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Os trabalhos realizados no âmbito da 
campanha de redução de CO2, foram 
expostos dia 4 de Junho (véspera do Dia 
Mundial do Ambiente) na Biblioteca. Estes 
trabalhos que foram fruto de uma parceria 
entre a Escola Básica 2,3 de Valongo 
do Vouga e a Cooperativa Eléctrica da 
Casa do Povo de Valongo do Vouga, 
integrada no Plano de Acção do Programa 
Eco-Escolas, difundiram a importância 
do uso correcto e racional da energia, 
assim como, das vantagens do uso das 
energias alternativas, para, desta forma, 
conseguirmos a redução das emissões de 
CO2 e mitigação do consequente aumento 
do efeito de estufa e aquecimento global.
Esta exposição surpreendeu pela 
quantidade e qualidade de trabalhos, 
sendo alvo de muitos elogios por parte 
dos visitantes, pelo que todos os alunos 
participantes estão de parabéns.
Pelas 17.00h, realizou-se o acto protocolar 
de entrega dos prémios, que contou com 
a presença dos elementos da Direcção 
de cada uma das instituições, do Sr. 
Vice-Presidente da Câmara Municipal 
de Águeda, Enf. Jorge Almeida, da Sra. 
Vereadora com os Pelouros da Educação, 
Juventude e Cultura, Dr.ª Elsa Corga, da 

representante da Associação de Pais, 
Goreti Lima, elementos do Conselho 
Eco-Escolas, professores, alunos e a 
comunicação social.
As classificações do concurso de 
trabalhos plásticos no âmbito da 
campanha de redução de CO2 foram:

Exposição dos trabalhos plásticos da 
campanha de redução de CO2 e comemoração 
do Dia Eco-Escola.

EcoEscolas

Os alunos do sétimo ano redigiram 
histórias relacionada com o uso racional 
da energia e/ou energias alternativas, em 
Estudo Acompanhado. Estes textos foram 
depois convertidos em Banda Desenhada, 
na disciplina de Educação Visual. O 
melhor trabalho, elaborado pelos alunos 
do sétimo C: Tiago Gomes, nº 19, Daniel 
Estima, nº 9, Marco Sampaio, nº 13, e 
Ana Margarida Coutinho, nº 3, foi enviado 
para o concurso nacional de Bandas 
Desenhadas da Energia, que decorre no 
âmbito do Programa Eco-Escolas. 
Esta história foi baseada num 

1º Prémio (máquina fotográfica digital) – 
Joana Patrícia Santos, nº 11, do Nono ano, 
turma C.
2º Prémio (Leitor de MP4) – Vitória Regina 
Soares, nº 25, do Sexto ano, turma A.
3º Prémio (Filme em DVD) – Ana Rita 
Arede, nº 1, Oitavo ano, turma B.

Prémio para a melhor Turma (Cheque 
viagem) – Oitavo Ano, turma A.

Foi também entregue o prémio para a 

turma mais activa no concurso: “Tampa 
a tampa a turma encanta”. Os resultados 
foram:
1º Lugar – Nono Ano, turma C (com 77 
garrafões de tampinhas).
2º Lugar – Sexto Ano, turma A (com 
43 garrafões de tampinhas e rolhas de 
cortiça).
Apesar da turma do 9ºC ter angariado mais 
tampas, não pode participar na visita de 
estudo pois esta realizar-se-á na véspera 
do exame nacional de Língua Portuguesa. 
Dadas as circunstâncias, será a turma 
classificada em segundo lugar (6ºA) a 
participar na referida visita. 

Nesta exposição estiveram também 
patentes os trabalhos realizados no Clube 
das Engenhocas e na actividade “Um olhar 
musical sobre os resíduos”, os Posters 
Eco-Código e a Banda Desenhada da 
Energia, uma vez que serviu também para 
a comemoração do Dia Eco-Escola. Neste 
dia foi ainda exibida no bar e átrio de 
entrada uma apresentação demonstrativa 
de todas as actividades realizadas ao 
longo deste ano lectivo. 
A equipa do Programa Eco-Escolas 
agradece o empenho de toda a 
comunidade escolar, principalmente 
dos Professores de Educação Visual,  
Tecnológica e Multimédia, assim como de 
todos os Directores de Turma, que tiveram 
um papel determinante para a qualidade 
e quantidade dos trabalhos apresentados 
pelos alunos.

“Banda Desenhada da Energia”.
acontecimento real que foi a instalação 
de painéis solares térmicos na casa de 
um dos alunos deste grupo. O enredo é 
obviamente ficcionado, no entanto todos 
os dados foram recolhidos com entrevistas 
aos técnicos instaladores, ao pai do aluno 
e com pesquisa na internet.
Paralelamente, foram constituídas a 
equipa da energia, com alunos do terceiro 
ciclo, e  a equipa da água, com alunos 
do segundo ciclo, que fizeram a leitura 
e tratamento estatístico da evolução 
do consumo de electricidade e água, 
respectivamente, para monitorizar a 

influência da sensibilização entretanto 
efectuada sobre os comportamentos da 
comunidade escolar.
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Comemoração do Dia da Terra – Cem coisas pelo Planeta 

Prof. Jorge Almeida

junto ao compostor da escola, também 
para os alunos do oitavo ano de 
escolaridade, como forma se alertar 
para a importância da valorização dos 
resíduos orgânicos.
Todas estas actividades foram registadas 
em vídeo por um repórter da Câmara 
Municipal, para posterior divulgação 
de todas as actividades desenvolvidas 
neste dia nas escolas do concelho.

