AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE RIO TINTO

MUDANÇA, INOVAÇÃO E UM CAMINHO EM
CONJUNTO NO AERT
“A educação é a
melhor arma para mudar o mundo” disse
Mandela, porém, hoje
vemos que muitas vezes
usamos essa arma de
maneira errada ou então realmente ainda
não aprendemos a usála.
Vem este tema a
propósito de todas as
grandes transformações
que urge realizar dentro
da escola e para lá da
escola, a maior das nossas preocupações como
Agrupamento inovador
que tentamos ser. Num
mundo em que a quantidade de informação
produzida diariamente
supera a que pode ser
absorvida por um ser
humano, durante toda a
sua vida, há que preparar a relação com o saber na escola em bases
completamente
diferentes das que, hoje,
são praticadas. Não basta que os alunos simplesmente se lembrem
das informações: eles
precisam ter a destreza
e o desejo de utilizá-las,
precisam saber relacioná-las,
sintetizá-las,
analisá-las e avaliá-las.
Juntos, estes elementos
constituem o que se
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pode chamar de pensamento crítico. Este aparece em cada sala de
aula quando os alunos
se esforçam para ir
além de respostas simples, quando desafiam
ideias e conclusões,
quando procuram unir
eventos não relacionados dentro de um entendimento coerente
do mundo.
É neste rumo que
apontamos a educação
para inferir, relativizar,
analisar e dimensionar
o rol dos saberes que o
dia a dia impõe a todos
os que traçam o caminho educativo. Pais,
professores, instituições
devem unir esforços
para apoiar e dignificar
o caminho a percorrer
pelos nossos alunos.
Eles contam connosco e
nós esperamos deles.
Que competências devem ter os nossos alunos no Século
XXI? O sucesso educativo já não se limita à re-

produção de conteúdos,
mas na extrapolação
daquilo que sabemos e
na sua aplicação criativa
a situações novas. O
mundo não recompensa
as pessoas por aquilo
que sabem – o Google
sabe tudo – mas por
aquilo que conseguem
fazer com o que sabem.
É esta vertente
do saber-fazer, saberestar, saber-ser, como
ser pensante e crítico
que o nosso Agrupamento AERT continua a
investir. Mas queremos
mais. Desejamos fazer
muito mais pelos nossos
alunos, para os dotar de
ferramentas para que
possam, por exemplo,
acompanhar as grandes
transformações que o
mundo tecnológico coloca ao nosso dispor;
mas os recursos físicos
e humanos são escassos.
(Continua)
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MUDANÇA, INOVAÇÃO E UM CAMINHO EM
CONJUNTO NO AERT
No próximo ano letivo
iremos pôr em execução o projeto “Iniciação à Programação”
direcionado ao 3.º e 4.º anos de
escolaridade. Vamos tentar obter os recursos tão imprescindíveis para a aplicação do projeto.
O ideal seria que cada aluno pudesse usufruir de um computador. Não há. Mas se conseguirmos um para dois ou três alunos, seguramente, é melhor que
nada, porque temos a noção
que só as melhores escolas aceitam a diversidade, usando práticas pedagógicas diferenciadas.
A educação tem, imperiosamente, de se adaptar às necessidades das sociedades que serve. O
grande desafio é a eclosão das
novas tecnologias e é nesse sentido que o nosso Agrupamento
continua a investir e a trabalhar,
como é exemplo o Office 365 já
em pleno uso, uma ferramenta
que alimenta mais e melhor a
comunicação entre toda a nossa
comunidade educativa, além de
ser uma ferramenta que nos
possibilita um estudo evolutivo
e comparativo de muitos vetores da nossa organização escolar.
Outra grande aposta,
também para o novo ano letivo,
é a implementação do projeto
promovido pela DGE (Direção
Geral da Educação), no âmbito
do Planeamento da Ação Estratégica de Promoção da Qualidade das Aprendizagens, um projeto cujo embrião depende do
resultado da nossa candidatura
ao POCH que, esperamos, vá ao

encontro das metas para um
ensino que aposta na prevenção do insucesso escolar nas
nossas escolas, desde a base
da pirâmide educativa até ao
9.º ano de escolaridade. Atacar
um problema que é considerado uma das maiores fragilidades do nosso sistema educativo, mesmo antes de ele nascer. Prevenir, a partir do espaço da sala de aula, com uma
didática que aposta na diferenciação, utilizando estratégias
diversificadas, envolvendo o
aluno, estimulando-o para as
aprendizagens mais sólidas e
prestativas. Por isso, a instigação à participação do DiZ 3, do
Canguru Matemático são desafios que o AERT continua a
abraçar para que a Matemática
possa ser uma disciplina mais
desafiante e cativadora aos
olhos dos nossos alunos. São
tantos os desafios do AERT,
são tantos projetos que desejam sair do papel!
O terceiro período foi
repleto de atividades direcionadas para o desenvolvimento
e envolvimento harmonioso
dos nossos alunos. Foram muitas as atividades desenvolvidas
com a prestigiosa ajuda dos
professores, alunos e assistentes operacionais. Umas mais
arrojadas que outras, mas todas elas foram concretizadas,
não obstante a complexidade
de todo o trabalho burocrático
e pedagógico que foi preciso
desenvolver. A escola do futuro tem este rosto: determina-

ção, profissionalismo, entrega
incondicional de alguns professores que tudo fizeram para que
muitas das prestações dos nossos alunos tivessem o brilho que
acabaram por ter, como foi
exemplo o Dia do Agrupamento
com a vinda de todos os nossos
alunos, do Pré-escolar e do 1.º
Ciclo, que puderam visitar exposições, assistir ao teatro com o
nosso grupo de teatro, usufruir
de atividades na biblioteca, participar em atividades desportivas
e tantas outras.
Depois de um ano de trabalho, os dias que se aproximam
falam-nos de descanso e de lazer, de tempos de convívio, de
horas em que pura e simplesmente podemo-nos dar ao luxo
de nada querer fazer “dolce far
niente”… Acredito que todos
granjeamos esse descanso que
nos aguarda, chama viva para
carregar baterias e desanuviar e
libertar dos dias medidos ao milímetro das azáfamas diárias da
obrigação profissional e familiar.
Em nome da Direção, desejo a todos os alunos, professores, assistentes operacionais,
pais e encarregados de educação e a todos os nossos parceiros umas férias repletas de bons
momentos que ofereçam o descanso que todos nós merecemos.
A Diretora Paula Costa
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LEITURAS DINÂMICAS VERSUS BIBLIOTECA ESCOLAR
A Biblioteca Escolar e a professora bibliotecária têm, nos dias
de hoje, o papel de promover o
desenvolvimento de competências
no domínio das literacias junto dos
alunos, pois, mais do que nunca, é

imprescindível fazer uma leitura
compreensiva do que se lê. Ler,
hoje em dia, significa apreender o
conhecimento de algo a fim de ser
aplicado em situações específicas e
reais.
Nas suas múltiplas missões,
a Biblioteca Escolar tem numa das
suas premissas envolver os alunos
no ato da leitura, envolvendo-os
nas obras literárias, científicas e
informativas em diferentes suportes e motivando-os para o imaginário do romance, do conto, do poema, enfim, da escrita e do escritor.
Deste modo, torna-se importante
desenvolver ações com os alunos e
com os docentes em articulação
com os conteúdos e as aprendizagens, mas também com a finalidade de alargar o leque de opções
literárias de acordo com o acervo
documental existente na Biblioteca
Escolar. Entre as múltiplas ações
que decorreram, ao longo do ano,
gostaria de salientar duas atividades, “ O escritor do mês” e “ As
amostras para ler+”. Ambas foram
propostas com a finalidade dos alunos chegarem às estantes, escolherem um livro e requisitarem de forma autónoma.
“O escritor do mês” foi
uma atividade que pretendeu divul-

gar os escritores portugueses ou
escritores relacionados com as
Metas Curriculares e com o PNL
existentes na Biblioteca Escolar. A
ideia está subjacente à divulgação
de um panfleto onde, para além
de uma pequena biografia, se divulgam os livros existentes no
acervo documental. Mensalmente, são expostos os livros em destaque, de forma a publicitá-los e a
permitir que eles cheguem, de
uma forma mais rápida, aos alunos. A publicidade deste panfleto
estendeu-se às redes sociais
(blogue e facebook da biblioteca
escolar) e às escolas do 1º Ciclo e
do Pré-escolar.
Quanto às “Amostras de
ler+”, houve um envolvimento e
uma articulação com os professores de Português do 2º ciclo. Alguém poderá questionar o porquê
deste público-alvo específico. O

acervo documental tem muita escolha para esta faixa etária. Muitos alunos, por aquilo que a professora bibliotecária foi constatando, ao longo do 2º período, não
sabiam como procurar, o que procurar, mas, ao mesmo tempo,
queriam requisitar um livro. A dificuldade de muitos alunos era
“Qual o livro?”. Assim, prepararam
-se sessões onde foram apresentadas algumas leituras, como por
exemplo, “ O clube mergulha nos
oceanos”, “Uma aventura nos três
tesouros”, “ O segredo da Trisavó
de pistola à cinta”, “Rosa minha

irmã Rosa”, “ O segredo do rio”,
entre muitos títulos. Mas houve
a possibilidade dos alunos conhecerem o lugar onde se encontravam as obras literárias, de procurarem, acompanhados pela professora bibliotecária e pela professora de Português, o livro que
gostariam de ler. No final de cada
sessão, muitos alunos requisitaram livros e leram, alguns pela
primeira vez, outros já eram conhecedores do espaço. A adesão
à atividade foi elevada, quando
se observa o número de requisi-

ções domiciliárias (cerca de duzentas) realizadas no decorrer
desta atividade de interação direta com os alunos.
As práticas utilizadas permitiram aos alunos apropriaremse do espaço e do acesso simplificado dos recursos que a Biblioteca Escolar oferece, construindo
oportunidades de aprendizagem,
através de situações reais. As
sugestões utilizadas foram perspetivadas no sentido de se promover a leitura e, em última instância, o gosto pela leitura. A
Biblioteca Escolar é hoje um lugar de múltiplas aprendizagens.

