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InícIo do ano letIvoínIcIo do ano letIvo

Cofinanciado por

Vivemos num tempo em que somos mais numerosos 
do que nunca e em que todos recebemos um número de 
informações nunca antes igualada, o que pode levar ao 
caos. Existe, felizmente, a escola moderna, que obriga a que 
abramos espaço a novas ideias e práticas, e que limpemos 
da escola antiga a pátina das velhas conceções e dos hábitos 
enraizados há demasiadas décadas.
É nesse sentido que o Ministério da Educação publica o 
Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, que estabelece os 
princípios e as normas que garantem a inclusão enquanto 
processo que visa responder à diversidade das necessidades 
e potencialidades de todos e de cada um dos alunos, através 
do aumento da participação nos processos de aprendizagem 
e na vida da comunidade educativa. Este Decreto-Lei 
ambiciona, sem sombra de dúvida, um ensino centrado 
numa escola para todos, disponibilizando, assim, um 
ensino diferenciado, premissa que requer uma mudança de 
paradigmas por parte dos intervenientes responsáveis pelo 
processo de ensino-aprendizagem.
Porém, poucos são os professores que sabem, de forma 
automática, lidar com uma turma diferenciada (uma 
realidade cada vez mais evidente no Sistema de Ensino 
atual). Mas é uma arte que se aprende e se vai aperfeiçoando 
ao longo da caminhada que se vai fazendo ao longo dos anos, 
ao lado das crianças que se acompanha. Importa, portanto, 
ter bem presente a ideia de mestiçagem sociocultural, 
realidade teimosamente ignorada por alguns, e assumir, 
de uma vez por todas, a heterogeneidade existente, o que 
obriga ao abandono do monolitismo pedagógico.
O paradigma de que o papel do professor é o mais importante 
altera-se substancialmente, ou seja, este deixa de estar em 
primeiro lugar, para se colocar em honesto destaque o do 
interesse da criança que temos diante de nós. O professor 
deixa de se assumir como administrador do saber e passa a 
ver-se mais como organizador de oportunidades de ensino 
para todos. Para tal, é imprescindível que o professor saiba 
captar a atenção dos alunos na sala de aula. Mas quando 
todos sabemos que uma turma é constituída por alunos 
muito diferentes, pode acontecer que captar a atenção 
de uns, possa significar o tédio total para outros. Assim, 
o professor deve entender que é praticamente impossível 
alcançar todos os alunos em toda a sua plenitude, devendo, 
por isso, criar um número razoável de diferentes abordagens 
significativas que deem oportunidade a que todos os alunos 
possam alcançar o que mais necessitam.
Assim, a principal prioridade do professor deve ser a de 
criar aulas envolventes para captar a atenção do aluno, 
colocá-lo no papel de experimentador e construtor da sua 
própria aprendizagem, tornando-a mais significativa. Desta 
forma, o professor está a conferir maior responsabilidade 
ao aluno e a levá-lo a compreender o significado de ideias 
importantes, que incitam ao pensamento crítico e criativo.
A ideia de que os alunos com dificuldades devem 
desempenhar tarefas básicas, de baixo nível (de memorização, 
ou compreensão mínima) deve ser, igualmente, posta de 
lado, pois todos os alunos devem compreender uma ideia 
e ser capazes de a aplicar em contextos práticos. Só assim 
se promove a autoestima positiva e desenvolve o sucesso 
pessoal, mas também o de grupo, já que os alunos aprendem 
uns com os outros.
São estes novos paradigmas que nos conferem linhas 
orientadoras importantes para que nos desloquemos da 
nossa zona de conforto e nos levem a adquirir competências 
para desenvolvermos um trabalho significativo, que vá ao 
encontro das necessidades dos nossos alunos, capazes de 
os ajudar, a todos, sem exceção, a alcançar um grau mais 
elevado de saúde, discernimento, saber e felicidade.

A Direção d’O Despertar

rEgrESSO ÀS AuLAS Toque de enTrada: o início do ano leTivo no 1.º ciclo

O dia em que regressámos 
à escola foi muito divertido. 
Matamos saudades dos nossos 
colegas, conversamos sobre 
as nossas férias e brincamos 
bastante.
Quando entrámos na sala de 
aula, fomos recebidos pela 
Diretora de Turma, que, este 
ano, é a professora de Português. 
Dialogamos sobre o novo ano 
letivo e foi-nos dito que daqui 
para a frente teremos mais 
responsabilidade e teremos que 
estudar bastante. 
Concluindo, há tempo para 
brincar e tempo para trabalhar!

6.ºB
Nas férias acordamos, ficamos 
parados e olhamos à nossa volta… 
como é bom não termos de nos 
apressar para não chegarmos 
tarde onde somos esperados! 
Mas há sempre um dia em que 
acordamos e nos lembramos 
que acabaram as férias. Estamos 
felizes e nervosos, pois queremos 
voltar a ver os nossos colegas 
depois de três meses sem 
qualquer contacto. Estamos 
ansiosos por lhes contar tudo o 
que aconteceu durante as férias. 
Começam as aulas e chegamos 
à escola contentes, nervosos, ou 
então um pouco aborrecidos. 
Olhas em teu redor e percebes 
que todos conversam e matam 
saudades dos amigos. Nada 
mudou, mas como é um novo 
começo, um novo ano letivo, 
vemos tudo com outros olhos. E 
o nervosismo sente-se no ar, pois 
todos nos perguntamos: Será que 
algo vai mudar? Será que este 
ano vai ser muito difícil?

uma parte de nós quer ficar 
aqui, a conversar com os amigos, 
mas a outra parte quer criar 
uma espécie de “máquina do 
tempo” que nos permita voltar 
atrás; voltar ao tempo em que 
ainda estavamos de férias, para 
as aproveitar ainda melhor. Mas, 
apesar disso, adoramos regressar 
à escola!

6.ºC

O primeiro dia de aulas foi 
muito divertido, porque revimos 
os nossos colegas após as férias 
de verão. Fomos com a nossa 
Diretora de Turma para uma 
sala, onde nos entregou o horário 
da turma e conversou connosco 
sobre as nossas férias. Depois 
desta conversa, chegamos à 
conclusão que este ano devemos 
estudar ainda mais e estar com 
mais atenção nas aulas, pois 
só assim conseguiremos obter 
bons resultados e ter um futuro 
melhor. 

6ºD 
Com o final das férias, chega 
o regresso às aulas. Com este 
regresso, que nem sempre é fácil, 
chega a altura de dizer adeus ao 
descanso e de dar as boas-vindas 
à rotina da escola. Também 
é altura de rever os colegas e 
professores, como também de 
fazer novas amizades. Portanto, 
espera-se um ano de muitas 
conquistas e de muitas batalhas; 
de novas matérias e de muitos 
testes. Depois disto, resta-me dar 
as boas-vindas a mais um ano 
letivo.

6.ºE

o meu primeiro dia na escola
No dia 13 de setembro, de tarde, 
fomos recebidos na nossa nova escola. 
Estivemos com o nosso Diretor de 
Turma, que nos explicou e esclareceu 
dúvidas sobre o funcionamento da 
escola. Como vínhamos de escolas 
mais pequenas, ficamos a saber que 
nesta existe um regulamento Interno, 
sobre os direitos e deveres dos alunos, 
que temos de cumprir. Conhecemos o 
novo horário, as regras da sala da aula e 
conhecemos novos colegas.
Em seguida estivemos em salas 

diferentes onde assistimos a várias 
atividades: no Laboratório de 
Ciências, na Biblioteca, na sala de 
Educação Musical e no Pavilhão 
gimnodesportivo. recebemos os 
passes para o transporte e os cartões 
magnéticos. 
Antes de irmos embora, deram-nos um 
lanche delicioso e fomos ter com os 
nossos pais. Foi uma tarde bem passada 
e animada!
             Ana rita Ferreira, 5.º A

Quando vim para esta escola fiquei 
muito nervosa, porque era uma escola 
nova, maior e tinha medo de me perder. 
Depois habituei-me a tirar as senhas, a 
ir ao bar e, às vezes, à máquina.
A comida da cantina é boa! Só acho 

que a escola deveria ter mais bancos 
nos balneários. 
gosto muito da escola e espero tirar 
boas notas.

Luísa Silva, 5.º C

Estou a viver uma nova etapa na minha 
vida. Ao início sentia-me nervosa, 
ansiosa, com “borboletas na barriga”, 
mas com muita vontade de iniciar!
Na primeira semana tive algumas 
dificuldades com as salas, não sabia 

onde ficavam algumas… Mas agora sei 
que é tudo diferente, mais divertido… 
Sinto-me crescida, mais responsável e 
muito optimista!
          Matilde Fernandes, 5.º D

No meu primeiro dia de escola eu 
senti-me nervoso, pois não sabia o que 
me esperava. O Sr. Diretor recebeu-nos 
muito bem e explicou-nos como seria 
estudar nesta escola.
Conheci os meus colegas de turma e, 
com eles, conheci a minha Diretora de 
Turma. Esta, para além de nos explicar 
as regras de funcionamento da sala 
de aula e da escola, realizou connosco 
uma visita guiada pelos principais 
espaços desta última. No decorrer da 
visita, aproveitamos para aprender a 

tirar senhas para o almoço, assim como 
a carregar o cartão do aluno, que nos 
foi entregue logo em seguida. Por fim, 
fomos surpreendidos com um delicioso 
lanche.
Na hora do regresso a casa existia em 
mim uma mistura de sentimentos 
bons: alegria, ansiedade e vontade de 
iniciar mais uma viagem pelo 5.º ano 
dentro.

Miguel Carriço, 5.ºE

As férias foram boas
Para passear e descansar
Mas somos crianças
Para a escola tivemos de voltar.

A escola é um lugar divertido
E a cada ano que passa 
Fazemos novos amigos.

Mas não é só para socializar.
É importante aprender
– Imaginam uma pessoa
Sem saber ler nem escrever?

Em Português mergulhamos 
Nas Palavras Mágicas
E aos colegas mais novos
Histórias antigas apresentamos.

Com tanta gente a olhar 
Tivemos medo de que não fossem gostar
Mas os elogios foram tantos
Que até demoramos a processar.

Em Inglês revimos o To Be
Em Matemática aprendemos o π.

Em História começamos pela 
Independência do Brasil
E de seguida lá fomos para a guerra Civil.

Em Ciências aprendemos a comer bem
E em Física fizemos o vaivém.

Em TIC estivemos a programar
E em Música continuamos a tocar.

Espero que se portem bem
Faremos mais um rap no ano que vem.

6.º A

Foi já há quase 20 anos que o 1.º Ciclo 
deixou de ser visto como um conjunto 
de escolas dispersas pelos diferentes 
territórios educativos para passar a 
integrar os agrupamentos, numa lógica 
organizacional muito mais abrangente 
e, necessariamente, mais complexa. 
Daí para cá, embora mantendo a sua 
autonomia, as oito unidades Educativas 
do 1.º Ciclo passaram a assumir um 
papel de grande centralidade na vida 
do Agrupamento de Escolas de Vale 
D’Este e do percurso formativo das 
crianças da região, por um conjunto 
muito variado de razões de entre as 
quais sobressaem, em meu entender, 
duas: trata-se do ciclo de ensino que 
proporciona o primeiro contacto com 
a aprendizagem formal, por um lado, 
e com a matriz curricular que, sem 
alterações profundas, se mantém viva ao 
longo de toda a escolaridade obrigatória 
(com as disciplinas de Português, de 
Matemática, de Estudo do Meio, de 
Ciências, de Educação Física e de 
Expressões Artísticas), por outro.
É justamente cientes da sua importância 

que todos nós temos a noção de que 
nada pode ser descurado ou aligeirado 
no trabalho que, ano após ano (e sempre 
no estrito cumprimento das orientações 
do governo da república, do Conselho 
Pedagógico e do Departamento do 1.º 
Ciclo), vem sendo feito na projeção e 
programação do ano letivo. Do muito 
que é feito, apenas se explicita, nesta 
breve reflexão, um conjunto de aspetos 
que a todos envolve neste processo:
a) receção aos alunos: momento de 
particular relevância, já que proporciona 
o contacto com uma nova realidade 
a todos os meninos e meninas do 
1.º ano (desde o espaço, passando 
pelos professores, sem esquecer a 
aprendizagem de novos métodos e novas 
regras e rotinas). Por essa razão, e tendo 
em vista uma melhor e mais cuidada 
atenção a todos e a cada um, a receção 
destes ocorre, habitualmente, na parte 
da manhã, enquanto os jovens dos mais 
anos de escolaridade – para quem este 
dia é uma prática de boas-vindas que 
permite reencontros e recomeços, numa 
lógica que visa reforçar a integração e a 

continuidade – chegam à escola na parte 
da tarde.
b) Nos últimos anos, tem-se assistido a 
uma crescente preocupação, por parte 
das políticas educativas, em proporcionar 
aos alunos uma maior diversidade de 
experiências de aprendizagem suscetíveis 
de complementar e de consolidar as 
linhas de força do Currículo Nacional. 
É nessa perspetiva que nascem as 
AEC (Atividades de Enriquecimento 
Curricular) que, do ponto de vista 
da oferta no nosso Agrupamento, se 
centram na atividade desportiva e nas 
expressões artísticas, numa opção que 
surge em harmonia com a atual filosofia 
educativa que consagra, enquanto 
pivôs da aprendizagem, a Flexibilidade 
Curricular e o Perfil dos Alunos à Saída 
da Escolaridade Obrigatória.
c) Em terceiro lugar, mas não 
menos importante, surge o trabalho 
realizado pelos docentes tanto na 
instrumentalização e gestão do currículo 
(consubstanciadas na elaboração de 
planificações, na tomada de decisões 
curriculares, na organização do espaço 

físico, entre outros), como na articulação 
curricular (envolvendo os diferentes 
níveis e ciclos de ensino).
Em síntese, o início do ano letivo 
convoca uma pluralidade e diversidade 
de dinâmicas que, a par das descritas, 
assumem grande centralidade nesse 
processo. No entanto, mais do que 
assumi-las como indispensáveis neste 
momento particular, é fundamental 
que todos os agentes educativos as 
perspetivem enquanto etapa de um 
percurso muito mais abrangente e 
complexo, que é o ano letivo no seu todo 
e, no limite, a escolaridade que se cumpre 
ao cabo de quatro anos. Efetivamente, é 
preocupação de todos no Agrupamento, 
e no 1.º Ciclo em especial, harmonizar 
este momento com o processo de modo 
a que as opções inicialmente tomadas 
venham a ter sequência e eficácia, 
conferindo, assim, pleno sentido ao 
trabalho que desenvolvemos ano após 
ano.

A Subdiretora do Agrupamento,
Maria Alice Pereira

5.ºa 5.ºB

5.ºC 5.ºd

5.ºe

editOriaL
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a escola em movImento

No dia 15 de novembro, às 11.15 horas, realizou-
se em todo o país, no âmbito da Proteção Civil, 
o exercício “A Terra Treme”, destinado a toda a 

comunidade. E, como não poderia deixar de 
ser, pela importância que uma iniciativa destas 
implica, o nosso Agrupamento participou 
neste exercício, que foi, previamente, divulgado 
e preparado, com recurso a powerpoints.
Este exercício, com a duração de um minuto, 
teve como objetivo sensibilizar cada um para 
a sua autoproteção em caso de sismo. Este 
consistiu em “baixar, proteger, aguardar”. 
Assim, na hora prevista, cada pessoa, conforme 
o lugar onde se encontrava, deveria baixar-se, 
proteger-se debaixo de uma mesa, para evitar 
ser atingido por possíveis quedas de objetos, e 
aguardar até que o sismo deixasse de se sentir.
Este ano foi escolhida a nossa escola (EBS) 
para a realização oficial do exercício a nível 
distrital, pelo que estiveram presentes algumas 

entidades, nomeadamente o 
Sr. Comandante Distrital de 
Operações de Socorro (CODIS) 
de Braga, Dr. Hermenegildo 
Abreu e o Sr. Comandante 
da gNr, acompanhado dos 
elementos da Escola Segura.
No âmbito desta atividade, 
a Proteção Civil do distrito 
de Braga disponibilizou o 
seu veículo de comando e 
comunicações (VCOC), 
utilizado na coordenação dos 
diferentes agentes de proteção 
em grandes ocorrências. 
Os alunos aproveitaram para 
visitar as células de comando 

e das comunicações, devidamente acompanhados 
por elementos do CDOS de Braga, que forneceram 
diversas informações e responderam às questões 
colocadas.
Em simultâneo, também estiveram presentes 
os Bombeiros Voluntários de Viatodos com um 
veículo florestal de combate a incêndios (VFCI) e 
uma ambulância de socorro (ABSC), que os alunos 
também contactaram.
À hora marcada, as entidades deslocaram-se para 
uma sala, onde assistiram à realização do exercício 
efetuado pela turma do 9.ºE, numa aula de Físico-
Química.
O exercício decorreu de acordo com o pretendido 
e a manhã proporcionou um bom convívio entre os 
alunos da escola e os elementos da Proteção Civil.

Prof. Joaquim João Pereira

No âmbito da disciplina de Cidadania 
e Desenvolvimento, realizaram-se no 
nosso Agrupamento duas palestras 
sobre o uso sustentável da água; uma 
no dia cinco de novembro, destinada 
aos alunos do quinto ano, e outra no dia 
seis para o sétimo ano. Previamente, os 
alunos realizaram um Inquérito online, 
em sala de aula, sobre os hábitos de 
utilização doméstica da água. Depois 
de trabalhados alguns dos temas 
relacionados com o “Projeto da água 

Segura”, foram elaborados cartazes 
para apelar à poupança deste bem 
essencial. Seguiu-se uma palestra com 
o Eng. Diogo Navarro, responsável pela 
comunicação e educação ambiental 
da Câmara Municipal de Barcelos, 
onde foram mostradas e analisadas as 
principais ameaças à biodiversidade no 
nosso Planeta em diferentes escalas.
Estas ações, dentro do projeto “A 
água Segura”, visam a sensibilização 

dos jovens estudantes para a 
valorização de comportamentos 
individuais e coletivos ambientalmente 
responsáveis. Pretende-se com estas 
ações que os alunos compreendam 
e aprendam a denunciar problemas 
de sustentabilidade ambiental no 
nosso território educativo e na nossa 

comunidade. No final das palestras, 
cada aluno levou consigo uma garrafa 
reutilizável de forma a incorporarem, 
no seu quotidiano, práticas de consumo 
responsável.