Pilhas de Livros
A Escola EB 2,3 de Valongo do Vouga participou na iniciativa “Pilhas de 
Livros”. Toda a comunidade educativa esteve activamente envolvida na 
recolha de pilhas usadas até ao dia 31 de Maio. Graças ao esforço conjunto 
foi possível encher sete pilhões que foram entregues no Hipermercado 
Modelo. A escola da região que recolher mais pilhas proporcionalmente 
ao número de alunos, ganha 1000 euros em livros do Plano Nacional de 
Leitura. Aguardamos os resultados, conscientes porém de que, mesmo 
que a nossa escola não seja a vencedora, o contributo prestado na 
preservação do meio ambiente é já um grande motivo de satisfação. 

No dia 22 de Abril a Escola EB 2,3 de Valongo do Vouga associou-se 
à comemoração do Dia da Terra. Os alunos do oitavo ano elaboraram 
trabalhos sobre as alterações climáticas, sob a forma de cartaz, que 
foram utilizados na exposição organizada pela Câmara Municipal de 
Águeda, no âmbito da agenda 21. O sabão utilizado nesse dia nas casas 
de banho (eco-sabão), foi feito a partir óleos alimentares usados, no 
Clube das Engenhocas. Os alunos do oitavo B fizeram lembretes, com 
a ajuda das professoras de Língua Portuguesa e Área de Projecto, que 
foram colocados nas casas de banho para sensibilizar a comunidade 
escolar para a importância da poupança de água.
Ainda nesse dia, foi leccionada uma aula prática sobre compostagem, 

Concurso Interno “Poster Eco-Código 2010”
Durante o segundo período todos os alunos 
da nossa Escola tiveram oportunidade de 
fazer propostas de frases para o Eco-
Código, com a ajuda dos professores de 
Ciências da Natureza/Naturais. No início 
do terceiro período, o Conselho Eco-
Escola seleccionou as seguintes doze 
melhores frases, tendo a preocupação 
de abranger todos os temas previstos no 
Plano de Acção, nas suas várias vertentes, 
que passou a ser denominado o ECO-
CÓDIGO 2010:
•Se queres continuar a sorrir, terás de 
reduzir.
•Para o mundo não acabar, temos que 
reutilizar.
•Resíduos no seu lugar para o teu bem-
estar.
•Se do planeta Terra gostas de cuidar, por 
poupar energia deves começar.
•Usar a energia de forma eficiente, 
contribui para o ambiente.
•Energia renovável é mais sustentável.
•Fecha a torneira se queres ter uma vida 
à maneira.
•Se de um mundo melhor queres usufruir, 
a água não deves poluir.
•Se o ambiente proteger, as alterações 
climáticas não vão decorrer.
•Para a biodiversidade defender, menos 
erros vamos cometer.
•Não sejas tão egoísta, não poluas o 
planeta, usa transportes públicos, facilita!

• Se a compostagem usar, menos 
adubos químicos terá de utilizar. 

Finalmente, os alunos do oitavo ano 
elaboraram Posters Eco-Código, que 
incluem obrigatoriamente as frases 
escolhidas e que estiveram patentes na 
Exposição Eco-Escolas, que decorreu 
na Biblioteca. O passo seguinte será 
a escolha do melhor trabalho, que 
participará Concurso Posters Eco-Código 
a nível nacional. 
Todos os alunos estão de parabéns, pois o 
trabalho vencedor é o reflexo do contributo 
de toda a comunidade escolar.
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Palavras para quê? A nossa 
Biblioteca foi assim….

Biblioteca “ Os livros são para as crianças que lêem muito mais do que simples livros, são 
sonhos e conhecimento, são um futuro e um passado”

Esther Meynell

E muito mais haveria para mostrar, mas lembra-te que,
“Se tiveres um jardim perto da biblioteca, nada te faltará”

Cícero
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A Coordenadora da biblioteca escolar
 Teresa Olaio, 
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1º Ciclo

2º Ciclo
Corte de Valongo na Alta Vila 
Medieval

A Corte de Valongo esteve presente no 
dia 15 de Maio na Alta Vila Medieval.
Vestidos a rigor os alunos do 6ºA viveram 
aventuras da época medieval, neste 
lindo parque da cidade de Águeda. A 
Convite do Agrupamento de Escolas de 
Águeda que organiza o evento, o 6ºA 
decidiu recuar no tempo e vestir-se de 
Nobres que participaram no Cortejo, 
visitaram o mercado medieval, jogaram 
nas arenas e puderam desfrutar das 
iguarias da época.
Sem dúvida um dia a não esquecer e 
quem sabe um trampolim para que a 
nossa Escola retome, o antigo costume 
de organizar eventos que retrataram 
sempre tão bem, épocas mais remotas!! Prof.  Benvinda Tavares

No âmbito do Projecto TEIP 2 
(Territórios Educativos de Intervenção 
Prioritária), foi realizado um Workshop 
na Escola EB 1 de Macinhata do Vouga, 
intitulado “A in (definição) de papéis 
face à Indisciplina, Violência e Bullying 
na Escola – Estratégias de acção para 
a prevenção. Este workshop decorreu 
sob a orientação e coordenação da 
Técnica Superior de Serviço Social, do 
Agrupamento de Escolas de Valongo 
do Vouga, no passado dia 21 de Maio 
pelas 18:00 e contou com a presença 
de alguns Encarregados de Educação, 
assim como, Docentes e Técnicos. No 
final houve um pequeno lanche convívio 
entre todos os participantes. 