Profª Bibliotecária Mª do Rosário
Profª Maria da Luz Lima
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COME, COME SEM PARAR
Numa cidade, pertencente
ao concelho de Gondomar, chamada Rio Tinto, vivia o menino Jorge
que comia sem parar. Bastava apanhar a mãe distraída para subtrair
os doces da caixinha mágica de
vidro, onde os
mesmos nunca se
esgotavam! A magia acontecia porque a Dona Julieta, mãe do rapaz, estava sempre a
repô-los antes que acabassem.
Certo dia, Jorge olhou para a
caixa e sentiu um enorme desgosto: estava vazia! Como poderia ter
acabado a magia? Quem seria o
responsável?
Certamente já estarão a
adivinhar… Com
tantas guloseimas, o Jorge começou a ficar
obeso.
Preocupada, D. Julieta decidiu levá-lo ao
Centro de Saúde para que pudesse
ser observado por um especialista.
A dor de barriga, a falta de forças e
o estado depressivo em que se encontrava o rapaz era motivo de
preocupação de toda a família.
A doutora Natália Melo, médica desta família, ficou estupefacta com o resultado das análises
sanguíneas! Além do excesso de
gorduras no sangue (colesterol), o
Jorge também evidenciava excesso
de açúcar, mais conhecido como a
doença da diabetes.
A doutora questionou o Jorge acerca dos seus hábitos alimentares. Jorge, a muito custo, confessou que aquilo de que mais gostava era comer todo o tipo de doces.
Para ele, comer doces era viciante!
D. Julieta sentiu-se envergonhada,

pois não tinha percebido que o
filho comia tantos doces…
No dia
seguinte, Jorge dirigiu-se à
escola, muito
desgostoso
com toda a
situação. Ficou bastante
surpreendido
ao ver o enfermeiro Lima, técnico de saúde
especializado em saúde comunitária, do Centro de Saúde de Rio
Tinto, que ele tão bem conhecia.
Ao vê-lo, resolveu perguntar-lhe o
porquê da sua ida à escola. A resposta deixou-o boquiaberto: uma
sessão esclarecedora sobre a alimentação saudável!
“Cereja em cima do bolo” –
pensou o menino.
Nesse mesmo dia, comemorava-se o Dia da Alimentação.
Os alunos foram pesados e medidos para encontrar o Índice de
Massa Corporal de cada um. Após
a divulgação dos resultados, Jorge
ficou surpreendido ao verificar
que não era o único “Obeso” da
sua turma. Imaginem só, até as
professoras estavam com excesso
de peso!
Na sala de aula do Jorge, o
enfermeiro Lima sugeriu que todos passassem a ter hábitos de
alimentação saudável, reforçando
os lanches saudáveis nas escolas,
onde eram estritamente proibidos: batatas fritas, chocolates,
bolos… entre outras guloseimas.
Aconselhou a ingestão de frutas
variadas, leite e seus derivados,
pão com queijo, com fiambre de
peru ou com queijo magro. Aconselhou ainda que ninguém estivesse mais de três horas sem comer, respeitando as cinco ou seis

refeições diárias: o pequenoalmoço, lanche da manhã, almoço,
lanche da tarde, jantar e ceia, podendo esta última, existir ou não.
Como os alunos da turma frequentavam o terceiro ano, sabiam quais
os cuidados a ter para que a função
digestiva funcionasse corretamente. Para além de todas estas recomendações, o enfermeiro Lima
lembrou que o exercício físico também é essencial para a nossa saúde.
À posteriori, na disciplina de
Português, os alunos escreveram
uma notícia, para o jornal do Agrupamento de Escolas de Rio Tinto,
“Vira a Página”, sobre esta temática.
O Senhor Presidente da Câmara Municipal de Gondomar,
Marco Martins, sempre muito interessado com as novidades da sua
concelhia, leu o artigo em questão.
Ele próprio se sentiu motivado a perder os quilinhos que se haviam acumulado na região abdominal. Foi então que resolveu inscrever-se no ginásio da Venda Nova,
próximo do local da sua residência.
Para incentivar as crianças
em idade escolar, o senhor presidente resolveu dinamizar várias
iniciativas promotoras de exercício
físico, entre elas um corta-mato
escolar.
Com todas estas iniciativas,
às quais o Jorge, os amigos e professores aderiram com muito empenho, bastou apenas um trimestre
para que na maioria dos casos os
resultados “saltassem à vista”.
Quanto à caixinha mágica,
esta passou a ser utilizada para servir de moldura para uma fotografia
dos tempos em que o Jorge não
gostava de se ver ao espelho.
3C e 4C, EB1 de Cabanas, versão
original, no âmbito do projeto Ajudaris
2016
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2ªFASE CONCURSO NACIONAL DE LEITURA
UM DIA DIFERENTE...
No dia 19 de abril, centenas
de alunos das escolas do Distrito do
Porto estiveram presentes na Biblioteca Almeida Garrett para a 2ª
fase do Concurso Nacional de Leitura.
Cada escola selecionou os
melhores leitores e a nossa foi muito bem representada por dois alunos: Ana Duque, do 8ºC, e José
Brás do 7ºF que participaram com
distinção na 1ª fase do Concurso
que se realizou no final do primeiro
período, na nossa Biblioteca Escolar
(BE).
Durante a interrupção da
Páscoa foi lançado um novo desafio
a estes dois alunos: ler mais duas
obras: Mopsos, o Pequeno Grego: o
Ouro de Delfos de
Hélia Correia e Supergigante de Ana
Pessoa. Os alunos
aderiram com entusiasmo e dedicação
e, mesmo durante a
interrupção letiva,
os seus Encarregados de Educação
foram contactados e
vieram à escola levantar as obras a ler.
As mesmas foram
muito difíceis de encontrar nas livrarias, pois estavam esgotadas. No
entanto, a nossa escola conseguiu
adquiri-las e podes encontrá-las na
nossa BE.
Assim, no dia 19 de abril, os
dois alunos, acompanhados pela
professora Fernanda Correia, foram
de autocarro até à Biblioteca Almeida Garrett, situada nos jardins do
Palácio de Cristal.
De manhã, a chuva brindouos com a sua presença, mas, depois
de terem feito a inscrição, o céu
abriu-se e, como que por magia, a
chuva deu lugar a um magnífico dia

de Primavera. Enquanto aguardavam o início da prova, tiveram a
oportunidade de passear pelos
belos jardins que rodeiam o Pavilhão Rosa Mota e apreciar as paisagens magníficas sobre o rio Douro…

Após a realização da prova,
ofereceram livros a todos os participantes e, enquanto aguardavam
os resultados da mesma, puderam
visitar livremente as duas exposições abertas ao público. Foi muito
interessante porque as obras expostas faziam os visitantes refletir
sobre os tempos que correm… Em
seguida, almoçaram e partilharam
o seu almoço-piquenique com os
pavões multicolores, os pombos e
as gaivotas e divertiram-se bastante. Tiveram ainda tempo para analisar o programa e escolher o que
queriam fazer da parte da tarde.
Decidiram assistir ao espetáculo
“Camões é um Poeta Rap” e deliciaram-se com os sonetos de Camões cantados por um rapper. No

final da atuação, cantaram todos
a “Proposição” de Os Lusíadas de
Luís Vaz de Camões que vão estudar no 9ºano.
Como ainda faltava algum
tempo para saberem se tinham
sido selecionados para a prova
final, decidiram dar um saltinho
ao Museu Romântico ali tão perto e, como estavam acompanhados pela professora, ofereceramlhes a visita guiada! Depois, foi só
atravessar a famosa Rua de Entre
Quintas e passaram pela Casa
Tait onde descansaram um pouco à sombra de uma árvore centenária que os impressionou deveras.
Estava mesmo a chegar a
hora do anúncio dos resultados
e, por isso, correram para o auditório da Biblioteca Almeida Garrett… Finalmente, os tão aguardados resultados foram divulgados… Nenhum dos nossos alunos
foi selecionado para a prova oral,
é verdade, porém a experiência
foi muitíssimo enriquecedora e
interessante e valeu mesmo a
pena!
Depois de assistirem à prova dos alunos selecionados, voltaram para casa e, surpreendentemente, a chuva regressou e
acompanhou-os até à escola…
Esperamos que no próximo ano letivo participem mais
alunos nesta aventura e quem
sabe se, um dia destes, a nossa
escola é apurada para a fase nacional! Afinal, como diz o poeta
António Gedeão “o sonho comanda a vida”!
Ana Duque, 8ºC
José Brás, 7ºF
Profª Fernanda Correia
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VIAJANDO NO TEMPO
25 DE ABRIL DE 1974
A data
25 de abril será
sempre
lembrada pelos
portugueses!
Com o
25 de abril de 1974 restabeleceuse a democracia em Portugal. Os
portugueses passaram a usufruir
de
direitos
e
liberdades
fundamentais que passaram a
estar consagrados na Constituição
de 1976.
No âmbito do projeto
“Viver os Direitos Humanos”, esta
data foi “comemorada “ na Escola
E B 2, 3 de Rio Tinto com várias
atividades:
- Comemoração em contexto de
sala de aula, com a apresentação
de um diaporama, seguido de
debate;
- Pequena exposição na átrio
principal da Escola;
- Apresentação de fimes e
documentários, na Biblioteca da
Escola;
- Palestra: “Abril na 1ª pessoa”,no
auditório da escola, com a
apresentação de músicas e poemas
e que contou com a presença de
Lígia Bastos (mulher, mãe,
escritora, professora aposentada,
anti-fascista,
contadora
de
histórias…).
A Liberdade
É um menino
de todas as cores.
A Liberdade
É um guarda-chuva
A apanhar sol.
A Liberdade
É uma bala
Onde mora a poesia.