A coordenadora; 
Prof.ª Lígia Afonso

palestra - Água segura

A Terra TremeenTrega dos prémios de mériTo escolar

No dia 23 de novembro, realizou-se, no salão dos 
Bombeiros Voluntários de Viatodos, a Cerimónia 
para a entrega dos Prémios de reconhecimento 
do Mérito Escolar aos alunos do Agrupamento de 
Escolas Vale D’Este, relativamente ao ano letivo de 
2018/19. No mesmo dia, também se celebrou o Dia 
do Diploma para premiar os alunos que concluíram o 
Ensino Secundário. 

Estes prémios têm especial relevo, 
pois visam promover maior sucesso 
escolar e estimular a motivação para a 
aprendizagem nos nossos alunos. Deste 
modo, estão instituídos na nossa unidade 
Organizacional os seguintes prémios: 
Quadros de Excelência e Quadros de 
Mérito, bem como Certificados de 
Participação, pelo envolvimento em 
atividades com relevância no quotidiano 
deste Agrupamento. No presente ano 
não foram atribuídos certificados de 
participação em atividades.
Esta cerimónia contou com a 
presença do Sr. Dr. Nuno Oliveira, em 
representação da Sra. Vereadora da 

Educação da Câmara Municipal de Barcelos, Dra. 
Armandina Saleiro; dos Srs. Presidentes da Junta de 
Freguesia, ou seus representantes, da área pedagógica 
do Agrupamento, Eng. David Sousa, Dr. rui Faria, 
Dra. Conceição Faria, Profª. guilhermina guimarães 
e Manuel Lopes; da Presidente da Academia de 
Música de Viatodos, Dra. Manuela Costa; do Vice-
Presidente dos Bombeiros Voluntários de Viatodos, 
Sr. Sebastião Ferreira; do Diretor e do Presidente do 
Conselho geral do Agrupamento de Escolas Vale 
D’Este, os Srs. Profs. Luís ramos e Miguel Fonseca. 
Ainda esteve presente o Presidente da Associação de 
Pais da Escola-sede, Sra. Maria da Paz Andrade e 
de alguns representantes das Associações de Pais das 
localidades do supramencionado Agrupamento. Todas 
as entidades presentes, assim como os Professores 
Titulares de Turma (1º ciclo) ou Diretores de Turma 
(2º, 3º ciclo e secundário) dos alunos premiados, 
participaram ativamente na entrega dos prémios. 
A cerimónia foi abrilhantada com a apresentação de 

três momentos musicais interpretados pelos alunos e 
pela Diretora Pedagógica da Academia de Música de 
Viatodos, Profª. Catarina Santos.
Na sua totalidade, foram entregues 43 Diplomas de 
quadros de Excelência, 242 de Quadros de Mérito 
como forma de reconhecimento do desempenho 
escolar e educativo dos nossos alunos e ainda 39 
Diplomas de conclusão do Ensino Secundário.

Prof. João Oliveira

No âmbito de um Projeto Erasmus+, 14 alunos do Curso Profissional de Técnico 
de Turismo cumpriram um mês de estágio em diversos hotéis na Ilha de Creta, na 
grécia. Os hotéis escolhidos pertencem aos grupos Blue Capsis e grecotel,  ambos 
com a categoria de 5*. A experiência, que decorreu durante o mês de maio,  para 
além de ter contribuído para a sua evolução enquanto futuros profissionais na área 
de turismo, contribuiu essencialmente para o seu crescimento pessoal, permitindo 
conhecer novas culturas, conviver com pessoas de várias nacionalidades, aperfeiçoar 
o seu nível de inglês e principalmente desenvolver a sua autonomia.

Para além do exigente trabalho que realizaram 
nos respetivos hotéis, estes alunos também tiveram oportunidade de conhecer as 
belezas da ilha de Creta, realizando alguns passeios às cidades de Herakliom e 
Chania, assim com às paradisíacas praias de Balos e Elafonissi, verdadeiros cartões 
postais desta ilha de Creta. Alguns alunos também visitaram a vizinha ilha de 
Santorini, verdadeiro ícone de beleza das ilhas gregas, numa visita que ficará 
eternamente na memória de todos.

Prof. João Luís

a escola em movImento

alunos do curso profissional de Turismo 
esTagiaram na grécia
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Numa quarta-feira à tarde, fomos à biblioteca ouvir o escritor David Machado. 
Falou-nos de alguns dos seus livros, como por exemplo “Índice Médio de 
Felicidade” (livro que fala de um homem casado, pai de dois filhos, desempregado, 
que, num momento de forte crise económica em Portugal, juntamente com dois 
amigos, cria uma plataforma online para ajudar as pessoas a serem mais felizes); 
“Debaixo da pele” (cuja personagem principal é Júlia, que guarda uma experiência 
de vida que nunca contou aos pais, nem às amigas mais próximas, mas que não 
pode apagar do seu corpo) e “Não te afastes” (história de um rapaz chamado 
Tomás que acredita que, por sua causa, coisas más acontecem e, para proteger a 
mãe e os amigos, decide deixar o lugar onde vive e é apanhado por um furacão, 
tendo, no meio desta tragédia, encontrado o mais inesperado amigo). Eu achei 
o encontro com o escritor muito interessante, porque fiquei a conhecer os livros 
dele.” 

Margarida Silva, 10.º1

a escola em movImento

Pela primeira vez, no dia 27 de setembro, 
comemorou-se no Agrupamento de 
Escolas Vale D´Este - Viatodos, o Dia 
Europeu do Desporto, ao longo do 
qual as 32 turmas da escola e os seus 
respetivos alunos realizaram várias 
atividades físicas, durante 120 minutos.
Esta atividade foi proposta pelo 
Coordenador do Desporto Escolar, 
professor José Felix, que teve a  
colaboração dos professores dos grupos 
de Educação Física na organização 
da mesma, juntamente com os alunos 

do Curso Profissional Técnico de 
Desporto. Esta atividade foi proposta 
com o objetivo de promover o 
Desporto Escolar, que está associado 
a este evento, e foi o momento ideal 
para a escola promover a sua oferta 
desportiva junto dos alunos que ainda 
não integram o Desporto Escolar. Além 

disso, foi uma excelente oportunidade 
para a divulgação da supramencionada 
oferta de escola aos Encarregados de 
Educação.
Esta comemoração teve início às 
11:15h e as atividades previstas 
foram desenvolvidas em três espaços 
distintos. um espaço foi o pavilhão 
gimnodesportivo, outro foi o campo 
exterior e o terceiro foi junto à entrada 
principal da escola (Bloco A). Os alunos 
foram “rodando” por estes espaços 
diversos, de trinta em trinta minutos. 
Neles puderam experimentar diferentes 
atividades físicas, tais como: Voleibol, 
Basquetebol, Jogos Tradicionais, 

Ténis de Mesa, Futebol, Circuitos de 
Agilidade e Dança, sendo esta última a 
que mais impacto teve no evento, uma 
vez que contou com a presença de dois 
monitores/animadores, representando 
duas instituições locais, nomeadamente, 
“ginásio VO2” e “Nine Club”.
Apesar da chuva que se fez sentir na 
parte final das duas horas previstas 
para a duração do evento, este 
decorreu sem interrupções, graças à 
rápida intervenção e capacidade de 

improvisação da organização e de 
todos os seus colaboradores. O evento 
desenrolou-se sempre num clima de 
harmonia, alegria e com muita atividade 
física, que foi o principal objetivo desta 
atividade.

O Coordenador Técnico do Desporto 
Escolar

José Felix

dia europeu do desporto – viatodos 2019/2020

um olhar atento faz toda a diferença na construção do eu
Todos nós temos necessidade de olhar para o presente com um olhar firme e 
coerente. A sinceridade de um olhar pode emocionar através da serenidade, afeto 

e carinho. Mas o silêncio também é um olhar… e os meus olhos não mentem.
Vale a pena fixar o olhar com mais atenção no presente, porque o futuro chegará 
por ele. Os nossos olhos são janelas e cada pessoa vê e observa o mundo à sua volta 
da forma que quer e que sabe.
Vivemos numa sociedade onde tudo é motivo para observar, criticar e imitar o 
vizinho, porque parece que já nada de extraordinário acontece… já lá vai o tempo 
das grandes ideias e inovações!
A cada dia que passa, tenho mais a certeza de que não tolero tudo e gosto de ser 
assim, porque é muito bom ser o que se é, e saber o que se sabe. O tempo fez-me 
perceber comportamentos que afastei da minha vida, porque não consigo aceitar 
essas formas de tratamento. Hoje não olho o futuro, olho apenas o presente!

Beatriz Faria gomes, 7.ºF 

a escola em movImento

enconTro com o escriTor david macHado

“No dia 23 de outubro, pelas 15h10m, tivemos o privilégio de receber o escritor 
David Machado na biblioteca da nossa escola. Quando ele chegou, esperavam-no 
três turmas com vários alunos entusiasmados para o conhecerem, e para saberem 
um pouco mais sobre os seus livros, os já publicados e os que ainda serão lançados. 
David Machado começou por falar um pouco sobre a sua vida pessoal e enquanto 
escritor; falou sobre os seus livros e como lhe tinham surgido as ideias para os 
escrever. Quando o escritor pensou que já tinha dito tudo o que era importante, eu 
e os meus colegas fizemos-lhe algumas perguntas que tínhamos preparado na aula 
de Português e para as quais tínhamos curiosidade em saber a resposta. Creio que 
ele ficou bastante contente por lhe serem colocadas várias perguntas e foi notório 
o gosto que teve em responder a cada uma delas. Com a pergunta que eu lhe 
coloquei, ficamos a conhecer qual seria o seu próximo livro. Disse-nos que seria 
um livro mais adequado a crianças, mas que todas as idades deverão gostar, pois 
consiste em fazer frases “malucas”, com rimas com cada letra do abecedário. Este 
foi um momento muito divertido e nem as professoras conseguiram controlar o 
riso.”

Beatriz Loureiro, 10.º1

“A visita do autor David Machado à nossa escola foi bastante interessante e 
acho que se deveriam realizar mais atividades deste género, pois têm imensas 
vantagens. A ida à biblioteca para conhecer o autor agradou-me muito, pois, 
quando a professora de Português (Helena Oliveira) nos entregou livros de David 
Machado e nos deixou ler alguns excertos, eu fiquei a gostar muito da forma 
como este escreve. Aliás, comprei um dos seus livros, pois fiquei com curiosidade 
de o ler na íntegra e é um enorme gosto tê-lo, agora autografado pelo próprio. 
Conhecer este autor foi muito agradável. Ele respondeu a todas as perguntas 
com grande simpatia, mostrou-se muito à vontade connosco e partilhou várias 
experiências com os alunos, o que tornou a visita à nossa biblioteca muito animada 
e enriquecedora.”

Ana Carolina Barbosa, 10.º1

“No dia 23 de outubro, o escritor David Machado veio fazer-nos uma visita. 
Após uma breve introdução, feita por mim e por uma colega da minha turma, 
ele falou-nos um pouco sobre si e sobre as suas obras. Foram muitos os alunos 
que lhe colocaram questões e podia ver-se um ambiente de excitação e animação 
de todos os presentes, enquanto ele respondia a todos de uma forma muito clara, 
facilitando a compreensão de tudo o que nos apresentou. Esta visita foi, de facto, 
bastante enriquecedora, pois não conhecíamos muito acerca deste autor e, além 
disso, “o saber não ocupa lugar.” 

Hugo Barbosa, 10.º1

“Eu pouco sabia sobre este escritor, mas com as perguntas que os alunos do 7.º, 
10.º e 11.º fizeram, algumas das dúvidas que tinha sobre ele ficaram esclarecidas. 
David Machado contou-nos que cada livro que escrevia tinha uma grande 
importância na sua vida, na medida em que alguns deles se baseiam em histórias 
da vida do próprio autor e que, ao escrevê-los, conseguiu ultrapassar muitas das 
suas dificuldades. Pareceu-me ser uma pessoa muito engraçada, que não gosta 
de ver ninguém triste e que tudo fará para conseguir ver um sorriso na cara das 
pessoas. Com esta visita, sem dúvida que fiquei com vontade de ler alguns dos 
seus livros.” 

Beatriz Costa, 10.º1

“O encontro com o autor David Machado foi uma experiência muito interessante. 
Depois de uma breve apresentação da biografia do escritor, este contou-nos a 
história das origens de alguns dos seus livros, com principal destaque para o livro 
“Não te afastes”, que começou por ser uma banda desenhada, mas, como é difícil 
e caro arranjar um ilustrador para este tipo de publicação, passou a ser apenas 
um romance. Ele contou histórias de brincadeiras que faz com as palavras com 
os filhos no café para lhes incutir maior interesse pela leitura e para os ajudar a 
aprender a ler. Algumas dessas brincadeiras têm tido sucesso, assim como espera 
que o livro que vai publicar em breve terá. Sobre este fez uma breve apresentação 
que fez rir toda a gente, incluindo as professoras.”  

rafael guimarães, 10.º1

“A visita do autor à biblioteca foi muito importante e gostaria que atividades 
como esta se voltassem a repetir, pois têm várias vantagens para os alunos (ficamos 
com mais vontade de ler e de conhecer as suas obras). Destaco duas das obras 
por ele apresentadas: “Índice Médio de Felicidade”, que fala sobre um homem 
que conseguiu esquecer os seus problemas e ser feliz (obra de que mais gostei), e 
“Debaixo da pele”, que fala de uma menina que sofreu de violência doméstica.” 

Diana Moreira, 10.º1

“As escolas deveriam apostar mais nestas atividades, pois ajudam os alunos a 
conhecer novos escritores e isso incentiva-os mais a ler.” 

Joana grenha, 10.º1

“Com este encontro, ficamos a saber mais sobre um romancista que também 
escreve livros infantis com muita qualidade. Foi uma atividade bastante positiva, 
que nos fez conhecer um escritor com bastante potencial. Por isso, acho que é um 
orgulho para a nossa escola ter recebido David Machado.”  

álvaro Ferreira, 10.º1
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a escola em movImento

Na manhã do dia 16 de outubro, na Escola Básica 
e Secundária de Viatodos, a equipa do Projeto 
Educação para a Saúde do Agrupamento (PESA) 
dinamizou um conjunto de atividades para 
comemorar o Dia Mundial da Alimentação. Entre 
estas, destacou-se a disponibilização de um lanche 
diferente para toda a comunidade escolar, animado 
pela prática da atividade física. 
Neste lanche foram oferecidos alimentos que 

constituem boas opções para 
a substituição dos alimentos 
processados, que fazem, muitas vezes, 
parte dos lanches escolares dos alunos. 
Assim, foi evidenciado o facto de 
que podemos ter uma alimentação 
saudável, variada, e ao mesmo tempo, 
saborosa. Assim, foram oferecidas a 
toda a comunidade escolar espetadas 
de fruta, doces de fruta no pão/tostas, 
iogurte, granola, panquecas de aveia e 
banana, baby kiwis, entre outros. 

Esta atividade contou com a colaboração dos 
alunos da turma 1 e A do 11.º ano e teve lugar ao 
ar livre, durante o intervalo destinado ao lanche 
da manhã. Este momento foi animado com uma 
pequena demonstração de dinâmica de Step para 
complementar a intenção da iniciativa. 

Cláudia Carvalho, 11ºA

dia da alimentação saudável

On 31st October, people 
celebrate Halloween.
This is a very popular 
tradition in the uK and 
uSA.  People from all ages 
dress up with Halloween 
costumes such as: ghosts, 
witches, vampires and 
spiders. Many of them paint 
their faces with “blood” 
dripping from their mouths. 
Many shop windows become 
orange and black. Orange is 
related to harvests and black 
is related to death. Children 
are accompanied by their 
parents or an older brother 

or sister and they go out to visit the 
houses of their neighbors asking for 
“treat or trick”. People usually give 
them sweets or, sometimes, money. If 
there is no treat, children play a trick.
In Portugal, Halloween is not as 
important as in the uK or uSA, 
but the younger generation already 
adopted this tradition and celebrates 
it every year.  People put jack-o’ 
lanterns at the windows, balconies or 
at the front door.

This year, the 5th grade students 
participated in this activity. They made 
beautiful and creative handicrafts 
to decorate the school library. The 
English teachers are proud of them and 
congratulate them for their involvement 
in the Halloween activity. They believe 
that they accept other cultures and 
costumes and that they are becoming 
more tolerant and respectful with other 
people around the world.

Profs. Ana Silva e Arminda Castro

Happy Halloween!

a escola em movImento

No dia 27 de novembro de 2019, a professora responsável pela disciplina de 
Cidadania e Desenvolvimento, Lígia Afonso, em parceria com a responsável 
pelo Clube Europeu, guilhermina Vieira, deslocaram-se a Lisboa para participar 
no 4.º Encontro dos Clubes Europeus. Esta participação revestiu-se de grande 
importância, não só pela representação do nosso Agrupamento neste evento, 
como também pelo contacto e partilha de informações e ideias entre os vários 
intervenientes. 
É tempo de repensar o futuro, apostando na educação, constituindo esta o meio 
privilegiado e fundamental para promover e proporcionar às nossas crianças e 
jovens as competências basilares para uma vida plena em sociedade, preparando, 
assim, «tecnicamente», os nossos jovens para enfrentar os desafios constantes com 
que se hão de deparar ao longo das suas vidas. 
A ambição de ensinar a pensar, a criticar, a questionar e a questionarmo-nos 
deve ser o ingrediente principal de uma educação que valoriza o sucesso pessoal, 
profissional e social. Só assim podemos falar do verdadeiro sucesso educativo, e 
só assim, conseguiremos fomentar uma participação ativa dos nossos jovens na 
vida social, que deve ser pautada pelo respeito dos valores democráticos, dos 

direitos humanos, da sustentabilidade 
ambiental, e outros. Ser cidadão 
hoje, numa Europa cada vez mais 
conturbada, é um desafio para o 
desenvolvimento, mas também para 
a construção de uma sociedade mais 
justa. Fomentar a operacionalização 
das aprendizagens essenciais e as 
respetivas orientações estratégicas são 
os desafios que as metas a atingir nos 
impõem, sem nunca perder de vista o 
perfil dos nossos Alunos.

Lígia Afonso e guilhermina Vieira

Há muito, muito tempo, numa floresta distante, o 
Fogo e a água receberam em suas casas um convite 
da sua amiga Fauna. Era um convite para uma festa 
na floresta, e ambos resolveram ir.
Quando a água chegou, o Fogo já lá estava, e quando 
viu a Fauna foi logo a correr para perto dela. Até 
chocou com o Fogo, mas fingiu que não o viu.