Este workshop teve como principal 
objectivo, sensibilizar os participantes 
para esta temática e uma maior 
participação e articulação entre os pais 
e a Escola. É fundamental que os pais 

tenham um envolvimento mais activo na 
vida escolar dos seus educandos, pois 
é na Instituição Família que se moldam 
as atitudes e as condutas e se adquirem 
modelos que se exteriorizam na escola. 

Fernanda Bastos

Teatro na EB1 de Macinhata 
do Vouga

No dia 14 de Maio, foi apresentado 
na EB1 de Macinhata do Vouga, um 
teatro desenvolvido no âmbito da 
Semana da Leitura, da Biblioteca da 
Escola E.B. 2,3 de Valongo do Vouga 

em parceria com o Projecto TEIP 2 
(Territórios Educativos de Intervenção 
Prioritária). Os participantes são 
alunos do 5º e 6º ano, que exibiram o 
teatro “Cores da Poesia” aos colegas 
do 1º ciclo. 
Esta iniciativa visa essencialmente 
uma aproximação e parceria entre 
as escolas, alunos e encarregados 
de educação, do Agrupamento de 
Escolas de Valongo do Vouga. Teve 
também como intuito proporcionar um 
dia diferente aos alunos, com uma 
didáctica e dinâmica distintas.

Fernanda Bastos
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Acção de Formação | Envolvimento dos Pais na Escola e Desempenho Escolar dos Filhos

No âmbito do Projecto TEIP 2 
(Territórios Educativos de Intervenção 
Prioritária), foi realizada uma Acção 
de Formação, no dia 26 de Maio, 
pelas 18:30, na E.B. 2,3 de Valongo 
do Vouga (Biblioteca da Escola).
  A temática apresentada foi o 
“Envolvimento dos Pais na Escola e 
Desempenho Escolar dos Filhos”, sob 
a orientação da Dra. Ana Rodrigues, 
do Centro Educacional e Terapêutico, 
de Oliveira do Bairro. Os pais e 
encarregados de educação aderiram 
bem a esta iniciativa, contudo, nunca 

é demais frisar a necessidade de 
outros pais terem um envolvimento 
mais activo e uma intervenção mais 
directa e efectiva na vida Escolar dos 
seus educandos. No final houve um 
pequeno lanche convívio entre todos 
os participantes. 
Esta acção teve como intuito principal, 
sensibilizar os participantes para as 
repercussões positivas na melhoria do 
desempenho académico dos alunos, 
quando existe um maior envolvimento 
dos pais na escola. A Escola agradece 
a todos os participantes e Técnicos do 

TEIP (Territórios Educativos de Intervenção Prioritária)

Centro Evoluir, a disponibilidade para 
estarem presentes.

5ºA e 5ºD

No dia 12 de Maio de 2010 as turmas 
5ºA e 5ºD saíram da escola EB2,3 
Valongo do Vouga às 8h30m e 
regressámos às 17h00m.
 O nosso destino era a EMER e 
o Museu Marítimo de Ílhavo. A primeira 
coisa a visitar foi a Escola Municipal 
de Educação Rodoviária(EMER). Aí 
aprendemos algumas das regras para 

se ser um bom condutor. 
A primeira turma a entrar foi o 5ºA e 
enquanto eles estavam lá dentro, a 
outra turma aproveitou para andar 
num parque de skates. Entretanto 
entrámos nós. O senhor Diamantino 
era o nosso professor. Tivemos 45m a 
aprender as regras de código e como 
atravessar as passadeiras e muito 

mais. Depois fomos 
almoçar ao jardim 
ODINÓ aí tivemos até 
às 15h30m a andar 
de baloiço. Após o 
almoço fomos ao 
Museu Marítimo de 
Ílhavo. Começamos por 

visitar a sala da Ria, sala esta que 
tinha o barco com a veleira maior, de 
seguida fomos à sala do bacalhoeiro, 
onde vimos um filme com a mascote 
o Gaspar. Esta visita foi muito 
interessante. No final regressámos 
um pouco cansados mas ao mesmo 
tempo contentes, pois, tínhamos 
aprendido coisas novas. 

Curiosidade:
Sabem que o bacalhau é o peixe mais comido nas vossas casas é o mais pescado em todo 
o mundo?

Dia Mundial da Criança
O Dia Mundial da Criança foi 
comemorado na EB 1 de Macinhata, na 
manhã do dia 1 de Junho. As técnicas 
no TEIP, no âmbito do Projecto TEIP 2 
(Territórios Educativos de Intervenção 
Prioritária), estiveram na escola, de 
manhã, a realizar pinturas faciais às 
crianças do 1º ciclo. 
Da parte da tarde, sob a orientação 
da animadora sóciocultural, Cláudia 
Pereira foram organizadas algumas 
actividades como pintura facial, jogos 
tradicionais, barraquinha com bolo 
e sumos, na EB 2, 3 de Valongo do 
Vouga. No final as crianças puderam 
levar para casa uma lembrança 
realizada por alguns alunos e 
animadora.

Fernanda Bastos
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Especial dia do Agrupamento 2010
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9ºD

A participação da escola na Alta Vila 
Medieval a 15 de Maio correu
muito bem. Os alunos entusiasmaram-
se com a actividade, empolgando-se 
na sua preparação. No Parque da 
Alta Vila conviveram com colegas 
de outras escolas participantes e em 
conjunto recriaram o ambiente vivido 
na Idade Média a nível histórico, 
económico, cultural e social. Foi 
uma aprendizagem divertida e uma 
tarde bem passada. Os professores 
estavam tão entusiasmados como os 
alunos.