A Liberdade
É um malmequer
A perfumar o próprio sonho.
A Liberdade
É uma andorinha
A desenhar a Primavera.
A Liberdade
É ter asas
e saber voar com elas através
das grades
A liberdade
É a última coisa
Que se pode perder.
José Jorge Letria

CURIOSIDADES
Porque a Primavera traz
flores como os cravos e as ruas
com manifestantes se enchem,
ultimamente e à boca cheia, de
“Grândola, vila morena”, nunca é
de mais recordar algumas curiosidades e factos sobre a data que é,
afinal, muito mais do que o fim do
Estado Novo e motivo para um
feriado – o 25 de Abril de 1974.
SABIAS QUE?
O cravo vermelho tornouse o símbolo da Revolução de
Abril de 1974, pois, segundo se
conta, uma florista de Lisboa começou a distribuir cravos vermelhos aos populares, que os ofereceram depois aos soldados. Estes
colocaram-nos nos canos das espingardas, sucesso que proporcionou o nome de ‘Revolução dos
Cravos’.
A ponte que hoje conheces
como Ponte 25 de Abril, inaugurada a 6 de agosto de 1966 e que
liga a cidade de Lisboa à cidade
de Almada, era antes chamadaPonte de Salazar, em homena-

gem ao então Presidente do Conselho.
“E Depois do Adeus”, interpretada por Paulo de Carvalho, foi
a canção que serviu de primeira
senha à Revolução de 25 de Abril
de 1974, dando conta às tropas
para estarem preparadas. A música, transmitida nos Emissores Associados de Lisboa, foi escolhida devido ao seu conteúdo não político e
por ter sido escrita para a 12ª edição do Festival RTP da Canção (o
que não levantaria suspeitas à censura).
“Grândola, vila morena”,
composta por Zeca Afonso, foi a
canção escolhida pelo Movimento
das Forças Armadas (MFA) para
confirmar o início da Revolução de
Abril. A música foi transmitida na
Rádio Renascença, a emissora católica portuguesa.

“Capitães de Abril” foi a primeira longa-metragem realizada
por Maria de Medeiros, no ano
2000, e versa sobre os jovens soldados responsáveis pela ‘Revolução
dos cravos’, destacando-se Salgueiro Maia. A sua estreia teve bastante sucesso e recebeu vários prémios nacionais e internacionais.
Conta-se
que
Salgueiro
Maia, que liderou as forças revolucionárias, terá dito, na madrugada
da revolução, junto à parada da
Escola Prática de Cavalaria, em San-
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VIAJANDO NO TEMPO
em Santarém:
“Meus senhores, como todos
sabem, há diversas modalidades de
Estado. Os estados sociais, os corporativos e o estado a que chegámos. Ora,
nesta noite solene, vamos acabar com
o estado a que chegámos! De maneira
que, quem quiser vir comigo, vamos
para Lisboa e acabamos com isto.
Quem for voluntário, sai e forma.
Quem não quiser sair, fica aqui!”.
Quem o ouviu seguiu-o, rumo ao fim
da Ditadura.

Viver antes do 25 de Abril
Acredita se quiseres!
Pode parecer conversa chata
de pais, tios e avós, mas a verdade é
que a tua vida seria bem diferente, se
vivesses antes do 25 de Abril de
1974… Imagina dizer adeus às turmas
mistas, ao Ensino Secundário Obrigatório, ao namorado durante os quatro
anos de Serviço Militar e à liberdade
de informação e expressão (sim, e
nem sequer havia Internet nem redes
sociais…).
O Ensino Primário elementar
ou geral era apenas obrigatório dos 7
aos 11 anos, dotando a esmagadora
dos alunos (e futuros cidadãos) de
instrução ao nível da antiga 4ª Classe.
Só prosseguiam estudos os alunos
mais endinheirados, sendo que nesta

altura havia escolas de rapazes e de
raparigas, não existindo turmas mistas.
O serviço militar obrigatório
durava quatro anos e era rara a
família que não tinha algum homem
a combater nas então colónias africanas (Angola, Moçambique, Guiné,
Cabo Verde e São Tomé e Príncipe),
na Guerra do Ultramar.
Havia apenas o partido político único, a União Nacional, que
apoiava o Governo e, apesar de haver eleições, estas não eram livres.
As mulheres só podiam votar se
tivessem concluído o Ensino Secundário (o que era extremamente raro
na altura).
Antes de serem publicadas,
as notícias tinham de ser autorizadas pela Censura (que, a título de
curiosidade, usavam um lápis azul
para indicar os conteúdos a eliminar) bem como as peças de teatro,
as músicas, os livros, os manuais
escolares e os programas de TV e
rádio, não existindo Liberdade de
Imprensa.
Não se podia dizer mal do
Governo, pois quem o fizesse era
preso pela PIDE – Polícia de Intervenção do Estado, responsável por
uma rede de informadores por todo

o país, que escutavam quase todas
as conversas e as denunciavam
caso fossem contra a lei. Os suspeitos eram levados para prisões políticas como a de Caxias ou Peniche e
sujeitos a torturas e represálias.
1 de Maio– Dia do Trabalhador
O Dia do Trabalhador, Dia do
Trabalho ou Dia Internacional dos
Trabalhadores, é celebrado anualmente no dia 1 de maio em numerosos países do mundo.
Em Portugal, só a partir de
maio de 1974 (o ano da revolução
do 25 de Abril) é que se voltou a
comemorar livremente o Primeiro
de Maio e este passou a ser feriado. Durante a ditadura do Estado
Novo, a comemoração deste dia
era reprimida pela polícia.
O Dia Mundial dos Trabalhadores é comemorado por todo o
país, sobretudo com manifestações, comícios e festas de carácter
reivindicativo, promovidas pela
central
sindical CGTPIN (Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses – Intersindical)
nas
principais
cidades
de Lisboa e Porto, assim como pela
central sindical UGT (União Geral
dos Trabalhadores).
Grupo disciplinar de História, 3ºCiclo

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIaiS COM FLORES E SOLIDARIEDADE
A escola abriu com flores no
átrio, no dia trinta de abril. Foi a
atividade do Departamento de Ciências Humanas e Sociais que já faz
História neste agrupamento e na
comunidade de Rio Tinto.
Neste dia, pais, alunos, professores e funcionários participaram com agrado e simpatia nesta
iniciativa que antecede o Dia da
Mãe. Já é tradição trazer moedas
junto com o cartão para comprar o
melhor presente para a Mãe… as
flores. Dada a beleza e variedade
de tantos tipos e feitios de flores,

os presentes alargaram-se aos
amigos, às namoradas, às avós, às
tias…

A generosidade de
todos tornou possível
a angariação de uma
verba
considerável
para oferecer aos
Bombeiros Voluntários de Rio Tinto.
Agradecemos a todos
os alunos do agrupamento, bem como
aos pais e encarregados de educação, aos
professores e educadores e aos funcionários que tornaram significativa
esta iniciativa.
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C LUBE DE PROTEÇÃO CIVIL
Durante este ano letivo, o
clube reuniu, semanalmente, orientado pela professora Belita Almeida. O Clube é formado por um
grupo de alunos das turmas F e H
do 7ºAno.
Este clube transmitiu à comunidade notícias importantes
acerca da Proteção Civil, através de
uma atualização semanal do Blog
do clube e do Painel Informativo.
Realizámos várias atividades ao
longo do ano, passando por fiscalização e monitorização das instalações escolares e material de apoio
no que concerne a Proteção Civil,
preocupando-nos com a segurança
escolar, tendo tentado transmitir à
comunidade educativa atitudes e
comportamentos corretos a adotar.
Já fora da escola:
logo no início do ano letivo, participámos nas Jornadas da Segurança 2015, realizadas no Pavilhão
Rosa Mota;
no final do 1ºperíodo, visitámos a
esquadra da PSP de Rio Tinto, onde
o Comandante nos colocou a par
da vida ativa destes agentes;
no dia 1 de março (dia da Proteção Civil), apresentámos ao público
um filme sobre o clube e os agentes da Proteção Civil, em jeito de
comemoração desta efeméride;
no final do 2º período, visitámos
as instalações dos Bombeiros Voluntários de Rio Tinto-Areosa, onde
tomámos consciência das diferentes vertentes que estes agentes
cobrem no dia a dia;
no dia 22 de abril, recebemos na
escola-sede do agrupamento, as
diferentes forças da Proteção Civil,
e ainda tivemos oportunidade de
assistir a demonstração cinotécnica
da PSP do Porto.
Para terminar as atividades
deste ano, estamos a preparar o
Dia do AERT, em que iremos rece-

ber o ACP KIDS, com uma intervenção junto dos alunos do 1º
ciclo, acerca da segurança rodoviária.
Como conclusão, gostávamos de aqui deixar a nossa experiência e dizer o quanto nos divertimos a aprender, ficando já uma
promessa de continuar este projeto no próximo ano letivo.