Entretanto, o Fogo convivia com o Oxigénio, a Flora 
e a rocha. Mas quando este deu de caras com a água, 
até ficou amarelo, pois a sua incompatibilidade é bem 
conhecida, e tudo mudou. Então a água encheu-se 
de coragem e chegou-se perto do Fogo. Num tom 
provocador, a água disse:
- Eu sou tão importante, que não há ser vivo nenhum 

que consiga sobreviver sem mim!
O Fogo, sentindo-se quase insultado, afirmou:
- Sem mim não haveria comida saborosa para os 
humanos comerem, pois não teriam como a cozinhar!
- Ó Fogo, pelo amor de Deus, tu não és nada 
importante! Se abrires o livro de Ciências nem te 

encontras lá! – exclamou a água, 
rindo.
O Fogo, todo atrapalhado, ficou 
a pensar na resposta que a água 
merecia. E logo, ripostou:
- E tu, água, se fores ao Livro 
de HgP, à parte dos “caçadores/
recoletores”, nem refere o teu 
nome, já no meu… 
Ao ver estes dois elementos 
estragarem a festa, a Fauna disse:
- Acabou a conversa! Todos 
nós temos a nossa importância! 
Além disso, a Natureza fala por 
si e encarrega-se de mostrar 
a todos nós a importância de 
cada um. Portanto, vamos todos 
divertir-nos e aproveitar a festa, 
mas com muito cuidado para 
não destruirmos a Natureza.

Helena Barbosa, 5.ºE

cidadania e desenvolvimento
um alicerce de aço na construção da personalidade dos nossos jovens

a festa na floresta

Água versus fogo
Certo dia, andava a água a passear pelo 
parque quando encontrou o seu maior 
rival, o Fogo. Este estava sentado, sem 
fazer nada, como era seu costume. 
Então, a água aproximou-se do Fogo e 
perguntopu-lhe:
- Então, Fogo, não tens nada para fazer?
- Não! E tu, tens? – retorquiu o Fogo.
- Eu? Eu sou o bem essencial mais 
importante do planeta! Não vês 
o resultado do meu trabalho? – 
questionou a água.

- O que é que isso interessa? Eu também 
sou um bem essencial. – Afirmou o 
Fogo.
- Tu?!! Tu não serves para nada e dizes 
que és um bem essencial?!!! - exclamou 
a água admirada.
- Sim, isso mesmo! Sem mim, as pessoas 
teriam que comer todos os alimentos 
crus e, por isso, comer carne e peixe 
seria um grande sacrifício. Agora tu é 
que costumas irritar as pessoas quando 
as molhas, através das gotas de chuva – 
atacou o Fogo.

- Mas se eu não existisse, não haveria 
vida no Planeta Terra. Em contrapartida, 
se alguma pessoa te tocar, queima-se e 
olha que não deve ser nada agradável – 
ripostou a água.
Quando o Fogo escutou aquelas 
palavras ficou tão enervado que disse 
com toda a sua determinação:
- Se eu não existisse, no inverno não 
haveria vida, pois ninguém se poderia 
aquecer. Já tu, com os teus tsunamis 
repentinos, matas toda a gente e destróis 
tudo por onde passas, de uma só vez.

Cansados de tanta discussão, olharam 
um para o outro e perceberam que 
ambos eram importantes para o 
equilíbrio do Planeta Terra. Mas o 
Fogo acabou por admitir que a água 
é mais importante, pois sem ela toda 
a possibilidade de vida deixaria de 
existir. Logo, deve ser considerada um 
bem precioso e, por isso, deve ser bem 
preservada.

Miguel Carriço, 5.º E

desenhado por: 
tatiana 12.º1
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a escola em movImento

No dia 21 de novembro, como forma 
de comemorar o Dia Internacional da 
Filosofia, foi realizado, no Agrupamento 
de Escolas de Vale D’Este - Viatodos, 
um torneio de retórica que consistiu 
num debate sobre o tema “Limites – ou 
não – à desobediência civil”, organizado 
pela professora Olga Aquino. 

Esta atividade foi desenvolvida dentro 
da sala de aula, ao longo do período. 
Nela participaram as turmas do Ensino 
Secundário, mas apenas dois grupos 
chegaram à fase final. Dentro das 
turmas havia grupos que eram a favor 
do tema e outros que eram contra. Foi 
definido que só avançava para a etapa 
seguinte quem estivesse mais seguro das 
suas convicções e utilizasse argumentos 
mais fortes e mais válidos, contra ou 

a favor do tema. A pertinência dos 
argumentos utilizados pelos grupos foi 
avaliada pela Professora Olga. 
raramente se promovem debates nas 
escolas que versem sobre assuntos da 
atualidade e/ou acerca de problemas 
filosóficos. Este facto é lamentável, já 

que não temos que associar sempre um 
debate aos partidos políticos. Os nossos 
alunos devem ser instigados a realizar 
nas aulas/escola inúmeros debates, 
pois são uma excelente estratégia para 
desenvolver neles a curiosidade sobre 
temas diversos. Assim, são levados a 
documentar-se sobre os temas, para, 
posteriormente, poderem defender as 
suas convicções. Os debates são uma 
ótima forma de promover o sentido 

crítico, a formação de opiniões e o 
respeito pelos pontos de vista do outro, 
uma vez que assentam num modelo de 
discussão, baseado na argumentação, em 
que, duas ou mais ideias são defendidas 
ou criticadas com base em argumentos, 
sem recorrer a insultos ou violência 
por quem opina. Os debates são, 
ainda, um meio privilegiado de alargar 
conhecimentos e cimentar cultura 

geral, já que podem ser discutidos 
temas bem pertinentes e atuais, tais 
como: Aquecimento global; Violência 

no namoro; Eutanásia; entre outros.
Na minha opinião, atividades 
semelhantes a esta deveriam ser 
praticadas com maior frequência nas 
escolas, pois os debates potenciam 
a capacidade de reflexão, crítica e 
construção de argumentação com base 
em pesquisas. Além disso, os debates 
são uma forma de trabalhar a timidez 
dos alunos, e o medo daqueles que 

receiam exprimir-se em público.
Marco 11.º1

duelo de opostos
Certo dia, numa aldeia pobre, estavam a discutir o 
Fogo e a água. A água encontrava-se dentro de um 
copo transparente e o Fogo exibia a sua linda labareda 
dentro da lareira. Estes dois elementos começaram 
uma interessante conversa, que começou com uma 
pergunta do Fogo à água:
- água, não achas as minhas labaredas incríveis?
- Estás a brincar comigo, não estás? Incríveis?!! 
Labaredas?!! – riu-se a água.
- Sim, ouviste mal? – insistiu o Fogo, já aborrecido.
- Eu brilho e cintilo! Comparadas comigo, o que é 
que essas labaredas têm de incrível, gostava de saber? 
– provocou a água, já num tom elevado.

Bem, eu sou aquele que aquece as casas de milhões 
de habitantes. As pessoas também me usam para 
confecionar a comida que os alimenta – salientou o 
Fogo – Queres mais?
- Só isso? – questionou a água, soltando uma 
gargalhada, e continuou – Foi o que me pareceu. Não 
serves para mais nada!
- E tu não pareces servir para muito mais! – provocou 
o Fogo.
- Ora, deixa cá pensar… Eu sou um bem essencial 
à vida de todos os seres vivos! Milhares de espécies 
habitam em mim – falava a água, até ser interrompida 
pelo Fogo.

- Tu afundas navios, causas tsunamis e afogas pessoas.
- Ai é? O que tens tu contra mim? – perguntou o 
Fogo, sabendo que iria obter resposta.
- Bem, só te digo que não sou eu que causo os 
incêndios! – exclamou a água.
- Pois! – suspirou o fogo.
Entretanto, apareceu o gato do dono da casa, e 
entornou o copo de água, que acabou por cair, espalhar 
a água e apagar o fogo.

Afonso Barbosa, 5.ºE

dia internacional da filosofia – da retórica ao conhecimento

a escola em movImento

“O melhor do mundo são as crianças”; sem qualquer sombra de dúvida! Elas 
representam a pureza, a ingenuidade, a espontaneidade, a inocência… Mas 
também são elas as criaturas mais indefesas e vulneráveis, as vítimas mais fáceis 
da perversidade de muitos seres humanos. Têm sido, muitas vezes, apanhadas no 
meio de conflitos, violência, guerras, fome e injustiças diversas, sem que nada de 
mal tenham feito. 

O Dia Mundial dos Direitos da Criança 
foi mundialmente proclamado no dia 20 
de novembro de 1959 para lembrar que 
todas as crianças do mundo têm direito 
a um lar, a uma família e à proteção 
em sociedade. Foi um dia criado para 
evitar que as crianças de todo o mundo 
tenham que suportar os atos nefastos 
que os adultos lhes possam provocar. 
Portanto, é, atualmente, um dia que deve 
ser celebrado todos os anos com muita 
alegria, pelo que representa, mas também 
porque implica a crescente sensatez do 
ser humano, por querer proteger os mais 
indefesos. E, por tudo isto, é um dia 

muito importante, pois é o dia em que nos relembramos que todas as crianças do 
mundo têm direitos. 
Todos os anos, em Portugal, se celebra, no dia 20 de novembro, o Dia Mundial dos 
Direitos da Criança, e como não podia deixar de ser, este não foi esquecido na nossa 
escola. Nesta data, os alunos do Clube Europeu, juntamente com os alunos do 
Curso Profissional Técnico de Desporto, realizaram várias atividades para os mais 

pequenos durante o intervalo da manhã. 
Estas consistiram em jogos variados, 
tais como: jogos da macaca, forca e 
corda e, ainda, tiro ao alvo. Também se 
fez um placard onde os alunos puderam 
escrever sobre o que pensavam acerca do 
significado deste dia tão especial. 
Estas atividades decorreram ao ar livre, 
proporcionaram muito convívio e muita 
diversão, e nem a chuva conseguiu 
impedir a participação de muitos alunos 
nessas mesmas atividades.

Cláudia Carvalho, 11.ºA

dia mundial dos direitos das crianças: 
uma realidade a não esquecer

o clube de viola já comemora 10 anos

Este ano letivo, o Clube de Viola da Escola Básica 
e Secundária de Viatodos atinge o seu décimo ano 
de existência. Ao longo destes 10 anos, cerca de 
três centenas de alunos frequentaram as aulas de 
aprendizagem deste instrumento musical. Muitos 
destes alunos continuaram a sua aprendizagem 
mesmo depois de já terem saído da escola, e alguns 
até seguiram estudos na área da Educação Musical, ou 
então, dedicam-se à música de forma semiprofissional. 
Nestes 10 anos, foram muitos os espectáculos 
realizados pelo Clube de Viola, tanto na própria escola 

(Festas de Natal, reuniões 
da Associação de Pais, 
Comemoração dos 25 anos 
da escola, Dia das Expressões, 
Concertos ao ar livre), como 
fora dela ( Associação de pais 
de Silveiros, Centro Social 
de Brufe, Centro Social 
Comendadora Maria Eva 
Nunes Corrêa, em Silveiros,  
APACI e Escola EB2/3 de 
Lijó.

um Muito Obrigado a todos os alunos 
que ao longo destes anos têm contribuído 
para a continuação deste Clube!

Prof. João Luís
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
clubedeviolaescolaviatodos/
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a escola em movImento

No âmbito do Desporto Escolar 2019/2020, realizou-
se o Corta-Mato Escolar, no dia 13 de novembro (entre 
as 9:00 e as 13:00). Esta atividade manteve a tradição 
e foi, mais uma vez, 
uma grande mais-
valia na realidade do 
nosso Agrupamento. 
Nele participaram 
277 alunos, dos 309 
inscritos, distribuídos 
do 4.º ao 12.º ano. Pela 
primeira vez, este ano 
também participaram 
63 alunos das escolas 
do 1.º Ciclo (EB1 de 
Silveiros, Carreira, 

rio Covo, Chavão e Centro 
Escolar de Viatodos), 
do nosso Agrupamento. 
Contamos ainda, com a 
colaboração de cerca de 23 
alunos, da turma do 11.º1 
na organização da prova e 
de 6 alunos da turma do 
12.º1 na concretização da 
reportagem fotográfica 
e som. No final de cada 
corrida, foram entregues 
medalhas aos 3 primeiros 
classificados de cada 
escalão/género. Todos ficaram muito satisfeitos com 
esta atividade, que decorreu conforme o planeado 

e dentro da normalidade, 
sem registo de qualquer 
problema. Deste modo, foi 
cumprida a totalidade dos 
objetivos definidos para esta 
atividade. Congratulamo-
nos, em particular, pelo facto 
de terem estado presentes a 
assistir e a incentivar os atletas 
os professores da escola, bem 
como alguns pais/Encarregados 
de Educação e outros membros 
da comunidade envolvente. 

Agradecimentos Especiais:
O AE de Vale D’Este e os 
grupos de Educação Física 
agradecem a colaboração 
do proprietário do terreno 
onde decorreu a atividade 
(ao lado da escola), Sr. 
Adélio, que, prontamente, 
o cedeu e preparou, 
possibilitando, assim, a 
realização do circuito do 
Corta-Mato Escolar no 
ano letivo de 2019-2020.

O Coordenador Técnico do Desporto Escolar
José Felix

corta-mato escolar 2019/2020

resultados

clube europeu

O Agrupamento de Escolas 
de Vale D’Este é, desde o 
passado dia 17 de maio de 
2019, Escola Embaixadora 
do Parlamento Europeu 
[EEPE].
O EEPE é um programa 
à escala europeia, de cariz 
pedagógico, dirigido aos 

alunos do Ensino Secundário, regular e profissional, 
implementado nos 28 Estados-membros da união 
Europeia.
As atividades a desenvolver no âmbito do programa 
EEPE visam:
•	 promover a consciencialização para a Europa/

união Europeia e para a democracia parlamentar 
europeia entre os jovens;

•	 proporcionar aos jovens alunos um conhecimento 
ativo sobre a união Europeia, em geral, e acerca 
do Parlamento Europeu, em particular.

Em cada escola participante, o programa EEPE é 
orientado pelos Embaixadores Seniores [professores] 
que, em conjunto com os Embaixadores Juniores 
(alunos), decidirão sobre o plano de ação mais 
adequado e atrativo, tendo em vista os objetivos acima 
referidos.
Embaixadores do Programa EEPE
Os Embaixadores Seniores AEV
Maria guilhermina Vieira, rosa Maria Barbosa, 
Alice Faria e Isabel Fonseca

escola embaixadora do parlamento europeu [eepe]

No dia 16 de outubro, na Escola Básica e Secundária 
de Viatodos, um grupo de jovens colaboradores 
do Projeto “Escolas Embaixadoras” recebeu, na 
Biblioteca da escola, o Dr. José ricardo Sousa, 
licenciado em Estudos Europeus pela Faculdade de 
Letras da universidade de Coimbra e mestre em 
Assuntos Europeus pela universidade do Minho.
Durante o evento foi possível aprender um pouco mais 
sobre a história da união Europeia, contudo, o tema 
mais destacado foi o “Brexit”. Assim, percebemos que 
os principais motivos que conduziram os Britânicos à 
defesa da saída do reino unido da união Europeia 
foram os seguintes: conquista de mais liberdade e 
mais autonomia para negociar; a obrigatoriedade 
de cumprir com a contribuição anual para a união 
Europeia, bem como os elevados custos que têm com 

os imigrantes Europeus, uma vez que constituem um 
encargo maior do que as despesas efetuadas com os 
próprios Ingleses.
Portanto, só agora se começa a perceber que as perdas 
em consequência da saída do reino unido da uE são 
bem maiores do que os ganhos. A perda de vantagens 
de quem está no mercado livre será uma realidade 
inquestionável, pois, mesmo que a imigração para 
o reino unido, por parte de outros Europeus, 
abrande, também diminuirá a imigração de Ingleses 
para outros países europeus, acrescendo o facto de a 
probabilidade da imigração ilegal não diminuir. Caso 
ocorra o “Brexit”, os milhares de Ingleses emigrados, 
principalmente nos países do Sul, como Portugal ou 
grécia, perdem direitos relacionados com a saúde ou 
impostos, podendo forçá-los a regressar a Inglaterra. 
Além disso, também os jovens Ingleses perdem o 
direito de livre circulação (para estudar ou trabalhar) 

na Europa, dificultando, assim, o seu futuro.
Percebeu-se, ainda, que o “Brexit” poderá implicar 
vários problemas a nível interno, que podem surgir 
como a possível independência da Escócia ou o 
retomar de conflitos na Irlanda do Norte. 
No final da palestra efetuou-se um escrutínio em que 
os alunos escolheram entre o “bremain” ou o “brexit”. 
Sem grande surpresa, foi o “bremain” que venceu com 
maioria absoluta.
Apesar de ainda não sabermos se o Brexit vai ou 
não acontecer, e se acontecer, não sabemos bem 
em que termos, podemos concluir que o ideal seria 
fazer chegar mais informação aos cidadãos Ingleses, 
principalmente às zonas rurais, pois foram essas as 
zonas que mais votaram a favor da saída do reino 
unido da união Europeia.

Cláudia Carvalho 11.ºA

sessão de esclarecimento: “Brexit” infantil a- Feminino
Classificação Nome Turma 

1º Paula Ferreira 4ºCV
2º Leonor Esteves 5ºA
3º Leonor Araújo 4ºCV

infantil a- Masculino
Classificação Nome Turma

1º Afonso Cunha 5ºD
2º Daniel Araújo 5ºD
3º António Freitas 4ºCV

infantil B- Feminino
Classificação Nome Turma

1º Ariana Azevedo 6ºE
2º Sofia ribeiro 7ºA
3º Luísa Silva 7ºA

infantil B- Masculino
Classificação Nome Turma

1º Afonso gonçalves 7ºC
2º Afonso Lopes 7ºE
3º Pedro Arantes 7ºA

iniciados-Femininos
Classificação Nome Turma

1º Ana Luisa Costa 8ºD
2º Inês Campos 8ºD
3º Maria Silva 8ºD

iniciados-Masculino
Classificação Nome Turma

1º Sérgio Almeida 9ºA
2º Vitor Costa 8ºC
3º André Freitas 8ºC

Juvenis-Feminino
Classificação Nome Turma

1º Bruna ribeiro 12ºA
2º Susana Ferreira 9ºB
3º raquel Vieira 9ºC

Juvenis-Masculino
Classificação Nome Turma

1º Filipe Araújo 9ºA
2º Miguel gonçalves 11ºA
3º Simão Casanova 11ºA

Juniores- Femininos
Classificação Nome Turma

1º Margarida Bouças 12ºA
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clube europeu

Tudo sobre o “Brexit” na nossa escola 
- escola embaixadora do parlamento europeu

O mote para a realização desta atividade foi dado pela 
equipa “Escolas Embaixadoras”, devido ao tão falado 
e pertinente tema “Brexit”.