3º Ciclo
CONCURSO DE FOTOGRAFIA: 
A ESCOLA E O MEIO
Após um período de muita indecisão e 
suspense, cumpre ao Júri do concurso 
de fotografia informar que:
 - Após cuidadosa observação e análise 
das fotos e dos textos/temáticas 
a concurso, o júri do Concurso de 
fotografia decidiu que pese embora 
os trabalhos recebidos tenham sido 
de qualidade não foram em número 
suficiente que justificasse a atribuição 
de um primeiro prémio. Para que 
pudesse, de facto, existir um primeiro 
prémio seria necessário um universo de 
trabalhos bastante mais extenso e rico 
(o que não se verificou);
- Ainda assim, o júri congratula-se com 
a sensibilidade ecológica, pessoal e 
humana, bem como, originalidade dos 

trabalhos recebidos. Este facto levou 
o Júri à atribuição de duas menções 
Honrosas (que irão receber um prémio 
simbólico) e um segundo e terceiro 
lugar. Agradecemos a participação de 
todos os alunos! Estão de parabéns 
pela forma como partilharam a vossa 
visão da escola e do meio em que 
está inserida. Todas as fotos recebidas 
poderão ser consultadas online no site 
da escola. Obrigada!
                

Joel Vidal Silva, 9ºD (2º 
Prémio: Leitor de MP3)

Bruno Veloso, nº1, 9ºB (Menção Honrosa: 
Originalidade da Perspectiva)

Nádia Gonçalves 5ºC Nº15 (3º Prémio: Uma 
Pen Digital)

Sandes de Atum
Ingredientes:
Atum enlatado,  maionese, ovo cozido,  
pão, ketchup, alface.
Num recipiente misturar o atum 
escorrido com o ovo cozido picado, 
acrescentar maionese Q.B. e remexer 
com um garfo até ficar com um 
aspecto pastoso. Depois acrescenta-
se um pouquinho de Ketchup Q.B. e 
volta-se a misturar, de seguida barra-
se no pão e acrescenta-se uma folha 
de alface. Está pronto a comer.

Prof. Cristina Carvalho
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Nos dias 28 e 29 de Abril, 16 alunos da 
nossa escola, 8 do segundo ciclo e 8 do 
terceiro ciclo, participaram no Maismat 
e no Equamat, respectivamente, que 
se realizou na Universidade de Aveiro.
Os objectivos desta actividade eram 
despertar o gosto pela Matemática 
e sensibilizar os participantes e 

Matemática

Quando procedemos à análise do 
contexto conjuntural dos povos que se 
encontram numa situação económica 
estável e nos inquirimos porquê, 
verificamos que o determinante 
estrutural não é a religião mas a ciência.
Ciência e o seu subproduto: ciência 
aplicada e tecnologia, e o industrialismo 
que resulta destas, parecem 
proporcionar um mundo melhor do 
que a religião. Prosperidade, saúde e 
educação, substituem o pauperismo, a 
doença e a ignorância, nos países que 
fomentaram a ciência.
Se o mundo é a vontade de Deus e o 
Seu livro, então parece que Ele prefere 
que o Seu povo trilhe o caminho da 
ciência e não o da religião.
O único borrão nesta pintura é a 
persistência do fenómeno da guerra. A 
ciência desenvolveu os instrumentos da 
guerra até ao limite do cirúrgico.
As religiões têm sido responsáveis por 
tantas guerras como qualquer outra 
instituição, e as guerras religiosas 
são tão abrangentes, ferozes e 
indiscriminatórias como qualquer outra 
guerra.
Então, naquilo que  respeita à guerra 
não há escolha a fazer entre a ciência 
e a religião. Mas no que diz respeito à 
paz, há muito por onde escolher.
Os subprodutos da ciência, pela ciência 
aplicada e da tecnologia, criam um 
mundo melhor. Se a religião proclama 
que explica a imortalidade, a ciência e o 
conhecimento empírico orientado, pode 
retorquir que isso ainda está para ser 
demonstrado pela matemática.
Sabemos tanto ou mais sobre aquilo 

História
ACRÓSTICO

que acontece depois da vida, do que 
aquilo que sabíamos no levante destas 
especulações há centenas de milhares 
de anos.
O materialismo não é inconsistente com 
a crença de que alguns fenómenos 
materiais, tais como os indicadores 
estruturais, que apontam para os limites 
da matéria, e para a voracidade dos 
organismos humanos, competindo para 
se identificarem com grandes objectos 
distantes e pragmáticos.
Para não dizer nada acerca das emoções 
de exaltação que acompanham tais 
angústias; demonstram a existência 
de desconhecimento empírico sobre 
o funcionamento de todo o universo 
material e da sua possível causa.

Tudo aquilo que o materialismo regula 
é contradizer a tese de alguns homens 
que são adeptos e praticantes da 
autoridade extra material que conduz 
ao domínio de outros homens.
Se a realidade pode ser definida como a 
igualdade do ser, então nenhuma parte 
da matéria do todo universal é menos 
autêntica ou está mais próxima do todo 
como qualquer outra parte. Além disso, 
toda a parte é uma parte autêntica.
Tudo e todos, serão redimidos ou 
perecerão juntos, na íntima e ilimitada 
comunidade da formação material.