colares, atitudes e comportamentos corretos a adotar

1. Membros do Clube da PC do AERT

6. Visita à PSP Rio Tinto

2. Logotipo do Clube da PC do AERT

7.Visita aos BV Rio
Tinto-Areosa

5. Jornadas de Segurança 2015

8. A Segurança vai à Escola
3. Painel Informativo

4. Monitorização das instalações es-
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C LUBE EUROPEU
Este foi o segundo ano em que
participamos no Clube Europeu.
Desenvolvemos um conjunto
de atividades com o objetivo de alargar o conhecimento sobre a Europa e
a União Europeia. Estas atividades
contribuíram, também, para o desenvolvimento de uma cidadania europeia e para a compreensão da diversidade e a aceitação multicultural.
Pesquisamos, tratamos e elaboramos documentação e informa-

ção sobre aspetos geográficos, his-

tóricos, culturais e económicos dos
países que constituem a União Europeia.
Criamos um logótipo para o

nosso
be.

clu-

Para
celebrar o
Dia da Europa,
expusemos as bandeiras dos países
da UE, elaboradas por nós, na biblioteca da escola.
Ana Moreira, Tomás Ribeiro,
Hugo Pinto, Hugo Carvalho,
José Fonseca, Ruben Silva, 8ºA

O CURSO VOCACIONAL FOI ASSIM...
O nosso Agrupamento deu um
passo de gigante, este ano lectivo, ao
criar, pela primeira vez, uma turma de
Curso Vocacional. De acordo com a
Portaria n.º 292-A/2012, de 26 de setembro, que possibilitou os cursos vocacionais, na base da sua estrutura está
a pretensão de “ (…) garantir uma
igualdade efetiva de oportunidades,
consagrando alternativas adequadas e
flexíveis, que preparem os jovens para a
vida, dotando-os de ferramentas que
lhes permitam vir a enfrentar no futuro
(…) os desafios do mercado de trabalho”.
As disciplinas da área vocacional
foram selecionadas numa tentativa de
ir ao encontro dos interesses dos alunos e, simultaneamente, oferecer o
que estaria ao alcance de resposta da
escola e de acordo com os seus recursos humanos e físicos: Desporto/
Animação Cultural/Informática.
A candidatura foi feita e o curso
aprovado. Estava lançada a primeira
pedra deste grande desafio. Mas o desafio, afinal, era para quem?
Se para os alunos tudo era novidade, para a maioria dos professores as
coisas não eram muito diferentes. Esperava-nos um ano de muito trabalho.
Faltava saber se a determinação superaria as dificuldades.
Foi então que arregaçámos as
mangas, numa batalha constante de
transmitir regras, valores, mudança de
velhos hábitos, negociações, e como

não poderia deixar de ser, aquisição
de conhecimentos e desenvolvimento de competências.
Mas o caminho, que à partida
se sabia tortuoso, acabou mesmo
por ter várias curvas e contra curvas. A assiduidade, a pontualidade e
o cumprimento das regras, dentro
da sala de aula, foram as principais
dificuldades. A prática simulada,
uma tarefa hercúlea para se conseguir que todos estagiassem 70 horas
em cada uma das áreas vocacionais?! Também se ultrapassou esta
barreira…
Os professores, dotados de
uma paciência além do expectável,
dotados de estratégias que permitissem uma adequada diferenciação
de programas e metodologias, de
modo a ir ao encontro de uma diversidade, que se agigantava aos
nossos olhos, com a preocupação
de a todos assegurar uma educação
básica de qualidade, não baixaram a
guarda e tinham como missão transformar velhos hábitos em valores e
estes em atitudes positivas, que se
manifestassem no presente, mas
que perdurassem e fossem garante
para toda a vida.
Pessoalmente,
depositei
uma grande expectativa, como se
se tratasse de um desafio pessoal.
Alguma marca teria de deixar nestes alunos. Sabia que teria de lhes
ensinar algo, mas hoje, tenho a

certeza que também aprendi muito. Aprendi sobretudo a não subestimar, a ouvir, a compreender,
a ajudar, a tolerar, a apoiar, a contrariar (porque quando se gosta
de alguém, também se contraria),
a dar a mão e nunca desistir de
nenhum aluno. Às vezes, precisei
de lutar contra eles próprios, seguindo o lema “Amar é cuidar”.
E o ano terminou, e estes
alunos ganharam asas, uns mais
do que outros, e sinto que estão
prontos para voar… e mesmo que
um dia caiam, é importante que
saibam que até podem cair, mas
que essas quedas sirvam de alavanca para outra etapa que se
deseja mais firme e que tenham
aprendido a lutar e a nunca desistir.
Desejo as maiores felicidades e até um dia…com a certeza
que “quem passa na nossa vida
deixa sempre um pouco de si, leva
sempre um pouco de nós”.
Profª Felismina Pereira
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JUNTA DE FREGUESIA ESPECIAL
No passado dia 21 de abril,
realizou-se uma Assembleia de Freguesia Especial, promovida pela
Junta de Freguesia de Rio Tinto, no
âmbito das comemorações do 25
de abril.
Participaram nesta atividade três alunos de todos os 4ª anos
do nosso Agrupamento.
Da EB1 de Alto de Soutelo,
os três alunos do 4º A desempenharam o papel de Deputados e
Presidente da Mesa.
O Sr. Presidente da Junta
foi questionado sobre os temas:
“Solidariedade” e “Ambiente”. Assim, perguntamos qual a intervenção da Junta junto das famílias
mais carenciadas, se eram distribuídas refeições e se havia outros

parceiros que ajudassem estas
famílias a terem uma vida melhor.

O Sr. Presidente foi ainda
inquirido sobre a despoluição do
Rio Tinto.

Ficamos a saber que as famílias mais necessitadas eram ajudadas exclusivamente pela Conferência de S. Vicente de Paulo.
Relativamente ao Rio Tinto,
foi-nos dito que estava em curso
um projeto financiado pela União
Europeia, que iria ligar os esgotos
da cidade à E.T.A.R. do Freixo, despoluindo o rio, acabando com os
maus cheiros de uma vez por todas.
4ºA da EB1 de Alto de Soutelo

VISITA AO PORTO HISTÓRICO
No dia 25 de maio de 2016, a
turma do 4A realizou uma visita de
estudo a alguns monumentos do
Porto Histórico.
Saímos da escola a pé e fomos apanhar o metro à estação de
Fânzeres. A viagem decorreu sem
sobressaltos. Saímos na estação do
Bolhão e vimos à nossa direita a
Capela das Almas, toda em azulejo,
cuja construção data dos princípios
do séc. XVIII.
Em seguida, entramos no
Mercado do Bolhão, classificado
como imóvel de interesse público.
É o mercado mais antigo da cidade
do Porto, onde se podem comprar
desde alimentos frescos até vestuário, calçado e flores. Já existe projeto de recuperação por ter plano
arquitetónico.
Seguimos a pé para a Estação de S. Bento. Quando chegamos
lá, o movimento era intenso, não
só pela partida e chegada dos comboios, mas também pela presença

de turistas que, tal
como nós, foram para conhecer esta estação, tão bela! Lá
pudemos admirar os
painéis
magníficos
que retratam alguns
episódios da História
de Portugal, da evolução dos
transportes, …formas de viver das
suas gentes, com cenas da vida
quotidiana.
Seguimos em direcção à Sé
Catedral do Porto. No cimo da
rua, observamos a ponte D. Luís,
feita em ferro, em arco e com
dois tabuleiros. No tabuleiro de
cima circula o metro que liga a
cidade do Porto a Vila Nova de

Gaia. Vimos ainda o que resta da
muralha Fernandina e apreciamos a
paisagem deslumbrante das margens do Rio Douro e a Zona Ribeirinha.
Entrámos na Sé Catedral onde admiramos a rosácea e a sua
fachada de arquitetura românica.
Aqui casou D. João I e D. Filipa de
Lencastre. Vimos a escultura da
padroeira da cidade do Porto, a
Senhora da Vandoma.
Admirámos o altar de
prata, salvo nas Invasões Francesas por
terem construído à
sua frente uma parede de gesso.
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VISITA AO PORTO HISTÓRICO
Descemos as ruas estreitas
da Sé, cheias de escadas, onde as
casas pareciam entrar umas dentro
das outras. Passámos na Igreja dos
Grilos e chegámos finalmente ao
Palácio da Bolsa. Visitámos várias
salas, uma servia de Tribunal do
Comércio, o Salão Árabe e o Pátio
das Nações, onde acontecem eventos, festas importantes e concertos.

