Mas só os outros eram colhidos
E ele pensava
“Que inveja, que inveja,
Eles vão a uma festa e eu não
Porque é que não me colhem? 
Parece uma maldição!”

“Vou dar uma festa
Mas ao Rapaz de Bronze vou pedir,
E quando chegar a noite
Eu vou partir!”

Já ao pé do lago
O Gladíolo começou a falar
“Rapaz de Bronze eu quero uma festa,
Eu quero dançar.”…

O Rapaz de Bronze permitiu
E já feita a comissão

Começaram a pensar,
A ter boas ideias ou não.
Estava tudo preparado,
Tudo até a decoração
Pirilampos no lago,
E uma canção.

Estava tudo preparado,
Tudo até a decoração
Pirilampos no lago,
E uma canção.

A Túlipa atrasada
À festa chegou
E um bocado triste
No lago se sentou.

Com o Nardo dançou
Mas logo triste ficou, 
Quando viu a Flor de Muguet
Logo o Nardo a deixou.

Terminou a festa
O dia estava a acabar
Voltaram todos aos seus lugares
O dia das flores estava a encerrar.

As maravilhas que vemos
Podem ou não acontecer
Mas se te disserem que não é verdade
Continua a crer que é
Pois outro dia as podes ver.

“O Rapaz de Bronze”
Jéssica Dias, 5.ºB

Deus, tudo o que me deste
Aceito-o com amor,
Pena é não tornares eterno
Tudo a que realmente dou valor.

À medida que os anos
Vão passando na minha vida,
Sinto-me num buraco
Profundo, sem saída.

Tal como o mar é o berço do mundo,
Eu não largava,
O meu amor,
Por uma fração de segundo.

Não acordes para o real,
Sem ser ele a acordar-te,
Não vivas por viver,
Vive com arte.

Viajo num mundo,
Todo cheio de ilusões,
Estou sem respostas,
Mas há um tanque de questões.

Antes que
Tudo acabe por desaparecer,
Levanta a cabeça,
Que ainda consegues vencer.

Pensar que amanhã,
Já não consigo acordar,
Pois, tudo para mim,
Pode acabar…

A vida é um jogo,
Arrisquei, mas perdi.
Se não sorris para a vida,
Ela não sorri para ti.

Pois nada dura para sempre,
Nem nada dura eternamente,
Nem as estrelas cadentes,
Nem as nossas mentes.

Beatriz Costa, n.º5, 8.ºG

A vida é um jogo
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Ve n c e d o r e s  d a  S e m a n a  d a  L e i t u r a

Contos, muitos contos, 
Histórias de encantar,
Uns vêm em prosa
E outros em poesia, a rimar!
Trazem fadas, bruxas
E até feiticeiras
Que saem dos cantos
Das nossas banheiras!
Trazem lobos,
E também almas penadas,
Mas o que é certo,
É que vêm mouras encantadas!
Há sempre castelos,
Velhos palacetes,
Onde mora o diabo
Com seus diabretes!
Há príncipes heróis,
E belas princesas
Há reis e reinados,
Para que a guerra permaneça!
Tantas aventuras,
Mezinhas, segredos,
Segredos, mezinhas,
Mistérios e medos!
Quem é o príncipe herói?
Quem é o mau da história?

Haja quem arrisque,
Que eu nem digo que sou de Troia!
A poesia é assim,
É assim que eu a conto…
Se alguém não gostar,
 Acrescenta-lhe um ponto!
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A História da Poesia

Ninguém sabe,
O que a poesia é ao certo
Nem de longe 
Nem de perto.

Quanto mais pensamos,
Mais nos baralhamos,
É assim,
Não tem fim.

Os poetas vivem eternamente
Não são iguais à outra gente
Vivem num sítio mais além
E vivem a vida que outros não têm!

 Poesia

João Silva n.º16, 9.ºG
1.º lugar - 3.º Ciclo

As árvores são muito importantes
para todos os seres vivos.

É preciso cuidar delas,
já diziam os antigos.