Neste contexto, as Embaixadoras 
Seniores e os Embaixadores Juniores 
convidaram o técnico José Sousa, dos 
assuntos europeus do CIED (Centro 
de Informação Europe Direct), para os 
esclarecerem sobre todas as implicações 
que terá a saída do reino unido da 
união Europeia (uE). Após a receção 
e apresentação do convidado pelos 
alunos embaixadores juniores, aquele 
contextualizou o tema, dando relevância 
a alguns aspetos, nomeadamente em 
relação à importância do voto no que 
concerne à saída do reino unido da 
uE, tendo em conta a região onde 
vivem os votantes. Durante a sessão, 
os participantes tiveram oportunidade 
de ver esclarecidas algumas questões 
relativas às consequências da saída do 
reino unido da uE, quer para o reino 

unido, quer para os restantes membros da união 
Europeia. Esta sessão de esclarecimento foi muito 
importante na medida em que contribuiu para uma 

maior consciência da identidade e cidadania europeias, 
permitindo, ainda, que os alunos alargassem os seus 
conhecimentos sobre as questões europeias. 

Equipa “Escola Embaixadora”

Em maio de 2019, foi atribuída ao Agrupamento 
de Escolas Vale D’Este (AEVD) a designação de 
“Escola Embaixadora do Parlamento Europeu”, 
como reconhecimento do seu excelente desempenho 
durante a execução do programa pedagógico EEPE, 
no ano letivo 2018/ 2019.
O AEVD foi também contemplado com um 
seminário destinado a professores europeus com 
desempenho relevante no programa pedagógico, 
Escola Embaixadora do Parlamento Europeu, no ano 
letivo 2018/ 2019.
Assim, nos dias 18 e 19 de novembro, a professora 
guilhermina Vieira rumou a Bruxelas, onde participou 
no seminário do EurOPEAN PArLIAMENT 
AMBASSADOr SCHOOL PrOgrAMME. 
Os três professores embaixadores, representantes de 
Portugal, juntaram-se aos outros representantes de 
todos os países para assistirem à abertura do seminário, 
protagonizado por Othmar Karas, Vice-presidente 
do Parlamento Europeu, seguindo-se Stephen Clark, 
Diretor dos gabinetes de ligação do Parlamento 

Europeu. Machtel Boussemaere, 
responsável pela Educação no 
Parlamento Europeu, versou 
sobre o tema “A Europa na 
sala de aula e na escola: dicas 
e inspiração”. Este foi um 
excelente momento de partilha 
e de enriquecimento das nossas 
práticas. No dia 19, após uma 
palestra sobre os prémios 
Sakharov, proferida por Federico 
rossetto, foi apresentado 
o programa Lies Detectors, 
vencedor do Digital Skills 
Awards da união Europeia, em 
2018. Trata-se de um programa, 
realizado em contexto escolar, a 
fim de detetar as Fake News. 
Durante a sua estada em 
Bruxelas, a docente guilhermina 
Vieira teve a oportunidade de 

conhecer de perto o funcionamento do Parlamento 
Europeu, que é o órgão legislativo da Eu, diretamente 
eleito pelos cidadãos europeus de cinco em cinco anos 
(as últimas eleições tiveram lugar em maio de 2019). 
Ainda visitou o hemiciclo, local das grandes decisões 
europeias, e o Museu da História da Europa, cujos 
visitantes são levados a refletir sobre a Europa de hoje, 
a importância da união Europeia, bem como acerca 
do seu futuro na atual conjuntura global. 
O programa EEPE continuará a ser implementado 
em 2019/2020 pela importância que o mesmo implica, 
uma vez que pretende estimular a compreensão por 
parte dos jovens acerca da importância da construção 
de uma cidadania europeia ativa.
Contamos com a energia e criatividade de toda a 
comunidade educativa para alcançarmos novos feitos!
Para mais informações, não deixe de consultar o nosso 
INFOPOINT e a página de facebook.

Equipa do Clube Europeu

a escola de viatodos em Bruxelas

clube europeu

intercâmbio entre vestric et candiac e viatodos

No dia 5 de maio, chegaram a Barcelos 12 alunos e 3 professores do Institut 
d’Alzon de Vestric et Candiac, sul de França, para passarem uma semana com os seus 
correspondentes da Escola Básica e Secundária de Viatodos. Esta parceria teve 
início no ano transato, com a ida de 20 alunos  de Viatodos a Vestric et Candiac. 
Durante essa semana, os alunos tiveram a oportunidade de realizar atividades 
em conjunto, nomeadamente a preparação do Dia da Europa, a realização de um  

Peddy-paper e a plantação da “árvore da amizade”.  Os correspondentes tiveram 
ainda a oportunidade de conhecer Barcelos, Braga, Viana de Castelo, guimarães e 
Lisboa. Foi uma semana cheia de aventuras e partilha de experiências.
        Clube Europeu

“Na semana em que a Djena esteve em minha casa, aprendi muito mais sobre a 
língua francesa e inglesa do que no resto do ano, pois tive de falar nessas línguas 
para que ela me compreendesse. Mas, esta experiência não serviu apenas para 
melhorar a minha capacidade de comunicação nessas línguas, foi bem mais do 
que isso. Fiz muitas amizades com os restantes correspondentes, divertimo-nos, 
passeamos e mostramos-lhes algumas cidades do nosso país.”

Mariana Ferreira, 9.ºB

“Durante os dias em que recebemos a correspondente da nossa filha em nossa 
casa, fomos aprendendo mais sobre as suas tradições e costumes e também como 
comunicar em língua francesa. De igual modo, a mesma descobriu coisas novas e 
interessantes sobre Portugal e a cultura portuguesa. O lado menos positivo foi a 
alimentação, pois a Djena não estava habituada à forma como a comida portuguesa 
é preparada.”

Pais da Mariana Ferreira, 9.ºB

opinião de alguns alunos do 9.ºa e encarregados de educação sobre a vinda dos 
alunos franceses a portugal

Inês Coelho - “Para mim foi uma experiência espetacular, porque adquiri 
conhecimentos, cultura geral e consegui falar e entender melhor o francês.”
Mãe da Inês - “Foi uma experiência única, enriquecedora e emocionante.”

Lara Moreira - “Na minha opinião, a vinda dos alunos franceses foi uma experiência 
muito positiva, pois foi uma semana divertida, diferente e única.”

Mãe da Lara - “A vinda dos alunos franceses foi uma experiência enriquecedora, 
tanto a nível escolar, como a nível familiar, pois criaram-se laços afetivos.”

Simão Cardoso - “No meu ponto de vista, a vinda dos Franceses a Portugal foi 
uma experiência incrível, pois pudemos conviver com outras culturas e aprender 
sobre elas.”
Mãe do Simão - “Foi um projeto muito enriquecedor, porque receber um aluno 
francês ajudou-me a abrir a minha mentalidade para novas experiências e aprender 
um pouco sobre outra língua.”

regina Oliveira - “Eu julgo que podiam ter ficado mais tempo e fizeram-nos uma 
surpresa fantástica.”
Mãe da regina - “Foi uma experiência única e espetacular!”

Tomás Monteiro - “Algo inesquecível e único. guardei lembranças de que me 
recordarei para sempre.”
Pai do Tomás - “O intercâmbio foi muito positivo. Proporcionou experiências 
enriquecedoras ao nível da língua, gastronomia e convívio.”
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entre-vIstas entre-vIstas

“Os ganhos ou os danos dependem da 
perspetiva e possibilidades de quem vai 
tecendo a sua história. O mundo em 
si não tem sentido sem o nosso olhar 
que lhe atribui identidade, sem o nosso 
pensamento que lhe confere alguma 
ordem.”
“Viver, como talvez morrer, é recriar-
se: a vida não está aí apenas para ser 
suportada nem vivida, mas elaborada. 
Eventualmente reprogramada. 
Conscientemente executada. Muitas 
vezes, ousada. uma vida sem tempo, 
com tempo, com e sem história… Vida 
sem esquecimento!”
São frases como estas, proferidas por 
Carlos Drummond de Andrade, que 
nos fazem refletir sobre o que a Vida 
realmente é; sem história, sem ordens, 
apenas com esquecimento. O tempo 
é, por várias vezes, comparado com as 
claras e cristalinas águas do oceano… 
O tempo dos acontecimentos é breve e 
móvel como a água que fica; enquanto 
boia; sem destino, à superfície, agitada 
pelos suaves sabores do vento e da chuva. 
O tempo de conjunção é a camada que 
fica logo abaixo, onde as águas são 
mais calmas e servem de apoio para 
a superfície. Assim, como o oceano, o 
tempo é um só, mas inclui camadas de 
água, camadas de vida e história que 
ensina a ter respeito pela diferença, 
contribuindo para o entendimento do 
mundo em que vivemos e também do 
mundo em que gostaríamos de viver…
Com esta entrevista tentaremos 

transmitir esses sentimentos acerca 
da importância de conhecimento do 
passado para uma melhor perceção do 
presente e do futuro.

Maria arminda serrano Nunes 
de Oliveira, nascida em Viatodos-
Barcelos, a 22 de abril de 1953, 
filha do dr. ilídio Joaquim Nunes 
de Oliveira (de sua profissão 
Farmacêutico) e da dr.ª arminda 
da silva serrano (com trabalho 
estabelecido em técnica de 
Farmácia), é formada em Ciências 
Farmacêuticas, e trabalha todos 
os dias com muitíssimo afinco, 
transportando para onde quer 
que vá um adN de histórias sem 
fim. acedeu partilhar connosco 
nesta entrevista, factos que nos 
remetem para os longínquos anos 
da ainda Monarquia de 1885, ano 
de abertura do antigo negócio da 
família.

Como vê atualmente o meio onde se 
insere?

A freguesia de Viatodos, sendo uma 
das mais prósperas do Concelho de 
Barcelos, tem registado um notável 
crescimento em todas as vertentes 
económico-sociais, o que obriga a uma 
necessidade de reajustamento constante 

para que as empresas e serviços 
acompanhem tal desenvolvimento. 
Assim, e conhecendo este local há 
já bastantes décadas, acompanhei o 
seu desenvolvimento muito de perto 
e sinto orgulho nesse crescimento, 
que considero harmonioso. Também 
vejo este local com uma perspetiva de 
oportunidade competitiva, expectando 
uma ainda maior melhoria sustentada.
Sinto-me, desta forma, eu e os meus, 
muito agradada em colaborar nesta 
vertente de saúde pública, como 
contributo e mais-valia para esta 
população, para o desenvolvimento 
global desta minha terra de Viatodos, 
que muito aprecio, ainda que pequena; 
ainda que efémera!

Como se sente no meio em que se 
encontra?

A família Nunes de Oliveira sempre 
pertenceu a esta comunidade, e a minha 
geração, e mesmo a do meu filho, 
(igualmente Farmacêutico), sempre se 
sentiram verdadeiramente integradas 
na comunidade de habitantes antanhos 
e contemporâneos desta terra. Sempre 
respeitamos todos, de maneira a que 
houvesse um sentimento mútuo de 
igual respeito. Assim, sentimo-nos e 
estamos, de facto, verdadeiramente 
inseridos, com uma sensação real de 
bem-estar, em reciprocidade com toda 
esta comunidade Amiga, com um 
enorme “A” maiúsculo.

Que importância considera ter a 
Farmácia isabelinha para a população 
local?

A saúde foi e é uma das maiores 
preocupações das populações 
relativamente ao seu bem-estar e 
felicidade. Portanto, estando a minha 
família ligada à área da saúde, desde 
há quase dois séculos, (pois vamos já 
na quinta geração de Farmacêuticos, 
sem interrupção), sempre nos 
sentimos e continuamos a sentir muito 
acarinhados por toda esta população, 
que é a quem verdadeiramente pertence 
a Farmácia. Tanta e tanta gente que esta 
Farmácia tratou e trata, sempre com 
muito Profissionalismo, Consideração, 
respeito e Amizade. Daqui se conclui 
o nosso sentimento de interseção na 
sociedade, que nos responde com grande 
Satisfação, Carinho e Orgulho, que é 
tudo aquilo que é necessário para um 
rápido, constante e feliz crescimento!

a Família da dra. arminda tem 
tido um papel preponderante no 
crescimento e desenvolvimento 
de Viatodos. em que medida tal 
aconteceu?

Desde há muito tempo, mais 
precisamente a partir da primeira 
metade do século XIX, que a família 
Nunes de Oliveira, familiares diretos e 
descendentes do Boticário da Isabelinha 

o passado, o presente e o futuro fazem-se de pessoas

tiveram uma forte participação cívica 
e profissional na área Farmacêutica, 
Médica e Política em Viatodos, tendo, 
alguns deles, ocupado uma série de 
cargos de referência na Administração 
Pública. 
Poderei, então, citar o meu bisavô, José 
Joaquim Oliveira, nascido em 1830, 
que trouxe para Viatodos uma Botica, 
que de início se chamou “Oliveira”, e 
só mais tarde, passou a denominar-se 
“Isabelinha”, em conformidade com 
o nome do local onde se situava. Na 
época, a “Isabelinha” era considerada, 
já, uma verdadeira mais-valia para a 
Saúde Pública e Curativa desta área do 
Concelho de Barcelos, entre outros não 
menos importantes!
Posteriormente, o meu bisavô, 
Joaquim José de Oliveira, nascido 
em 1863, continuou e desenvolveu a 
atividade farmacêutica. Assim, deu 
assistência a toda esta população, 
numa época em que os medicamentos 
eram quase todos elaborados na 
Farmácia, através de fórmulas 
galénicas, granjeando de grande 
saber e prestígio. Esta arte contribuiu 
para melhorar significativamente o 
bem-estar da saúde da população, 
abrangida geograficamente por este 
serviço. Viatodos foi, sem dúvida, 
a localidade que por proximidade 
mais teria beneficiado dos bons 
ofícios da minha família. A título de 
curiosidade, parece-me interessante 
referir que a Beata Alexandrina de 
Balazar solicitou os nossos bons 
ofícios na perspetiva da cura das 
suas maleitas, conforme referido 
na sua autobiografia. O meu bisavô 
colaborou, também, na causa da 
Administração Pública, tendo sido 
Vereador da Câmara Municipal 
de Barcelos e também fez parte de 
Concelho Fiscal do banco da mesma 

cidade. Politicamente muito ativo, 
ainda no tempo da Monarquia, 
pelo Partido Progressista da altura, 
pugnou sempre pela defesa do 
seu concelho e da sua freguesia, 
tendo contribuído para melhorias 
significativas na mesma.
Joaquim José de Oliveira teve 
vários filhos, todos proeminentes 
cidadãos, uns servindo a saúde 
pública como Médicos, outros 
como Farmacêuticos. Entre 
eles, destaca-se o Professor José 
Joaquim Nunes de Oliveira, que foi 
Professor Catedrático da Faculdade 
de Farmácia da universidade do 
Porto, e seu Diretor por longos 
anos, servindo, igualmente, a causa 
pública. Chegou a ser deputado 
na Assembleia Nacional por cerca 
de vinte e cinco anos, assim como 
o Dr. Ilídio Joaquim Nunes De 
Oliveira, nascido em 1921. Este 
manteve-se na Direção Técnica e 
propriedade da Farmácia Isabelinha 

e cuja sabedoria no aconselhamento 
farmacêutico é sobejamente conhecida. 
Como já vinha sendo tradição familiar, 
contribuiu para a causa pública como 
Vice-presidente e mais tarde Presidente 
da Câmara Municipal de Barcelos. Foi 
através destes cargos que contribuiu 
para o estabelecimento de vários 
serviços públicos, também em Viatodos, 
nomeadamente o estabelecimento do 
Ciclo Preparatório, dos Bombeiros 
Voluntários, tendo doado, para o 
efeito, uma casa, que é, atualmente, a 
Escola de Música. Portanto, podemos 
dizer que o Dr. Ilídio Joaquim Nunes 
De Oliveira foi um pilar robusto em 
Viatodos, pelos benefícios que lhe 
trouxe, engrandecendo e enaltecendo, 
ainda mais, esta terra – Viatodos.

Simultaneamente, um outro filho 
de José Joaquim de Oliveira foi um 
proeminente sacerdote, Padre José 
garcia De Oliveira, Prior de Viatodos, 
que assumiu, também, um papel 
preponderante no engrandecimento 
da terra, o que o impulsionou para a 
sua nomeação a Presidente da Junta de 
Freguesia.
Da geração seguinte surge a minha 
pessoa, Maria Arminda Serrano 
Nunes De Oliveira, nascida em 
1953, igualmente Farmacêutica, e 
que continua o incessante trabalho 
de manter a Farmácia na onda da 
modernidade e ao serviço destas 
comunidades Viatodenses.

Não posso deixar de referir que, por 
tudo o que foi exposto, sinto um 
enorme orgulho na ação que a minha 
família teve em Viatodos, e mesmo em 
Barcelos. Tem havido um sentimento de 
gratidão, que registo com muito carinho, 
pelo interesse que a família Nunes de 
Oliveira teve pelo desenvolvimento de 
Viatodos, pelas autoridades concelhias 
e pela própria freguesia, expresso na 
referência toponímica de algumas 
artérias desta terra.

Dra. Arminda Nunes de Oliveira

João guilherme Carvalho, 9.ºC

IlÍdio Joaquim 
Nunes de Oliveira  

Farmacêutico

Joaquim José de 
Oliveira - Fundador da 
Farmácia e Boticário

Dr.ª Arminda 
Nunes de Oliveira - 
Proprietária atual da 

Farmácia

Farmácia Isabelinha

o passado, o presente e o futuro fazem-se de pessoas
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entre-vIstas

a mulher
Todos nesta escola conhecem bem o 
nome “Emília”. Falar da D. Emília 
é sentir simplicidade, simpatia e 
disponibilidade; para ouvir, para 
esclarecer e resolver questões 
relacionadas com aspetos burocráticos 
e práticos do quotidiano do 
Agrupamento. É falar de uma mulher 
discreta, que se divide entre a vida 
familiar e profissional, que exerce com 
toda a competência e responsabilidade 
que lhe é exigida, pela própria exigência 
que a sua função impõe.
Esta mulher, multifacetada, é, ainda, 
escuteira há 24 anos, exercendo o 
cargo de secretária na Direção do 
Agrupamento de Escuteiros de 
Silveiros e Chefe Adjunta da II Secção. 
Também é secretária do Conselho 
Económico Paroquial da paróquia São 
Batista de Silveiros, desde 6 de janeiro 
de 2012. Mas a sua principal função é 
exercida no Agrupamento de Escola de 
Vale D’Este, há 22 anos. Foi aqui que 
a D. Emília começou as suas funções 
em 1997, como Auxiliar de Ação 
Educativa, no Pavilhão C. A partir do 
segundo ano de trabalho foi convidada 
pelo então Presidente a exercer funções 
de apoio ao Conselho Executivo. Este 
posto pertence-lhe desde 2009, com 
a categoria de Assistente Técnica até 
hoje.