Os tetos são maravilhosos e os vitrais, por onde entra a luz, parecem
arco-íris.
Cheios de fome, descemos
em direção ao rio, sentamo-nos à
sombra e saboreamos as nossas
sandes apetitosas. Comemos rápido, pois ainda tínhamos muito para
visitar.
Assim, entramos na Igreja de
S. Francisco do séc. XIV. Ficamos a
saber que para a tornar mais bonita
e ter mais público, os seus altares e
colunas foram revestidas de talha
dourada. Aqui esteve a Ordem de S.
Francisco de Assis. A igreja serviu
de abrigo às tropas de D. Miguel,

durante o Cerco do Porto e serviu
também de armazém da Alfândega. No seu chão eram sepultados
os benfeitores desta Igreja. Atualmente, os ossos foram retirados
das campas e colocados num ossário, nas catacumbas, onde pudemos ver os túmulos.
Deslocamo-nos à Praça da
Ribeira, onde vimos o chafariz com
a escultura artística do S. João Batista, de Cutileiro, conhecida pela praça do Cubo;
vimos os Pilares da Ponte
Pênsil, construída após o desastre da Ponte das Barcas,
substituída mais tarde pela
Ponte D.Luís; apreciamos o baixo
relevo “As Alminhas”, em bronze,
de Teixeira Lopes, em homenagem
à tragédia da Ponte das Barcas e
ao longe ainda vimos a ponte ferroviária D. Maria Pia, desativada e
considerada monumento nacional.
Para terminar a nossa visita de estudo, fomos à Casa do Infante, onde consta que nasceu o
Infante D. Henrique. Fomos atores
de uma peça de teatro a “Ínclita
Geração”. Outrora, esta casa estava ao serviço da coroa, como casa
da moeda, onde se cunhavam as
moedas em ouro e prata. Atualmente, funciona aqui o Arquivo

Histórico do Porto. Ao longo dos
tempos sofreu várias alterações
e nas últimas obras de requalificação foram encontrados vestígios romanos de grande importância, tal como um painel
de
azulejos
que foi coberto por uma
réplica para
não se deteriorar, para não
estar sujeito
aos agentes
atmosféricos.
Acabada a visita,
lanchamos
para recuperar energias e encetamos a viagem de regresso. Percorremos a bela Rua das Flores,
cheia de palacetes, alguns já recuperados, andamos, andamos,…
cansadíssimos, mas alegres e satisfeitos até ao metro do Bolhão.
Quando chegamos a Fânzeres,
alguns pais já nos esperavam e os
restantes alunos seguiram a pé,
cheios de coragem, mas risonhos, até à escola.
Um dia grande em conhecimento e repleto de emoções!
Texto Coletivo, 4A

VISITA AO PORTO HISTÓRICO
No dia 25 de maio, fui com os
meus colegas e as professoras de metro,
até ao Centro Histórico do Porto.
Começamos por visitar a Sé do
Porto. É bonita, enorme e eu gostei muito
do altar de prata.
Fomos ver e conhecer a ponte D.
Luís, o tabuleiro de cima é muito alto,
tem uma paisagem maravilhosa sobre a
Ribeira do Porto. Lá em baixo vimos os
pilares do que resta da Ponte Pênsil.
Fomos visitar a Estação de S.
Bento. Tem muita gente a sair e a entrar

para os comboios. As paredes estão
forradas de azulejos, onde estão pintados episódios da nossa História.
Entretanto fomos ao Palácio
da Bolsa. É grande e bonito, com muitas salas. Eu gostei do Salão Árabe,
todo em dourado, é magnífico!
De seguida, fomos à Igreja de
S. Francisco. É muito antiga e tem
muita talha dourada.
Depois do almoço, passamos
por muitas escadas e ruas estreitas e
fomos até à Casa do Infante. Vimos

dois filmes projetados na parede
sobre as alterações que a casa sofreu ao longo dos tempos. Terminadas as visitas guiadas regressamos à escola de metro.
Na minha opinião, esta
visita de estudo foi muito interessante, pois fiquei a conhecer monumentos históricos, locais que
não conhecia e factos históricos
que enriqueceram o meu conhecimento.
Andreia Meneses, 4B
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VISITA AO PORTO HISTÓRICO
No dia 25 de maio fui com
a minha turma a uma visita de estudo ao Porto Histórico.
Apanhamos o metro na estação de Fânzeres e saímos na estação do Bolhão. Visitamos o Mercado do Bolhão onde se vende tudo e
mais alguma coisa! De seguida,
fomos a pé, passamos no Teatro Sá
da Bandeira e subimos até à Sé do
Porto, que é uma lugar espantoso,
onde paramos para lanchar. Depois
fomos à Ponte D. Luís construída
no lugar da Ponte das Barcas, onde houve uma tragédia, quando
morreram mais de quatro mil pes-

soas durante as Invasões Francesas. Fomos almoçar na praça onde está o Cubo da Ribeira.
Visitamos o Palácio da Bolsa que era o sítio onde funcionava a Bolsa do Comércio, negócios
e encontro entre burgueses. Logo
de seguida, visitamos a Igreja de
S. Francisco que tem um altar
revestido de talha dourada. A
Guia acompanhou-nos até às catacumbas onde estão as ossadas.
Na praça da Ribeira, vimos
a escultura de S. João, o santo
popular da cidade do Porto.
De seguida, fomos à Casa

do Infante onde viveram os Infantes, filhos de D. João I e de D. Filipa
de Lencastre. Vimos alguns dos
utensílios usados pelos reis, azulejos antigos e uma grande maquete
representando como era a cidade
do Porto, com a Muralha Fernandina.
Lanchamos e viemos embora.
Foi uma visita de estudo fantástica, onde aprendemos muito,
apesar de cansativa!
Carolina Arouca Neves, 4B,

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA -5ºANO
No dia 1 de junho de
2016, “Dia Mundial da Criança”,
participei na visita de estudo para
os alunos do quinto ano de escolaridade, no âmbito das disciplinas
de Português, História e Geografia
de Portugal, Ciências Naturais e
Educação Musical.
Eu fui na camioneta onde iam as professoras de Português, Matemática, História e Geografia de Portugal e o professor de
Educação Física. O nosso primeiro
destino foi a “ Casa da Música”,
onde fomos ver um Musical que se
chamava: “ Rometa e Julieu. A nossa professora de Educação Musical
participou neste espetáculo que foi
muito interessante.
Depois, na hora de almoço, fomos ao parque da cidade,
que é um espaço muito bonito.
Fizemos um piquenique. Eu e os
meus colegas levamos a nossa comida de casa. Quando acabamos
de comer, fomos brincar. Ficamos
cansados de tanto corrermos pelo
parque. Passado algum tempo de
brincadeira, fomos comprar um

gelado com dois professores.
O último local da visita foi o Jardim Botânico. A guia
que nos recebeu e nos
mostrou o jardim,
contou- nos que a casa do jardim pertenceu ao avô da escritora Sofia de Mello Breyner Andresen. Nesta casa, a escritora ainda brincou e inspirou-se
num determinado local, com uma
estátua de bronze, para escrever
o livro: “ O Rapaz de Bronze”.
Neste espaço, há muitas

espécies de plantas, como por
exemplo: sequóias, plantas carnívoras, catos, um dragoeiro e até bambus. Existe lá uma árvore altamente
toxica, que se chama “teixo”, nos
dias de hoje é usada na medicina.
Pelas dezassete horas,
chegamos à escola. Foi
uma visita muito agradável, porque aprendemos coisas novas e ao
mesmo tempo proporcionou um dia de convívio
entre alunos e professores.
Tiago Queirós,5º F
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DIA MUNDIAL DA CRIANÇA – 5ºANO
No dia um de junho, Dia
Mundial da Criança, realizou-se
uma visita de estudo, à Casa da
Música e ao Jardim Botânico, ambos situados no Porto.
O autocarro partiu com as
crianças por volta das dez horas,
em direção à Casa da Música. Lá
vimos um musical fantástico chamado: “ Rometa e Julieu”, no qual
participava a nossa professora de
Educação Musical. Quando o espetáculo acabou, fomos para o Parque da Cidade almoçar. No Parque
da Cidade, depois de almoçarmos,
brincamos, corremos e tivemos a
oportunidade de comer um gelado.
Depois de comer o gelado, fomos
brincar novamente.

Quando
saímos
do parque,
fomos
para o
Jardim
Botânico. Neste espaço, pudemos
observar várias plantas e conhecer a história
do jardim. De seguida, regressámos à escola.
Foi um dia espetacular e

inesquecível.
Hugo Ribeiro Alves, 5º G

CAMPEONATO DA TABUADA E DO JOGO DO 24
No dia 16 de março de 2016
os alunos do 2º ciclo do nosso agrupamento participaram em duas atividades dinamizadas pelas suas professoras de Matemática – o Campeonato
da Tabuada e o Campeonato do Jogo
do 24.
Ao longo de várias semanas
todos os alunos das turmas de 5º e 6º
ano tiveram a oportunidade de mostrar as suas aptidões no conhecimento da tabuada e também ao nível do
cálculo mental, envolvendo as operações adição, subtração, multiplicação
e divisão. Foi com muito entusiasmo
que os alunos das 14 turmas do 2º
ciclo se envolveram no apuramento
de dois alunos por turma em cada um
dos campeonatos dinamizados.
Assim, na fase final do Campeonato da Tabuada, participaram 28
alunos e outros tantos participaram
na final do Campeonato do Jogo do
24, pelo que tivemos, ao todo, 56
brilhantes finalistas com um comportamento e desempenho dignos de

salientar.
Concluídas estas duas
competições de Matemática, cuja
final foi disputada na tarde do dia
16 de março, em três etapas eliminatórias, foram apurados os três
primeiros classificados de cada um
dos campeonatos. Os vencedores
premiados e cujos nomes aqui
divulgamos, estão todos de parabéns pelo seu excelente desempenho. Desejamos que todos continuem a ter muito sucesso na Matemática!
Campeonato da Tabuada

As professoras de Matemática do
2º ciclo

1ºlugar- Joana Filipa Soares- 6ºF
2º lugar- Vasco António Martins- 6ºB
3º lugar- Joana Leão Fernandes- 6ºA