Prof. Queirós Filipe Ribau

CANGURU MATEMÁTICO 2010
Novo recorde para a Matemática, esta 
prova todos os anos concentra durante 
uma hora e meia um elevado número de 
alunos, este ano foram 91 distribuídos 
pelas três categorias:
Escolar 5º e 6º anos, Benjamim 7º e 8º 

anos e Cadete 9º ano. 
Com o objectivo de estimular o gosto e o 
estudo, atrair os alunos que têm “medos” 
da disciplina de Matemática, permitindo 
que estes descubram o lado lúdico da 
disciplina e tentar que os alunos se divirtam 
a resolver questões de Matemática, foi 
mais uma tarde bem passada.
O Top Tem já revelou os dez primeiros 

lugares de cada categoria, parabéns 
especialmente para eles mas um muito 
obrigado para todos os que participaram.O
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a comunidade envolvente para a 
problemática do ensino da matemática.
Foi um dia diferente e bastante 
agradável, destaca-se o envolvimento 
dos alunos participantes e a troca de 
experiências com colegas de outras 

escolas.
Todos os alunos envolvidos estão de 
parabéns. 
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Geografia
As professoras de Geografia desta Escola 
organizaram uma pequena exposição, 
na Biblioteca, mostrando o que é a 
União Europeia. Expuseram brochuras 

e panfletos, bandeiras e trabalhos 
realizados pelos alunos em PowerPoint.
Já alguma vez te interrogaste acerca 
do que faz exactamente a U E para 
cada cidadão? Vamos responder a isso 
referindo pelo menos 10 medidas que 
foram desenvolvidas ao longo do último 
ano e que, farão de facto, diferença na 
vida de cada um de nós:
- Mobilizaram-se enormes recursos para 
ajudar a economia e proteger os cidadãos.
-Foram asseguradas ligações/
comunicações mais económicas 
(telemóveis).
- Foram disponibilizados recursos para a 
investigação médica.
- Foram disponibilizados recursos para 

as investigações sobre as alterações 
climáticas.
- Uma das prioridades é o combate à 
fome e à pobreza em todo o mundo.
- Outra prioridade é o bem-estar não só 
dos cidadãos mas também dos animais.
- O ambiente é uma preocupação: há que 
acabar com tudo o que é poluente.
- O comércio é e deve ser cada vez mais 
desenvolvido.
- A solidariedade após uma catástrofe 
natural é uma das regras fundamentais 
adoptadas.
- A U E criando um mercado único 
concede aos cidadãos e empresas uma 
boa relação custo/benefício.

Prof. Lídia Maia Cunha e Cecília Baptista9º D
No dia 31 de Maio, a Escola e mais 
concretamente a turma do 9ºD, tiveram 
o privilégio de receber na Biblioteca o Sr. 
Eng. Paulo Amaro, director comercial da 
Porcel.
Numa conferência de qualidade impar, 
subordinada ao tema do Marketing 
Pessoal e Empregabilidade, alunos e 
professores, desfrutaram de um sem 
número de conhecimentos e testemunho 
de experiências  extremamente úteis, 
especialmente no momento em que estes 

alunos se preparavam para iniciar o seu 
estágio curricular.
No final da sessão, fomos surpreendidos 
com uma demonstração de Marketing 
below the line, pois todos recebemos 
simpaticamente uma peça da Porcel. 
Em nome da Escola oferecemos uma 
pequena lembrança ao Sr. Eng. Amaro 
em sinal de reconhecimento.
Agradeço publicamente ao Sr. Eng. 
Amaro a disponibilidade.

Caminhada
Os alunos e professores da Escola EB 2,3 de Valongo do Vouga realizaram uma caminhada pelo percurso pedestre “Trilho 
das Levadas”, no dia 16 de Junho da parte da manhã, sob o lema: “Por uma vida mais saudável num mundo mais verde”. Esta 
actividade, integrada no Projecto de Promoção e Educação para a Saúde e no Programa Eco-Escolas, contou com o patrocínio 
da Farmácia Falcão, que generosamente forneceu as t-shirts que todos os pedestrianistas usaram. 
Foi um momento de descontracção, convívio e salutar diversão que permitiu aos caminhantes descobrirem um espaço natural 
e paisagístico singular desvendando os açudes e levadas, que no passado conduziam a água até aos moinhos, mas também 
os campos agrícolas. Ao longo do Rio Marnel, os visitantes foram surpreendidos por micro-habitats que permitem a ocorrência 
de uma grande variedade biológica, num momento de interacção harmoniosa com a natureza, em que as preocupações de 
preservação deste espaço único foram evidentes em todos os participantes.
Esta actividade veio demonstrar que é possível fomentar a saúde física e psicológica, fazer crescer os laços entre os elementos 
da comunidade escolar e, ao mesmo tempo, conviver com natureza contribuindo para a sua preservação.