O percurso profissional
Fez o 12.º ano (Curso Técnico de 
Serviços Comerciais), mas foi sempre 
complementando esta formação 
académica com outros diplomas que 
constituem, para si, uma mais-valia 
enquanto pessoa mas, sobretudo, 
enquanto profissional. Assim, terminou 
o Curso de Secretariado e relações 
Públicas, promovido pela CgTP-
IN, Porto (750 horas) e o Curso 
de Profissionais de Escritório, da 
Dacticonta, em Barcelos (3 meses). Em 
2009 abriu o Concurso para Assistente 
Técnico e foi selecionada.
Despertar: Antes de mais, gostaríamos 
de agradecer a sua disponibilidade em 
dispensar um pouco, do pouco tempo 
que dispõe, para satisfazer algumas 

curiosidades d’ O Despertar.
- Como foi o seu percurso profissional 
antes de vir trabalhar nesta escola?
resposta: Foi aos 13 anos de idade que 
comecei a trabalhar, aos fins-de-semana 
e nos tempos livres, como ajudante num 
cabeleireiro. Fazia também umas horas 
a dobrar e embalar peças de roupa 
numa fábrica têxtil, para ganhar mais 
uns trocos. Mas, oficialmente, o meu 
primeiro emprego foi num armazém 
de pesticidas, fungicidas e inseticidas 
onde fazia o atendimento ao público e 
organizava toda a documentação para a 
contabilidade. No entanto, não me sentia 
realizada e fui tentando procurar algo 
condizente com as minhas expetativas, 
até que surgiu a oportunidade de me 
candidatar a um concurso de Auxiliar 
de Ação Educativa nesta escola. 

a escola: uma missão
- Uma vez que a função que lhe foi 
incumbida contempla uma miríade 
de tarefas, todas elas bem distintas, 
em que medida é que consegue 
conciliar a sua vida pessoal com a vida 
profissional, sem que a primeira fique 
comprometida?
resposta: Quando o trabalho está 
organizado, tudo se consegue fazer no 
devido tempo, embora considere que já 
consegui ser mais organizada. É claro 
que, de vez em quando, surgem umas 
plataformas para serem preenchidas, 
com calendários muito curtos e que 
se sobrepõem a todos os trabalhos, 
alterando, assim, as rotinas do dia a dia. 
Por norma, se tiver de concluir um 
trabalho, faço-o, nem que tenha de ir 
para casa mais tarde para não levar o 
problema ou a tarefa “na cabeça” e ficar 
constantemente a pensar no assunto.   

- Qual a dimensão que a escola assume 
na sua vida?
resposta: Eu trabalho nesta escola há 
22 anos e tenho bem presente o dia em 
que nela entrei pela primeira vez, o dia 
da minha entrevista de emprego com 
o Ex-Presidente do Agrupamento de 
Escolas, professor Fernando Martins. 
Embora eu fizesse parte da área 
geográfica desta escola, não estudei cá 
nem conhecia o seu funcionamento, mas 
o professor Fernando Martins, sempre 
prático e objetivo nas suas intervenções, 
deu-me a conhecer a escola e ajudou-
me a senti-la como minha. Sim, é 
verdade, porque acabamos por passar 
tanto tempo no nosso local de trabalho, 
vamos verificando as transformações 
operadas ao longo dos anos, o que faz 
com que sintamos a escola como a 
nossa segunda casa.  

- estando a d. emília tão familiarizada 
com o rigor burocrático que uma 

escola exige, acha que poderia existir 
uma forma mais simples, ou mais 
eficaz, de agilizar o seu trabalho?
resposta: Penso que ao longo dos 
anos foi-se simplificando a maneira 
de resolver as situações e de agilizar 
processos, não só no meu trabalho, 
mas também no trabalho de todos 
os trabalhadores desta Organização 
Escolar. Sabemos que, hoje em dia, a 
dependência da Internet é de tal ordem 
que, quando falha na escola, instala-se 
o completo caos, pois esta é necessária 
em todos os setores.   

- atendendo à responsabilidade 
exigida pelas tarefas que lhe são 
incumbidas, preferia exercer outro 
tipo de funções, ou ocupar outro 
posto na escola? porquê?
resposta: Eu exerço as funções de 
Assistente Técnica na direção. gosto 
muito daquilo que faço, gosto imenso 
das pessoas com quem trabalho na 
direção e sinto-me bem no meu local 
de trabalho.  

- a d. emília é uma pessoa bastante 
solicitada pelos professores, 
sobretudo para resolução de 
problemas que se prendem com a 
escola. Como consegue gerir essa 
solicitação constante?
resposta: A pessoa mais solicitada 
pelos docentes é, sem sombra de 
dúvida, o Diretor. A minha função 
é aferir as situações, tomar conta de 
ocorrências, isto é, fazer uma pequena 
“triagem” das solicitações. Se conseguir 
resolver, ótimo, caso contrário levarei as 
situações ao Diretor e, se for necessário, 
agendo reunião.   

- se considerarmos que nada é 
perfeito, nem mesmo esta escola, 
o que gostaria de ver mudado nela, 
enquanto local de trabalho para a 
formação e educação de crianças e 
jovens?
resposta: Esta escola, ao longo 
dos anos, tem vindo a sofrer várias 
transformações, quer a nível de 
requalificação de espaços, quer a nível 
de investimento em equipamentos.
relativamente à requalificação de 
espaços, e atendendo aos seus 34 anos 
de vida, podemos considerar que, 
aparentemente, esta escola está em bom 
estado de conservação. No entanto, 
será necessário, a médio prazo, uma 
intervenção nas salas de aula (chão, 
janelas e mobiliário), a construção 
de mais salas e de um auditório. O 
gimnodesportivo também está a 
precisar de uma intervenção.
No que respeita a equipamentos, 
também será necessário mais 
investimento, até porque o mundo, hoje, 
muda rapidamente. Disso um exemplo 

é o que se passa com os equipamentos 
informáticos que, nesta escola, precisam 
de ser, a curto prazo, substituídos. Tudo 
isto para que os nossos alunos tenham 
melhores condições para estudar e, 
consequentemente, se sentirem bem na 
escola.

- as alterações exigidas à organização 
das escolas nos últimos anos são bem 
evidentes. portanto, como considera 
que se tem adaptado a essas mudanças?
resposta. As mudanças são sempre 
importantes porque são sinal de 
evolução, e crescimento. Tento adaptar-
me sempre às mudanças investindo em 
formação. 

- de acordo com a evolução natural 
da sociedade, como vê a escola nos 
próximos 10 anos?
resposta: Como os alunos passam 
cada vez mais tempo na escola, espero 
ver uma escola ainda mais inclusiva, 
que responda às necessidades dos pais/
encarregados de educação, com clubes e 
projetos variados para os alunos.  

- para a d. emília, como seria, 
atualmente, uma escola de sonho?
resposta: Para mim, a escola de 
sonho seria um local onde todos os 
professores, funcionários e alunos se 
sentissem bem, um local onde reinasse 
sempre a harmonia. Seria, ainda, uma 
escola que tivesse boas instalações, a 
nível de salas de aulas e outras salas de 
trabalho, bons equipamentos e espaços 
de recreio para os alunos conviverem 
uns com os outros. Espero, sobretudo, 
uma escola assente em valores capazes 
de aproximar as pessoas.

- Quem é a emília quando fecha a 
porta do gabinete e entra no seu carro 
para ir para casa? 
resposta: A Emília que entra no seu 
carro e regressa a casa é igual a tantas 
outras mulheres que tentam não levar 
os problemas do trabalho para casa 
e que vão pelo caminho a pensar no 
que vão fazer para o jantar, na lista de 
compras do supermercado, nas tarefas 
da casa e nas atividades relacionadas 
com outras ocupações. 
É também a Emília que gosta de 
estar com os amigos na conversa ou 
simplesmente na “galhofa” a contar 
umas anedotas. A Emilia que gosta 
de ler, que gosta de passear e estar 
com o marido, que gosta de estar com 
a família e em família, que gosta de 
acampar e fazer atividades radicais 
com os exploradores do Agrupamento 
de escuteiros e que gosta de fazer e 
inventar ingredientes nas sobremesas 
(bolos, tartes), etc. 

Emília Miranda

entrevista a emília miranda (assistente Técnica do agrupamento) 

a voz dos maIs pequenos

Ao longo deste período, têm sido vários 
os trabalhos realizados no domínio da 
Educação Artística, com um enfoque 
especial no subdomínio das artes visuais. 
Tem-se proporcionado às crianças o 
contacto com diferentes técnicas e 
materiais, procurando despertar em 
cada criança a capacidade de observar, 
de dialogar sobre o que observa e 
sobre as suas produções. Trata-se de 
integrar no Currículo do Jardim de 
Infância o conhecimento cultural 

a artístico, promovendo o 
contacto com obras de arte. 
No âmbito das atividades em 
torno das temáticas “Outono” 
e “Alimentação”, as crianças 
reinterpretaram as obras 
“Outono e a natureza” de Paul 
gauguin e “Viva la Vida” de 
Frida Kahlo.

Centro Escolar de Viatodos

as expressões artísticas no Jardim de infância 

crescer… na companhia da escritora isabel alçada e do 
músico daniel completo

O livro “Cantos e Contos Tradicionais”, de Ana 
Maria Magalhães, Isabel Alçada e Daniel Completo, 
foi apresentado na Biblioteca Municipal de Barcelos, 
no dia 21 de novembro de 2019.
Os alunos do 1.º ciclo de Viatodos deslocaram-se 
a Barcelos para conhecerem o espaço da biblioteca, 
bem como todas as atividades que a biblioteca propõe 
a todos aqueles que a frequentam.
Nos dias que antecederam o encontro com a escritora, 
um grupo de alunos, de todos os anos, ensaiou um 
teatro do Conto “gato das Botas” para apresentarem 

a todos que assistiam ao Encontro.
A Dr.ª Armandina, vereadora da Cultura da Câmara 
Municipal de Barcelos, esteve presente no evento e 
agraciou alunos e professores por este momento tão 
agradável para todos.
A escritora Isabel Alçada dialogou com as crianças, 
cantou e dançou com eles, respondeu às questões 
colocadas e divertiu-se imenso com o teatro, 
interagindo com todos.
O Daniel Completo, que musicou todos os poemas 
do livro da escritora, também esteve presente e ao som 
da sua guitarra, cantou com os meninos as canções 
contidas no CD que acompanha o livro.
Mais uma vez, o Centro Escolar de Viatodos 
promoveu a leitura, tornando-a aprazível para os 
nossos alunos. Centro Escolar de Viatodos

onda rosa – uma onda que nos pode salvar

O Mês Internacional das Bibliotecas Escolares foi um mês pródigo para as nossas 
crianças, pois, além de o comemorarmos, ocorreram, ao longo do mês de outubro, 
muitas atividades em redor da leitura e da prevenção do cancro da mama, em 
parceria com as bibliotecas do concelho. 
Assim, todos os alunos vivenciaram o “Mês rosa”, tendo estes sido esclarecidos, 
pelos seus professores, acerca da temática, ouvido histórias e participado em 

outras atividades. A entrada da escola (átrio principal) e biblioteca escolar foram 
decoradas com “laços rosa gigantes” e entregaram-se aos adultos “lacinhos rosa”, 
de forma a alertar a comunidade educativa para a importância da prevenção do 
cancro de mama, conforme indicação da Liga Portuguesa contra o cancro. A data 
de 28 de outubro foi, ainda, assinalada com a entrega de marcadores de livros 
“Onda rosa” e todas as crianças escolheram um livro, que leram-no durante 10 
minutos, conforme indicado. 
O “Mês rosa” culminou com a atividade “Vamos dançar pela nossa saúde”, 
realizada no dia 30 de junho: os alunos da escola dançaram em grupo, com a 
orientação do professor de Educação Física, convidado para o efeito, que tanto 
alegrou as nossas crianças, com a coreografia e músicas adaptadas a esta faixa 
etária. 

Centro Escolar de Viatodos
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a voz dos maIs pequenos

mês internacional das Bibliotecas escolares – o mês 
impulsionador da leitura

No Mês Internacional das Bibliotecas Escolares, além 
da comemoração do “Mês rosa”, foi um mês pautado 
por imensas atividades em redor do livro e da leitura. 
O mês começou com a dinamização da história 
“Peixinho Arco-Íris”, de Pfister, que vai ao encontro 
do tema global a ser trabalhado ao longo do ano 
pelo nosso Centro Escolar, “Olhar o futuro… por 
um planeta sustentável”. Os alunos vivenciaram a 
história, recontando-a através de teatro, vestindo-se 
com fatos de peixe e usando fantoches. Além disso, 
pintaram “peixinhos” que embelezaram a escola e lhe 

conferiram um aspeto mais colorido. 
Ao longo das semanas do referido mês, as crianças 
do pré-escolar e 1.º ciclo usufruíram da “Hora de 
Conto”, uma vez por semana, e foi iniciada a leitura 
domiciliária a todas as turmas do 1.º ciclo. As crianças 
entusiasmaram-se com as histórias tradicionais 
contadas por António Torrado, citando como 
exemplo: “A chave do castelo da Chuchurumel”; “A 
nuvem e o caracol”; “Corre, corre cabacinha” e também 
com as histórias recomendadas no domínio Educação 

Literária para os diferentes anos de escolaridade. 
Assinalou-se o centenário do nascimento 
da escritora Sophia de Mello Breyner 
Andresen, de 7 a 12 de outubro, com 
a entrega, aos alunos, de um marcador 
de livro “Imaginar Sophia”, conforme 
indicado pelas 
bibliotecas do 
concelho. 

Centro 
Escolar de 

Viatodos

feira de ouTono e magusTo junta a escola e a comunidade

Porque as nossas crianças são mais 
felizes e aprendem melhor quando 
sentem que a escola é o prolongamento 
da comunidade próxima, organizámos 
um magusto seguido de uma Feira de 
Outono, no passado dia 8 de novembro.
Encarregados de Educação e Associação 
de Pais envolveram-se ativamente nesta 
iniciativa, proporcionando às crianças 
uma experiência com objetivos e 

esforços partilhados.
O Magusto incluiu uma 
fogueira tradicional no recinto 
exterior. Saltamos à fogueira e 
degustamos castanhas.
Ao escurecer, montamos 
a feirinha com produtos 
oferecidos pela comunidade e 
outros confecionados durante 

as atividades escolares. As crianças 
vestiram trajes evocativos da tradição 
e, algumas delas, assumiram o papel 
de vendedeiras.
Foi um dia em que as crianças 
puderam perspetivar a escola como 
parte integrante da comunidade.

Centro Escolar de Viatodos

a voz dos maIs pequenos

educaÇÃo pré - escolar e linguagem 
 “a aquisição da linguagem é, provavelmente, o 
mais impressionante que o ser humano realiza 
durante a infância”
 (inês sim sim, 1997)

atitudes a promover nos pais / educadores e a 
estimular nas Crianças
Cada vez mais, os educadores encontram no seu dia 
a dia crianças com dificuldade na articulação dos 
sons. Não sendo um trabalho exigido no jardim de 
infância, um trabalho especificamente de estimulação 
precoce, vale a pena considerar cada um dos seguintes 
aspetos, a serem estimulados pelos pais até à entrada 
no jardim de infância, uma vez que contribuem para o 
desenvolvimento da linguagem das crianças.
Estabelecer o contacto ocular - nenhum intercâmbio 
deve ser iniciado sem a presença do contacto ocular, 
pois este é o primeiro estímulo;
Observar - implica estar com os olhos bem abertos, 
para captar todas as mensagens da criança;
Esperar - a criança está num processo maturativo de 
funções, devemos dar-lhe tempo para verbalizar a 
ação, os objetos, os sentimentos, ”o acontecido”;

Escutar - devemos prestar atenção a todos os sinais de 
comunicação que as crianças transmitem;
Nomear - devemos dar nome a pessoas, objetos, 
sentimentos, qualidades e ações;
Preparar o contexto - significa antecipar a sequência 
de uma rotina. A rotina de uma criança executada 
desde muito cedo ajuda-a a fazer a antecipação do 
que vai suceder, tornando-a mais segura das suas 
aprendizagens;
Seguir - consiste em o adulto adequar toda a postura 
ao mesmo nível da criança. Esta pode revelar-
nos os seus centros de interesse, a sua motivação e 
desenvolver a autonomia;

repetir - refere-se à repetição de forma agradável e 
diversificada de palavras e de sequências de atividades;
Trabalhar os cinco sentidos - a visão, a audição, o 
olfato, o gosto e o tato, contribuem, individual e 
coletivamente, para a compreensão de conceitos; 
Imitar - é dar significado aos gestos do outro, 
adquirindo novos conhecimentos, e fortalecendo a 
relação com o outro;
Expressão verbal e não-verbal - a criança aprende a 
falar ouvindo falar, ao tentar imitar os sons da língua 
do adulto;
Incitar - a atitude é de retaguarda e não de substituição, 
é a pequena ajuda, muito específica. Os pais/educador 
não fazem pela criança, mas fazem de suporte, tão 
discreto quanto eficaz. É saber criar uma subtil 
dosagem das expetativas: assim estas não devem ser 
demasiado baixas, o que provocaria “um mastigar a 
papinha toda”, nem muito altas, o que poderia levar à 
frustração, devido a insucessos repetidos na execução 
de uma tarefa. 
As Educadoras,
 Adelaide Araújo e Felizarda Macedo
Fonte: rigolet, Sylviane A. (2006) Para uma Aquisição 
Precoce e Otimizada da Linguagem. Porto Editora

À conversa com… José Torres gomes

No dia 3 de dezembro, no âmbito do dia 
internacional da pessoa com deficiência, a 
Biblioteca escolar de Cambeses promoveu o 
encontro com o escritor José torres Gomes, nas 
escolas de Cambeses, Carreira, Fonte Coberta 
e Negreiros.
este escritor de esposende apresentou-se como 
sendo amblíope, ou seja, portador de deficiência 
do desenvolvimento normal do sistema visual, 
e veio conversar com os alunos sobre o seu livro 
“O elefante Branco” e mostrar-lhes como o 
escreveu. 
Numa conversa agradável e em interação com as 
crianças, o escritor aguçou-lhes a curiosidade, 
explicando-lhes como uma aplicação instalada 

no seu computador 
pessoal o ajuda e lhe 
permite saber o que 
escreve. interessados, 
os alunos foram-no 
questionando acerca 
das suas dificuldades 
do dia a dia e sobre o 
processo de escrita do 
livro. as diferentes 
sessões tornaram-se 
muito participadas e 
produtivas na medida 
em que estes meninos 
tiveram a oportunidade 
de conhecer de perto 
uma pessoa com 
bastantes limitações e 
que, no entanto, não faz 
disso um drama; pelo 

contrário, envolve-se 
no processo criativo de 
escrever.
Como forma de 
agradecimento, os 
alunos de algumas 
destas escolas 
apresentaram trabalhos 
realizados por eles, 
após o estudo de “O 
elefante Branco”: um 
cartaz ilustrado em 
alto-relevo; leram a 
história em voz alta, 
cantaram uma canção, 
declamaram um poema 

e fizeram uma dramatização, o que muito 
agradou ao escritor. aproveito para destacar, 
aqui, o empenho e a dedicação das professoras 
titulares das turmas envolvidas. No final de 
cada sessão, José torres Gomes, mesmo com 
bastantes dificuldades, deu um autógrafo a 
quem comprou o seu livro.
em jeito de conclusão, esta iniciativa terminou 
deixando algum cansaço, mas também o 
sentimento de dever e objetivos cumpridos: 
sensibilizar os alunos para a diferença; facilitar 
o amadurecimento de um olhar diferente 
perante a pessoa com deficiência; e, por último, 
proporcionar ao escritor um dia, também 
diferente, passado em contacto com os mais 
jovens leitores, atividade, segundo ele, pouco 
experienciada, mas muito desejada. e é claro; 
tudo em prol da promoção do livro e da leitura!