Campeonato do Jogo do 24

1ºlugar- João Pedro Ramalho- 6ºE
2º lugar- Benardo João Ferreira- 6ºE
3º lugar- Guilherme Vasconcelos Silva5ºC
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PROJETOS DELFOS E DELFOS JUNIOR
No passado dia vinte e um
de maio, estive, a convite da Sociedade Portuguesa da Matemática,
na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, numa formação intitulada Problemas Olímpicos, orientada pela Profª Drª Joana
Teles, da Universidade de Coimbra.
Passamos o dia a resolver
problemas matemáticos, com
graus de dificuldade variados, recorrendo apenas a três princípios
matemáticos: Princípio da Gaiola
de Pombos, Grafos e Desigualdade
Triangular. Foi muito interessante
e tive acesso a materiais que disponibilizarei à escola e partilharei
com o meu grupo. Para além disso,
fui surpreendida com uma informação que pela sua importância e
originalidade não posso deixar de

partilhar com toda a comunidade
educativa. Trata-se da existência
do Projeto Delfos que passo a
apresentar.
O Delfos surge em 2001
com a missão de preparar as
equipas portuguesas para as competições internacionais de Matemática. Muito mais do que isso, o
Delfos é uma escola dedicada aos
estudantes do ensino não superior com excecional aptidão e gosto
pela Matemática; uma escola que
funciona de modo informal, movida pelo gosto na resolução de
questões complexas e interessantes, visando explorar as competências dos jovens até aos limites
naturais de cada um.
Aproximadamente uma
vez por mês, o Delfos organiza um

fim de semana de atividades lúdicodidáticas dedicadas ao enriquecimento curricular em Matemática,
no Departamento de Matemática
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
Semelhante, mas destinado
a alunos do ensino básico (a partir
dos 12 anos), existe o projeto Delfos Júnior.
Assi, porque mesmo os
dons naturais precisam de ser trabalhados para se revelarem em
pleno, vamos todos, professores e
encarregados de educação, estar
atentos e quem sabe não descobriremos um futuro “délfico”?
Profª Julieta Ataíde

EXPOSIÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
“Sustentabilidade: é o bemestar do planeta”, foi o tema proposto nas aulas de Físico-Química,
em parceria com o projeto EcoEscolas, de modo a que os alunos
desenvolvessem maquetes ou
objetos em três dimensões,
utilizando materias recicláveis e
reutilizáves; desta forma, os alunos
reconheceram a necessidade de se
preservarem os recursos naturais e
a biodiversidade na Terra, visando
a pró-eficiência na manutenção do
planeta.
Assim, no dia 3 de junho,
celebrando-se o dia do AERT, as
professoras de Físico-Químicas
expuseram os trabalhos cujos
propostos foram: “Tipos de
Energias”
,
“Instrumentos
musicais” e “Modelos atómicos”
que os alunos do 7º, 8º e 9º ano,
respetivamente, da escola E.B. 2,3

Atitudes
simples do
dia a dia
geram um
conceito de
sustentabilidade, como
por
exemplo,
as maquetes feitas
com materiais recicláveis
bem como
de Rio Tinto construiram.
O desenvolvimento de capacidades que contemplem a preocupação ambiental nos âmbitos da
sustentabilidade ambiental são
objetivos que precisam ser alcançados por toda sociedade, não
apenas a população estudantil.

a recolha seletiva.
A dedicação e empenho
dos alunos na construção e
apresentação
dos
trabalhos
deixou as docentes muito
satisfeitas.
Docentes de Físico-Químicas
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PROJETO ECO-ESCOLAS
A separação
seletiva e recolha
de resíduos (papel,
cartão,
plástico,
embalagens
de
plástico, metal, embalagens tetrapak, tampinhas, óleos
usados, aparelhos eletrónicos e eletrodomésticos em fim de vida, roupas
usadas, brinquedos e sapatos), foi
um dos aspetos do projeto a que a
nossa escola aderiu e que resultou na
recolha de quantidades significativas
destes materiais ao longo do ano. O
mais importante, contudo, é semear
a ideia da defesa ambiental e criar
hábitos e comportamentos ecológicos. Agradecemos a toda a comunidade escolar, professores, alunos, assistentes operacionais e encarregados
de educação, que participaram e contribuíram para as boas práticas ambientais e ecológicas. Participámos no
concurso ”Quanto mais separas mais
ganhas” promovido pela CMG, tendo
sido separados e recolhidos cerca de
830 kg de papel e cartão e aproximadamente 400 Kg, de plásticos, metal
e embalagens tetrapak desde 16 de
novembro até 18 de maio.

Foram várias as atividades desenvolvidas pela equipa de projetos
ambientais durante o terceiro período:
KIT DO MAR
Os alunos do Clube de Ciências e do 8ºA, participaram no concurso Kit do Mar, através da produção de um vídeo, sobre a temática da
poluição marinha. Este tema foi trabalhado ao longo do ano, com a colaboração dos diretores de turma que
junto dos seus alunos promoveram a
sensibilização para este problema e
trabalharam no sentido de produzir
mensagens divulgadas em animais

marinhos que as professoras do
projeto Eco - Escolas criaram para
o efeito. Os alunos do Clube de
Ciências elaboraram vários objetos
recriando animais marinhos e lixo
marinho para chamar a atenção
para este grave problema ambiental. Posteriormente os alunos do
8ºA e Clube de Ciências escreveram mensagens e dramatizaram
estas problemáticas realizando um
vídeo que pode ser visualizado no
link:
https://drive.google.com/file/
d/0B0o7CbHaDTIfUHNGVnNJS2p
oc1E/view?usp=sharing

ROUPAS USADAS NÃO ESTÃO
ACABADAS
Fruto de uma parceria entre a H Sarah Trading e o Programa Eco-Escolas, o projeto “Roupas
usadas não estão acabadas” visa
(in)formar as crianças e jovens e
através deles a população em geral, acerca da importância do adequado encaminhamento de roupa
e ainda, calçado, brinquedos e
material escolar para reutilização
e reciclagem.
Criar com estilo | um saco
para compras
Este desafio consistiu na
criação de um saco para compras
construído com resíduos provenientes da indústria têxtil, fornecidos pela H SARAH Trading. Os alunos tinham de criar o saco mais
original, recorrendo às técnicas
que considerassem mais adequadas, estando autorizada a utilização de outros materiais recicláveis
desde que não ultrapassem 20%
da constituição da peça. O concurso foi proposto para os alunos da
escola, tendo-se incentivado em
especial aos alunos da educação
Especial a participar, que corresponderam elaborando dois tipos

de sacos. Obrigada e Parabéns
aos alunos da Educação Especial.
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PROJETO ECO-ESCOLAS
Um lustre Ecológico!
No âmbito do concurso
“Cria uma fruta, colhe os prémios”, foi-nos lançado o desafio de
utilizar embalagens Tetra Pak da
marca Compal para criar um fruto
ou uma composição de frutos.
Os alunos do Clube de Ciên-

cias da Escola EB 2/3 de Rio Tinto
elaboraram um produto denominado “Candeeiro Recicla a tua Saúde – Vitaminas a Pacotes”. Trata-se
de uma composição de frutos que
inclui um ananás, uma pêra, uma
maçã, uma laranja e duas cerejas.
Foram utilizadas várias técnicas de

foi sensibilizar para o conteúdo
nutricional vitamínico dos frutos e
a importância para a saúde, bem
como alertar para a reciclagem e
demonstrar as possibilidades do
reaproveitamento de materiais,
nomeadamente, construindo um
produto com funcionalidade estética mas também com utilidade,
dado que se trata de um candeeiro de teto, com associações ao
clássicos lustres centrais com cristais pendentes que são substituídos neste caso por tampas metálicas de garrafinhas de Compal de
vidro, cujo som metálico faz lembrar o barulho característico do
balançar dos referidos lustres.
É possível consultar os
trabalhos a concurso no site:
http://
embalagensdefruta.abae.pt/
trabalhos-2016/

Vamos “olhar” pelo Lince Ibérico
montagem, dobragem e colagem
de recortes das embalagens tetrapak da compal para criar um efeito
3D dos frutos, usando estruturas
auxiliares como pedaços de madeira, esferovite. O produto final foi
construído usando um abajur com
mensagens recortadas a partir das
embalagens para a produção de
um candeeiro com frutos suspensos.
O objetivo deste trabalho

Este foi o mote para a
elaboração de um vídeo para participação no concurso “Nós pelo
Lince e o Lince por nós.” Debatemos a importância do linceibérico e dos ecossistemas mediterrâneos onde este habita de
modo a criar uma campanha de
sensibilização em defesa do lince
ibérico. A participação no concurso foi dinamizada pelas professoras, Conceição Pires e Susana
Fonseca no âmbito Projeto Eco-

escolas e os intervenientes foram
alguns alunos do clube de Ciências
e alunos do 8ºA. O concurso nacional foi organizado por: Jardim Zoológico de Lisboa, IBERLINX, ABAE /
ECO ESCOLAS e DGE (http://
www.zoo.pt/site/educacao.php?
contentid=25).
A nossa escola conquistou
o terceiro lugar! Parabéns a todos.
O vídeo encontra-se disponível para visualização no link:
https://drive.google.com/
file/
d/0B0o7CbHaDTIfaWJqeW80R28zS
k0/view?usp=sharing
Aqui ficam alguns momentos da criação deste vídeo que pretende alertar para a necessidade da
proteção desta espécie em risco.
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PROJETO ECO-ESCOLAS
Com a colaboração da Câmara Municipal de Gondomar,
que elaborou o projeto e forneceu as espécies vegetais realizouse uma intervenção nos espaços
exteriores da escola, com o objetivo de remodelar e criar mais
zonas verdes na escola. Participaram nesta atividade as professoras Marli Leite, Maria José Monteiro e Conceição Pires e alunos
de várias turmas do 2º ciclo.

Comemoração do dia Mundial
da Terra
O Dia da Terra é comemorado anualmente em 22 de abril, em
todo planeta. É uma data para reconhecer a importância
do
planeta, e para
refletir
sobre
como podemos
colaborar para
proteger a Terra. Um dos lemas do Dia Internacional da
Terra é estimular atitudes ecologicamente corretas. A sensibilização para os problemas que o planeta enfrenta é essencial. Todos nós
podemos desenvolver atividades
para pôr em prática durante o Dia
da Terra ou seguintes, por exemplo:
Plantar uma árvore típica da
zona;
Pintar um desenho do planeta Terra;
Incentivar a separação do
lixo e reciclagem;
Reutilizar materiais como
plásticos e papelões para criar obje-

tos recicláveis;
Fazer uma limpeza na escola;
Pintar um muro com motivos
ecológicos;
Usar menos energia, desligar
as luzes quando possível.
A coordenadora do projeto
eco-escolas propôs aos professores

de Ciências Naturais e alguns diretores de turma a sensibilização
dos alunos das suas turmas para a
educação ambiental e composição
de mensagens alusivas ao dia da
Terra. Algumas turmas do 2º ciclo
e 3º Ciclo corresponderam ao desafio e elaboraram mensagens
interessantes e poderosas que
foram colocadas em guardas chuvas velhos reutilizados para o efeito e com o objetivo de exprimir o
conceito da preservação e proteção do planeta. Foram também
usados mapas do planeta e globos

para assinalar o Dia Mundial da
Terra.

Valorização dos espaços exteriores
Rede de Escolas do Futuro
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PROJETO ECO-ESCOLAS
LIPOR GERAÇÃO +
No âmbito do projeto Lipor
Geração + a decorrer na escola, o
stand Lipor TV - O Rumo do Consumo, esteve na escola na segunda
semana de maio com o objetivo de
educar de forma lúdica e interativa
e alertar os alunos para um comportamento cada vez mais corporativo para com o ambiente e em
particular no que respeita ao consumo responsável. O espaço Lipor
TV assume-se como um Centro de
Aprendizagem de Consumo, que

pode conduzir a uma estratégia de
consumo mais responsável e sustentável, que tenha em conta os
impactos exteriores dos comportamentos de cada um e as implicações que as suas escolhas têm sobre vários aspetos das suas vidas.
No interior do equipamento, o cidadão poderá simular o processo
de compra de produtos num estabelecimento comercial, identificando as vantagens e benefícios de um
consumo moderado e sensato e
caso apresente práticas negativas
de consumo, será confrontado com
uma série de conselhos e dicas que
poderão levar a práticas mais sustentáveis. As turmas do 2º ciclo e
algumas do 3º ciclo assistiram à
dinamização desta atividade e pu-

deram esclarecer dúvidas e participar.
No dia 7 de junho, decorreu também a atividade promovida pela Lipor e dinamizada pela
Dra Carla Fernandes - “Jogo: Rota
Sustentável”, para turmas do 7º e
8º ano de escolaridade com o
objetivo de sensibilizar e consciencializar os alunos para as temáticas da Educação Ambiental de
uma forma lúdica.

REUTILIZAÇÃO DE MATERIAIS
TRANSFORMAÇÃO DE UMA
PEÇA DE ROUPA – Imagens
do corpo
As alunas do 8ºB participaram neste projeto promovido
por Serralves e transformaram
um vestido, usando imagens de
revistas, de corpos femininos,
fotos de partes do corpo, como
rostos, pernas, mãos. Através de
fios, linhas, cartão e com a utilização de agulhas, cola e imaginação, elaboraram uma peça que
nos leva para o imaginário feminino.

Profªs Conceição Pires e Susana Cardoso
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JI DA PORTELINHA Nº2
A inserção positiva da criança
no 1.º ciclo da escolaridade básica é
um dos objetivos da educação préescolar As orientações curriculares
enfatizam a individualidade da criança, a importância da aprendizagem ativa e a importância de agir
como um membro do grupo. A educação pré-escolar é baseada no conhecimento da própria criança, das
suas habilidades e experiências e
foca-se na vertente lúdica da
aprendizagem, promovendo uma
visão positiva da vida. Os projetos e
as atividades são pensados com
base nos interesses do grupo. O
exterior é visto como uma extensão
da sala de aula e oferece oportunidades diárias para uma grande variedade de desafios físicos, jogos lúdicos, bem como a exploração do
mundo natural. Aqui fica o registo
das atividades que se desenvolveram durante o 3º período.

História “O Voo do Golfinho”
Atividade de articulação do PréEscolar

Atividade de articulação com o
1ºCEB – Matemática e Português

A hora do Conto – atividade de
articulação com as famílias

Conviver em Segurança – Responsabilidade de todos; também
sua!!! - AERT

Laboratório da água – promovido pelo CEA – Quinta do Passal

História” O Menino que detestava
escovas de dentes”
Atividade de articulação com a BE
do AERT

Comemoração do dia da Família
Visita de estudo ao Zoo de Stº Inácio
Dia Mundial da Criança
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Visita de estudo ao Centro de Saúde
de Rio Tinto

Atividade de Prevenção e Segurança – em articulação com a Escola Segura – PSP de Rio Tinto

Festa de Final de Ano
Visita dos Bombeiros da Areosa ao JI

Educadoras:Isabel Pinto e Augusta
Coelho

EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS SOBRE FILIGRANA
No decorrer do 3º período,
nas disciplinas de Educação Visual
e Educação Tecnológica, as turmas de 6º ano desenvolveram, no
âmbito do conteúdo “Património
Cultural Local”, trabalhos sobre a
Filigrana.

A filigrana, em ouro ou prata, ocupa um lugar de destaque

alumínio), etc.
A exposição encontrase patente no átrio da escola.

entre as criações dos ourives do nosso
concelho; de produção artesanal, é
concebida em oficinas de pequena
escala, de cariz familiar, através de
técnicas transmitidas de geração em
geração.
Os trabalhos apresentados na
exposição foram realizados em tiras
de papel, esponja, arame (cobre/

Grupo de EV e ET-2ºciclo
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AS NOSSAS MEMÓRIAS
Um nascimento especial
Recordo-me do dia maravilhoso em que nasceu a minha sobrinha que se chama Bruna. Foi no dia
24 de janeiro de 2010.
Quando fui vê-la, parecia
uma boneca e fiquei uma tia babada.
Ela era tão linda que até chorei de
alegria! Ainda por cima fui a primeira
a pegar nela! Dizem que ela é a minha “cara chapada”. Tudo nela é
igual a mim: cabelo, lábios, olhos…
tudo!
Sempre tratei dela como se
fosse uma filha para mim. Agora, ela
tem seis aninhos e cada vez se parece mais comigo e eu gosto muito
dela.
Assim, o dia em que ela nasceu, foi um dos melhores dias da
minha vida! Nunca o esquecerei.
Diana Queirós, 8ºD

Uma avó especial
Recordo com dor o dia em
que fui ao funeral da minha avó…
Não conseguia acreditar que ela tinha morrido, muito menos olhar para ela ao ser enterrada.
A minha avó era a mulher da
minha vida, porque era com ela que
eu me conseguia rir ao máximo. Ia
com ela às compras para lhe dizer
qual a roupa mais bonita e ela seguia
sempre os meus conselhos.
A mãe passava dez horas a
trabalhar e ela é que aturava as minhas maluquices! Para mim, já não
existe ninguém no mundo como ela,
pois a minha querida avó era muito
simpática, divertida e tinha uma forma de ser única.
Apesar dela já cá não estar,
vai estar sempre no meu pensamento. Nunca te esquecerei, avó!
Levi Miranda, 8ºD

O meu primeiro dia de
escola
Lembro-me de que,
quando entrei para a escola,
tinha apenas seis anos. Era setembro e o tempo parecia que
não passava. Estava um dia de
céu limpo com um sol brilhante
que reluzia em todo o lado, mas
o que eu queria mesmo era ir
para casa.
Recordo-me de estar
muito nervoso e de a minha mãe
estar ao pé de mim. Quando tive
de me despedir dela, não foi
difícil, mas vi colegas a chorarem
e a agarrarem-se aos seus pais,
para não os deixarem ir embora.
A professora conseguiu acalmálos e tive um dia totalmente diferente daquilo a que eu estava
habituado.
Foi um dia que nunca
vou esquecer e ainda hoje recordo com saudade.
Pedro Costa, 8ºG

Um dia diferente
Recordarei para sempre o
dia em que eu e os meus padrinhos fomos à Ribeira do Porto e
andamos de teleférico. Foi um
dia inesquecível!
Já não via os meus padrinhos há três meses! Estava
cheio de saudades, por isso fomos passear juntos. A minha
madrinha estava com medo das
alturas, mas gostou da paisagem.
O meu padrinho, os meus
pais e eu não tínhamos medo.
Quando acabamos a viagem,
tiramos fotografias e viemos
para casa.
Foi um dia inesquecível e
divertido que nunca esquecerei.
Hugo Oliveira, 8ºC

Uma viagem a Peniche
Eu recordo, como se fosse
ontem, a minha viagem a Peniche,
que teve momentos trágicos dos
quais nunca me esquecerei.
No início do dia, eu e a minha família preparamos as nossas
malas. Lembro-me de que eu parecia uma barata tonta, de um lado
para o outro, à procura da minha
roupa, pois tinha acordado mais
tarde e, como a viagem ia ser longa, decidi levar uma almofada.
Quando chegamos à casa
que o meu pai tinha alugado, desfizemos as nossas malas e arrumamos tudo nos devidos quartos. Recordo-me de que o meu quarto
ficava numas águas-furtadas e, por
isso, o teto era inclinado.
Eu adorei jogar “Poker”,
ter nadado e jogado nas piscinas
de Peniche e nunca me esquecerei
desta viagem, principalmente de
quando caí do escorrega de água e
quase me afoguei, pois engoli muita água e não conseguia nadar para a superfície.
Apesar desta peripécia,
vou sempre guardar esta viagem
no cofre do meu coração.
Rodrigo Soares, 8ºG