Prof. Sandra Caetano
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English

Français

O Festival de Cannes  
é um dos mais prestigiados e famosos 
festivais de cinema do mundo, 
apresentando mais de 300 filmes de cerca 
de 40 países. Acontece todos os anos, 
no mês de Maio, na cidade francesa de 
Cannes. 
Em 1939, o ministro francês da Instrução 
Pública e de Belas Artes, Jean Zay, propõe 
a criação, em Cannes, de um festival 
cinematográfico de nível internacional. 
Em Junho de 1939, Louis Lumière aceita 
ser o presidente da primeira edição do 
festival. A declaração de guerra da França 
e do Reino Unido à Alemanha põe fim 

Prof. Cristina Carvalho
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prematuramente a essa decisão.
A primeira edição do festival aconteceu 
realmente em 1946 e, à excepção dos 
anos de 1948 e 1950 (o festival não 
aconteceu por problemas financeiros), 
realiza-se todos os anos.
Este Festival atribui vários prémios: a 
Palma d’Ouro, o Grande Prémio, melhor 
actriz, melhor actor, melhor realizador, 
melhor argumento, Prémio do Júri, 
Câmara d’ Ouro, e Palma d’ Ouro (curta-
metragem). A Palme d’Or (Palma de 
Ouro) é atribuída ao melhor filme.
O  Festival de Cannes 2010 terminou. 

Numa edição por muitos considerada 
fraca em termos de selecção oficial, 
com apenas um filme americano em 
competição, esteve em destaque o 
cinema asiático, que arrecadou a sua 
primeira Palma d’Ouro dos últimos 13 
anos juntamente com o principal galardão 
da secção Un Certain Regard. Também o 
cinema francês sai como grande vencedor 
da edição de 2010, conquistando outros 
três importantes prémios.
Nomes sonantes do cinema francês:
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Ciências Naturais

Lingua Portuguesa
6º Fórum da leitura   
No dia 21 de Abril, 5 alunos do 3º ciclo 
da Escola E.B. 2/3 de Valongo do Vouga 
participaram no 6º Fórum da leitura 
e debate de ideias – “Entrepalavras”, 
promovido pelo Jornal de Notícias, no 
auditório do ISCA, em Aveiro. 
Os temas a debate eram: “Res Pública”, 
“Emprego/Desemprego” e “Redes 
Sociais”.  

Na escola, trabalharam os diferentes temas os alunos das turmas 
dos 7ºs anos, os alunos dos 8ºB e C e a turma do 9ºC. 
Os alunos seleccionados no debate inter-turmas, realizado na 
Biblioteca Escolar, foram: Márcia Martins, Catarina Fernandes e 
Luís Pereira do 9ºC e Ana Margarida Coutinho e Ricardo Ferreira do 
7ºC que debateram o tema: “Redes Sociais”.  
Os alunos congratulam-se de terem participado neste debate e 
esperam que, para o próximo ano lectivo, outros alunos e outras 
turmas possam participar nesta actividade.

As professoras de Língua Portuguesa, Anabela Póvoa, Carla 
Figueiredo e Rosário Rocha

Visita de estudo à Serra de 
Aire  
No dia 26 de Março os alunos do sétimo 
ano de escolaridade realizaram uma visita 
de estudo, no âmbito da disciplina de 
Ciências Naturais, às Grutas de Mira de 
Aire e ao Monumento Natural das Pegadas 
de Dinossáurios da Serra de Aire, situado 
na antiga Pedreira do Galinha.
Ambos os locais visitados situam-
se numa região do país com valores 
muito característicos do ponto de vista 
geomorfológico, conhecida por Maciço 
Calcário Estremenho. Neste Maciço, 
com cerca de 800 km2 de área, afloram 
fundamentalmente rochas calcárias 
muito compactas e duras que se 

apresentam tectonicamente sobrelevadas 
relativamente às rochas que as envolvem.
A paisagem é dominada pela morfologia 
cársica, fenómeno que resulta da 
dissolução lenta dos calcários por acção 
da água das chuvas, que neles se infiltra.
A Pedreira do Galinha tem o mais 
antigo registo do mundo de pegadas de 
dinossáurios saurópodes. Ali puderam 
apreciar alguns dos melhores e maiores 
trilhos dos 20 dinossáurios saurópodes 
diferentes que por ali passaram, há cerca 
de 175 milhões de anos. Prof. Cristina Abrantes

As jornadas seguiram o formato 
assumido nos últimos anos: assim, à 
tarde as comunicações destinavam-
se especialmente a professores e 
educadores, tendo contado com cerca de 
setenta pessoas; a noite foi pensada para 
pais/encarregados de educação, contando 
com a presença de cerca de quarenta. 
Mais uma vez, pretendia-se debater temas 
da História e da actualidade educativa 
portuguesas, sensibilizar a comunidade 
educativa para os novos desafios da 
escola actual, promover melhores 
desempenhos profissionais – escola - e 
educativos - escola e família - e aproximar 
escola e família. Estes objectivos foram 
alcançados, muito embora gostássemos 
de ver uma maior participação da 
comunidade local, sobretudo de pais/
encarregados de educação.

3.as Jornadas Educativas  
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Desporto Escolar
Corta-Mato Distrital  
A pista de MotoCross de Vagos recebeu no 
dia 11 de Fevereiro o Corta-Mato Distrital. 
A aluna Inês Alves foi a nossa melhor 
atleta obtendo de forma brilhante um 3º 
lugar no escalão de Infantis Femininos A 
com um tempo de 00:04:53.59.

Infantis Masculinos vencem 
Desporto Escolar 

Teve lugar no dia 20 de Maio de 2010, a 
Final de Infantis Masculinos de Andebol 
do Desporto Escolar. Estiveram presentes 

as Escolas E.B. 2,3 de Valongo do Vouga, 
Instituto Duarte de Lemos, Escola E.B. 
João Afonso de Aveiro e a Escola EPS Pe. 
António Morais da Fonseca.
A Escola E.B. 2,3 de Valongo do Vouga 
disputou a meia-final com a Escola E.B. 
João Afonso, vencendo por 36 – 16.
Na Final defrontou o Instituto Duarte 
Lemos vencendo o jogo por 30 – 28. 
A equipa de Infantis Masculinos da Escola 
E.B. 2,3 de Valongo do Vouga sagrou-se 
assim campeã do Desporto Escolar na 
modalidade de Andebol.