As árvores dão-nos oxigénio
para  podermos viver.

Se nós não cuidarmos delas
até podemos morrer.

Por isso, nunca te esqueças
de tomar bem conta delas.

Pois as árvores são nossas amigas
e são sempre muito belas.R
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DIA DA ÁRVORE

PRODUÇÃO ESCRITA

Viajar com a leitura
Sem rumo e sem intensão,
Só para viver uma grande aventura
Com muita satisfação.

As pessoas vão entender
O que o livro está a afirmar,
Vão gostar do que estão a ler
E vão aprender a rimar.

Ler é sonhar acordado
É viajar sem sair do lugar,
Ler é crescer, é amar e ser amado
Ler é acordar a viajar.

Ao ler um livro
Entramos num mundo desconhecido
Que continuando a ler
O leitor fica comovido.

Ao entrar nesse mundo
Conhecemos outra realidade,
Que bem lá no fundo
Está uma grande amizade.

Por fim podemos imaginar
O seguimento da história,
Que vai ficar para sempre
Gravado na nossa memória.

V i a j a r  c o m  a  l e i t u r a

O  P O E T A  É …

Quem sonha escrever versos por amor às palavras. 
(Alexandre)

Alguém que usa toda a sua criatividade, imaginação 
e sentido de humor para tornar as suas estrofes únicas. 
(Ana Catarina)

Aquele que enche os nossos corações de alegria. 
(Ana Rafaela)

Aquele que solta as palavras como o vento. (Ana Rita) 
Imaginativo e sonhador. (Beatriz Couto e Nuno)
É uma rosa que o sol desperta. (Jéssica)
Aquele que se deixa levar para além das nuvens e para 

lá da galáxia, para quando lermos os seus lindos poemas 
nos abrir um enorme sorriso. (Joana)

É aquele que ama a poesia. (João Sousa)
É a imaginação acordada. (Marta)
Um bebé aborrecido que as palavras alegram. 
( Rúben Silva)

Alunos do 5.ºB

A música
é o ritmo
do meu coração
e da minha paixão.

É o caminho
do vulcão
que palpita
no meu coração.

A música fala
dos meus sentimentos
das paixões e desatinos
mas também das traições.

A música fala
sobre os desejos
a quem entrego
os meus beijos.

A  M ú s i c a
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In Dia Mundial do Livro - 23 de abril
Andreia Martins, 7.ºC
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 ENGLISH 4 44You YYou 
Across ………………………………….. 
3. What cupid shoots. 

5. A Valentine's Day treat. 

7. Valentine's Day color. 

9. Something you wear on your finger. 

10. He shoots love arrows. 

12. Something often written on Valentine's Day cards. 

14. Touch lips. 

15. The symbol of love. 

 

Down …………………………………..  
1. An emotion. 

2. A day for love. 

4. The flower of love. 

6. People often exchange these on Valentine's Day. 

8. Go on a _______. Go somewhere with your boyfriend or girlfriend. 

11. Something a poet writes. 

13. Present. 

"Romeo & Juliet" 

  An attempt to visually tell the tragic love story of William Shakespeare in a poster.  
 

9º D 

9º C, 9º E  

                               Roses are red. 
                               Violets are blue. 
                               Sugar is sweet. 
                               And so are you. 
                                              Anonymous 

 AND 2 2You Yoou 

Words: 
Basket 
Bunny 
Chocolate 
Color 
Decorate 
 

Dye 
Easter 
Egg 
Hide 
Hunt  

 

Jelly Beans 
Lily 
Pattern 
Rabbit 
Spring 

Eastern Word Search
There are words in different positions: across and down. 

Good Luck! 
 

How to say “I LOVE  YOU” 

around the world 
 Danish Jeg elsker dig 

 

 Dutch Ik hou van jou 
 

 Esperanto Mi amas vin 
 

 French Je t’aime 
 

 German Ich liebe dich 
 

 Indonesian Saya cinta kamu 
 

 Italian Ti amo 
 

 Japanese Aishiteru 
 

 Latin Te amo 
 

 Mandarin Chinese    Wo ai ni 
 

 Polish Kocham cie 
 

 Romanian Te iubesc 
 

 Russian Ya vas liubliu 
 

 Spanish Te amo 
 

 Swedish Jag alskar dig 
 

 Turkish Seni seviyorum 
 

arch
7º D 

Seni seviyorum
7º E 

Anonymous
7º F 

8º C 

ESPAÇO LES
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Leyendas y Tradiciones 

 

 

  

Muchas son las tradiciones típicas de España, aunque no 
todas son tan conocidas como el flamenco y los toros. 
España es un país de costumbres arraigadas en sus 
pueblos. Sus habitantes son fieles a las tradiciones que se 
van transmitiendo generación tras generación, con 
celebraciones y actos que cuentan con cientos de años de 
historia. 

 Martes 13 

 

En España, como también en otras partes del mundo, también existe mucha gente 
supersticiosa que cree en la mala suerte. La diferencia es que mientras que en 
otros países se considera al viernes 13 como el día de la mala suerte, en España 
es el martes.  
El martes no es propicio para los negocios, las bodas ni las intervenciones 
quirúrgicas. Todo porque para los romanos era el día de Marte, deuda de la 
guerra y no se podía hacer otra cosa que batallar. En otros países, sin embargo 
es el viernes – día que en teoría fue la muerte de Cristo – el día menos indicado 
para realizar actividades. 
 

 

Ir de tapas 

 

Para los españoles, cualquier día es bueno para ir de tapas. Muchos van a los 
bares después del trabajo para reunirse con amigos y compañeros y allí piden 
alguna caña (cerveza pequeña) acompañadas de pequeñas raciones de comida 
(tapas) como por ejemplo, jamón, queso, patatas bravas, calamares, etc.  
Además, es muy común que la gente no pague sus cuentas por separado, sino 
que cada vez es uno de los amigos los que paga la ronda. También es muy 
común que al salir del bar la gente se despida de los camareros en tono 
familiar, aunque sea la primera vez que hayan estado en el lugar. 
 

 

La mona de Pascua 

 

En Valencia existe la tradición el lunes de Pascua, de comerse la mona, una 
especie de tarta que simboliza el fin de las abstinencias de Semana Santa, dulce 
tradicional de toda la Comunidad Valenciana que gracias a su originalidad y a su 
calidad, ha alcanzado la popularidad necesaria para implantarse en otras 
Comunidades Autónomas. 
El origen de la mona de Pascua se remonta al tiempo de los árabes, su nombre 
procede del árabe “munna”, que significa “provisión de la boca” y era costumbre 
que los moriscos la regalaran a sus señores.  
 

 

La siesta 

 

La siesta es una de las costumbres más extendidas de España y más conocidas por 
los extranjeros. Esta costumbre, recomendada por médicos, consiste en dormir 
entre 20 y 30 minutos después de comer. Aunque por motivos de horarios la mayor 
parte de los españoles no tienen tiempo para practicarla, sí que es verdad que en 
vacaciones o fines de semana y sobre todo cuando hace calor muchos sí que se 
echan una cabezadita. 
 

 

 

Alumnos del 8.º curso, grupo F. 

 

ESPAÇO LES
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¡De broma…!

  
    

 

 

 

  

 

 

Alumnos del 7.º curso, grupo D. 

Falsos amigos 

  

 

Alumnos del 7.º curso, grupo A. 
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 “L’ÉPIPHANIE”  
                              ou  
                                          “LA FÊTE DES ROIS” 

 

L'Épiphanie, une fête d'origine chrétienne 
L'Épiphanie est une fête d'origine chrétienne. L'Épiphanie a lieu le 6 janvier. Pendant longtemps, notamment chez les 
Chrétiens d’Orient, le jour de l’Épiphanie a été une date plus importante que le jour de Noël, car on y célébrait la 
présentation de l’Enfant Dieu au monde des hommes. 

En France et en Belgique, le jour de l'Épiphanie n'est pas férié. L'Épiphanie y est donc célébrée le premier 
dimanche de janvier, sauf si celui-ci tombe le 1er janvier. 

On appelle également l'Épiphanie le Jour des Rois en référence aux Rois Mages. 

Les trois ROIS MAGES: 

Gaspard, Melchior et Balthazar. 

 

D’après la tradition, les Rois Mages, au nombre de trois, 
sont venus d’Orient pour rendre hommage à Jésus et lui 

offrir trois cadeaux: 

l’or, l’encens et la myrrhe 

  

FÊTES ET TRADITIONS FRANÇAISES DANS NOTRE ÉCOLE
 

“L’ÉPIPHANIE”  

                              ou  

                                          “LA FÊTE DES ROIS” 
 

 

 

 

As docentes de FLE 

Francês Língua Estrangeira II 
agradecem a colaboração 

do hipermercado  

E-Leclerc  
de Vila Nova de Famalicão. 

Le 6 janvier, nous avons fêté l’ÉPIHANIE connue aussi 
par la FÊTE DES ROIS.

Grâce à l’importante collaboration de l’hypermarché E-
-LECLERC de Famalicão, on a pu offrir à tous nos élèves 
de 5ème une délicieuse tranche de galette. 

Ainsi, toutes les classes de 5ème ont pu goûter la fa-
meuse Galette des Rois et ont bu um délicieux jus de fruit. 
Les élèves ont également dû saluer, apprécier et remer-
cier en français. 

Comme l’hypermarché E-LECLERC a été très géné-
reux, les professeurs qui se sont dirigés à la cafétéria de 
l’école ce jour-là, ainsi que les fonctionnaires, qui nous ont 
si gentiment aidé, ont également savourer une tranche de 
galette bien chaude.

Une journée bien sucrée que tout le monde a apprécié!

Une journée bien sucrée!

Vive la FÊTE DES ROIS!

ESPAÇO LES ESPAÇO LES
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Uma equação é fogo para se resolver                         
é igualdade difícil e de grande porte 
é necessário saber todas as regras 
e ter até uma boa dose de sorte. 
  
A primeira coisa a ter em conta 
quando se olha uma equação 
é ver se tem parênteses, 
é que umas têm outras não. 

  
Se tiver, é por ai que tudo deve começar. 
Sinal "+" antes: fica tudo igual. 
Mas tudo o que vem a seguir se deve trocar 
se antes do parênteses o "-" for o sinal. 
  
A seguir...alerta com os denominadores! 
Todos têm que ter o mesmo para se poder avançar. 
Os sinais negativos antes de frações 
são degraus onde podem tropeçar. 
  
É preciso não esquecer nenhum sinal 
e estar atento ao coeficiente maroto 
e se um termo não interessa de um lado 
muda-se o sinal e passa-se para o outro. 

  

Quando a incógnita estiver sozinha 
podemos então dar a tarefa por finda. E então, 
sem nunca esquecer o que foi feito 
escreve-se o conjunto solução. 
 

D e s a f i o ………………………  

+ 

H u m o r  m a t e m á t i c o  
    

 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 
   
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podes encontrar as soluções dos problemas deste número da Janela da Escola e outros artigos de interesse sobre Matemática no endereço: 
http://portalmath.wordpress.com 

As equações num poema 

Pedro Nunes nasceu em Álcacer do Sal em 1502 e morreu em Coimbra em 1578. Este matemático português 
trabalhou a serviço do Rei D. João III e realizou uma grande grandiosa obra na área da matemática, física, astronomia 
e nas suas aplicações à náutica. Para além de ser considerado um dos maiores geómetras e matemáticos do séc. XVI, 
Pedro Nunes foi um dos percursores da moderna navegação científica. 
Pedro Nunes foi o inventor do instrumento Nónio para determinar a altura dos astros. Hoje pode ver-se o Nónio no 
museu da Ciência de Florença.  
  
 
 

Os seus trabalhos contemplam a geometria, a trigonometria esférica, 
álgebra, geografia, cosmologia, navegação e poesia. O Tratado da esfera 
com a teoria do Sol e da Lua (1537), onde apresenta pela primeira vez a 
ideia das curvas loxodrómicas; o Tratado dos crepúsculos (1542), onde 
descreve a invenção do instrumento que viria a ser conhecido pelo seu nome 
(Nónio), destinado a determinar com acuidade a altura dos astros, em que se 
tratou o crepúsculo de forma científica pela primeira vez o que muito 
impressionou os cientistas de todo o mundo. O Tratado da navegação 
(1546), onde descreve um método de cálculo do crepúsculo de um modo 
geométrico; e o Tratado da álgebra (1567), que é apoiado na geometria 
grega e onde se admite a possibilidade das equações quadráticas terem 
duas soluções, são as suas principais obras. 
 

A  i n t r i g a n t e  M a t e m á t i c a !   
O  n ó n i o  d e  P e d r o  N u n e s  
         

A Matemática é de 

Vai a  http://portalmath.wordpress.com e descobre equações para resolveres! 

U m  j o g o  c o m  n ú m e r o s  
 

Um ministro organiza uma receção.  
Metade dos convidados são estrangeiros, cuja língua oficial não 
é o português. 
Todos os convidados dizem “bom dia” ao ministro em português 
e, por delicadeza, cada um deles diz “bom dia” a cada um dos 
outros na língua oficial da pessoa a quem se dirigem. 
O ministro responde “seja bem vindo” a cada convidado. 
No total foram ditos 78 “bons dias” em português.  
Qual o número de convidados?  
 

O João tem de deixar ao lume uma 
panela com água durante 15 
minutos, mas tem consigo apenas 
duas ampulhetas. 
Uma das ampulhetas é de 7 
minutos e a outra é de 11 minutos, 
como conseguirá resolver o 
problema? 
 

5 No dia 14 de março, na nossa escola, 
comemora-se o Dia do  !              

 

Pergunta: Porque é que um livro de Matemática cometeu um suicídio? 

Resposta: Porque tinha muitos problemas! 

Je m’appelle Beatriz.
Je vis avec ma mère, mes grands-parents et 

mes deux frères.
Je ne vis pas avec mon père, car mes pa-

rents sont divorcés. J’ai aussi une demi-sœur, 
mais elle vit avec mon père.

Mon père s’appelle José, il a 42 ans et il est 
gentil.

Ma mère s’appelle Paula, elle a 42 ans et 
elle est cuisinière.

J’adore ma famille.

Mes goûts musicaux

Je vais parler de mes goûts musicaux.
Quand je suis dans la voiture avec mes parents, j’ écoute toujours de 

la musique, parce que j`aime écouter de la musique.
Les genres de musique que j`aime le plus sont: le rock, la musique 

contemporaine, le jazz, le funk et le rap.
La musique me permet souvent de passer le temps.
La musique est toujours très importante pour moi.

Leandro Duarte, n.º 15, 9.ºB

Ribeirão, le 14 février 2014 

 

Mon cœur, 

 

Je pense à toi, je t’aime, je t’aime à la folie ! 
Je veux me marier avec toi, mon cœur bat pour toi. 

Je t’adore, je rêve à toi, je veux être avec toi. 

Cette rose est pour toi. 

Je t’aime pour toujours, ma belle Princesse. 

Ton Amour pour toujours. 

 
Diogo Gomes, n.º 9, 7.ºE 

  

Ribeirão, le 14 février 2014 

 

 

Mon chéri 

 

Je pense à toi tous les jours. 

Je veux être avec toi. 

Je t´aime à la folie. 

Mon coeur bat très fort. 

Tu es ma vie. 

 

Je t´embrasse très fort. 

 

 

 

 
        Mariana Azevedo, n.º18, 7ºE 

La 
Saint 

Valentin

Découvrez dix mots en français: 

 

Solutions:  
janvier, deux, juge, mars, avril, rue, quatre,  
cinq, février, trois. 
                              Sara Carvalho, n.º26, 7.ºG 
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