O Capitão
Eu sou o capitão de um
navio de guerra, mas agora estou
reformado.
Atualmente, vivo com a
minha mulher e o meu filho. A
guerra deixou marcas, como alguns
pesadelos que tenho ou a leve dor
que sinto na perna quando me
lembro que fui baleado, mas sou
um homem corajoso e consigo ultrapassar isto.
Ainda me lembro dos momentos passados com a minha tri-
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pulação, sofremos muitos ataques e baixas, mas, por fim, ganhamos. Atualmente, alguma da
tripulação está viva, alguns traumatizados e outros não se sabe
onde estão. O governo diz que a
guerra acabou, que vamos ter
paz, mas eu acredito que a guerra
realmente nunca acaba.
O dia em que voltei para
casa foi o dia mais feliz da minha
vida. Ainda me lembro do que
disse à minha mulher enquanto
esta chorava:
- Calma. Eu estou aqui.
- Como é que sei que não
vais outra vez?
- Porque, apesar de te
amar mais quando estou longe, é
muito melhor ter-te por perto.
A guerra é fria, cruel. Muitos perdem a vida e outros não
sabem mais o que fazer dela.
Rita Antunes, 8º B

Rainha dos Mares
Cabelos de oiro que se agitam
E vestido de mar manso…
Quando está por perto,
Os marinheiros não têm descanso!
Quando aparece, ouvem-se vozes
que gritam!
Para uns é sinal de sorte…
Para outros de azar…
Mas não há forma de lhe escapar!
Fúria e tristeza dos mares!
É isso que ela representa
De uma forma violenta!
Encontraram-na?
Nunca regressarão aos seus lares!
Tudo isto por tristeza de amor…
Passa os dias com temor
Num furor, pelo mar…
Sofia Bettencourt, 7ºF

O mar sempre foi visto como
um palco de aventuras, mas também
uma zona de tristeza para várias famílias.
Sou um pescador com sorte
e feliz ao lado da minha família.
Espero nunca ter de fazer
essas viagens muito longas que me
façam estar longe dos meus filhos e
da minha mulher.
Tenho um amigo meu que é
capitão de um navio de guerra, ele
conta-me muitas vezes as perdas que
acabam por acontecer durante as
longas viagens e a pena que lhe dá
ao ver o estado de suas famílias.
Esse meu amigo, um dia, perguntou-me se estava interessado em
ajudá-lo numa viagem que ele iria
fazer, não me agradou totalmente a
resposta, mas fui ter com a minha
mulher e perguntei-lhe:
- Mulher, achas que devo
embarcar numa viagem com o meu
amigo capitão?
- Não acho uma boa ideia,
Martim, existe muito perigo no mar
e se te acontecesse alguma coisa?
Que vai ser dos nossos filhos, que vai
ser de mim?
- Pois, se calhar, tens razão
no que dizes, não vou aceitar por
enquanto.
Agora vou ter que me aventurar só pela pesca, não é tão perigoso quanto isso.
Talvez um dia, quem sabe, se
não faço umas dessas enormes viagens pelo mar fora á procura de algo
em especial.
Mariana Morais, 8ºB

Um Problema em Alto-Mar
Já há muito tempo atrás, antes
dos descobrimentos portugueses,
havia um capitão muito popular na
cidade do Porto. Era alto, moreno e
bem musculado. Era inteligente,

muito compreensivo e muito
pouco egoísta. Era ele que
cozinhava, lavava o chão e
arrumava a casa quando a sua
mulher precisava de descansar.
Ela chamava-se Ann e o muito
desejado capitão chamava-se
Peter.
Eram os dois muito
felizes, até que um dia Ann é
questionada por Ben, que viria
a ser o seu futuro esposo
passado um ano.
Enquanto esse período
de tempo passava, Ann e Peter
começaram a ficar cada vez
mais distantes um do outro, até
que se separaram.
Passados dois meses,
Peter já se preparava para
partir para o alto mar à procura
de tesouros e muito, muito
dinheiro.
Já longe de casa, a cerca
de 2700 quilómetros de casa e
passados 7 meses, Peter
encontrou
encontrou
um
tesouro holandês muito famoso
na altura a que vários piratas de
alto mar queriam pôr a mão,
pois era bem valioso.
À ida para casa, já
passados quatro meses, um
barco misterioso apareceu do
meio da densa neblina que por
ali passava, e começou a atacar
o barco de Pete que
transportava uma imensidão de
ouro e prata do tesouro.
Quando o famoso barco
já estava em vantagem sobre o
de Peter, o barco embateu
numa rocha e começou a
afundar. Muitos morreram, mas
de lá do fundo ouvia-se um
homem de voz grossa a
implorar que o ajudassem.
Peter que era conhecido
como sendo também generoso,
saltou do navio agarrando-se a
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uma corda e gritando dizia:
–Vou baloiçar para a sua beira,
por favor levante o braço para o
conseguir agarrar!
Quando o apanhou, Peter
levou o senhor para dentro da
sua embarcação.
Olhando o capitão do outro
barco nos olhos, Peter apercebeuse de que era Ben quem
comandava o navio pirata e
amarrou-o, prendendo-o num

quarto vazio.
Quando chegou a casa,
Peter confrontou-o afirmando
que iria dizer tudo a Ann.
Depois
da
longa
explicação, Ann disse a Peter
que tinha ouvido Ben a falar
com a sua tripulação sobre
roubarem o seu barco depois de
roubarem o tesouro que há
muito planeava saquear.
No dia a seguir, Ann e
Peter foram jantar a um

restaurante muito chique que
tinha aberto naquela altura
junto ao Douro.
Ann ficou grávida e
tiveram filhos...
Passados vinte e dois
anos, Peter recebeu uma carta a
dizer que ia ser avô e começou
logo a pensar como iria contar
as suas famosas aventuras em
alto mar aos deus netos.
Hugo Carvalho, 8ºA

MANTA DE METÁFORAS NO ESTENDAL DOS VALORES E DOS AFETOS

Valores… É urgente!
É urgente cultivar afetos, é urgente
levar os nossos alunos a descobrirem
os valores, alicerces da nossa sociedade… Dizia Eugénio de Andrade no
seu poema “Urgentemente”:
É urgente o amor
É urgente um barco no mar
É urgente destruir certas palavras,
ódio, solidão e crueldade,
alguns lamentos, muitas espadas.
É urgente inventar alegria,
multiplicar os beijos, as searas,
é urgente descobrir rosas e rios
e manhãs claras.

Cai o silêncio nos ombros e a luz
impura, até doer.
É urgente o amor, é urgente
permanecer.
Foi desta necessidade
“urgente” que surgiu a ideia de
os alunos do 7º e do 8º ano, no
âmbito do estudo do Texto Poético, na disciplina de Português
(3ºCiclo), escreverem metáforas
subordinadas aos temas dos afetos e dos valores. O desafio foi
lançado e a adesão foi muito
boa… Aprenderam a construir
metáforas, refletiram sobre os
valores e afetos e divertiram-se a
decorar a tira de cartolina colorida que lhes foi entregue.

Na aula de Português,
nas Aulas de Apoio Pedagógico,
numa “Oficina de Metáforas”
realizada em parceria com a Biblioteca Escolar, lá foram surgindo as mensagens que, depois de
expostas com molas da roupa,
num estendal improvisado feito
de rendas brancas, serviram de
pano de fundo ao palco da sala
dos alunos, no Dia do AERT. Entretanto, deslocamos o estendal
para o átrio da escola para mostrá-lo a toda a Comunidade Educativa…
Esperamos boas leituras!
Boas reflexões!
Profª Fernanda Correia

Bons Momentos
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de rio tinto
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Quando os momentos bons acabam
apenas nos sobra a saudade
e as lembranças que levamos
O doce paladar de uma vida sem pressa
revitalizador das pupilas e da alma
o lento passar das horas que nos dão calma
Quando deixamos esses momentos
apenas o murmúrio de um tempo,
catarse que para trás deixamos,
se vai levantando, devagarinho,
para nos segredar baixinho
que valeu a pena esse arroubamento
E a paz, em meu coração, cresce
e da paisagem que para trás deixo
apenas a fragância de um beijo
me lembra e sabe a despedida
Quando os momentos bons acabam
não há lamentos nem brados
Apenas o silêncio na hora da partida
Com votos de umas boas e merecidas férias
Professora Deolinda Reis

O VERÃO, AS PAIXÕES E AS FÉRIAS
Verão rima com
paixão e esta repartese por diversos quadrantes, desde a paixão
pela praia, mar ou sol, a
paixão por encontros
fabulosos, a paixão por
nada fazer, a paixão por viagens fantásticas, seja do
mundo real ou imaginário.
Se Verão rima com paixão,
também podemos dizer que
é sinónimo de mais tempo
livre, de férias, de descontração. Assim, aproveite as próximas semanas para relaxar,
conversar, mimar e mimar-se, conversar e, por que
não, cometer aqueles pequenos “pecados” que por
vezes tanto nos inibem de sermos nós próprios.
No fim, aproveite e faça um balanço, eliminando
o que não resultou, reformulando estratégias e intro-

duzindo inovação. O
importante é não parar
no tempo e mudar práticas com o objetivo de
ser um pouco melhor
do que ontem e, acima
de tudo, sermos mais
felizes e dormirmos de
consciência tranquila, com a certeza de que fizemos
ou tentamos fazer o melhor que sabíamos e/ou
podíamos.
Profª Cristina Viana