Infantis Femininas revalidam o 
título de Campeãs do Desporto 
Escolar Desporto Escolar 

A equipa de Infantis Femininos da Escola 
E.B. 2,3 de Valongo do Vouga revalidaram 
o título de Campeãs do Desporto Escolar 
na modalidade de Andebol ao vencerem 
todos os jogos do respectivo quadro 
competitivo.
E.B. Valongo Vouga – 53 x E.B. Cacia – 03
E.B. Valongo  Vouga – 50 x E.B. João 
Afonso Aveiro – 15
E.B. Valongo Vouga – 37 x E.B. Castro 
Matoso – 06
E.B. Cacia – 02 x E.B. Valongo Vouga – 36
E.B. João Afonso Aveiro – 21 x E.B. 
Valongo Vouga – 49
E.B. Castro Matoso – 19 x E.B. Valongo 
Vouga – 49

Iniciados Femininos

A equipa de Iniciados Femininos da 
Escola E.B. 2,3 de Valongo do Vouga 
obtiveram o terceiro lugar na final 
disputada na Escola Secundária de 
Estarreja. Ao longo do quadro competitivo 
os resultados foram os seguintes:
Colégio D. José I - 2 x E.B. Valongo 
Vouga – 28
E.B. Valongo Vouga – 15 x E.B. Aguada 
Cima – 30
E.B. Valongo Vouga – 21 x Colégio D. 
José I – 6
E.B. Aguada Cima – 34 x E.B. Valongo 
Vouga – 13
Fase Final
Meia-Final    - Secundária Estarreja – 16 x 
E.B. Valongo Vouga – 13
3º/4º Lugar   – E.B. Valongo Vouga – 20 x 
E.B. São Bernardo – 10

Ténis de Mesa

O grupo de Ténis de Mesa da nossa Escola 
voltou no presente ano, a competir nos 
respectivos quadros competitivos, dando 
excelente indicador do trabalho realizado.
Resultados
1ª Concentração – Instituto Duarte Lemos
Infantis Masculinos A – 1º lugar – Francisco 
Ferreira – E.B. Valongo Vouga
Infantis Masculinos B – 10º lugar – Paulo 
Sousa - E.B. Valongo Vouga
2ª Concentração – E.B. Valongo do Vouga
Infantis Masculinos A – 4º lugar – Francisco 
Ferreira – E.B. Valongo Vouga
Infantis Masculinos B – 4º lugar – Vítor 
Ribeiro - E.B. Valongo Vouga
Infantis Masculinos B – 5º lugar – Paulo 
Sousa - E.B. Valongo Vouga
Juvenis Masculinos  – 3º lugar – Jorge Sá 

- E.B. Valongo Vouga
Juvenis Masculinos  – 4º lugar – Tiago 
Rodrigues - E.B. Valongo Vouga
Juvenis Masculinos  – 5º lugar – Fernando 
Figueiredo - E.B. Valongo Vouga
Juvenis Masculinos  – 6º lugar – Sérgio 
Almeida - E.B. Valongo Vouga
Resultado Final Individual 
Infantis Masculinos A – 2º lugar – Francisco 
Ferreira – E.B. Valongo Vouga
Infantis Masculinos B – 7º lugar – Vítor 
Ribeiro - E.B. Valongo Vouga
Iniciados Masculinos – 12º lugar – Hugo 
Costa - E.B. Valongo Vouga
Juvenis Masculinos – 3º lugar – Jorge Sá - 
E.B. Valongo Vouga
Fase Final EAE
Na Fase Final de Apuramento Regional a 
equipa de Juvenis Masculinos da Escola 
E.B. 2,3 de Valongo do Vouga, obteve o 
3º lugar.

Torneio de Encerramento
Realizado na Escola E.B. José Ferreira 
Pinto Basto, no dia 14 de Maio, a Escola 
E.B. 2,3 de Valongo do Vouga esteve 

presente nos escalões de Infantis 
Masculinos A e B, respectivamente com 
os seguintes alunos: Francisco Ferreira, 
Alexandre Ventura, Victor Ribeiro e Paulo 
Sousa. 
Com uma excelente prestação realizada 
por todos, o aluno Francisco Ferreira, do 
escalão de Infantis Masculinos A obteve 
um excelente 5º lugar na classificação 
final.

Mega Sprinter

A pista de atletismo da Universidade de 
Aveiro recebeu no dia 21 de Abril, o Mega 
Sprinter, nas disciplinas de velocidade, 
salto em comprimento e 1000 metros. 
A Escola E.B. 2,3 de Valongo do Vouga 
esteve presente em todas elas, obtendo 
através dos seus alunos excelentes 
resultados.
De entre muitos, destaca-se o 7º lugar 
na final da Soraia Santos no salto em 
comprimento e o 1º lugar da aluna Inês 
Alves na corrida de velocidade com 
excelente marca de 6,52. Esta ao vencer 
a final dos 40 metros velocidade, apurou-
se para representar a nossa Escola e 
EAEstarreja nos Nacionais em Setúbal, 
nos dias 07 e 08 de Maio. 