 Maria Glória Braga
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a voz dos maIs pequenos

outubro rosa

Mais uma vez, a escola de rio Covo Sta. Eulália não 
quis deixar de participar ativamente na comemoração 

do mês de sensibilização para a problemática do 
cancro da mama, este ano denominado “Outubro 
rosa”.
Assim, desenvolveram-se atividades sobre a temática, 
nomeadamente a entrega de um marcador de leitura 
cor-de-rosa às mães, incentivando-as para a leitura 
sobre a forma de prevenção/sensibilização para a 
problemática, e também, como forma de alerta para 
a importância do rastreio precoce. Foi ainda realizada 
uma dança com a comunidade escolar, “ Serenata à 
chuva”, utilizando guarda-chuvas cor-de-rosa, cor 
associada a esta campanha. 

rio Covo – Sta. Eulália

visita à quinta de paços – rio covo sta. eulália

Na sequência da Portaria n.º 113/2018, de 30 de abril, relativa à implementação 
do novo regime Escolar, os alunos da EB de rio Covo – Sta. Eulália realizaram 
uma visita de estudo à Quinta de Paços, com o objetivo de proporcionar aos alunos 
a observação do processo de produção de vinho e à degustação do sumo de uva, 
desconhecido por parte das crianças. Em contexto agrícola, também puderam 
observar alguns dos trabalhos realizados nesta época do ano, vindimas e colheita 
de produtos existentes na nossa região.
Foi uma surpresa para todos, sobretudo quando observaram todo o processo 
necessário à produção do vinho e as diferentes etapas inerentes ao mesmo. Nesta 
visita de estudo os alunos fizeram, também, uma prova de sumo de uva, que fez as 
delícias dos seus palatos. 

Esta foi uma visita cheia de experiências sensoriais através do contacto com todos 
os componentes da quinta, da observação das espécies vegetais ali existentes, dos 
cheiros e sons caraterísticos de um espaço que é o de uma quinta agrícola. Toda 
esta experiência culminou com a apanha de castanhas, fruto tão tradicional da 
nossa região e utilizado na culinária portuguesa. 

rio Covo – Sta. Eulália

o dia do animal na escola de chavão
Chegou o doutor Fernando
para nos fazer uma surpresa.
Será que com ele traz
Animais da natureza?

O Dia do Animal
vem connosco festejar.
Cada ano que vem,
Traz um animal para nos mostrar.

Vem alegrar o nosso dia
o doutor veterinário.
Trata da saúde dos animais.
Faz um trabalho extraordinário!

Opera o cavalo,
Vacina o gato e o cão.
Ao tigre do circo
Auscultou o coração.

Obrigado por aqui vir.
Muito temos a agradecer!
Desta atividade
nunca nos iremos esquecer.

EB1 de Chavão
(alunos do 3.º e 4.º anos)

Para comemorar o Dia do Animal, a 4 de 
outubro, a Escola Básica de Chavão, em 
articulação com o Jardim de Infância, 
desenvolveu a atividade “Dia Mundial 
do Animal - Visita de um veterinário à 
escola”. Este ano com o tema “Animais 
da Quinta”. 
Esta atividade contou com a participação 

de um pai, médico veterinário, Dr. 
Fernando Soares, acompanhado da 
sua assistente, Dr.ª Adelina, que se 
disponibilizaram e trouxeram até à 
nossa escola alguns animais da quinta: 
uma cabra, um pato e um coelho.
Vivenciamos este momento com muito 
interesse, curiosidade e atenção.
O Dr. Fernando falou-nos da 
importância de tratar bem os animais, 
de os respeitar e de os proteger, 
mencionando alguns cuidados a ter no 
seu tratamento. Permitiu-nos, também, 
mimar cada um dos animais que trouxe 
e questioná-lo, de forma a esclarecermos 
todas as nossas dúvidas. 
Como forma de agradecimento pelo 
seu trabalho e envolvimento nesta 
actividade, escrevemos e dedicámos-lhe 
o seguinte poema:

entre nós e os lIvros

Qual a relação que tiveste com os 
livros na tua infância?
A resposta a esta questão tem de ser 
contextualizada. A minha infância foi 
vivida numa aldeia nos arredores de 
guimarães, antes do 25 de abril de 
1974. O ambiente social, económico 
e cultural era muito diferente do que 
existe hoje. A grande maioria das 
pessoas só frequentava a escola até ao 
primeiro ciclo e os hábitos de leitura 
eram escassos. A preocupação da 
maioria das pessoas era sobreviver! Dito 
isto, provavelmente porque os meus pais 
foram emigrantes na Alemanha, onde 
a valorização da escola e da leitura era 
muito maior, fui habituada desde muito 
nova a estudar e a ler. Assim, comecei a 
ler principalmente livros de aventuras e 
policiais.

atualmente, e com o rigor que a vida 
pessoal e a vida profissional exigem, 
guardas tempo para te dedicares à 
leitura?
Infelizmente, não tanto quanto eu 
desejaria. Durante a semana e ao fim de 
semana, as atividades relacionadas com 
a escola acabam por ocupar a maior 
parte do meu tempo. À noite estou, 
frequentemente, muito cansada e acabo 
por ler menos. Leio muito mais durante 
as férias. É nesta altura que aproveito 
para por a minha leitura em dia.

em que medida consideras a leitura 
um pilar na construção de ti, enquanto 
pessoa, e enquanto profissional?
A leitura é, acima de tudo, um exercício 
de liberdade pessoal. Ao ler a obra 
de um escritor, as suas ideias, os seus 
pensamentos e as suas opiniões não são 
filtradas por ninguém a não ser eu. Não 
existe um “intermediário” da informação 
contida no livro. Não há um guião, nem 
um filme ou série, em que as palavras 
do autor já tenham sido filtradas por 
outras pessoas. Portanto, ao ler um 
livro, eu transporto as palavras do autor 
para o meu imaginário e para a minha 
realidade. Depois, formulo a minha 
opinião. Quanto mais se ler e quanto 
mais diversa for a seleção de autores, 
melhor será o nosso entendimento da 
realidade social que nos rodeia. 

Há algum livro que gostasses de ler 
mais uma vez? porquê?
Talvez dois. “Cem Anos de Solidão”, 
de gabriel garcía Márquez - uma obra 
impressionante na sua riqueza narrativa, 
que relaciona o fantástico e a realidade 
em torno da história de uma família. 
E “O triunfo dos porcos”, de georges 
Orwell (1945) - uma fábula que 
exemplifica muito bem o que costuma 
acontecer em regimes totalitaristas e 
populistas, infelizmente, conceitos tão 
reais nos dias de hoje, uma vez que 
assistimos a uma tendência crescente, 
em muitos países, para o surgimento 
de regimes e de políticos com essas 
características. 

Qual o estilo literário que mais te 
atrai? porquê?
O romance e a divulgação científica. Os 
romances permitem conhecer inúmeras 
realidades de Portugal e de outras 
partes do mundo real e imaginário. Os 
romances são como o “red Bull”, dão-
nos asas…à imaginação. A divulgação 
científica é fundamental para a área que 
leciono. Permite-me atualizar e ampliar 
os meus conhecimentos.

tens algum escritor de referência? O 
que mais gostas nele?
Eça de Queirós. Pela forma 
pormenorizada como o autor descreve 
a realidade social de uma época, e as 
relações sociais que se estabeleciam 
entre as pessoas. As suas obras retratam 
um país que, em alguns aspetos, evoluiu 
muito pouco.

Numa era pautada pela “trivialidade” 
dos Gadgets, consideras que ainda há 
espaço para os livros?
Existe sempre espaço para os livros. A 
forma como nos vamos relacionar com 
eles vai, com certeza, mudar. Os suportes 
de leitura foram-se alterando ao longo 
do tempo. A invenção da impressão 
veio democratizar o livro, permitindo 
que este chegue a um maior número de 
pessoas e não somente a uma pequena 
elite. Julgo que os gadgets vão permitir 
uma ainda maior democratização 

do livro. A facilidade com que 
estes equipamentos trocam 
informação permite que um 
enormíssimo número de pessoas 
se confronte com novos e velhos 
livros, e também, com a leitura. 
Acho que, no âmbito da leitura 
e dos livros, devemos olhar 
para os gadgets como uma 
oportunidade e não como um 
obstáculo. Para já os gadgets são 
novidade. Quando o efeito da 
novidade passar, vamos passar a 
olhar para eles como ferramentas 
que podem potenciar muitos 
aspetos da humanidade, tais 
como a leitura e os livros.

Na tua opinião, o que poderão fazer, 
a escola e os professores, no que diz 
respeito ao hábito de manusear e de 
ler livros com maior frequência?
Considero que as oportunidades de 
leitura devem ser todas aproveitadas, 
principalmente aquelas que estão 
relacionadas com o uso da tecnologia. 
Julgo que um dos aspetos que não 
está a facilitar a relação da população 
jovem com os livros e a leitura é o 
desfasamento tecnológico e social entre 
gerações. A minha geração cresceu 
numa sociedade em que a maioria 
da informação circulava em livros ou 
noutros suportes escritos. Hoje em dia 
não é assim. A maioria da informação 
circula na internet. Atualmente (e no 
futuro), a maioria da informação que 
as pessoas obtêm provém de suportes 
digitais. Há, portanto, que realizar um 
ajustamento tecnológico na relação 
entre os mais jovens e os livros, e 
entre eles e a leitura. Não faltará 
muito para que surjam serviços de 
streaming de livros, à semelhança do 
que acontece com a música e os filmes/
séries. Por isso, no futuro, a maioria 
dos livros serão “manuseados” numa 
tela de um telemóvel e a leitura será, 
maioritariamente, digital.

a leitura obriga a um exercício 
elaborado do pensamento. achas que 
a escola está a conseguir desempenhar 
o papel que lhe incumbe, no sentido de 
incutir nos nossos alunos a qualidade 
de pensamento, reflexão e espírito 
crítico, através dos livros?
Se não fosse a Escola não existia 
qualidade de pensamento, reflexão 
e espírito crítico nos nossos alunos 
passados, atuais e futuros. É, na maioria 
dos casos, a Escola que permite o 
contacto dos alunos com os livros. 
É este contacto que, em numerosos 
casos potencia o gosto pela leitura 
e pelos livros. É também na Escola, 
com todas as suas limitações, que se 
promove a reflexão e o espírito crítico 
e, consequentemente, a qualidade 
do pensamento e o crescimento 
dos indivíduos enquanto cidadãos, 

principalmente através da leitura. Isto, 
no entanto, não quer dizer que não se 
possa fazer mais. Julgo que a leitura e 
os livros, principalmente em suportes 
tecnológicos, devem ser fomentados 
em todos os espaços escolares sempre 
que houver oportunidades.

Que livros ou autores recomendarias 
aos nossos jovens alunos? porquê?
Na literatura portuguesa aconselho 
a leitura que vários autores, 
nomeadamente, Sophia de Mello 
Breyner, Camilo Castelo Branco, Eça 
de Queirós, Aquilino ribeiro, José 
Saramago, Fernando Pessoa, Florbela 
Espanca e muitos outros. Estes 
escritores permitem-nos adquirir uma 
visão histórica do nosso país, perceber 
acerca da evolução do pensamento e 
da sociedade, bem como usufruir do 
sentido estético.
Na literatura estrangeira recomendo 
a leitura de gabriel garcía Márquez, 
Fiódor Dostoievski, Isabel Allende, 
Ernest Hemingway, John Le Carré e 
george Orwell.
Dada a minha formação científica, 
aconselho a ler os seguintes livros: 
Car Sagan, “um mundo infestado 
de demónios”; António Damásio, “A 
estranha ordem das coisas”; vários 
autores, “Não se deixe enganar” e 
richard Dawkins, “O espetáculo da 
vida”.

Ler porquê?
Porque é fundamental para crescermos 
como indivíduos e cidadãos. Para 
conhecermos o mundo e as pessoas. 
Para aceitarmos a diferença e 
respeitar o próximo. Para não sermos 
ignorantes, intolerantes e xenófobos. 
Para compreendermos a natureza 
do ser humano e constatarmos que 
as semelhanças entre os povos são 
muito maiores que as diferenças. 
Para apreciarmos e desfrutarmos 
a democracia. PArA SErMOS 
LIVrES. PArA TErMOS 
LIBErDADE.

Ilda Varela

A professora Ilda Varela é docente nesta escola pelo segundo ano consecutivo. 
Natural de Lordelo, leciona desde o ano letivo de 1993/1994, facto que lhe confere 
uma considerável experiência no ensino. Apresenta uma Licenciatura em geologia 
(ramo Educacional), na Faculdade de Ciências, da universidade de Coimbra. 
Tem complementado a sua formação académica através da frequência de diversas 
ações de formação e cursos de atualização, no sentido de se manter informada e 
melhorar, assim, o seu desempenho profissional, em prol da formação / educação 
de jovens. Também integra a Equipa do Projeto “Educação para a Saúde” neste 
Agrupamento.
 De simplicidade rara e sorriso fácil, a sua dedicação à escola e aos alunos é 
bem evidente pela disponibilidade, criatividade e dinamismo que imprime nas 
actividades que dinamiza e em que colabora.
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entre nós e as palavras

Os sons da minha aldeia

Quando acordo de manhã
Oiço o galo a cantar
E as minhas cadelas também
Que não param de ladrar.

Quando acordo de manhã
Oiço a minha mãe chamar.
Tenho de ir depressa,
Pois a carrinha vai chegar.

Quando chego à escola
Oiço os meninos a brincar
Brinco eu feliz também
E com os pássaros irei cantar.

É hora de ir para a sala.
A campainha vai tocar
Com a minha mochila às costas
Sinto-me pronta para trabalhar.

Na escola sou feliz
A aprender e a estudar.
Tenho de estar atenta
Para más notas não tirar.

Sofia Carvalho, 5.ºE

em novembro

Calcar as folhas.
Vê-las cair das árvores: amarelas,
vermelhas, castanhas…
Tantas cores!
Fazem piruetas…

Ouvir a água a cair.
A chuva nas poças de água.
As nuvens, o céu.
Pássaros a cantarolar,
outros a fugir.

Brincar…brincar à chuva.
Sentir o frio a passar-me pelo corpo,
o ar fresco a bater-me na cara.

Ficar em casa. 
No aconchego. No sossego.
Ficar no quentinho da minha cama.
Saborear uma bebida quentinha.

O início do cheiro a Natal, 
fazer a árvore de Natal…

As árvores carecas… como o meu avô.

 Poema  coletivo  - 7ºB

em novembro

Ficar em casa, no quente da lareira.
Ficar com os amigos.
Ficar no sofá, a ver televisão.
Ver séries e ouvir a chuva.

A chuva a cair no telhado.
Estar na lareira, no quentinho,
na cama a ouvir a chuva.

Sair à rua.

Poças de água por todo o lado.
Saltar nas poças.

O vento a tocar-me.

Ver as folhas: vermelhas, castanhas,
amarelas, cor de laranja.
Atirá-las para alguém – uma brincadeira.
Cores de outono…

Chutar as folhas que vejo no chão.
Apanhar as folhas que caem das árvores.
Saltar nas folhas.
Brincar nas folhas.

Linda a paisagem.

Folhas coloridas nas árvores.
Apreciar as formas diferentes.

Folhas a balançar.
No ar, uma dança do vento.

Ir às lojas ver as decorações de Natal.

Mês de S. Martinho.
O gosto das castanhas.
O magusto em família. Sempre.
Jogar futebol. 
Conviver.

Ir a casa da minha avó…

 Poema  coletivo  - 7ºA

em novembro

As folhas a cair no chão.

Folhas de diferentes cores. 
Folhas vermelhas, 
castanhas, 
amarelas, 
da cor das laranjas.

Folhas coloridas
a cair das árvores,
a serem levadas pelo vento. 
A cair… 
A cair levemente 
uma montanha colorida.

Folhas a voar com o vento, 
a dançar com o vento.

Cores quentes.

Passear sobre as folhas. 
As cores…

árvores sem folhas. 

Ouvir a chuva a bater no chão.
A chuva a cair.

Observar os esquilos.

O pai acende a lareira. 
A casa quentinha, 
sentar-se à lareira,
sentir o seu calor. 
Eu no quentinho da lareira.

usar roupas quentes.
Começar a pensar nos presentes de Natal. 

Jogar com os amigos.
Comer castanhas quentinhas. 
Comer romãs com a família. 

  Poema  coletivo  - 7ºC

O silêncio das aves

Ei-la que chega
ligeira como os dias maiores
tem nome de flor que não aprendeu
a escrever
mas que o vento levanta no ar
como às folhas de um livro de poemas
esquecido nas mãos

tem passos subidos
ancas seguras e na pele
ah, na pele
tantos segredos que ensinou ao silêncio
e aos rios que a percorrem por dentro

mas ao chegar ao último degrau
detém a marcha
olha para trás e percebe que
é na solidão das aves que nos morremos
sempre mais depressa.
                                       Prof. Jorge Pimenta

diário de um terráqueo, entrada 23

primeiro de novembro, a contagem decrescente:
é preciso marcar hora no cabeleireiro, mesmo que chova, e neste dia chove sempre, o cabelo deve estar impecável
do mesmo modo é preciso escolher a roupa a vestir, estará frio, estará calor?
encomendam-se as flores, as mais vistosas, as mais caras, para que o vizinho do lado sinta alguma inveja
ensaiam-se os cumprimentos de mão, os abraços, a lágrima fácil no canto do olho

no dia segue- se a romagem aos mortos:
dentro das paredes do cemitério o ar é de pesar
cá fora ao portão dizem-se uns disparates enquanto se fuma um cigarro e se apreciam as pernas da viúva, alegre
beijos e abraços, abraços e beijos
oh, era tão boa pessoa
oh, não tinha mal nenhum nele
oh, penso tantas vezes nela

e os mortos não ouvem, não sentem
com sete palmos de terra por cima
sem tentar fugir, sem perceber que foi preciso morrer para entrar no paraíso, pelas palavras dos outros
e os mortos não falam, não querem saber
não visito os meus mortos porque sei que essa não é a sua condição, porque os sinto
vivos aqui ao meu lado

laura alberto

Todo
o aparato 
caiu por terra 
numa única 
gargalhada.

Vestiu
por dentro
o poema
e todos viram
a exuberância
do seu vasto mundo
interior.

Prof.ª Maria josé Meireles

11 de novembro é o São Martinho.
Vamos lá comer castanhas e beber vinho.
No fim vamos todos em filinha 
Comprar Finocarbo na Isabelinha.

D.ª glória

entre nós e as palavras

O livro O Cavaleiro da Dinamarca foi 
escrito por Sophia de Mello Breyner 
Andresen e conta a história de um 
cavaleiro que vivia com a sua família 
numa floresta da Dinamarca, junto a 
um grande abeto que era a árvore mais 
alta da floresta. Como em sua casa a 
noite de Natal era sempre igual todos 
os anos, o cavaleiro resolve comunicar 
à sua família que, no ano seguinte, iria 
passar a noite de Natal na Palestina, na 
gruta onde Jesus nasceu.
Chegada a primavera, o cavaleiro partiu 
para a aventura mas chegou à Palestina 

muito tempo antes do Natal. Já na 
Palestina, seguiu viagem com outros 
peregrinos para Jerusalém e aí visitou 
numerosos lugares santos. No dia de 
Natal, o cavaleiro foi à gruta onde 
nasceu Jesus e aí rezou toda a noite. 
Depois do Natal, o cavaleiro ficou 
ainda mais dois meses na Palestina e 
aproveitou para visitar outros lugares 
santos.
Em finais de fevereiro, o Cavaleiro, 
juntamente com outros peregrinos, 
partiu para Jafa, uma cidade portuária 
no litoral da Palestina. Entre esses 

peregrinos havia um mercador de 
Veneza com quem o cavaleiro fez 
amizade. Já em Jafa, devido ao mau 
tempo, os peregrinos foram obrigados 
a parar, ficando aí retidos até março. 
Passado o mau tempo, os peregrinos 
embarcam, mas foram obrigados a 
parar novamente, desta vez em Itália, 
devido a uma tempestade. Nessa altura, 
o mercador, com quem o cavaleiro havia 
feito amizade, convidou-o a ir com ele 
para Veneza. Em Veneza, o cavaleiro 
instalou-se no palácio do mercador e 
aí ficou a conhecer a história de amor 
entre Vanina e guidobaldo, entre 
giotto e Cimabué e a história de Dante 
em A Divina Comédia, bem como as as 
histórias das viagens dos navegadores 
portugueses por terras africanas.
Passado um mês, e apesar do convite 
do mercador para que o Cavaleiro 
se juntasse a ele nos seus negócios, o 
cavaleiro seguiu viagem e chegou a 
Florença no início de maio. Aí, o cavaleiro 
procurou o banqueiro Averardo que lhe 
havia sido recomendado pelo seu amigo 
mercador, levando uma carta para que 
fosse bem recebido. Após a estadia 
de um mês na casa do banqueiro, o 
cavaleiro decidiu partir de novo, desta 
vez em direção a génova. Mas, já perto 
de génova, o cavaleiro adoeceu e foi 
obrigado a pedir ajuda num convento 
onde permaneceu quase dois meses e 
meio. Quando chegou a génova, em 
fins de setembro, já todos os navios em 
direção a Flandres tinham partido, pelo 

que o cavaleiro decidiu ir a cavalo até 
Bruges e daí até à Dinamarca. Foi uma 
longa e dura viagem, em pleno inverno.
Após uma loga travessia, o cavaleiro 
chegou a Flandres e aí dirigiu-se a casa 
de um negociante flamengo, levando 
consigo uma carta de recomendação 
do banqueiro Averardo. Alguns dias 
depois, o cavaleiro partiu finalmente 
para a sua terra natal, a Dinamarca.
Na antevéspera de Natal, o cavaleiro 
chegou a uma pequena povoação, 
próxima da sua floresta. No dia 
seguinte, entrou na floresta e 
atravessou-a durante a noite, com neve 
e cheia de animais ferozes. Contudo, 
a alegria de estar perto de casa deu-
lhe coragem e ajudou-o a esquecer o 
cansaço e o frio. Foi então que, durante 
a travessia da floresta, o cavaleiro viu 
um grande triângulo brilhante que o 
ajudou a encontrar o caminho de casa. 
Inicialmente, o cavaleiro pensou que 
seria uma fogueira, mas, quando lá 
chegou, verificou que era o seu grande 
abeto, todo iluminado com dezenas de 
pequeninas estrelas.

“esta história, levada de boca em 
boca, correu os países do Norte. e 
é por isso que na noite de Natal se 
iluminam os pinheiros”.

Beatriz Faria gomes, 7.º F

o cavaleiro da dinamarca – mais uma grande obra de sophia

Sophia de Mello Breyner Andresen nasceu a 6 de 
Novembro de 1919 no Porto, e faleceu em Julho de 
2004. Foi considerada uma das mais importantes 
poetisas portuguesas contemporâneas e recebeu 
diversos prémios, tais como: o Prémio Camões (1999), 
o maior prémio literário da Língua Portuguesa, e o 
Prémio rainha Sofia (2003).
Sophia pertencia a uma família nobre, pois era filha de 
João Henrique Andresen e de Maria Amélia de Mello 
Breyner. O seu avô era o proprietário da Quinta do 
Campo Alegre, hoje o Jardim Botânico do Porto. A 
sua mãe era filha de Tomás de Mello Breyner, conde 
de Mafra, médico e amigo do rei D.Carlos, o Conde 
Henrique de Burnay.
Passou a sua infância no Porto, e em 1939-1940 

estudou Filologia Clássica na universidade de Lisboa. 
Quando casou com o jornalista, político e advogado, 
Francisco Sousa Tavares, passou a viver em Lisboa. Foi 
mãe de cinco filhos, um deles, o conhecido jornalista e 
escritor português Miguel Sousa Tavares, para quem 
começou a escrever contos infantis.
Além destes contos, Sophia também escreveu artigos 
e peças de teatro. As suas histórias são inspiradas no 
mar, nas florestas, nas flores, na natureza, nos tempos, 
nos dias…
Alguns dos seus livros são, por exemplo: “ A menina 
do mar”, “Contos exemplares”, “ A floresta” e “A fada 
Oriana”, entre muitos outros.

Filipa Ferreira, 7ºC

Sophia de Mello Breyner Andresen foi uma das mais 
importantes poetisas portuguesa no século xx. Nasceu 
no dia 6 de Novembro de 1919, no Porto. 
Estudou na universidade de Lisboa, tendo concluído 
o curso de Filologia Clássica.
Sophia teve dois irmãos e formou a sua própria 
família com Francisco Sousa Tavares e com ele teve 
cinco filhos (dois rapazes e três raparigas). O filho 
que teve mais sucesso foi Miguel Sousa Tavares (um 
grande jornalista e político. Foi avó de três netos, a 

quem dedicou uma boa parte do seu tempo.
O motivo que a levou a escrever para crianças foram 
os seus filhos. Sophia de Mello Breyner escrevia 
textos poéticos. Em 1940 escreveu os seus primeiros 
versos nos “Cadernos da Poesia”. Os prémios mais 
prestigiados que recebeu foram “Camões”, em 1999 e 
“rainha Sofia”, em 2003.
As obras mais conhecidas de Sophia de Mello Breyner 
são: ”rapaz de Bronze”, lançado em 1959; ”A Menina 
do Mar”, em 1958; ”A Fada Oriana”, em 1958; ”A 

Noite de Natal”, em 1959, entre outros.
Mais tarde, a 2 de Julho de 2004, Sophia faleceu. Em 
2014 foram-lhe concedidas honras de estado e os seus 
restos mortais foram transportados para o Panteão 
Nacional. Ainda hoje Sophia é lembrada por todos 
nós e os seus livros continuam a fazer grande sucesso 
entre os amantes de boa literatura.
Beatriz rodrigues; Mara Cardoso; Mariana Silva e 
rafael Pinheiro (6ºE)

“sophia de mello Breyner ”- centenário do seu nascimento

Quadra da d. Glória
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Na biblioteca da nossa escola houve uma homenagem a Sophia de Mello Breyner 
onde fui declamar um poema seu. gostei muito de o fazer e acho que foi uma 
honra ter tido a oportunidade de o fazer. Ao mesmo tempo a Filipa dançou e foi 
maravilhosa. Durou pouco tempo, mas foi um momento incrível. Adorei!

Maria Pinheiro, 7ºC 
Eu gostei muito da dança, achei-a muito criativa e divertida. gostei da 
sincronização dos poemas com a dança. Foi um momento muito divertido e 
bonito. uma homenagem merecida. As minhas colegas estão de parabéns.

Catarina Cardoso, 7ºC
Eu achei que a apresentação foi muito divertida. As colegas declamaram muito 
bem os poemas e a que dançou também esteve bem. Foi muito bonito. Não tenho 
dúvida que este momento vai ficar gravado na nossa memória.

Íris Fonseca, 7ºC
Para mim foi um momento incrível. Adorei ver a Filipa a dançar “contemporânea”, 
a transmitir sentimentos de alegria para quem estava a ver. Também gostei de ver 
a Sílvia, a Maria e a Mariana a declamar os poemas. Foram as quatro fantásticas!

Patrícia Palmeira, 7ºC
Eu gostei muito daquele momento, porque nunca tinha visto uma apresentação 
tão bonita.Alexandre Matos, 7ºC
Eu não consegui ver tudo, mas do que vi gostei muito: da dança e dos poemas da 
Sophia de Mello Breyner. Achei a dança da Filipa incrível, foi um bom trabalho.

Débora Pereira, 7ºC

Ao ver as minhas colegas, senti muito orgulho nelas, pois estavam a representar a 
nossa turma. Eu, pessoalmente, gostei muito da homenagem à Sophia e penso que 
não fui a única. Foi uma bela homenagem!

Maria Ferreira. 7ºC 

“ imaginar sophia ”- musa inspiradora de muitos poetas portugueses

“a aia” – uma visão
É certo que os escritores não vivem como o comum dos seres. É certo que os 
escritores são os grandes heróis, que criam e destroem através do seu simples lápis 
de carvão, de ponta já cega. Eça de Queirós, sem qualquer sombra de dúvida, 
transmite-nos isso. Em cada obra que escreve, em cada frase que semeia e cuida, 
em cada sílaba que soletra; consegue chegar à mente de cada um de nós que, sem 
poder para inventarmos, vivemos, muitas vezes, presos a uma realidade cinzenta 
e escura!
“A Aia” é uma história cuja protagonista, referida no título do conto, num ato 
de desespero, troca o filho, assim que se apercebe que o reino está em perigo. A 
Escrava representa o sacrifício maternal, que abdica de tudo por uma simples e 
única razão: a fidelidade para com os seus amos e para com o Principezinho, ainda 
pequeno e indefeso, mas já grande senhor de vastas terras e searas.
Ao sujeitar o seu filho à morte, a personagem teve uma atitude corajosa, 

surpreendente e impactante, pois suicidou-se! Mesmo deparando-se com a 
oportunidade de obter diversas riquezas, a Escrava apenas se importou com o 
seu querido e amado filho. Para espanto geral, matou-se… para poder ir “dar de 
mamar ao meu filho!” 
Sofredora, dedicada, decidida e, no entanto, precipitada, a Aia não foi apenas 
Aia daquele menino, foi Aia do trono. Foi o que o seu coração e valores haviam 
prometido - ajudar para sempre - sem nunca perder a essência que, por fim, no seu 
último suspiro, acabaria por encontrar junto ao seu pequeno, ao seu “escravozinho”, 
mas sobretudo ao seu amor de cabelo crespo e olhos reluzentes, tal como a noite 
que por fim os envolveu.

João guilherme, 9.ºC

o Tempo
Vou fazer-te uma pergunta: quando foi a última vez que disseste a alguém que não 
tens tempo? 
Ontem? Há um bocado? Agora mesmo? É muito provável que sim! Somos capazes 
de dizer isto vezes sem conta.
reféns do tempo, enredamo-nos na rotina. Prendemo-nos em casulos comandados 
pelas horas. É como se a vida se resumisse a “agendas”. Deixas-te levar pela 
corrente... Não paras! Não paras para ter tempo, porque não tens tempo para ter 
tempo! 
Quantas vezes ficas desconfortável quando respondes que não tens tempo? 
Permite-te pensar sobre isso! Alguém disse uma vez “se te arrependeres de alguma 
coisa, que seja porque a fizeste”. 
A vida é rápida, dura, exigente! E sempre que dizes que não tens tempo, estás a 
admitir que há alguma coisa mais importante para fazer e que estás a deixar para 
trás. Quantas vezes cancelaste aquela hora prometida ao amigo que precisa de ti? 
Quantas vezes adiaste o teu estudo? E pensas: “tantas vezes!” Isso acontece porque 
te falta tempo… sempre!
O tempo que perdes, não é tempo que passas com os outros! Já Fernando Pessoa 
dizia: “O melhor tempo é o que investimos nas pessoas”. Dares-te aos outros não 
é dares presentes; é estares presente. Dá o teu tempo!
Se obtivesses “esse” tempo, a quem o dedicarias? Com quem o passarias? A quem 

o oferecerias? Pensa nisto! Não leva muito tempo! À família, aos amigos, aos que 
estão mais sozinhos…. dá-lhes o teu tempo. Dá-te! Esse é que é o verdadeiro 
presente. O teu presente vitalício.

João guilherme, 9.ºC

a escola em movImento

Textos de inglês

Era um dia relativamente igual aos outros. O Sol 
brilhava, os pássaros cantavam, enfim, a primavera 
havia chegado!
Subitamente, Eros, grande amigo de ágape, encontra 
o amigo, pensativo, sobre um grande banco de jardim, 
de tal forma verde que facilmente se confundia com a 
fina relva do parque em que se encontravam.
- Olá, ágape! Encontro-te muito pensativo!
- Oh! Olá Eros! Sim, estava a pensar, pois preciso 
de respostas. E ainda bem que chegaste, pois és tu a 
pessoa indicada para satisfazer a minha curiosidade.
- Então?! Do que estas à espera? Começa!
 - Bem, o que é para ti o Amor?
- O Amor é a força mais poderosa do Homem. É 
aquilo que caracteriza uma pessoa e a distingue dos 
restantes seres vivos, capaz de mudar a sua capacidade 
racional. É este o Amor de querer saber e ir mais 
além, não esquecendo o prazer da descoberta. O amor 
é uma arte, é um bem insubstituível… uma universal 

energia, reserva sagrada de energia, uma conquista 
aventureira. Porém, receio que tudo isto possa ser uma 
perda de tempo, porque, na verdade, se pensarmos 
bem, o Amor é indefinível.
- E a Sexualidade?
- Acho que posso dizer que é um dinamismo 
biológico, psicológico, espiritual; uma componente 
fundamental no modo de ser de cada um. É um modo 
de ser e de sentir! É comunicar, é dar e receber. Mas 
nem todas as definições literais da palavra são reais. 
Portanto, poderei afirmar que a genitalidade não é 
outra definição da mesma, mas sim um parâmetro. É 
a maturidade em construção do eu, de ti e de nós. Há 
tanto para dizer sobre isto, devido, sobretudo, às suas 
duas vertentes - a religiosa e a científica! Mas nota, a 
Sexualidade é, sem dúvida, a existência de Amor. No 
entanto, quando tal não acontece, o Ser deixa de o ser. 
Enfim, a Sexualidade são os espaços entre nós!
- Diz-me, e o que é a maternidade/paternidade 
responsável?

- gerar uma vida humana exige reflexão 
e tomadas de decisões responsáveis. 
Por isso, para que não aconteça algo 
desagradavelmente inesperado, são precisas 
formas conscientes de planear uma família; 
sendo algumas mais eficazes do que outras. 
Há, assim, os métodos naturais, os métodos 
hormonais/químicos, os de barreira 
(preservativos), e, por fim, os métodos 
cirúrgicos. Porém, julgo que a fecundidade 
humana deve ser gerida generosa e 

conscientemente.
- Mas há consequências de sexualidade imatura?
-É claro que sim! Devido a pensamentos nada 
informados e a atitudes ilógicas. Hoje em dia, há 
muitas doenças sexualmente transmissíveis, tais como 
a SIDA, a gonorreia, e outras. As pessoas pensam 
que os métodos de barreira, já referidos, as previnem, 
mas pode não ser bem assim! Já agora, deverás saber 
que ter muitos parceiros sexuais é perigoso e irracional 
e que, aquando do início das relações, deverás ter a 
certeza que nem tu, nem a tua parceira têm doenças 
sexualmente transmissíveis. 
- Mas o Amor também é responsável por outras 
expressões, tais como a alegria. Qual é a alegria do 
Amor?
- Bem, a vivência amorosa, para ser sublime, deve ser 
respeitadora! Para isso, deves refletir antes de agir, 
ponderar ações consequentes e palavras, e aceitar os 
erros e as suas consequências. A vivência amorosa é, 
também, uma felicidade mútua e respeitadora. Mas, 
infelizmente, há muitos relacionamentos em que isto 
não acontece.
-Muito obrigado Eros! Foste muito esclarecedor!
Eros – Amor erótico        
ágape – Amor incondicional oblativo

guilherme Carvalho, 9.ºC

adolescence and 
friendship

For me, being a good friend is more 
than being funny and making the other 
person smile. Being a good friend is 
being there when the things go wrong, 
being there when anyone isn’t there. A 
good friend helps us when we need and 
makes us smile when all we want to do 
is crying.
   Furthermore, being a good friend 
is keeping your friend’s secrets and 
being honest with him. Telling always 

the truth is one thing I value when I 
choose a friend.
   Finally, being a good friend is being 
a good company. A good friend 
understands us, and is the person 
that sees the world like us. The good 
friends are the people that have deeply 
conversations with us and share the 
things they like with us.
   Concluding, being a good friend is 
difficult, because people aren’t perfect. 
However, if we search very well, 
someday we will find a good friend, 
even if it is rare. 

Ana Sá Oliveira, 10ºA

Being a teenager

I consider the statement “being a 
teenager can be one of the happiest 
times of your life, but it’s also a time 
when you go through many difficult 
situations” to be correct in every way.
Children under the age of fourteen are, 
by the most part, simple and emotional 
people that have very little challenges 
in their lives, at least compared to a 
normal adult. It’s after pre-adolescence 
that people start to develop a lot, 
both physically and mentally, and the 
pressure put on them by society rises 

accordingly. They continue to be happy 
and live their lives enjoying each other’s 
company, but they start thinking about 
things such as their own death and 
future in the world.
It’s this balance between happiness and 
stress in a teenager’s life that I think the 
statement describes very well and in a 
short manner.

Filipe rodrigues, 10ºA

adolescence and 
friendship

In my opinion, to have a “friend” 
doesn´t have a simple meaning. The 
good actions of our mates are what 
make them our friends.
  To be a good friend, you have to be 
kind to the other person. You need to 
be there for him/her when he/she needs 
it. Sometimes, the things you have 
in common help you to have a good 
friendship. All the moments that you 
have with your friend matter, even the 

bad ones because if you can overcome 
those bad moments, you have a good 
relationship.
 However, sometimes you find out that 
those you called “friends” aren´t good 
people at all and you need to be really 
careful.
  But if you have a classmate like this, 
don´t worry, your true friends will save 
you and treat you better.

João Freitas, 10ºA

adolescence and 
friendship

I agree that being a teenager can be one 
of the happiest times of our life, but it 
also can be a time when we go through 
many difficult situations.
When we are a teenager, we have no 
worries, our life is easier in terms of 
responsibility, we have no problems, 
and it’s also the time when we can play 
more with our friends and enjoy more 
time with them, hang out more, etc. 
Like I said, it’s the happiest time of our 

life. 
Obviously not everything is that 
perfect, besides that joy and happiness, 
there are some difficulties along the 
way. It’s the time when we get through 
puberty, which is always a though time, 
when our body changes and it can be 
hard to accept those changes.
The adolescence is the best time of our 
life.

Lara Ferreira, 10ºA

amor esclarecido
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para além das leTras
1)adivinhe qual é o número!
Emanuel pensou, em segredo, num número S de três dígitos distintos. Os colegas 
Amarildo, Bento, Carlos e Denis tentaram adivinhar, dizendo, respetivamente, 
523, 648, 173 e 629.
Emanuel disse: “Todos os dígitos do número foram citados por vocês e cada um 
acertou exatamente um dígito de S. E, por coincidência, o dígito certo estava na 
posição certa.”
Qual é o número S? r: ???

2) Os bombons de Lúcia.
Lúcia produziu 600 bombons e pediu a seus três filhos, Arnaldo, Bruno e Carlos, 
que cada um embalasse 200. Quando Arnaldo terminou a sua parte, Bruno ainda 
tinha 50 bombons para embalar e Carlos tinha 80 por terminar. Sabendo que cada 
um dos filhos fez o seu trabalho em ritmo constante, no instante em que Bruno 
terminou, quantos bombons ainda faltavam para Carlos embalar?
r: ???

Quem inventou as frações?
Khakhaure senuseret iii (também escrito como 
Senwosret III, ou Sesóstris III) foi um faraó do 
Egito. Ele governou de 1878 a.C. a 1860 a.C., e foi 

o quinto monarca da XII Dinastia egípcia. Entre 
as suas realizações está a construção do Canal dos 
faraós. Ele foi um grande faraó da XII Dinastia e 

foi considerado, talvez, o mais poderoso governante 
egípcio da mesma. Por isso, ele é considerado como 
uma das fontes para a lenda sobre Sesóstris. As suas 
campanhas militares deram origem a uma Era de 
paz e prosperidade económica, que reduziu o poder 
dos governantes regionais e levou a um renascimento 
em artesanato, comércio e desenvolvimento urbano. 
Senuseret III foi um dos poucos reis divinizados e 
honrado com um culto durante a sua própria vida.
Como surgiram as frações?
No antigo Egito, por volta do ano 3000 a.C., o 
faraó Sesóstris distribuiu algumas terras às margens 
do rio Nilo para alguns agricultores privilegiados. 
O privilégio de se possuir essas terras era porque 
todo ano, no mês de julho, as águas do rio inundava 
essa região ao longo de suas margens e fertilizava 
os campos. Essas terras, portanto, eram bastante 
valorizadas.
Porém, era necessário remarcar os terrenos de cada 
agricultor em setembro, quando as águas baixavam. Os 
responsáveis por essa marcação eram os agrimensores, 
que também eram chamados de estiradores de corda, 
pois mediam os terrenos com cordas, cuja unidade de 
medida estava marcada.
Essas cordas eram esticadas e então verificava-
se quantas vezes a tal unidade de medida cabia no 
terreno, mas nem sempre essa medida cabia inteira 

nos lados do terreno. Esse problema só foi resolvido 
quando os egípcios criaram um novo número: o 
número fracionário. Ele era representado com o uso 
de frações, porém os egípcios só entendiam a fração 
como uma unidade (ou seja, frações cujo numerador 
é igual a 1). Eles escreviam essas frações com uma 
espécie de sinal oval escrito em cima do denominador. 
Mas os cálculos eram complicados, pois no sistema de 
numeração que usavam no antigo Egito os símbolos 
repetiam-se muitas vezes. 
Só ficou mais fácil trabalhar com as frações quando 
os hindus criaram o Sistema de Numeração Decimal, 
quando elas passaram a ser representadas pela razão 
de dois números naturais. Desde então, as frações 
foram usadas para a resolução de diversos tipos de 
problemas matemáticos. uma das formas mais 
correntes de se trabalhar com frações é a percentagem, 
em que se expressa uma proporção ou uma relação a 
partir de uma fração cujo denominador é 100. O uso 
de frações também é de valia extrema para a resolução 
de problemas que envolvem a regra de três.
Fração  é um modo de expressar uma quantidade a 
partir de um valor que é dividido por um determinado 
número de partes iguais entre si. A palavra vem do 
latim fractus e significa “partido”, “quebrado” (do 
verbo frangere: “quebrar”)

Inês Silva, 7ºF

Faraó do egito senuseret iii 

leonardo fiBonacci
Leonardo Fibonacci, também conhecido 
como Leonardo de Pisa, Leonardo 
Pisano, ou ainda, Leonardo Bigollo, foi 
um Matemático italiano, considerado 
o primeiro grande matemático europeu 
da Idade Média. Mais conhecido por 
Fibonacci, é considerado, por alguns, como 
o mais talentoso matemático ocidental da 
Idade Média e ficou conhecido pela sua 
grande descoberta - Sequência de Fibonacci 
-  e pela sua participação na introdução dos 
algarismos arábicos na Europa.
sequência de Fibonacci
A Sequência de Fibonacci consiste numa 
sucessão de números, que quando definidos 
os dois primeiros números da sequência, 
tais como o 0 e o 1, os números seguintes 
serão obtidos por meio da soma dos seus 
dois antecessores. Portanto, os números são: 
0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55...
Fn = Fn - 1 + Fn – 2

Matilde Silva, 7.ºE

pilar riBeiro
Maria do Pilar ribeiro foi uma Matemática 
portuguesa, cofundadora da Sociedade 
Portuguesa de Matemática e sócia número 
1.
Frequentou o liceu Maria Amália Vaz 
de Carvalho e em 1933 licenciou-se em 
Matemática pela Faculdade de Ciências de 
Lisboa.
Em 1941 e 1942 fez parte da primeira 
direção da Sociedade Portuguesa de 
Matemática, exercendo o cargo de 1ª 
secretária para esse biénio. Entre 1942 e 
1946 viveu em Zurique, acompanhando o 
seu marido que aí fazia o seu doutoramento. 
Nos dois anos seguintes voltou a ocupar o 
cargo de 1ª Secretária na SPM, na direção 
do Secretário geral,Hugo Baptista ribeiro.
Faleceu em 2011, em Cascais, perto de 
completar os seus cem anos de idade.

Beatriz Halytskyy, 7.°E 

pedro nunes - o maTemÁTico
Pedro Nunes nasceu em Alcácer do Sal em 
1502 e morreu em Coimbra a 11 de Agosto de 
1578. Foi um dos maiores vultos científicos da 
sua época (Época dos Descobrimentos) quer 
a nível nacional quer internacional. Seguiu os 
cursos de Filosofia e Matemática e em 1525 
alcançou o grau de Bacharel em Medicina e foi 
encarregado da regência da cadeira de Filosofia 
Moral em 1529, transitando em seguida para a 
Lógica e depois para a Metafísica.
 Além de se dedicar ao ensino, foi nomeado 
cosmógrafo-mor para o reino de Portugal, 
em 1547. O rei de Portugal, D. João III, 
encarregou-o da educação dos seus irmãos 

mais novos, Luís e Henrique e, anos mais tarde, também foi responsável pela 
educação do neto do rei, Sebastião, futuro rei de Portugal (D. Sebastião I).
Pedro Nunes contribuiu para o desenvolvimento da navegação teórica, 
tendo-se dedicado, entre outros, aos problemas matemáticos da cartografia. 
Foi ainda inventor de vários instrumentos de medida como o “anel náutico”, 
o “instrumento de sombras” e o nónio.
Pedro Nunes foi o matemático que solucionou alguns problemas que a 
expansão marítima exigia (mapas, conhecer ventos e correntes, movimento 
dos astros, calcular latitudes) e desta forma impôs o seu génio na Europa do 
renascimento.

Eduardo Silva, 7º F

ensIno secundárIo

12.ºaNO, 
CUrsO CieNtÍFiCO-HUMaNÍstiCO, 
CiÊNCias e teCNOLOGias (2018/19)

alunos inscritos: 21
Alunos que concluíram o ensino secundário: 19 – 90% 
Alunos que não concluíram o ensino secundário: 2 – 10%

taxa de ingresso no ensino superior
Alunos em condições de se candidatar: 19
Alunos que se candidataram ao Ensino Superior: 19.
Alunos que ingressaram no Ensino Superior (relativamente aos 
que se candidataram): 17 – 90%
Alunos que não se candidataram ao Ensino Superior/ se candidatam 
na 2ª fase: sem informação.

12.ºaNO, CUrsO prOFissiONaL de 
tÉCNiCO de tUrisMO (2018/19)

Alunos inscritos: 20
Alunos que concluíram o ensino secundário: 19 – 95% 
Alunos que não concluíram o ensino secundário: 1 – 5% 

programar é expandir o nosso conHecimenTo…

ALuNOS DO CurSO DE CIÊNCIAS E TECNOLOgIAS
NOME CurSO uNIVErSIDADE
AS Engenharia Civil universidade do Minho - Braga
A Economia universidade do Minho - Braga
BA Educação universidade do Minho - Braga
BF Ciências da Computação universidade do Minho - Braga
Cgr gestão de Empresas IPCA – Barcelos
F Medicina universidade do Minho - Braga
gP Optometria e Ciências da Visão universidade do Minho - Braga
HJ Engenharia Informática universidade do Minho - Braga
IM Engenharia Biomédica universidade do Minho - Braga
JP Engenharia Comp. gráf. e Multimédia Instituto Politécnico Viana do Castelo
JP Enfermagem Instituto Politécnico Viana do Castelo
LI Fisioterapia Instituto Politécnico do Porto
LA Engenharia de gestão Industrial universidade de Aveiro
NL Engenharia Mecânica universidade do Minho - Braga
Pr Agronomia Instituto Politécnico Viana do Castelo
r Enfermagem universidade do Minho - Braga
SF Contabilidade IPCA – Barcelos

ALuNOS DO CurSO PrOFISSIONAL DE TÉCNICO DE TurISMO
NOME CurSO uNIVErSIDADE
M gestão de Atividades Turísticas IPCA – C. das Taipas
A gestão de Atividades Turísticas IPCA – C. das Taipas
SA gestão de Atividades Turísticas IPCA – C. das Taipas

De 5 a 20 de outubro, o Agrupamento de Escolas de 
Vale D’Este associou-se, uma vez mais, à Semana 
Europeia da Programação – CodeWeek2019.
Esta iniciativa, de dimensão mundial, contou 
com a participação de 2,7 milhões de pessoas, em 
mais de 70 países, na edição anterior, e tem como 
objetivo levar a programação e a literacia digital a 
todos de uma forma divertida e atrativa.

Desta forma, os alunos dos 2º, 3º 
ciclos e secundário foram desafiados 
a realizar atividades de programação 
que estimularam a sua criatividade 
e autonomia e permitiram o 
desenvolvimento da capacidade 
de resolução de problemas e de 
raciocínio.
Ainda com o intuito reunir, mais 
uma vez, o maior número de pessoas 
com motivação para aprender 
programando, os alunos participaram 
na iniciativa “Hora do Código”, que 
decorreu de 9 a 15 de dezembro, e que 
proporcionou, também, um conjunto 

de atividades de programação e 
contou com a participação de 
alunos de mais de 180 países.
 “Aprender a programar ajuda-
nos a entender o mundo em 
rápida evolução à nossa volta, a 
expandir o nosso conhecimento 
sobre o funcionamento da 
tecnologia e a desenvolver 
competências e capacidades 
para explorar novas ideias e 
inovar.”(Codeweek, 2019)

O grupo de Informática

ingresso ao ensino superior
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outras formas de arte

“…uma das coisas boas da fotografia é que ela ensina a ver (…).  No Japão, percebi que as crianças aprendem primeiro a 
fotografar e só depois a escrever e a desenhar. elas registam imagens e só depois aprendem a escrita e o desenho. e isto falta-
nos no Ocidente - pôr o desenho como uma coisa obrigatória no ensino desde cedo. Não é para ser artista, é para aprender a 
ver a coisas. a fotografia é a mãe disso.”

 Fernando Lemos

leonardo da vinci – 500 anos após a sua morTe

Leonardo di Ser Piero da Vinci, mais conhecido por Leonardo da Vinci, foi um 
perito em muitas ramificações de conhecimento. Interessou-se por diversas áreas, 
tais como: a Ciência, a Matemática, a Engenharia, a Biologia, a Música e a Poesia, 
mas destacou-se, sobretudo, na pintura e na escultura. A sua obra fez dele uma 
das figuras mais importantes do Alto renascimento e uma das pessoas com mais 
talentos distintos. 
Leonardo, filho bastardo de um tabelião bem-sucedido e de uma jovem camponesa, 
nasceu a 15 de abril de 1452 na região de Florença e faleceu a 2 de maio de 1519, 
em França. Foi criado pelo pai e pela madrasta, demonstrando, desde cedo, um 
crescente interesse pela arte. 
Aos 14 anos tornou-se aprendiz de um artista numa oficina em Florença e durante 
anos aprendeu novas técnicas de desenho e escultura. Aos 20 anos criou a sua 
própria oficina, onde começou a trabalhar nos seus inúmeros projetos e mais tarde 
em projetos pagos. 
O primeiro trabalho de grande relevo de Da Vinci foi uma parte da tela “O Batismo 
de Cristo”, de Verrocchio, pintada em 1475, na qual pintou os anjos e a paisagem 
à esquerda do quadro. A sua obra mais famosa, “Mona Lisa”, foi um trabalho pago 

em 1507, porém esta obra nunca 
foi entregue ao cliente pois era um 
trabalho em constante progresso 
devido ao perfeccionismo de 
Leonardo. Hoje, ela encontra-se 
exposta no Museu do Louvre, em 
Paris.
Outras obras muito conhecidas 
deste artista são “A Última Ceia”, 
“A Virgem das rochas”, “Homem 
Vitruviano” e “São João Batista”, 
esta a sua última obra.
Leonardo é considerado, por 
vários, o maior génio da história 
devido à sua afinidade por 
diversas áreas de conhecimento 
e artísticas, bem como à sua 
inteligência e criatividade, 
consideradas avançadas para o 
seu tempo (foi autor de algumas 
obras controversas). Além disso, 
como muitos conhecidos do 

Humanismo renascentista, Da Vinci não via diferença entre a Ciência e a Arte. 
As suas invenções, relatos e teorias foram anotadas em 13 mil páginas que exibiam 
projetos, estudos anatómicos e arquitectónicos, porém as suas ideias raramente 
eram postas em prática. Muitas ideias, de teor tecnológico, concebidas pelo mesmo, 
entraram para a indústria sem o devido reconhecimento. grandes avanços de nível 
anatómico, hidrodinâmico e ótico também se devem ao seu trabalho. Num estudo 
realizado em 1926, o seu QI foi estimado em cerca de 180.
Leonardo Da Vinci é autor de frases como: “A sabedoria é filha da experiência”; 
“A simplicidade é a máxima sofisticação” e “O tempo dura muito para aqueles que 
sabem aproveitá-lo”. 

Daniela Silva; Mariana 
Martins e Mariana grenha, 
9.ºD

escola em movImento

Baile de finalisTas 2019/2020

fesTa de naTal

Batismo de Cristo

A Última Ceia de Cristo

São João Batista

12º1

9ºA 9ºB

9ºD 9ºC

“Mona Lisa” criada por Mariana Martins, 9.D

São João Batista

12ºA9ºE
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