Nestum Rugby/Tag 
De baixo de um sol quente, a pista da 
Universidade de Aveiro recebeu no dia 
28 de Maio o convívio inter-escolas de 
Rugby/Tag. Desde os infantis aos juvenis, 
a competição, o convívio e o desportivismo 
estiveram patentes ao longo do quadro 
competitivo. A alegria e a satisfação foi 
contagiante.
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3750-808 Arrancada do Vouga
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http://obocas.wordpress.com

http://www.eb23valongodovouga.net
Coordenação, edição, paginação, fotografia,

edição de imagem: Professor João Vidal Lemos

A prática educativa formal, que ocorre 
nos espaços escolarizados, constitui hoje 
um processo integrado da educação dita 
tradicional e da formação profissional, 
estando a sua operacionalização 
centrada em estabelecimentos públicos 
e privados.
Dada a importância estratégica deste 
modelo educativo, que abre verdadeiras 
janelas de oportunidade até para 
aqueles alunos que estabelecem com 
a escola relações difíceis e mesmo de 
confessada incompatibilidade, todas as 
escolas, públicas ou privadas, deveriam 
dispor dos mesmos recursos (humanos 
e materiais), facultando assim aos 
pais e encarregados de educação a 
possibilidade de poderem escolher 
livremente a instituição que melhor 
resposta formativa pudesse oferecer aos 
respectivos educandos.
Não existindo as condições 
indispensáveis à operacionalização 
deste tipo de políticas educativas em 
todas as instituições, dificilmente os 
percursos escolares, iniciados por um 
cada vez maior número de alunos aos 
três anos de idade, poderão beneficiar da 
igualdade de oportunidades no acesso a 
situações de diferenciação pedagógica 
e formativa ajustadas às características, 
capacidades e expectativas de cada um, 
condicionando assim, em muitos casos 
de forma irremediável, o acesso ao 
sucesso. E o problema agudiza-se num 
contexto de alargamento da escolaridade 

É preciso trabalhar para a diferenciação
obrigatória para os 12 anos.
Torna-se cada vez mais evidente 
que a solução para muitos dos casos 
de abandono e insucesso escolares 
passa por uma diferenciação que até 
há poucos anos atrás era considerada 
um atropelo à unificação de um ensino 
que, por ser unificado, não permitia 
aos jovens desenvolver competências 
em áreas técnicas que hoje se 
assumem e reconhecem como vitais ao 
desenvolvimento integrado do país.
Pensando que a necessária 
desburocratização e as questões da 
sala de aula são hoje as grandes 
preocupações educativas, impõe-
se construir um projecto educativo 
ambicioso, flexível, ajustado ao meio e 
servido pelos melhores profissionais, 
onde as relações pedagógicas assumam 
um papel tão importante como aquele 
que desde sempre foi monopolizado 
pelos materiais didácticos e pelas 
metodologias de ensino.
É ainda fundamental que a escola 
desenvolva mecanismos que atraiam 
os pais a participar na vida escolar, 
que valorize as boas práticas e os 
melhores alunos, que aposte numa 
gestão exigente e numa avaliação justa, 
diferenciada e promotora do mérito.
Se é verdade que a E.B 2,3 de Valongo 
do Vouga foi uma escola pioneira na 
aposta na diferenciação pedagógica 
proporcionada aos seus alunos, através 
de uma aposta clara na formação 

profissional de muitos deles, não é 
menos verdade que hoje essa tendência 
está a ser reforçada com o alargamento 
das áreas de formação, que passarão a 
ser, no próximo ano lectivo, Informática, 
Electromecânica e Instalações 
eléctricas. E é nossa vontade que, num 
futuro que se pretende próximo (e com 
a participação empenhada de todos), se 
estendam mesmo a cursos profissionais 
ao nível do 12.º ano. Para além disso, 
a adesão ao projecto TEIP2 tem vindo 
a proporcionar mais-valias aos seus 
alunos que outras escolas não oferecem, 
já que dispõe de uma Técnica de 
Serviço Social, de uma Animadora Sócio 
Cultural e de outros recursos humanos 
e materiais que criam a diferença e 
permitem por exemplo a ocupação dos 
alunos em tempo de interrupção das 
actividades lectivas (férias).
É assim um Agrupamento apostado 
num projecto educativo orientado para 
a diversificação da oferta educativa-
formativa e para a inserção de todos, 
com total respeito pelas diferenças de 
cada um.
O Director | Portela Santos    

Multimédia O Jornal “O Bocas” assim como todos 
os que participam na sua produção 
desejam a todos umas Boas Férias.

Links a Visitar

http://www.nhm.ac.uk

http://www.sky.fm/bossanova/

Natural History Museum

Rádio on-line

Fotografia
http://www.manraytrust.com/

www.brincar.pt
Jogos on-line

http://sourceforge.net/
Software download

Youtube a não perder
 
iPad Promo       
http://www.youtube.com/watch?
v=3HHLNQ3BZEA&feature=play
er_embedded
Skateboard Fail Becomes Cool 
Trick
http://www.youtube.com/
watch?v=FgEhSjbLr-
Y&feature=player_embedded
Portable Parking Spot 
http://www.youtube.com/watch?v
=VXrG28pZXE8&feature=player_
embedded
Dog and elephant best friends
http://www.youtube.com/watch?v
=e4OD8dxIry8&feature=player_
embedded

Alguns trabalhos dos alunos do 7º e 
8º ano realizados em Multimédia:


