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A ESCOLA EM MOVIMENTO

Cofinanciado por

Esta edição d’O Despertar resistiu, uma vez mais, às 
contingências duras de um ano letivo pautado pela 
pandemia causada pela Covid-19. Um ano que pôs à 
prova a tenacidade de todos quantos colaboraram para 
que a 85.ª edição do nosso jornal escolar fosse possível, 
primando, mais uma vez, pela qualidade dos trabalhos 
que nela vemos reunidos.
Desde o dia 16 de janeiro que o crescimento do número 
de contágios pelo SARS-CoV2 no país nos empurrou 
para a modalidade de E@D e nos obrigou, novamente, 
a um processo de ensino e aprendizagem recorrendo às 
novas tecnologias. Estas serviram o propósito do ensino, 
mas não substituem, de todo, o ensino presencial, uma 
vez que a transmissão de conhecimentos e valores é, 
também, um processo abrangente, no qual deve existir 
envolvimento por parte de professores e alunos na 
tomada de decisões, no esclarecimento de dúvidas, bem 
como no desenvolvimento de tarefas e na participação 
em atividades. 
Assim, professores e alunos permaneceram confinados 
em casa até ao início do terceiro período, facto que levou 
a que a 84.ª edição d’O Despertar fosse distribuída na 
comunidade escolar somente em abril, aquando do 
regresso de todos à escola. Não obstante estes factos, O 
Despertar concluiu mais uma edição, que será distribuída 
pela comunidade escolar (que se mantém na escola, este 
ano letivo, até mais tarde) na primeira semana de julho.
Esta 85.ª edição traz consigo uma novidade, pois, 
pela primeira vez desde a sua criação, a Equipa d’O 
Despertar, conjuntamente com o Agrupamento, decidiu 
disponibilizá-la através de uma plataforma online. Esta 
iniciativa é, sem qualquer margem de dúvida, uma mais-
valia, se tivermos em conta o peso que as tecnologias 
assumem nos tempos modernos, através da mestria com 
que possibilitam a divulgação em massa de tudo quanto 
se produz. Sem desprestigiar o suporte em papel e a 
possibilidade que este nos oferece de manuseamento e 
fruição, como quando lemos um livro, O Despertar entra, 
assim, numa nova fase, pois ganhará asas e levantará voo 
para se dar a conhecer ao mundo… a todos aqueles que 
queiram visitá-lo e desfrutar do seu conteúdo. Agora, 
qualquer pessoa em qualquer lugar pode, de uma forma 
imediata e gratuita, ter acesso ao trabalho desenvolvido 
nesta escola pelos nossos alunos, sob orientação dos seus 
professores; uma realidade que vale bem a pena conhecer. 
Mais uma vez se comprova que os nossos alunos estão 
a ser ensinados a pensar sobre o mundo que os rodeia, 
estão a ser levados a tomar posições em relação a temas 
pertinentes e que influenciam a forma como o mundo 
evolui ou pode melhorar. Os nossos alunos assumem 
uma postura crítica em relação àquilo que está mal na 
sociedade e acerca do que gostariam de ver alterado para 
que todos possamos vivier em harmonia, um mundo 
onde as desigualdades possam ser minoradas e todos 
sejamos mais felizes e mais humanos. 
Portanto, O Despertar é, apenas, mais uma prova 
de como a Educação é assumida e praticada neste 
Agrupamento, para alunos que a recebem de forma tão 
perspicaz e tão honesta, fazendo deles instrumentos de 
felicidade. É esta filosofia educativa que nos faz querer 
ser sempre melhores e nos realiza, a todos, a cada dia e 
em cada momento das nossas vidas. 
É por essa razão que O Despertar é tão acarinhado 
por todos, motivando a sua equipa a editar, com muita 
avidez, os trabalhos que lhe são confiados. 

A Direção d’O Despertar

EDITORIAL

A rainha da perfeição

A rainha da perfeição
é viciada no Tiktok
dança com o coração
várias músicas de rock.

A rainha da perfeição
tem muitos grupos no WhatsApp 
com tanta notificação
quase entope toda a app.

A rainha da perfeição
não é muito inteligente
coloca fotos no Instagram
para ser vista por toda a gente.

A rainha da perfeição
tem um perfil no Facebook
sabe da vida de todos
e tenta aldrabar o seu look!

A rainha da perfeição
Não vive num castelo
Vive perto de ti
Num falso sonho belo.

Maria Lopes Silva

Tempo

Desde o momento da criação
Até ao mais longínquo futuro
Existe uma força sem comparação
Uma força sem fidedigna medição
Mas visível no olhar de cada criatura

Tempo capaz de curar 
De destruir 
E de criar

Contra ele lutamos a cada momento
Quando carrega infinito tormento
Ou infinita paixão

Mas não há fuga possível
Ele é a medida de cada vida
E de cada instante

Resta continuar a viver
A sonhar
E a crescer
Como se cada momento
Fosse o último do nosso tempo

Lara Ferreira Miranda

Só sei que nada seiSó sei que nada seiE aquilo que sei de nada vale
Porque sei que nada alcancei

E saber isso pode ser um malE de tão pouco saberAcabei por desistirPois de tão pouco conhecer
Torna-se difícil sorrir

Gonçalo Soares Vilas Boas

CONCURSO - PEQUENOS 

GRANDES POETAS 2020/2021 

POEMAS ORIGINAIS VENCEDORES

Vejam mais 
informações 

sobre este 
concurso na 

página 26
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ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DAS ESCOLAS DÁ VOZ AOS ALUNOS

Através do 
Despacho n.º 
436-A/2017, de 
6 de janeiro, o 
Governo aprovou 
o Orçamento 
Participativo das 
Escolas em que 
pretende dar voz aos alunos.
O Orçamento Participativo das Escolas é um 
processo estruturado em várias etapas e que 
garante aos alunos a possibilidade de participarem 
ativamente no desenvolvimento de um projeto que 
contribua para a melhoria da sua escola, de acordo 
com as suas preferências, necessidades e vontades. O 
Orçamento Participativo das Escolas cria, portanto, 
um mecanismo que permite aos alunos envolverem-
se, ativamente, na melhoria das vivências ou dos 
processos de aprendizagem da sua escola, fomentando 
o espírito de participação e de cidadania e valorizando 
a sua opinião em decisões que os afetam diretamente. 
Ao mesmo tempo, estimulam-se as suas escolhas 
responsáveis, a sua familiaridade com os mecanismos 
do voto e a sua participação na concretização da 
execução das escolhas efetuadas.
Este Orçamento Participativo das Escolas tem como 
objetivos: estimular a participação democrática dos 
estudantes, valorizando as suas opiniões e a sua 
capacidade argumentativa, reflexiva e de mobilização 
coletiva, assim como o seu conhecimento prático 
de alguns mecanismos básicos da vida democrática; 
combater o défice de confiança e o afastamento dos 
cidadãos, sobretudo os mais jovens, relativamente 
às instituições democráticas; reforçar a gestão 
democrática das escolas, assim como a identificação 
e a responsabilidade dos estudantes relativamente 
à escola que frequentam e contribuir para as 
comemorações do Dia do Estudante.
Neste projeto puderam participar os alunos do 3.º 
Ciclo e do ensino secundário e o montante a atribuir 
corresponde a 1 € por aluno destes níveis de ensino 
que, no caso concreto da nossa escola, corresponderá 
a 516 €.
O Orçamento Participativo é organizado em cada 
ano civil, de acordo com os seguintes procedimentos: 
definição da coordenação e divulgação pública 
dos procedimentos e prazos para a apresentação 

de propostas; desenvolvimento e apresentação 
de propostas; divulgação e debate das propostas; 
votação das propostas; apresentação dos resultados; 
planeamento da execução e execução da medida, que 
terá de ocorrer até ao final do ano civil. 
A responsabilidade de coordenação local da medida e 
o esclarecimento das dúvidas da comunidade escolar 
ficou a cargo do Prof. João Oliveira, por delegação de 
competências por parte do Diretor.
Todos os procedimentos e prazos foram respeitados 
escrupulosamente. De todo o trabalho desenvolvido 
resultou a apresentação de apenas uma proposta de 
melhoria propondo a construção de cobertura entre 
a portaria e o pavilhão B. Esta proposta foi entregue 
na secretaria da escola nos prazos previstos e foi 

apresentada diretamente na página do OPE (www.
opescolas.pt).
Os alunos proponentes foram os seguintes: n.º 16, do 
12.º A, Manuela Alexandra da Costa Pinto; n.º 4, do 
12.º 1, Catarina Isabel Araújo Silva, e n.º 11, do 12.º 
1, Marco Paulo Ferreira Azevedo.  
A proposta apresentada tinha o seguinte teor: “Tendo 
em conta o agrado, o interesse e o bem-estar de todos 
os utentes desta comunidade escolar, propomos a 
construção de uma estrutura (cobertura) desde o 
pavilhão B até à cobertura junto à portaria da escola 
visto que, quando chove, a deslocação entre os vários 

pavilhões torna-se complicada devido à ausência de 
uma cobertura.
Também pretendemos a construção de uma cobertura 
desde o pavilhão C até ao novo pavilhão pré-fabricado 
(salas 18 e 19). 
No entanto, atendendo aos constrangimentos 
orçamentais, optamos por uma construção faseada e, 
nestas circunstâncias, propomos a construção da 1.ª 
fase da cobertura entre a portaria e o Pavilhão B. 
Pensamos que com estas novas estruturas 
conseguiremos assegurar a cómoda e fácil deslocação 
de todos os elementos da comunidade educativa entre 
os diferentes espaços escolares.”
A eleição da proposta vencedora estava prevista 
para o dia 24 de março, Dia do Estudante. No 
entanto, devido à suspensão das atividades letivas 
presenciais, a escola recebeu uma comunicação da 
Subdiretora-Geral dos Estabelecimentos Escolares, 
Dr.ª Florbela da Cruz Valente, de que “fica ao critério 
de cada estabelecimento de ensino, no âmbito da 
sua autonomia pedagógica e organizativa, definir os 
moldes e os prazos do Orçamento Participativo das 
Escolas (OPE) 2021”.
Neste contexto, a votação da proposta apresentada 
ocorreu no dia 27 de abril, durante os intervalos das 
aulas, entre as 9h00 e as 15h20. Dos 514 alunos que 
nessa data estavam inscritos no 3.º Ciclo e no Ensino 
Secundário, votaram 116 alunos, ou seja, 22,6%. Dos 
votos expressos, os resultados foram os seguintes: 
votos na proposta apresentada – 113 (97,4%); votos 
brancos – 2 (1,7%) e votos nulos – 1 (0,9%).
A Comissão Eleitoral, nomeada pelo Conselho 
Geral, teve a seguinte composição: João Pereira de 
Oliveira (Coordenador) e os alunos da turma do 12.º 
1, Andreia Pontes Miranda, Bruna Rafaela Cardoso 
Martins, Pedro Duarte Gonçalves Amorim, Vítor 
Hugo Carvalho Pereira e Vítor Hugo do Vale Silva. 
Esta comissão assegurou o regular funcionamento da 
mesa de voto.
Todo este processo terminará com a execução da 
proposta aprovada que terá de ocorrer no presente 
ano civil.

O responsável do projeto, 
Prof. João Oliveira

A capacitação dos alunos para aplicar medidas de 
suporte básico de vida é um objetivo geral das Metas 
Curriculares, que pode ser contextualizado, com 
vantagens, numa ação mais alargada que conte com 
a validação institucional do Agrupamento e com o 
apoio de entidades locais com competências na área 
da saúde.

Por essa razão, realizou-se, no passado dia 23 de 
fevereiro, entre as dez e as treze horas, na Biblioteca 
da Escola Sede do Agrupamento de Escolas Vale 
D’Este – Viatodos, uma palestra subordinada ao 

tema “Suporte Básico de Vida”, que contou com a 
preleção de dois profissionais do Corpo de Bombeiros 
de Voluntários de Viatodos, os bombeiros Hélder 
Ferreira e Maria Vilas Boas, que abordaram os três 
conteúdos mais pertinentes do tema: a paragem 
cardiorrespiratória (PCR), a obstrução da via aérea 
(OVA) e a posição lateral de segurança (PLS).
Nesta palestra (que por motivos da situação 
pandémica foi realizada online) participaram um total 
de 189 alunos (3 turmas dos cursos profissionais – 
12.ºA, 11.ºA e 10.ºB) e 7 professores, divididos em 
duas sessões, uma no segundo e outra no terceiro 
bloco da manhã. A palestra decorreu dentro da 
normalidade, conforme o planeado e sem registo de 
qualquer problema, uma vez que foram cumpridos 
os espaços temporais bem como a exposição dos 
conteúdos, tendo sido realizada de acordo com as 
normas emanadas pela DGS.
Esta palestra foi dinamizada e organizada pelo Diretor 
de Turma e Diretor do Curso Profissional Técnico de 
Desporto, professor José Felix, e teve a colaboração 

do professor Joaquim João, no contacto com a 
Corporação de Bombeiros Voluntários de Viatodos, 
e do professor Nuno Fernandes, na montagem 
da estrutura informática, uma vez que a palestra 
decorreu por via online. Em nome do Agrupamento, 
aproveito para agradecer toda a disponibilidade dos 
colaboradores supramencionados assim como dos 
Profissionais dos Bombeiros na preleção feita, uma 
vez que, sem a ajuda de todos, não seria possível a 
realização desta palestra.

O Diretor de Turma e de Curso do 12.º1
José Carlos Batista

Palestra “Suporte Básico de Vida”
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Na aula de EMRC fizemos uma atividade 
relacionada com os Direitos Humanos, que nos 
deixou a todos muito sensibilizados para esta 
temática. Foi nesta aula que também ficamos a 
conhecer o percurso que foi feito, desde a origem 
da Declaração Universal dos Direitos do Homem 
(DUDH), em 10 de dezembro de 1948, até aos 
nossos dias.
Os Direitos Humanos são extremamente 
importantes e intrínsecos a cada ser humano, 
na sua especificidade e unicidade. São trinta os 
artigos que constam da DUDH no entanto, para 
além da Declaração, eles devem estar inscritos no 
nosso coração, para que possam ser uma prática 
de vida e não apenas um plano de intenções. Daí 
que os exemplos de vida de Nelson Mandela 
e Martin Luther King nos inspiram e nos 
mobilizam para sermos melhores.
A luta pelos Direitos Humanos continua e deve 
começar em cada um de nós, na forma como 
respeitamos e valorizamos TODOS os seres 
humanos, sem exceção.
Gostamos muito de realizar este trabalho e 
agradecemos a oportunidade que nos foi dada de 
fazermos esta reflexão em conjunto.

Texto coletivo dos alunos do 7.ºB

A ESCOLA EM MOVIMENTO

The Hugging Machine – Temple Grandin
“Nature is cruel, but we don’t have to be.” - Temple 
Grandin
She was born on August 29th, 1947, in Boston, 
Massachusetts, United States of America.
She is a scientist, an engineer and a writer.
She loves animals. Even though she thinks animals see 
the world very differently from humans, she says they 
also have emotions just like us. As an example, she 
says they can be interested and aware of something. 
Temple thinks that first impressions with animals 
are very important because they will remember those 
moments.
“Animals can teach us to better understand people.”
Temple Grandin was diagnosed with autism by the 
age of three, but that was never a reason for her to 
give up her dreams. However, that didn’t make her 
life easier. She had extensive speech therapy and 

started talking with four years old. Middle and high 
school were tough times for her because her friends 
teased her a lot for her verbal tics. Despite that, she 
earned a degree in psychology and a doctoral degree 
in animals’ science.
She is primarily a visual thinker, with verbal 

communic a t ion 
as a secondary 
skill, which allows 
her to maintain 
long-term visual 
memory. Grandin 
is also extremely 
sensitive to small 
details and changes 
in the environment. 
She has strong 
positions in the 
autism area and 
she wants to intervene in the way children autists are 
taught in the schools.
Grandin’s life was chronicled in an Emmy Award-
winning film by HBO in 2010. She has also published 
over 400 articles on animal handling, welfare, and 
facility design in scientific journals and livestock 
periodicals. In 2017, she was inducted into The 
Women’s Hall of Fame. The American Association 
for the Advancement of Science elected her a fellow 
in 2018.
Temple Grandin, then a teenager, invented the 
hugging machine to help her cope with her anxiety. 
It was inspired by the containers used to keep cattle 
calm during vaccinations. She discovered that the 
structure was extremely therapeutic in helping 
her manage her anxiety! Improved versions of her 
machine were widely used to comfort autistic adults 
as well as autistic children in schools. 
“I am different, not less.” - Temple Grandin

Mariana Ferreira e Sofia Martins, 10.ºA

Great Inventions

Direitos Humanos

The Hugging Machine
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A nossa escola é vencedora do projeto de voluntariado da 
SOPRO “Vamos mudar o mundo”
Dando continuidade ao artigo constante na edição 
anterior deste jornal, relativo ao desafio proposto pela 
Associação de Voluntariado SOPRO, é com muita 
satisfação que vimos o nosso projeto ser vencedor do 
concurso.

Após sete sessões de formação, os alunos das turmas 
A e B do 10.º ano votaram – ainda no regime 
Ensino@Distância – no projeto representativo da 
nossa escola, tendo concorrido com mais sete escolas 
do concelho de Barcelos, no Auditório Municipal.
Assim, no dia 19 de maio, as alunas Mariana Ferreira, 
Mariana Martins, Eduarda Campinho e Daniela 
Pereira, do 10.º A, apresentaram o seu projeto 
duplamente vencedor, intitulado “Um dia com eles”. 
Este integrou um conjunto de atividades levadas a 

cabo no lar de idosos de Viatodos, durante cinco dias 
úteis, e com uma periodicidade mensal ao longo de 
um ano.
Após um rigoroso escrutínio por parte dos 
elementos do júri, composto pelos Dr. Manuel Mota, 
representante do nosso município e responsável 
pelo Orçamento Participativo; Dr. Nuno Oliveira, 
também representante do município na qualidade de 
Secretário da Vereadora do pelouro da Educação e 
Ação Social; Dr.ª Sandra Costa, Coach e formadora 
na área da Inteligência Emocional; Dr. Carlos Araújo, 
antigo voluntário da SOPRO em Moçambique e 
Dr.ª Joana Miranda, representante da SOPRO, o 
Agrupamento de Vale d´Este “trouxe para casa”, com 
muito orgulho, o tão desejado troféu!

Muitos parabéns às alunas Marianas, Eduarda e 
Daniela pelo excelente trabalho apresentado! A 
nossa comunidade educativa tem, mais uma vez, 
motivo para estar orgulhosa do excelente empenho 
dos nossos alunos e, neste caso em particular, não só 
do grupo vencedor, mas também de todos os alunos 
das turmas A e B, do 10.º ano.

As profs. Olga Aquino e Fátima Oliveira

O Vírus Da (DES)Igualdade
“Liberdade, Igualdade, Fraternidade”. 
Este foi o lema da Revolução Francesa 
no século XVII, e foi citado nas 
constituições francesas de 1946 e 
1958. Este deve servir de orientação 
aos políticos de diferentes países na 
atualidade, mas os acontecimentos 
históricos, desde essa época, têm-nos 
provado que esse lema nem sempre é 
respeitado.
Iguais liberdades públicas, iguais 
deveres e ausência de diferenças de 
direitos elementares entre os membros 
de uma sociedade devem ser critérios 
para estabelecer um Estado de Direito 
e uma sociedade justa. O Princípio da 
Igualdade expressa, em primeiro lugar, a 
igualdade de todos os cidadãos perante 
a lei, sem quaisquer discriminações 
relativamente ao género, idade, etnia, 
cultura, religião ou estatuto social. 
No entanto, em muitas sociedades e 
culturas, apesar da democracia e dos 
apelos à igualdade, existem grandes 
desníveis económicos e sociais, criando 
um imenso fosso entre sociedades e 
pessoas, nomeadamente entre homens 
e mulheres.
A igualdade social, sem distinções, 

promove e preserva a dignidade de 
todas as pessoas. É nas práticas sociais 
que a igualdade das pessoas se deve 
manifestar, devendo-se ter em conta, 
no entanto, as diferenças de cada um 
ao nível de necessidades, interesses ou 
competências e talentos: é a diferença 
individual que se desenvolve e exprime 
em contextos de igualdade social, 
económica e política.
É importante que as sociedades e 
culturas encarem a diferença como 
essencial no projeto de construção 
e de desenvolvimento pleno de 
cada personalidade. Porém, é 
imprescindível que sejam fornecidos 
instrumentos e recursos às pessoas, 
que permitam que cada um se integre 
na sociedade com sucesso, consciente 
de que não tem direitos e deveres 
que o tornam diferente, superior ou 
inferior aos outros. É importante que 
todos entendam que as leis do Estado 
ou os valores da sua cultura devem 
ser respeitados, pois são semelhantes 
para todos os concidadãos e 
fundamentais para a justiça e ordem 
social. O estabelecimento de iguais 
oportunidades no acesso a cargos e 
funções, para que todos expressem e 

desenvolvam as suas características 
particulares e individuais, é 
fundamental para que se forme uma 
sociedade mais justa e mais equilibrada.
Nem sempre as oportunidades são 
iguais para todos, havendo muitos, 
principalmente indivíduos do género 
feminino que, ou pelo estatuto social, 
pobreza ou falta de influência política, 
económica ou social, não têm acesso ao 
desempenho de determinados cargos 
e papéis sociais. O mesmo se nota em 
algumas sociedades, nas quais a justiça 
não é acessível a todos, muitas vezes 
pelos custos que acarreta, e as sentenças 
proferidas nos tribunais também não 
assentam, muitas vezes, na igualdade 
perante a lei e nos direitos de todos 
os cidadãos, próprios das sociedades 
democráticas. Portanto, torna-se 
necessário e urgente que o valor da 
igualdade, tal como o da liberdade 
individual, seja implementado 
seriamente nas sociedades atuais onde, 
apesar das diferenças individuais, se 
deve preservar o bem de todos, o bem 
comum e a igualdade coletiva, evitando 
discriminações diferenciadoras e 
negativas e promovendo a fraternidade 
das pessoas, as liberdades básicas 

individuais e uma justiça igual para 
todos.
Na atualidade, as desigualdades 
sociais e económicas continuam a 
caracterizar o mundo em que vivemos. 
Desigualdades de género, por exemplo, 
em que as mulheres são inferiorizadas, 
detendo um estatuto social e até 
económico menos elevado que o dos 
homens, mesmo nas sociedades que se 
apresentam como democráticas e que 
têm a igualdade dos cidadãos inscrita 
na Constituição. Culturalmente, essas 
desigualdades manifestam-se também 
em função dos valores a que cada cultura 
se submete, havendo, nesse sentido, 
uma grande variedade e subjetividade 
nos valores. As culturas orientais, 
para as quais os valores da liberdade 
e da igualdade não são importantes, 
defendem, por exemplo, valores que 
nós, ocidentais, menosprezamos, 
pois não contribuem, muitos deles, 
para a preservação da dignidade do 
ser humano (principalmente dos 
indivíduos do género feminino). 
Perpetua-se, assim, a violência para 
com esses mesmos indivíduos, criando, 
também, flagrantes injustiças. Mas 
pensemos: continuarão as mulheres tão 



6 espertarespertar

A ESCOLA EM MOVIMENTO

invisíveis como em séculos anteriores?
Após a Revolução dos Cravos, 
estabeleceram-se, de certo modo, 
as diferenças e desigualdades 
anteriormente existentes. Com o 
emergir da democracia, a pobreza 
extrema, a restrição ao acesso a 
determinadas funções e as dificuldades 
no acesso à educação, mais uma vez 
acentuada no género feminino, deram 
lugar ao nivelamento da igualdade das 
classes e estatutos sociais, sobretudo a 
nível político e social. Também o acesso 
a determinados cargos e o exercício 
de certas funções tornou-se mais 
popular, abarcando um maior número 
de pessoas, promovendo, assim, uma 
maior e mais justa distribuição de 
riqueza, bem como maior igualdade de 
oportunidades no acesso à educação. 
Deste modo, assistimos à extinção, em 
larga medida, ao analfabetismo,  mais 

evidente nas mulheres, que eram, 
anteriormente, impedidas de 
frequentar escolas, um dos vestígios 
da sociedade e do regime político 
anteriores.
Pode existir um conflito entre 
liberdade e igualdade porque os 
indivíduos são diferentes por natureza 
e, por ser livre, cada um quer assumir o 
que tem de desigual. Com a igualdade 
estabelece-se uma nivelação que torna 
todos semelhantes e em que ninguém 
é superior ou inferior aos outros, com 
mais ou menos oportunidades. Cabe, 
portanto, ao estado regular e equilibrar 
a liberdade individual, que não pode 
ser ilimitada, e a igualdade de todos, 
pois a liberdade dos indivíduos pode 
conduzi-los a afirmar e a impor a 
sua diferença, criando, desse modo, 
desigualdades e conflitos. O Estado 
deve, também, criar condições legais 

para a inclusão igualitária das mulheres, 
de modo a que estes indivíduos, com 
inúmeras capacidades, tenham iguais 
oportunidades no acesso a cargos, 
funções, educação e formação, assim 
como no desenvolvimento pleno da 
sua individualidade. É imprescindível 
mudar mentalidades, e isso deve ser 
feito a partir da escola e da família. 
Entre os sinais conturbados do mundo 
contemporâneo, a exclusão, social, 
económica, política, religiosa e entre 
culturas, não pode ser indício de uma 
sociedade democrática, igualitária e 
justa. Cada um deve poder contribuir, 
em cada dia, com o seu esforço e a 
sua ação na construção deste tipo de 
sociedade que, apesar de tudo, continua 
a ser uma utopia para muitos.
Em pleno século XXI, ainda muito 
trabalho há a fazer para que as 
mentalidades se alterem (ainda que, 

aos poucos, vejamos mulheres a 
ascender socialmente, ocupando cargos 
de grande importância, quer políticos, 
quer sociais), visto que, principalmente 
por parte do homem, existe um enorme 
sentido de objetificação do corpo 
da mulher e desprestígio das suas 
capacidades intelectuais, por exemplo, 
através de piadas “da mulher loira” ou 
em termos mais domésticos, como por 
exemplo, a lida da casa. Por tudo isto é 
que a senha ideológica da Revolução 
Francesa continua atual (devido ao 
facto de ainda não ter sido atingida), 
“Liberdade, Igualdade, Fraternidade”: 
liberdade para todos, igualdade de 
todos e fraternidade entre todos, 
estabelecendo, deste modo, laços de 
humanidade.

Guilherme Carvalho, 10.ºA

O Vírus Da (DES)Igualdade

“Clube dos Poetas Vivos” - A poesia como criação rítmica da beleza

Ao longo deste ano letivo, desenvolvemos o projeto 
“Clube dos Poetas Vivos”, que nos foi proposto e 
explicado pela nossa professora de Português, Ana 
Serra. Depois de esclarecidos acerca da forma como 
o projeto se desenvolveria, bem como em relação à 
finalidade do projeto, aceitamos levar a cabo essa 
missão, embora com alguns receios. A pandemia e 
a falta de experiência em relação ao mundo poético 
provocaram-nos muitas inseguranças, que logo 
vimos diminuir com a confiança e motivação que a 
nossa professora nos transmitiu.
O projeto teve início com a visualização 
do filme “O Clube dos Poetas Mortos”, 
como forma de nos enquadrar e estimular  
para o arranque do mesmo. Com este filme 
aprendemos que devemos ser críticos, ter 
um pensamento independente, devemos 
seguir os nossos sonhos e não deixar que 
ninguém interfira neles. O filme também 
nos chamou à atenção para a importância 
de usufruirmos da vida; todos os dias.
Também tivemos acesso a uma série 
de poemas visuais que nos foram 
disponibilizados pela professora, através 
da Classroom, e que nos despertaram para 
a criatividade e para a beleza da poesia.
As regras mais importantes a cumprir 
tinham a ver com a originalidade dos 
nossos poemas e não termos medo de 
brincar com as palavras, com os sons e 
com os nossos sentimentos. A partir daí, começamos, 
então, a escrevinhar poemas em rascunho, embora 
com pouca liberdade, nesta fase, pois tivemos que 
nos basear em poemas já produzidos, respeitando a 
sua forma e até o modo como podíamos exprimir as 
nossas ideias. 
À medida que nos fomos familiarizando com os 

textos poéticos e fomos ganhando mais confiança 
na utilização das rimas, lançamo-nos à aventura 
e sugerimos à professora criar poemas sem termos 
de obedecer a regras tão apertadas. Essa liberdade 
foi-nos dada e, por nossa iniciativa, escrevemos 
poemas baseados nos conhecimentos que tínhamos 
adquirido nas disciplinas de História e Geografia de 
Portugal e Ciências Naturais. É claro que tivemos 
a colaboração das professoras dessas disciplinas, não 
fosse o conteúdo estar errado.

Enquanto avançávamos no projeto, a professora de 
Português foi partilhando connosco vários conteúdos 
relacionados com o texto poético, como: o verso, 
a estrofe, a rima, a classificação de estrofes quanto 
ao número de versos, a musicalidade, os recursos 
expressivos, entre outros.
Para além de escrevermos poemas, também 

realizamos outras tarefas na disciplina de Educação 
Visual. Nesta fizemos vários estudos e criamos a capa 
e várias ilustrações, sob a orientação da professora 
Daniela Festas. As ilustrações ficaram muito criativas 
e excêntricas, já a capa ficou fantástica, tudo isso 
desenhado com muito empenho e muita dedicação.
Depois de realizado todo o processo antes descrito, 
foi necessário transformar todos estes trabalhos num 
livro, que seria, mais tarde, produzido. Este trabalho 

ficou ao cargo do professor de TIC, 
professor José Luís Eusébio, que nos 
ajudou a compreender como se constrói 
um livro, de modo a que seja possível a 
sua impressão. 
Este projeto mudou-nos muito, porque 
desenvolveu a capacidade poética em cada 
um de nós, permitiu-nos conhecer novas 
palavras e brincar com todas as palavras, 
de forma a compreendermos melhor a 
alma de um poeta, permitiu-nos melhorar 
a nossa capacidade de organizar ideias e 
exprimi-las. O nosso vocabulário cresceu 
e os poemas deixaram de ser vistos como 
algo que não se consegue compreender, 
ou escrever.
Gostamos muito de ter desenvolvido este 
projeto e orgulhamo-nos muito do livro 
de poesia que conseguimos produzir. Este 
deve-se ao empenho e esforço de todos, 
que muito trabalhamos para que fosse 

possível. Hoje sentimo-nos mais “ricos”!
Muito obrigada a todos os professores que nos 
ajudaram nesta aventura!

Texto coletivo da turma do 6.ºE

Sob a perspetiva da turma do 6.º E
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O Contributo da EMRC para o Perfil do Aluno do Século XXI 

Em contexto escolar, é fundamental o 
ensino da EMRC para a construção 
de sentido face ao real, ao mundo, 
à condição frágil da humanidade, à 
aquisição de competências éticas e 
sociais plurais. Partimos, assim, do 
pressuposto de que a educação se 
afirma sempre num quadro de valores, 
dentro da cultura em que se insere. 
Neste sentido, sendo a educação moral 
uma instância de sentido, não pode 
uma educação integral prescindir do 
seu contributo para a humanização e 
inculturação dos alunos. 
A função socializadora do currículo 
remete para dois aspetos: o 
desenvolvimento do indivíduo 
e o contexto social e cultural - a 
valorização da cultura da comunidade 
e, simultaneamente, o acesso aos conhecimentos 
relevantes do património universal da humanidade. 
Desta forma, a EMRC tem um alcance cultural e um 
valor educativo de elevado interesse, pois orienta-se 

para formar personalidades ricas de interioridade, 
dotadas de força moral e abertas aos valores da justiça, 
da solidariedade e da paz, capazes de usar bem a 
própria liberdade com espírito crítico.
Na verdade, a EMRC partirá sempre de uma 
interpretação humanista e humanizadora sobre a 

natureza humana. Nesse sentido, deverá 
ser considerada como um contributo 
fundamental para uma educação 
integral dos alunos, para uma educação 
que é capaz de integrar as diferenças. 
Por fim, gostaria de salientar a 
importância de todos os documentos 
orientadores que servem de base para as 
aulas de EMRC, tais como: programa 
e metas curriculares; aprendizagens 
essenciais; referenciais de educação 
e o perfil dos alunos à saída da 
escolaridade obrigatória. Todas as 
orientações e preocupações contidas 
nestes documentos são transversais 
à sociedade contemporânea e vão 
ao encontro das finalidades de uma 
formação integral da pessoa, como se 
pretende no âmbito da educação moral, 

que é o principal objetivo da disciplina de EMRC em 
contexto escolar.

Prof.ª Fátima Guimarães

EMRC é... 
SOLIDARIEDADE
Ser solidário é pensar mais nos outros, é querer que a 
sociedade melhore e que as pessoas sejam mais felizes. 
É compreender e acreditar na mudança, sobretudo 
nas atitudes das pessoas que nos rodeiam, é ter bons 

sentimentos e ser mais sensível 
aos problemas dos outros.
Aristóteles defendia que só 
podemos ter felicidade se 
fizermos os outros felizes. 
Por isso, como já vem sendo 
hábito na Escola Básica e 
Secundária de Viatodos, 
nesta última quadra natalícia, 
os alunos de EMRC não 
deixaram de viver plenamente 
esta Solidariedade, ajudando 
o próximo, sem pedir nada em 
troca. 
Esta ação solidária baseou-se numa contribuição 
de géneros alimentares, para se comporem vários 
Cabazes de Natal, no sentido de ajudar as famílias 
dos nossos colegas mais carenciados, que estavam a 
passar por momentos difíceis.

Esta recolha de alimentos foi dinamizada pelos 
nossos professores de  EMRC e significou mais um 
ato solidário dos alunos da nossa escola.

Leonor Araújo, 10.º1

O Contributo da EMRC para o Perfil do Aluno do Século XXI 
No âmbito da Semana Nacional de EMRC, 
participamos no concerto com o cantor Fernando 
Daniel, onde tivemos o privilégio de lhe poder colocar 
uma questão. Foi um momento muito emocionante! 
Em conjunto com alunos de todo o país, pois éramos 
muitos (Via Zoom), pudemos partilhar algo que 
nos unia a TODOS - A alegria de sermos alunos de 
EMRC! E o cantor Fernando Daniel, para além de 
cantar para nós, também partilhou connosco a sua 
experiência enquanto ex-aluno de moral, e de como 
isso o ajudou na sua vida, a vários níveis. 

Sermos alunos de EMRC tem sido uma experiência 
muito gratificante, pois desde sempre que a 
frequentamos, e já faz parte de nós e do nosso 
currículo.
Existem muitas razões para se ser aluno de EMRC ...
É uma disciplina que nos ajuda a crescer como 
pessoas, contribui para a nossa formação, ensina-
nos a pensar e sobretudo, ajuda-nos a acreditar em 
nós próprios e a desenvolver as nossas capacidades. 
Aprendemos muito através dos temas que abordamos 
e com a partilha que fazemos nas aulas. 

Esta é uma aula diferente: sentimo-nos acolhidos, 
sabemos que podemos ser quem somos, e a professora 
sempre acompanhou e contribuiu para o nosso 
crescimento enquanto pessoas, incentivando-nos 
também a sermos bons alunos.
Do que estão à espera? 
Façam como nós… Nós Somos EMRC!

Fabiana Ferreira, 9.ºD
Simão Dias, 10.º1
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As aulas de EMRC realizam-nos!
Durante algumas aulas de E.M.R.C. visualizamos 
o filme “Mãos Talentosas”, no contexto do tema 
simultaneamente abordado “O Projeto de Vida”. 
Neste filme, é relatada uma história real de superação 
e de muita resiliência de um neurocirurgião negro, 
Ben Carson. Este ultrapassou diversos obstáculos, 
tanto na sua infância (a nível económico), como 
na sua adolescência e vida adulta. O filme relata a 
discriminação à qual Ben Carson foi sujeito devido 
às suas origens e às influências negativas que o 
influenciaram e o levaram para caminhos pouco 
desejáveis. 
O que de importante nos deu este filme foi 
principalmente a sua lição de vida! Independentemente 
do que nos digam ou do que achamos que somos 
capazes, devemos sempre acreditar que há algo 
melhor do nosso “eu” para dar, aquilo que ninguém 
conhece, nem mesmo nós próprios. 
Há três etapas fundamentais para o nosso sucesso: 
ACREDITAR, PERSISTIR e CONSEGUIR! 
Temos de acreditar que merecemos e estamos aptos 

para o futuro que desejamos; persistir, pois desistir 
é fraqueza e porque a persistência nos leva até ao 
nosso destino; e por fim, conseguir, para que sejamos, 
finalmente, quem queremos ser e para provar a nós 
mesmos que todos os obstáculos valeram a pena!
Uma das citações mais presentes e mais marcantes 
da vida de Ben Carson, era dita pela sua mãe e com 
todo o sentido: «Tu podes fazer o que qualquer um 
faz, só que melhor!». Ainda que esta frase pareça, de 
certo modo, egoísta, deve ser o pensamento adotado 
por cada um de nós, para que acreditemos em nós e 
nunca desistamos dos nossos sonhos.
Desta forma, relevamos as aulas de EMRC como 
momentos muito importantes de reflexão e espaço de 
aprendizagem para a vida.
Se os nossos sonhos são o que nos fazem viver, então 
alcançá-los é a razão da nossa vida!
 
  Catarina Sá e Inês Campos, 9.ºC

O matraquear dos bicos 
do macho e da fêmea de 
cegonha-branca quer 
dizer que estamos na 
fase de enamoramento. 
Desta vez, montamos 
o nosso abrigo num 
dos recantos selvagens 
do Parque Natural de 
Montesinho. Ali em 
frente, a uns cem a 
duzentos metros, há 
um ninho de cegonha-
branca ainda em 
construção, está na fase dos acabamentos. O casal, 
chegado há pouco de África, tem trabalhado muito 
depois da longa migração. Graveto a graveto, a 
estrutura cresce em peso e tamanho. 
A cegonha-branca é, com toda a certeza, uma das 

aves mais conhecidas do mundo. Bico vermelho, 
assim como as patas, alva, com partes escuras nas 
asas. É também uma das aves mais adoradas. As 
cegonhas acasalam para a vida inteira, uma vida 
que pode ultrapassar os vinte anos. As cópulas são 
frequentes, nesta fase dão-se várias vezes ao dia, 
mesmo com o ninho ainda por terminar. O macho 
vai trazendo os gravetos, o musgo, mas é o casal em 
conjunto que constrói o ninho. As cegonhas brancas 
têm um metro e vinte de comprimento e quase dois 
metros de envergadura de asa. Procuram comida 
nos lameiros e lodaçais. Peixes, répteis, insetos ou 
pequenos anfíbios são a ementa preferida. 
Há muito que as cegonhas brancas estabeleceram 
uma relação de proximidade com as populações. Há 
até quem construa ninhos artificiais, na esperança 
de que elas os aceitem. Numa aldeia, a poucos 
quilómetros de Bragança, os habitantes ergueram 
mesmo uma estrutura em ferro que abraça uma 

árvore já podre. Só assim é que foi possível aguentar 
o ninho, lá em cima. Um pouco mais à frente, outro 
ninho num outro choupo. Os ramos estão a crescer 
e esta cegonha já tem dificuldades em pousar, mas 
quem por aqui mora promete voltar a aparar a árvore, 
muito em breve. A fêmea de cegonha-branca põe 
normalmente três a cinco ovos, as crias nascem um 
mês depois, com três meses abandonam o ninho. 
A cegonha-branca é uma das aves selvagens que 
melhor convive com o homem, um sentimento 
de confiança mútuo. Está fácil de perceber que as 
cegonhas gostam de criar descendência, perto das 
populações. Muitas já não fazem migração, ficam cá 
todo o ano. Podem ser vistas em praticamente todo 
o território continental. Felizmente as populações 
desta ave simpática têm aumentado de forma visível.
https://www.rtp.pt/play/p7693/e499923/os-nossos-

animais-selvagens
Transcrição: Maria Almeida, 8.º B

As sementes, as bolotas, as pinhas caídas das árvores, 
são a dieta preferida do animalzinho protagonista da 
nossa história de hoje. As florestas e os bosques são 
o habitat preferido.
O esquilo-vermelho é o único roedor arborícola com 
hábitos diurnos da nossa fauna. Ao contrário do 
esquilo-cinzento americano, este não hiberna. Não 
hiberna, mas dorme, dorme muito nos meses mais 
frios. O esquilo-vermelho mede entre 18 a 25 cm e a 
cauda pode atingir os 17cm de comprimento. É um 
animal com garras compridas que lhe permite andar 
de tronco em tronco, de galho em galho, percorrendo 
longas distâncias sem ter de pisar o chão.
O ninho é esférico, nascem 2 a 5 crias depois de 28 
dias de gestação. Os esquilos-vermelhos armazenam 
comida durante a primavera e o verão para os 

meses mais frios, comida que escondem em baixo 
das árvores. É um pequeno mamífero ágil, fugidio.  
Costuma observar-se mais de manhã e ao fim da 
tarde.
Esteve extinto do território nacional durante 500 
anos. Foi vítima do abate de árvores, durante o século 
XVI, para a construção naval, usada na expansão do 
império e no transporte de mercadorias. Sem árvores, 
sem pinheiros, sem habitat natural, os esquilos 
desapareceram. O tímido regresso acontece a partir 
dos anos 80 e 90. Começa pelo norte de Portugal, 
com as populações vindas da vizinha Galiza. Foi 
acontecendo a norte do rio Minho, no Parque 
da Peneda-Gerês. Os esquilos-vermelhos foram 
depois reintroduzidos em Monsanto e até no Jardim 
Botânico de Coimbra. Hoje em dia, continua a haver 

poucos avistamentos 
a sul. Mesmo assim, 
há registo do esquilo-
vermelho nas regiões de 
Portalegre, Évora e Beja, 
por exemplo.
Os esquilos-vermelhos 
exploram o território em 
redor do ninho. Gostam muito do pinheiro-bravo e 
do pinheiro-manso. Com paciência, pode ser visto 
em parques urbanos, ou então nas zonas de pinhal, 
perto ou mais longe das áreas habitacionais. 
https://www.rtp.pt/play/p7693/e499460/os-nossos-

animais-selvagens
Transcrição: Catarina Cardoso, 8.º C

Cegonha-Branca

Esquilo - Vermelho

“Portugal em Direto“ - Programa da Antena 1, inspirador de professores e alunos
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ENSINO SECUNDÁRIO

PROCESSO EQAVET - DESAFIOS E OPORTUNIDADES
SESSÃO PÚBLICA 2021

O trabalho em prol da qualidade da formação 
pressupõe, em Educação como em todas as áreas, a 
promoção de momentos de partilha suscetíveis de 
permitirem efetuar balanços do trabalho desenvolvido 
e das ações a desenvolver. Ciente deste princípio 
orientador, a equipa EQAVET organizou na escola-

sede do Agrupamento de Escolas de Vale D’Este, no 
dia 10 de fevereiro, às 19h, uma Sessão Pública com 
formato misto, já que presencial, no caso dos oradores, 
e a distância, no dos convidados.
A sessão contou com a participação dos diferentes 
atores educativos do Agrupamento, desde a Autarquia, 
na pessoa da Senhora Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Barcelos e Vereadora da Educação, Dra. 

Armandina Saleiro, passando pelos elementos da 
Gestão, com destaque para o Diretor do Agrupamento, 
Prof. Luís Ramos, e o Presidente do Conselho Geral 
do Agrupamento, Prof. Miguel Fonseca, passando 
ainda pelo consultor do Agrupamento para o 
EQAVET, Dr. Vasco Freitas, e a equipa EQAVET 
(com o coordenador da equipa e Adjunto do Diretor 
para o Ensino Secundário, Prof. Jorge Pimenta; a 

Coordenadora dos cursos profissionais, Prof. Helena 
Oliveira; a representante do SPO, Psicóloga Marta 
Fernandes; os Diretores de Curso/Turma, Profs. João 
Luís Silva (Turismo), Nuno Fernandes (Multimédia), 
Carlos Batista (Desporto)) e terminando com 
um stakeholder externo e colaborador direto do 
Agrupamento, Senhor Vítor Rodrigues, e um 
ex-aluno do ensino profissional, André Araújo. 
Acompanharam os trabalhos, via online, professores, 
assistentes operacionais e técnicos, representantes dos 

alunos e dos encarregados de educação, para além, 
naturalmente, de representantes de instituições e 
empresas que connosco têm colaborado ao longo dos 
tempos.
A sessão teve início com a intervenção da Dra. 
Armandina Saleiro que fez referência à aposta que tem 
sido feita pelos diferentes agrupamentos do concelho 
de Barcelos na oferta formativa de cursos profissionais 
reiterando a emergência de todos se adaptarem às 
exigências da sua certificação no alinhamento com o 
Quadro EQAVET. Terminou sublinhando o trabalho 
desenvolvido pelo Agrupamento de Escolas de Vale 
D’Este, desde 2012 – ano do lançamento do ensino 
secundário –, trabalho que tem permitido aos alunos, 
ao longo dos anos, resultados de muito bom nível e 

correspondente sucesso seja no mercado de trabalho, 
seja no ensino superior.
Os responsáveis máximos do Agrupamento, Profs. 
Luís Ramos e Miguel Bacelar, nas suas intervenções, 
fizeram uma abordagem à importância do Selo 
de Qualidade EQAVET e ao inerente reforço da 
qualidade da oferta formativa quer para a escola, quer 

para a região que esta serve.
Ulteriormente, o Dr. Vasco Freitas apresentou 
o desenho retrospetivo e diacrónico do processo 
EQAVET no Agrupamento, desde o seu início, 
passando pelas etapas percorridas, até à avaliação 
pelos auditores externos e correspondente certificação, 
obtida em setembro de 2020, enquanto o professor 
Jorge Pimenta, num segundo momento, fez incidir a 
sua intervenção nos desafios que a todos se colocam 
em 2021, tendo lançado um olhar sobre os indicadores 
trabalhados na primeira fase e que carecem de 
aprofundamento, por um lado, e os novos indicadores 
que o Agrupamento se propõe explorar, num 
segundo momento. Daqui resulta a necessidade de 
intervenção ao nível protocolar e formal, mas também 
ao nível pedagógico (com a renovação documental 
e procedimental, a reformulação de práticas, a 
dinamização de projetos, entre outros) e do reforço 
da relação entre o Agrupamento e os stakeholders 
externos, num esforço entretanto iniciado.

A coordenadora dos cursos profissionais fez uma 
sinopse do grau de satisfação dos diferentes stakeholders 

dos Cursos Profissionais do Agrupamento baseada na 
análise de inquéritos aplicados no final do ano letivo 
anterior, tendo feito referência àquilo que os inquiridos 
consideravam ser os pontos fortes e as fragilidades da 
respetiva oferta formativa, ao mesmo tempo que deu 
nota do entretanto realizado internamente no sentido 
de corresponder às sugestões feitas por todos, tendo 
em vista o incremento da qualidade e do grau de 
satisfação dos inquiridos.
Seguiu-se a intervenção da psicóloga Marta 

Fernandes, que fez uma abordagem centrada no 
processo de lançamento dos cursos profissionais, 
do ingresso dos alunos nesta oferta formativa e nas 
respetivas saídas, seja visando o mercado de trabalho, 
seja almejando o ingresso no ensino superior.
Numa fase mais adiantada dos trabalhos, os diretores 
de turma/curso fizeram assentar as suas intervenções 
no retrato dos respetivos cursos dando conta, 
sucessivamente, das taxas de conclusão, do ingresso no 
mercado de trabalho e no ensino superior e do grau 
de satisfação dos alunos com o trabalho ministrado, 
tendo terminado com uma referência ao trabalho que 
vem sendo desenvolvido este ano face ao previsto no 
plano de melhoria e aos objetivos traçados pela equipa 

EQAVET em termos do seu Plano de Ação.
A terminar, seguiu-se o testemunho de um ex-
aluno que recordou a importância do Agrupamento 
na sua afirmação na área do Turismo, tendo-lhe 
proporcionado uma aprendizagem diversificada, 
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aprofundada e carregada 
de experiências formativas 
tanto em Portugal como 
no estrangeiro; acrescentou 
que, ao mesmo tempo, 
conseguiu reunir as 
ferramentas que lhe 
permitiram o ingresso numa 
licenciatura em Turismo. 
A derradeira intervenção 
coube ao Stakeholder Vítor 
Rodrigues que deu nota 
da importância de se estabelecer pontes de contacto entre a empresa e a escola, 

não apenas na formação em 
contexto de trabalho, mas 
também, e sobretudo, no 
que considerou uma linha 
contínua de cooperação 
capaz de levar a empresa à 
escola, mas também de deixar 
a escola ir até à empresa, em 
diferentes momentos do ano.
Em síntese, dos trabalhos 
desta Sessão Pública tem 

de se fazer, forçosamente, um balanço muito positivo, já que permitiram a todos 
os agentes educativos presentes aferir o “Estado da Arte” numa fase decisiva do 

processo EQAVET, ao mesmo tempo que tomar consciência das valências que 
estão a ser trabalhadas na renovação do Selo de Qualidade bem como do papel de 
cada um no processo em curso.

Prof. Jorge Pimenta
Adjunto do Diretor para o Ensino Secundário

PROCESSO EQAVET - DESAFIOS E OPORTUNIDADES
SESSÃO PÚBLICA 2021
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Assumimos sem dificuldade que 
2020 foi um ano atípico e pontuado 
por grandes constrangimentos em 
todos os setores de atividade em 
Portugal e no Mundo. A Educação 
foi um dos que mais impacto sentiu 
dado que a planificação, execução 
e avaliação de todo o processo de 
ensino-aprendizagem, conforme o 
concebíamos, acabou por ter de ser 
reformulado por mais que uma vez. 
Um bom exemplo do que acabo de 
referir foi a migração de um sistema 
de ensino presencial para o de ensino 
a distância que, inevitavelmente, 
condicionou o acesso ao conhecimento, 
à consolidação das aprendizagens e à 
forma como estas foram avaliadas.
Um efeito direto do agora descrito 
foi a suspensão dos exames nacionais 
enquanto parte integrante do processo 
de avaliação dos alunos do ensino 
secundário, nos cursos científico-
humanísticos. Efetivamente, tanto 
no ano passado quanto no que ainda 
decorre, a realização de exames pelos 
alunos passou a ser facultativa e os 
resultados das provas unicamente 
considerado enquanto prova de 
ingresso ao ensino superior. Por outras 
palavras, todos os alunos do 11.º e 12.º 
anos concluíram o ano de escolaridade 
tendo apenas por referência as 
classificações internas devendo 
sujeitar-se a exame se pretendessem 
candidatar-se ao ensino superior.
Já no caso do ensino profissional, esta 

medida acabou por não ter o mesmo 
efeito, uma vez que a avaliação externa 
nunca se fez condição para a conclusão 
do ensino secundário, razão por que os 
alunos que decidiram candidatar-se a 
prova de exame o fizeram, também e 
exclusivamente, para poderem ingressar 
nas universidades portuguesas.
Lançados estes pressupostos, o 
Ranking de Escolas 2020, a existir, 
teria de sofrer uma reformulação por 
duas ordens de razões:
a) Boa parte das escolas 
nacionais não registou um número de 
provas entendido como mínimo para 
poderem ser consideradas em termos 
de ranking;
b) Ao contrário de anos anteriores, 
em que apenas as classificações 
dos alunos dos cursos científico-
humanísticos eram consideradas nos 
rankings, neste ano atípico, todas as 
provas realizadas, qualquer que fosse a 
oferta formativa frequentada, acabaram 
sendo consideradas. Efetivamente, as 
classificações em exame dos alunos 
do ensino profissional integraram o 
ranking, assim alterando as premissas 
e os resultados em diferentes 
agrupamentos de escolas.

Ranking: resultados obtidos pelo 
Agrupamento
Num olhar sobre o contexto do 
Agrupamento de Escolas de Vale 

D’Este, importa referir que, porque 
apenas 56 provas de exame foram 
realizadas, a nossa escola não integrou 
o ranking formalmente. Ainda assim, 
há dados que importa sublinhar com 
o intuito de procurar situar a nossa 
realidade no panorama do país. 
Desde logo, o facto de que a média 
dos exames, no Agrupamento, foi de 
13,81 valores, assim ficando quase dois 
pontos percentuais acima da média de 
2019, que se cifrou em 11,87.
Um outro dado publicado, e que 
se cruza com o anterior, é a média 
esperada para o Agrupamento (ranking 
de superação: resulta da aplicação de 
uma fórmula para a qual convergem 
diferentes variáveis, tais como o meio 
de inserção ou o número de alunos 
beneficiando de ação social escolar); 
neste caso, a média perspetivada para 
2020 era de 12,87, o que significa que 
o resultado real dos nossos alunos 
(13,81) ficou acima deste valor em 
quase um ponto percentual (0,94).
Ainda que, e tal como anteriormente 
referido, o número de provas tenha 
inviabilizado uma colocação formal 
do nosso Agrupamento no ranking, 
foi possível, partindo da média obtida, 
perceber que lugar ocuparia. Neste 
exercício meramente teórico, importa 
dizer que há uma escola com a mesma 
média que o Agrupamento de Vale 
D’Este tendo ficado posicionada 
em 153º num total de 629 escolas, 
tanto públicas como privadas. 

Se deste universo considerarmos 
exclusivamente as escolas públicas, a 
classificação sobe para as cem primeiras 
classificadas (92ª posição).
Um dado verdadeiramente notável 
(que inclusive mereceu notícia de 
destaque no jornal Público, ed. 21 de 
maio de 2021) é o que se prende com 
os resultados do nosso Agrupamento 
no ensino profissional. Na verdade, 
e sob o título de “Barcelos com os 
melhores resultados no profissional”, 
aquela publicação dá conta de que é em 
Viatodos que mais alunos conseguem 
concluir os respetivos cursos em três 
anos, o que equivale a dizer que sem 
retenções.
Em síntese, e mesmo sabendo que 
os rankings não podem servir para 
perceber quem é o melhor e o pior, os 
dados publicitados são seguramente 
úteis para podermos trabalhar e, assim, 
continuar a evoluir. É esse o nosso 
propósito quando diante dos números: 
perceber o caminho que nos trouxe até 
aqui, reafirmar os procedimentos que 
nos ajudaram a melhorar e corrigir 
os que nos impedem de sermos ainda 
melhores com o propósito último de 
oferecermos aos nossos alunos plenas 
condições para o sucesso, seja na escola, 
seja, mais tarde, na vida.

Prof. Jorge Pimenta
Adjunto do Diretor para o Ensino 

Secundário

Porque o foco primeiro do Agrupamento de Escolas de Vale D’Este é a 
qualidade da formação e a satisfação dos seus alunos, temos o prazer de 
anunciar uma parceria comercial celebrada com a empresa DreamShaper 
que pressupõe a cedência aos cursos profissionais, por parte desta, dos 
direitos de utilização de uma ferramenta digital que aponta à promoção, 
desenvolvimento e otimização das aprendizagens em três contextos: 
participação de projetos disciplinares e interdisciplinares, Formação em 
Contexto de Trabalho (FCT), seja em prática real ou simulada, e Prova de 
Aptidão Profissional (PAP).
Trata-se de um acordo celebrado para os próximos dois anos, passível 
de ser prorrogado no tempo, que garantirá o acesso integral de todos 
os alunos e professores à plataforma, às suas metodologias, conteúdos e 
funcionalidades, a cedência de uma versão da ferramenta online dedicada 
exclusivamente à escola, bem como a indispensável formação remota com 
os professores orientadores da escola e o suporte técnico, operacional e 
pedagógico, por parte da equipa da DreamShaper.
Estamos certos de que esta parceria produzirá efeitos muito positivos a curto 
prazo sendo mais um sinal da aposta efetiva por parte do Agrupamento 
numa formação e educação efetivas, distintivas e, sobretudo, capazes de 
ajudar a criar cidadãos e profissionais ativos, responsáveis e altamente 
capacitados. O tempo tem-nos dado razão… até porque o futuro não 
espera por amanhã; começa sempre agora mesmo!

Prof. Jorge Pimenta 

Cursos profissionais: o futuro, hoje!
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Suicídio medicamente assistido
Neste ensaio filosófico 
falar-vos-ei sobre o suicídio 
medicamente assistido e 
tentarei responder à pergunta: 
“O suicídio medicamente 
assistido deveria ser 
legalizado?”
O suicídio medicamente 
assistido é o suicídio 
praticado com a ajuda de 
um médico que, de forma 
intencional, disponibiliza 
ao utente as informações ou 
os meios necessários para 
cometer suicídio, incluindo o 
aconselhamento sobre doses 
letais de fármacos e prescrição 
ou fornecimento desses 
fármacos. 
Este método é muitas vezes 
confundido com a eutanásia. 
No entanto, a eutanásia prevê 
que quem administra o meio 
que provoca a morte é o próprio 
médico. No caso do suicídio 
medicamente assistido, é o 
próprio paciente que auto-
administra o fármaco. 
De qualquer modo, este 
processo é legal em apenas 
alguns países (Países Baixos, 
Bélgica, Luxemburgo, 

Canadá, Suíça e Alemanha). 
Normalmente, para que 
o pedido de suicídio 
medicamente assistido seja 
aceite, é necessário que o 
paciente seja um doente 
terminal, viva em constante 
sofrimento e lhe seja 
reconhecida total e completa 
capacidade para essa tomada 
de decisão. 
Analisando o suicídio 
medicamente assistido, 
chegamos à conclusão que 
este, assim como o direito 
à vida, está para além do 
entendimento, perceção e 
escolha do ser humano. Ou 
seja, assim como não nos 
foi dada nenhuma escolha 
ou opção quando nascemos, 
também não nos deveria 
ser dada nenhuma escolha 
quando morremos. 
Para além da questão 
filosófica, este processo opõe-
se, muitas vezes, à dignidade 
humana, autonomia e vontade 
do indivíduo, entre outros. 
Em contrapartida, existe 
a filosofia utilitarista. Esta 
consiste numa família de 

teorias consequencialistas, 
defendidas por Jeremy 
Bentham e John Stuart Mill, 
que defendem que as ações 
são boas quando tendem a 
promover a felicidade do 
indivíduo, e más quando 
promovem o oposto da 
felicidade. Em termos 
filosóficos, esta teoria pode 
ser resumida pela frase: “Agir 
sempre de forma a produzir 
a maior quantidade de bem-
estar”. Sendo assim, e segundo 
o utilitarismo, o suicídio 
medicamente assistido seria 
uma forma de acabar com 
o sofrimento do paciente, 
libertando-o, assim, da 
infelicidade. Ou seja, o suicídio, 
segundo esta doutrina, é uma 
ação moralmente admissível. 
De acordo com a teoria 
libertária, que defende que o 
indivíduo é dono de si mesmo, 
o suicídio seria, também, uma 
ação justificada pelo facto 
de cada indivíduo ser dono 
de si mesmo, tendo, assim, o 
direito à sua autonomia e à 
capacidade de fazer escolhas 
por si mesmo. 
Antes de apresentar a minha 

tese, gostaria de falar sobre 
um português que passou por 
este mesmo processo na Suíça. 
Luís Marques, de 63 anos e 
paraplégico há mais de 55 
anos, teve de viajar mais de dois 
mil quilómetros para que o 
seu pedido fosse concretizado. 
Há mais de 30 anos que 
Luís tentava obter o direito 
ao suicídio medicamente 
assistido em Portugal, em 
parte porque era paraplégico, 
o que lhe causava uma enorme 
dificuldade de locomoção, e 
também porque vivia num 
constante sofrimento. Logo, 
uma viagem tão longa seria 
obviamente muito dolorosa! 
Em suma, Luís só queria 
o direito a uma morte 
indolor e digna, algo que o 
estado português não lhe 
providenciou. Portanto, 
devido à não legalização desta 
prática, este paciente teve de 
gastar milhares de euros e 
importunar toda a sua família 
para conseguir chegar até à 
Suíça, que é o único país onde 
esta prática está legalizada para 
estrangeiros. Esta é a realidade 
de muitos outros portugueses 

que levam uma vida de dor 
e sofrimento no corredor 
da morte, e muitos deles, ao 
contrário de Luís, não têm os 
recursos nem a capacidade de 
fazer uma viagem tão longa 
para conseguirem partir em 
paz.
Neste ensaio foi discutida 
a legalização do suicídio 
medicamente assistido para 
doentes terminais, que vivem 
em constante sofrimento. 
Sendo assim, e a meu ver, 
o suicídio medicamente 
assistido deveria ser 
legalizado, pois muitas vezes 
estes pacientes têm a vida 
prolongada artificialmente, 
vivem constantemente 
num sofrimento atroz, são 
abandonados pelas suas 
famílias e perdem a sua 
dignidade e autonomia. É 
claro que para isto acontecer, 
a constituição portuguesa teria 
de ser reformada, com especial 
atenção aos direitos humanos, 
mas julgo que, ainda assim, 
vale a pena, pois daria a estes 
pacientes a hipótese de uma 
morte indolor e digna. 

Paulo Oliveira, 11.ºA

Podcasts... Já pensaste em criar 
algum? Bem, para começar precisas 
de saber o seguinte: podcasts há 
muitos! Em todas as formas e 
feitios! E isso é uma excelente 
notícia! Significa que terás muito 
espaço para ser criativo e fazeres 
algo que te entusiasme.
Alguns são longos, como é o caso de 
o Eixo Do Mal, do Jornal Expresso, 
que tem a duração de uma hora ou 
mais. Outros, como o Extremamente 
Desagradável; um podcast da Rádio 
Renascença, que acontece em 
menos de 10 minutos. Alguns 
podcasts, como o Governo Sombra, 
comentam sobre notícias. Este, por 
exemplo, é lançado semanalmente 
e os anfitriões falam sobre notícias 
atuais, relatando e comentando 
os grandes e sufocantes temas da 
atualidade.
Outros podcasts, contam histórias. 
Muitos são engraçados! Alguns 
são apenas conversas. Muitos são 
pedagógicos, pois debruçam-se 
sobre um tópico específico. Por 
exemplo, o Fricção Científica, 
da Antena 3, fala sobre ciência 
e comportamento humano. E 
há, ainda, o Minuto Verde, um 
podcast exclusivamente sobre 
sustentabilidade.

No entanto, caso necessites de 
alguma inspiração aconselho-
te o Conversa Furada! Este é 
desenvolvido pelos alunos José 
Pedro Novais e Guilherme 
Carvalho, do 10.º A, em colaboração 
com a Docente Margarida Ferreira, 
de Português!
Aí são retratadas conversas em 
jeito de stand-up, temas “quentes”, 
coisas que irritam, projetos para o 
futuro, figuras públicas que fazem 
habilidades diversas, soluções 
para os principais problemas 
da humanidade e muitas outras 
experiências para ocupar alguns 
minutos da tua vida.
De que estás à espera? Envia 
sugestões de temas para furada.
conversa@gmail.com e não te 
esqueças: sintoniza-te!

Eu sou a Ana Sofia e tenho 13 anos. 
Vivo com os meus pais e o meu irmão, e 
recentemente com a minha avó. Somos 
uma família acolhedora com a qual me 
sinto muito feliz.
Convivi e vivi momentos muito felizes com 
o meu avô, que partiu para junto do Senhor 
há seis anos. Era ainda muito criança, mas 
lembro-me perfeitamente de tudo o que 
vivi com ele e, felizmente, só me deixou 
boas recordações, que nunca vou esquecer. 
Era meu avô e padrinho, tinha um grande 
coração, estava sempre alegre e bem-
disposto, pronto a ajudar qualquer um.
 Os meus pais, como tinham de trabalhar, 
iam sempre à missa às sete horas da manhã, 
aos domingos. Eu era criança e ainda não ia 
com eles, então a minha mãe embrulhava-
me num cobertor muito quentinho e 
levava-me a casa dos meus avós, que fica 
perto da minha, e eu ficava a dormir com 
o meu avô. Era ele que me levava, a mim 
e ao meu irmão, à escola todos os dias. 
Quando chegava da escola, ia lanchar com 
o meu avô, um lanche que ele preparava, e 
de seguida ia dar comida aos animais. Ao 
fim de semana, o meu avô levava-me ao 
café com ele e dava-me sempre guloseimas.
Uma vez, ele contou-me um sonho que 
tinha tido numa noite: tinha sonhado que 
tinha morrido e tinha-se encontrado com os 
seus pais, que já tinham falecido. Contou-
me que via muita gente a chorar, mas não 

tinha pena de ninguém, só tinha pena de 
mim e do meu irmão e nesse momento 
olhou para mim, pôs a sua mão na minha 
cabeça e disse que quando ele morresse não 
queria que eu chorasse. 
O meu avô nunca teve problemas de saúde 
graves e passado mais ou menos um mês de 
ter tido esse sonho, o meu avô partiu, com 59 
anos de idade. Esta é uma das recordações 
que nunca vou esquecer, e, apesar de ele me 
ter pedido para não o fazer, chorei muito 
com a sua partida.
Também me lembro das últimas palavras 
que eu disse ao meu avô. Foi num dia, ao 
fim da tarde, era o “Dia dos Avós” e eu 
tinha-lhe dito que ia pintar uma pedra 
com o seu nome para lhe oferecer, mas 
fui brincar com o meu irmão e não fiz a 
pintura. À noite, o meu avô perguntou-me 
pela prenda dele e eu disse que não a tinha 
feito, mas assegurei-lhe que no dia seguinte 
a faria e lha entregaria. Nessa noite, o meu 
avô deitou-se por volta das 22:00 horas e 
nunca mais acordou.
O meu avô era muito novo e ainda tinha 
muito para viver e para me ensinar. Hoje 
vivo com estas lembranças e muitas 
saudades dentro de mim, mas sei que um 
dia me vou encontrar com ele.
Todas as crianças deviam ter um avô 
especial… como o meu!

Sofia Rodrigues, 8.ºC 

Uma Memória… AvôConversa Furada - Um Podcast
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One of the advantages of working is that it brings independence. From the moment we start working we gain responsibility. The work environment is really a very 
important point during a worker’s life. However, our self-confidence is a decisive reason for us to follow the path to a successful career. 
Work brings in the immense benefits of growing as people and becoming more and more responsible people. When we enter the world of work, we already know 
many of the benefits it will bring us. So let us be good professionals. 

Inês Costa, Carlos Costa, Mauro Araújo e Mónica Castro, 12.º1

In the future, I would like to be a dance teacher. Being a dance teacher implies 
giving practical and theoretical dance classes, it means having a lot of technique, 
team spirit, creativity and knowing how to plan the classes that we are going to 
teach.
What motivated me in choosing to be a dance teacher is that since I was a little 
girl, I love dancing and learning new dance styles and improving others.
My favourite dance styles are those involving aerobics, step and Zumba.
Physical activities through dance are very important for the health of the body 
and emotional health.
Being a dance teacher implies that any dance style improves motor coordination, 
balance and agility.

Rafaela Costa, 12.º1

The World of Work

I’d like to be a Physiotherapist. The great purpose of Physiotherapy is to offer 
quality of life to people, through prevention and physical rehabilitation. There 
are many techniques that can be used for physical therapy intervention, such as 
exercises, physical agents and the most varied devices. It is known to everyone 
that physical therapy has several advantages such as improving posture, reducing 
pain, preventing possible injuries, helping with proper physical training, among 
others. I chose this job because it is an area that I like and I also enjoy working 
with people and muscles. I find it interesting.

Marco Azevedo, 12.º1

My dream has always been to become a lawyer, or a judge because it was a 
profession that has al-ways caught my attention.
A lawyer is the professional who defends the interests of his clients based on 
the laws of the country. He can represent both individuals and legal entities 
(companies, organizations).
The lawyer’s job begins with a conversation with his client.  The client will expose 
his situation, explain-ing why he is seeking help from a lawyer.  He may be 
feeling harmed in some way and may want to accuse someone or he may be 
accused of an infraction and in need to compose his defence.
I would like to take the course at the Portuguese Catholic University, in Porto. It 
is a nationally and in-ternationally recognized private university. 
I would like to have my own practice, but first I would like to work in a law firm 
to adapt myself to the whole process.
What appeals to me the most is the part related to criminal law and also the one 
on family law.

Márcia Carvalho, 12.º 1

My dream job is to create a company that prepares cars or motorcycles for high 
competition. I like to assemble and dismantle things related to mechanics and I 
like cars and motorcycles.
I would like to be a mechanic not at the pit stop but outside of that, have my own 
company to prepare high competition cars and motorbikes as well.
My company will try to assemble vehicles and also make reviews outside of races.

Francisco Araújo, 12.º 1

What do I want to be in the future? Well, I intend to follow my studies and 
enter the sports university in Porto or Vila Real. But as a dream job I want to be 
a personal trainer.
I would like to be a personal trainer, because I attend the Sports course. However, 
my choice specially based on my great interest in the Sports area. I like doing 
sports and I practise it every day except at the weekend. I’ve practised sports since 
I was a kid, hence my interest in this area. It is something I intend to do for a long 
time and I intend to help people with my choices and be their personal trainer. 
When I finish the 12th grade, I could also take a training or go to a CTESP 
because it would give me more possibilities for the future. What motivates me is 
to be able to teach and supervise training, have in mind the objectives of those 
who’ll hire me and respect the basic principles of training. I like working with 
people and contribute to the health and well-being of all customers. My mission 
is to design a personalized training plan that allows customers to achieve their 
goals and my main role is to advise, motivate and teach the best practices.
From what I see, this profession has become very popular today and has been in 
great demand as doing sports is halfway to being a healthy and a happy person. 
However, I think that everyone should look for a gym or a personal trainer to 
practise sports in their spare time. 
A personal trainer is a professional who has earned a certification that 
demonstrates they have achieved a level of competency for creating and 
delivering safe and effective exercise programs for apparently healthy individuals 
and groups or these with medical clearance to exercise. They motivate clients 
by collaborating to set goals, providing meaningful feedback, and by being a 
reliable source for accountability. A Personal Trainer is a dedicated to closely 
monitor your development, your exercises, knowing your goals and limitations 
and directing a training that suits your profile.
This professional will know your physical needs and limitations like nobody else. 
And he’ll give you tips to improve your quality of life in all aspects.
There are also other areas related to sport such as dance, football, and others that 
are also a good op-tion for the practice of sport.

Andreia Miranda, Catarina Silva, Pedro Amorim, 
Pedro Freitas e Vítor Pereira, 12.º1
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Torre Do Tombo - A Imaterial Identidade Portuguesa
Torre do Tombo… Este é o local mais português de 
Portugal. É aqui que está representada a história e 
a alma de um país tão intemporal como o próprio 
tempo.

O Arquivo da Torre do Tombo, também descrito 
como Arquivo Nacional de Portugal, é um dos mais 
antigos do mundo. A sua mais recuada referência 
remonta ao ano de 1378, quando este era localizado 
numa das torres do Castelo de São Jorge, em Lisboa. 
A instituição aí se manteve até ao fatídico terramoto 
de 1755, tendo a queda do edifício, felizmente para 
todo um povo, sido a responsável pela preservação de 
todos os registos perante o maremoto e subsequente 
incêndio. A partir daí, todos os documentos 
recuperados dos escombros foram armazenados numa 
barraca de madeira construída nos mesmos modos da 
Real Barraca da Ajuda. Aí armazenados, os registos 
portugueses só viriam a conhecer um novo lar anos 
depois, aquando da sua transladação para o Mosteiro 
de São Bento, hoje a Assembleia da República, onde 
permaneceram durante 200 anos. 
Em 1990, a Torre do Tombo conquistou, finalmente, 
instalações próprias e condignas em pleno Campo 
Grande, em Lisboa, onde o acesso e a segurança são as 
principais prioridades. A sua casa atual, que começou 
a ser erigida em 1985 viu o término da sua construção 
em 1998, por parte do arquiteto Arsénio Cordeiro, 
que realçou as particularidades da escrita e da história 
portuguesa a partir de oito gárgulas. Estas advêm 
de anteriores monólitos de 30 toneladas, que, após 
a sua escultura por parte do mestre José Aurélio, se 
transformaram em pedaços de “apenas” 18 toneladas. 
Cada uma dessas grandiosas esculturas representa 
temas diferentes; desde a interação entre Bem e Mal 
ou preservação e esquecimento, até à representação 
de “guerras” e façanhas bem portuguesas nas mais 
diversas áreas. O edifício atual, constituído por dois 
“T” projetados para cair um sobre o outro aquando de 
um eventual terramoto, tem como objetivo proteger 
as seis casas-fortes que albergam documentos 
que remontam ao século IX, bem 
como os seus gigantes 100 Km de 
prateleiras, distinguidos, em 2012, 
pela UNESCO, como monumentos 
de interesse público.
Esta é a casa de uma imensidão de 
documentos que instituições públicas 
e privadas, famílias e pessoas, foram 
fornecendo, sendo, a partir destes 
registos que advém o seu nome - 
Tombo. Tombo, não de queda, mas 
sim de registo e documentação, 
sobretudo, da época régia. Aqui, 
encontra-se, também, o testemunho 
da muita atividade de um arquivo 
que procurou sempre responder aos 
cidadãos e instituições das diferentes 
épocas que percorreu. Aqui, é possível encontrar 
centenas de anos de informação guardada para o 
futuro, conservada para as gerações vindouras. Os 
primeiros documentos começaram por ser referentes 
apenas ao trabalho quotidiano, à inquisição e certidões 
de óbito e nascença. Alguns dos quais, acolhidos 
através de doações e até mesmo da compra por parte 
deste grande acervo, prática que ainda hoje ocorre. 
Desta forma, o acervo da Torre do Tombo cresce 
infindavelmente.
Mas como encontrar a informação que interessa? 

Como chegar aos documentos? Como saber aquilo 
de que preciso? A resposta implica um intenso e 
exaustivo trabalho de tratamento de documentação 
realizado de forma rigorosa, quer no passado quer 
nos nossos dias. Os documentos são identificados, 
analisados e integrados em diversas divisões, ou seja, 
são sujeitos a uma sequência de ações de tratamento 
efetuadas pelo arquivista ou curador. O arquivista tenta 
manter sempre as conexões que ajudam a perceber 
os contextos nos quais os mesmos foram utilizados, 
reunidos ou estão relacionados, respeitando, na 
íntegra, a sua proveniência e ordem originais. Dentro 
de cada conjunto, os documentos estão estruturados 
de uma forma hierárquica, sendo escolhidas palavras 
que melhor captem a essência da informação, sendo 
recolhidos dados como: título, data, dimensão, 
assunto e cota. Posteriormente, insere-se a respetiva 

informação numa base de dados, um procedimento 
semelhante ao seguido pelos guardadores-mor do 
passado. Por fim, os documentos são carimbados e 
cuidadosamente acondicionados em caixas rotuladas 
para serem recuperados, sempre que necessário. 
A pesquisa sobre uma pessoa, por exemplo, pode 
começar no registo de batismo, na paróquia onde 
nasceu, embora possamos, de seguida, a partir dos 
registos do Registo Civil, aceder a eventuais uniões 
de facto e casamentos e, se alguma vez a pessoa tiver 

prestado contas com a Justiça, possamos, até, dar de 
caras com um processo judicial. Caso a pessoa em 
causa tenha estudado ou trabalhado em Portugal, 
conseguir-se-á sempre recuperar dados sobre a 
sua vida estudantil e profissional. Se a mesma for 
proprietária de alguma casa e existir a sua escritura 
nos cartórios notariais, o seu testamento também lá 
estará registado. Se pertenceu ao Clero, é possível, 
ainda, conhecer o percurso da vida eclesiástica. 
Tudo isto facilita a possibilidade de encontrarmos 
apontamentos relativos à genealogia, data e local 

de óbito da população. Esta vasta quantidade de 
instrumentos factuais constitui um gigante puzzle e 
que está acessível a todo um povo.
No antigo Arquivo Régio somos defrontados com 
uma série de documentos, fotografias, pergaminhos 
de papel, tanto eclesiásticos como inquisitoriais, que 
se entrelaçam na história de muitos outros países, 
como é o caso do Tratado de Tordesilhas. Também 
se encontram documentos relativos a instituições 
contemporâneas (como as do período ditatorial), 
nomeadamente no que diz respeito a documentação 
da PIDE, Mocidade Portuguesa e ainda informação 
relativa ao arquivo do Doutor António Oliveira 
Salazar, que nos seus diários anotava as suas funções, 
reuniões e outros acontecimentos atualizados de hora 
a hora perfazendo um conjunto de informação que, 

hoje, é particularmente significativo. Sem desvalorizar 
a grandiosidade de outros registos, salienta-se o facto 
de existirem oitenta e três mil referências à interação 
global portuguesa na época dos Descobrimentos, 
denominada por “Corpo Cronológico”. Este recebeu 
a distinção da UNESCO como Registo da Memória 
do Mundo. Por outro lado, também o documento 
referente à abolição da pena de morte em Portugal foi 
distinguido pela UE com o prémio de 83 mil euros.
Este mesmo arquivo conta já com 59 guardas-mores 
em toda a sua história, sendo o mais recente, Silvestre 
Lacerda, que tem como obrigação, tal como os 
anteriores, dar a conhecer a todos a história, não só de 
Portugal, como também do mundo! O mesmo destaca 
Fernão Lopes como um dos melhores guardas-mores 
e cronistas do reino, visto que foi este o que mais 
bem deixou registada a nossa história, juntando a 
perspetiva de todas as partes, desde o povo ao Rei. 
Manuel da Maia é ainda referido como aquele que 
foi capaz de olhar, classificar, organizar e divulgar os 
documentos.
Esta instituição assenta no princípio de que certos 
documentos, coleções ou fundos pertencem ao 
património comum da humanidade, possuindo um 
valor que transcende as fronteiras entre as épocas e as 
culturas, devendo, por essa razão, ser conservados para 
benefício das gerações presentes e futuras. O registo 
da memória de todo um povo assenta na sua história 
e a história não pode ser esquecida! Serão sempre 
preciosos os testemunhos de outras épocas. 
Aproveitemos a viagem através do nosso registo mais 
preciso, pois nunca se sabe até onde o mesmo nos 
pode levar ou que tesouros iremos descobrir. Afinal, 
amanhã sabemos sempre mais do que sabemos hoje 
e o Arquivo da Torre do Tombo é o melhor exemplo 
disso.

Guilherme Carvalho, 10.ºA
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EPAS Europe Day 2021

This activity took place from April 
8 to May 7 and it was proposed to 

us by our English teacher, Maria Alice 
Faria, and by our French Teacher, 
Maria Guilhermina Vieira. At the 
beginning, we were very nervous 
and anxious, because we had never 
experienced a moment like this, of 

communication with students from 
other European Union countries, 
such as: Hungary, Sweden, Latvia, 
Lithuania, Croatia and Austria. The 
first call on Zoom was dedicated to 
explaining the work and we had the 
opportunity to introduce ourselves. 
After this session, we continued on 
to several groups on Discord divided 
by topics: traditions, food and drinks, 
education, free times, stereotypes, 
sights and natural beauties, national 
symbols, history and future Europe. 
To organize our work, which 
consisted of posters on the themes 
mentioned above, we sent messages 

and made several calls between groups. 
English was the language used to 
communicate with each other and we 
confess that it was a bit complicated: 
we were able to understand the words 
that our colleagues said, but speaking 
in English was the biggest challenge.

This project allowed us to develop 
skills such as the autonomy, the 

ability to socialize with other people, 
make new friends and expand our 
knowledge. The posters were a good 
way to learn more about the culture 
and gastronomy of other countries, 
building “bridges” between us and 
being “united in diversity”. 

This experience was very rewarding 
for us and we are very grateful to 

all the teachers that organized this 
project, which will always remain in 
our memories!

Ana Filipa 8ºC

Todos os anos, no Dia da 
Europa, comemorado a 9 de 

maio, festeja-se a paz e a unidade 
do continente europeu. Esta data 
assinala o aniversário da histórica 
«Declaração Schuman». Num 
discurso proferido em Paris, 
em 1950, Robert Schuman, o 
então Ministro dos Negócios 
Estrangeiros francês, expôs a 
sua visão de uma nova forma de 
cooperação política na Europa, 
que tornaria impensável a 
eclosão de uma guerra entre países 
europeus. Nesta data, na Escola 
Básica e Secundária de Viatodos, o 
dia é celebrado com várias atividades: 
Exposições, jornadas gastronómicas, 
peddy-papper, colóquios, concursos, 
entre outras.

Este ano, devido à situação 
pandémica, professores e alunos 

embaixadores participaram na 
atividade de intercâmbio sugerida 
pela EPAS, que decorreu entre o dia 8 
de abril e 7 de maio.

No início, estávamos bastante 
expectantes, pois foi a primeira 

vez que contactamos com alunos 
de outros países da União Europeia 
(Hungria, Suécia, Letónia, Lituânia, 
Croácia e Áustria). No primeiro 
contacto, realizado através da 
plataforma de trabalho “Zoom”, 
tivemos a oportunidade de nos 
conhecermos e foi-nos facultada 
uma breve explicação do trabalho 
a realizar. Depois desta sessão, 
fomos encaminhados para vários 
grupos no Discord, divididos por 
tópicos: “Traditions”, “Food and 

Drinks”, “Education”, “Free Times”, 
“Stereotypes”, “Sights and Natural 
Beauties”, “National Symbols”, 
”History” e “Future Europe”. Para 
desenvolvermos os nossos trabalhos, 
usamos sempre as redes sociais para 
a troca de ideias e organização dos 
mesmos. 

Comunicar em inglês foi o 
maior desafio, porém, lá fomos 

conseguindo. Esta foi uma das muitas 
competências que desenvolvemos 
com este projeto, para além de 
fortalecermos a nossa autonomia, a 
capacidade de socializar com outras 
pessoas, aprendermos mais sobre a 
cultura e a gastronomia de outros 
países, construindo “pontes” entre nós.

Esta experiência foi muito 
gratificante para nós e 

agradecemos imenso a todos os 
professores organizadores deste 
projeto que irá ficar sempre nas nossas 
memórias!

Ana Filipa, Catarina, Íris e Sílvia,8.ºC

Na passada sexta-feira, 7 de maio, foi 
encerrado um projeto envolvendo 
mais de 100 alunos de 7 países da 
UE: Áustria, Croácia, Hungria, 
Lituânia, Letónia, Portugal e Suécia.
Na conferência de apresentação 
virtual do projeto eTwinning “EPAS 
EUROPE DAY 2021 - United 
In Diversity” e, posteriormente, 
num debate interativo sobre o 
papel dos jovens na construção do 
futuro europeu comum, os alunos 
apresentaram os seus projetos, 
materializados em cartazes relativos 
aos diferentes países participantes, 
retratando as suas tradições, alimentação, educação, tempos livres (ocupações), 
estereótipos, belezas naturais e locais a visitar, símbolos nacionais e o futuro 
europeu pelos olhos dos mais jovens, que foram realizados em colaboração 
com colegas de outros países. Professores e representantes dos escritórios 
do Parlamento Europeu dos 7, também marcaram presença, tendo falado e 
discursado sobre diversos temas.

Entre os convidados, destacam-
se o chefe da Representação da 
Comissão Europeia na Croácia, os 
administradores dos gabinetes do 
Parlamento Europeu da Croácia, 
Hungria, Áustria e Letónia, a 
coordenadora do projeto EPAS, de 
Portugal, e vários representantes do 
Europe Direct.
A reunião, transmitida ao vivo, 
via Facebook, foi moderada 
pela organizadora do projeto 
eTwinning, a Embaixadora Sénior, 
Professora Marina Cvijić.
O projeto, altamente elogiado 

pelos convidados e meios de comunicação, recebeu, ainda, um grande feedback 
positivo por parte dos estudantes de todos os 7 países que referem a vontade de 
participar em projetos semelhantes.

Guilherme Carvalho, 10.ºA

ERASMUS +
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Integradas na comemoração da Semana 
da Saúde, tiveram lugar várias sessões de 
esclarecimento sobre Comportamentos 
Aditivos, orientadas pelas Enfermeiras 
de Saúde Escolar e destinadas aos 
alunos do 9.º ano de escolaridade. 
Nestas sessões foram abordados 
comportamentos aditivos associados 
ao consumo de substâncias, bem como 
adições que não incluem substâncias. 
Entre as substâncias que podem causar 
dependência, foram abordadas as drogas 
ilícitas e drogas lícitas (álcool e tabaco). 
As drogas são experimentadas 
inicialmente por curiosidade, ou 
por incentivo dos amigos ou outros 
conhecidos, causando, inicialmente, 
satisfação, sensação de liberdade e 
prazer. No entanto, ao longo do tempo, 
tornam-se uma obsessão que altera, em 
larga medida, a vida do indivíduo. 

Os toxicodependentes desenvolvem 
comportamentos agressivos, sensação de 
serem perseguidos, perdas de memória, 
depressão profunda, afastamento dos 
familiares e amigos, entre outros. Toda 
a vida da pessoa passa a desenvolver-se 
à volta da aquisição da próxima dose. 
Assim, é importante ter consciência de 
que os primeiros contactos com a droga 
poderão pôr fim a um projeto de vida, 
já que esta “apaga a linha da sua vida”. 
Em relação ao consumo de tabaco, 
nunca é demais frisar os números 
associados a esta dependência, e que 
estão relacionados com: 90% dos 
cancros do pulmão e morte de 5 milhões 
de pessoas por ano (segundo a OMS). 
De salientar, ainda, que 80 a 90% das 
pessoas começam a fumar antes dos 
17 anos e tornam-se dependentes a 
partir daí. Perante estes números, é 
importante percebermos que o tabaco, 
apesar de socialmente aceite, é uma 
droga, causa dependência e morte. 

Outra das substâncias referidas foi o 
álcool, e, tal como sabemos, é consumido 
em excesso pelos jovens. A sua ação no 
cérebro (que se desenvolve até aos 20/25 
anos de idade) afeta a comunicação 
entre neurónios, causando problemas 
no controlo dos comportamentos e das 
emoções, comprometem seriamente 
a capacidade de decisão, leva ao 
aparecimento de comportamentos 
agressivos, perdas de memórias, 
dificuldades de aprendizagem, entre 
outros. 

Associada às dependências, verifica-
se, atualmente, um aumento da 
dependência do jogo, que, por não 
ser uma substância, não é associada 
aos comportamentos aditivos. No 
entanto, a adição do jogo é uma adição 
comportamental, causando inquietação 
ou irritação quando não se joga, e 
um desejo intenso e incontrolável de 
jogar. A longo prazo, causa sofrimento 
psicológico, tornando-se tão grave 
como qualquer outra dependência, 
com impacto severo na saúde mental, 
assim como no funcionamento da 
pessoa a vários níveis: familiar, social e 
profissional. 
Lembra-te que quanto mais informado 
estiveres, melhores opções de vida 
escolherás para ti!

Agradecemos a colaboração de todos!
Equipa do Projeto de Educação para a 

Saúde (PESA) 
Ilda Varela e Ana Paula Malaínho 

Comportamentos Aditivos

Entre os dias doze e dezasseis de 
abril, todas as turmas do 9.º ano 
de escolaridade puderam assistir a 
uma sessão de esclarecimento sobre 
“Violência no Namoro”. Esta atividade 
resultou de uma parceria entre a equipa 
PESA e a Associação SOPRO, com o 
intuito de alertar e sensibilizar para uma 
realidade, infelizmente, muito comum 
entre os jovens e, frequentemente, 
precursora de violência doméstica.

A violência no namoro corresponde 
a um ato de violência, pontual ou 
contínuo, cometido por um dos 
parceiros (ou por ambos) numa relação 
de namoro, com o objetivo de controlar, 
dominar e ter mais poder do que a outra 
pessoa envolvida na relação. Os atos de 
violência podem ser físicos (empurrões, 
pontapés, bofetadas), verbais (insultar, 
difamar, humilhar, gritar), psicológicos 
(partir ou danificar objetos com a 
intenção de causar medo), sexuais 
(forçar à prática de relações sexuais; 
acariciar sem consentimento da outra 
pessoa) e sociais/relacionais (controlar o 
que a outra pessoa faz nos tempos livres 
e ao longo do dia, proibir o contacto 
com familiares e pessoas amigas).
Ser vítima de violência por parte de uma 

pessoa que escolhemos para ser nosso/a 
namorado/a pode ser, por várias razões, 
uma experiência complicada de resolver 
e de ultrapassar. Nem sempre é fácil 
perceber que aquilo que está a acontecer 
é uma forma de violência. Pode ser 
difícil compreender (e acreditar) que 
alguém de quem se gosta seja capaz de 
nos fazer mal e de nos magoar. Tem-
se vergonha de contar o que se está a 
passar e de pedir ajuda, e receia-se que 
ninguém acredite ou que ninguém nos 
consiga ajudar.
Apesar destas dificuldades, existem 
vários caminhos que a vítima 
adolescente/jovem pode tomar 
no sentido de resolver a situação, 
nomeadamente:
• Contar a um adulto da sua 

confiança a situação que está a 
viver. Os adultos só poderão apoiar 
e proteger se souberem o que está a 
acontecer.

• LIGAR para a Associação SOPRO 
(963 667 175 / 933 588 520).  

• LIGAR para a APAV (116 006 – 
linha gratuita). O apoio é gratuito 
e confidencial.

• Denunciar a situação às autoridades.
Desejamos que esta sensibilização te 
mantenha alerta para nunca aceitares 
a Violência no Namoro/Doméstica na 
Sociedade! 

Equipa do Projeto de Educação para a 
Saúde (PESA)

Ilda Varela e Ana Paula Malaínho

Violência no Namoro - um passo 
para a aceitação da violência doméstica?

Falando de Saúde Mental: 
Ansiedade e Stress
No dia 7 de janeiro, pelas 18:30 
horas, decorreu uma sessão de 
esclarecimento sobre “Falando 
de Saúde Mental: Ansiedade e 
Stress”, dirigida a docentes do 
nosso Agrupamento. Esta sessão 
resultou de uma parceria entre o 
UCC de Barcelinhos e o projeto 
PESA. 
Destinou-se a salientar a 
importância da saúde mental 
sempre e, em especial, nestes 
tempos conturbados de pandemia, 
assim como a fornecer ferramentas 
para melhor lidar com o stress 
presente nas nossas vidas. 

A equipa do PESA,
Ana Paula Malainho e Ilda Varela 
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HIGIENE do SONO
Durante a comemoração da Semana da Saúde, foram 
promovidas várias sessões de esclarecimento sobre a 
Higiene do Sono, orientadas pelas Enfermeiras de 
Saúde Escolar, destinadas aos alunos do 7.º ano. 
Os restantes alunos não ficaram esquecidos e, por essa 
razão, foi preparada uma apresentação eletrónica, no 
intuito de os sensibilizar para esta temática. 
O sono é um estado fisiológico em que há repouso 
caracterizado pela suspensão temporária da atividade 
percetivo-sensorial e motora voluntária. A duração 
e a qualidade do sono têm um grande impacto na 
qualidade de vida das pessoas. O cérebro precisa 
de dormir para estar mais concentrado, resolver 
problemas, ser criativo e recordar o que aprendeu. 
Assim, o nosso corpo precisa de dormir para: ter 
energia, produzir a hormona de crescimento, produzir 
hormonas que regulam o apetite e a absorção dos 
alimentos e fortalecer o sistema imunitário.
Existem vários distúrbios do sono que podem 
provocar: cansaço físico e mental, maior risco de 
acidentes, menor rendimento no trabalho, doenças 
cardiovasculares, depressão, hipertensão, doenças 
neurodegenerativas, diabetes e obesidade.
Deixamos aqui alguns conselhos da higiene do sono:
1. Ter um horário regular de sono |O horário de 
levantar e deitar deve ser o mesmo todos os dias;
2. Ter rotina da hora de deitar | Antes de deitar, 

deve haver uma sequência habitual de atitudes para a 
preparação para o sono, tais como: banho, jantar, ida 
para o quarto, leitura, música, calma;
3. Ter ambiente do quarto sossegado e escuro, 
temperatura amena | O quarto deve ser sentido como 
um local agradável;

4. Desligar o equipamento eletrónico uma hora antes 
de dormir e deixá-lo fora do quarto | A luminosidade 
e o ruído de equipamentos eletrónicos atrasam a 
chegada do sono;
5. Não ter fome ao deitar | A sensação de fome pode 
perturbar o momento de adormecer;

6. Evitar alimentos ou bebidas com estimulantes nas 
horas que antecedem o sono | Várias bebidas (café, 
chá, coca-cola, …) e alimentos (chocolate, …) contêm 
cafeína que podem perturbar o sono;
7. Não ingerir líquidos excessivos ao deitar ou durante 
as horas noturnas | A necessidade de ir à casa de banho 
durante a noite pode levar a despertares contínuos;
8. Evitar atividades vigorosas nas 2 horas que 
antecedem a hora de deitar | O exercício físico é 
muito importante, mas as atividades muito enérgicas 
podem atrasar o sono.

Aproveitamos para relembrar que o sono:
Não é uma perda de tempo.
Regra do 8 x 3 (8h de sono, 8h de trabalho e 8h de 
lazer).
Para relaxar, antes de dormir, lê algumas páginas de 
um LIVRO.

Agradecemos a colaboração de todos!
Equipa do Projeto de Educação para a Saúde 

(PESA) 
Ilda Varela e Ana Paula Malaínho 

À semelhança de anos anteriores, a nossa escola come-
morou, entre os dias 12 e 16 de abril, a Semana da Saú-
de, atividade que faz farte do Plano Anual de Ativida-
des e que tem como objetivos sensibilizar a comunida-
de educativa para hábitos/estilos de vida mais saudáveis 
e promover momentos de reflexão sobre os mesmos. 

Estamos conscientes que a mudança de hábitos é um 
processo lento e gradual, que resulta da observação, 

dos exemplos dados pelos outros e pela acumulação 
de conhecimento/informação. É um processo longo, 
que exige esforço por parte do indivíduo, mas que 
conduz a resultados muito bons que se traduzem em 
mais saúde e maior esperança de vida. Infelizmente, 
muitos indivíduos só mudam, quando surge a doença 
e, nesta situação, perde-se, frequentemente, saúde e 
esperança de vida. Assim, para incentivar a mudança e 
para que não se fique, passivamente, à espera da doen-
ça, as palavras de ordem devem ser SENSIBILIZA-
ÇÃO, RESILIÊNCIA E INFORMAÇÃO.
No âmbito desta comemoração, decorreram, ao longo 
desta semana, as seguintes atividades:
os alunos do 7.º ano de escolaridade assistiram a uma 
palestra dirigida 
pelas Enfermeiras 
da Saúde Escolar 
do UCC de Bar-
celinhos, sobre os 
problemas de saú-
de relacionados 
com o Sono - Hi-
giene do Sono;
os alunos do 9.º 
ano de escolari-
dade assistiram 
a uma palestra 
proferida pelas 
Enfermeiras da 
Saúde Escolar do 
UCC de Barce-
linhos, sobre os 
problemas de saúde relacionados Adição de substân-
cias - Comportamentos aditivos;

Estes alunos ainda assistiram a uma sessão dinami-
zada pela Associação SOPRO – “Violência no Na-

moro”.
Programa/Projeto “ACERCA DE TI”, com Distri-
buição de Kits, relativos ao programa educativo so-
bre a adolescência, centrado nas mudanças físicas e 
emocionais, e especificamente desenhado para alunos 
e alunas dos 11 aos 13 anos, nas turmas de 6.º e 7.º 
anos. Este projeto é desenvolvido pelas marcas de hi-
giene íntima da Evax, Tampax e Ausonia.

Agradecemos a colaboração de todos!

Equipa do Projeto de Educação para a Saúde (PESA) 

Ilda Varela e Ana Paula Malaínho 

SEMANA DA SAÚDE
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ENTRE NÓS E OS LIVROS

1. Qual a relação que tiveste com os 
livros na tua infância?
Os livros sempre me acompanharam 
na infância. Cresci rodeada de livros 
e ler era e é um hábito familiar. 
Daí que me oferecessem livros com 
muita frequência, que eu devorava 
rapidamente, e depois aguardava com 
ansiedade a próxima oferta. Sobretudo 
se eram livros de aventuras, como Os 
Cinco ou As Gémeas de Enid Blyton. 

2. Atualmente, e com o rigor que a vida 
pessoal e a vida profissional exigem, 
guardas tempo para te dedicares à 
leitura?
Infelizmente, não dedico à leitura 
o tempo que gostaria. São várias as 
solicitações pessoais e profissionais que 
me roubam a serenidade necessária ao 
prazer de uma boa leitura. No entanto, 
ando sempre com um livro no carro 
para poder usufruir quando surge 
uma oportunidade. Neste momento, 
delicio-me com um livro de um colega 
de profissão e amigo, o Pedro Faria, 
intitulado Cem dias de solidão, escrito 
durante o primeiro confinamento, 
cujas reflexões traduzem muitas das 
nossas angústias, incertezas e situações 
ocorridas então.

3. Em que medida consideras a leitura 
um pilar na construção de ti, enquanto 
pessoa, e enquanto profissional?
A leitura foi fundamental na formação 
da minha personalidade e nas minhas 
opções profissionais. Durante a minha 
adolescência tive o prazer de conhecer 
Júlio Dinis, Camilo Castelo Branco, 
Eça de Queirós, Milan Kundera, 
Guy de Maupassant, entre tantos 
outros. Passava as férias numa aldeia 
do concelho de Vila Verde com os 
meus avós, onde aguardava com muita 
expectativa a chegada da carrinha da 
Gulbenkian, pois era a única forma 
de lá termos acesso à leitura. E nada 
melhor que um ambiente bucólico, 
calmo e idílico para dar asas à minha 
imaginação. As sementes estavam 

lançadas e hoje reconheço que muito 
daquilo que sou, devo-o aos grandes 
mestres do passado.

4. Indica três livros que mais te 
orgulhas de ver incluídos na tua 
biblioteca pessoal. Porquê?
Há três livros que me marcaram 
especialmente e que hoje guardo 
com imenso carinho. São eles Gente 
Feliz com Lágrimas de João de Melo, 
Manhã Submersa de Vergílio Ferreira e 
A Jangada de Pedra de José Saramago. 
Os dois primeiros pela resiliência 
das personagens que, marcadas pelo 
infortúnio, estariam condenadas a 
um futuro pouco risonho, mas nunca 
desistindo conseguiram trilhar o 
caminho desejado, embora às custas de 
muito sofrimento. O livro de Saramago 
pela sua capacidade de análise das 
diversas facetas da vida e pela forma 
irónica como retrata as diferentes 
autoridades e os seus jogos políticos, 
tudo isto num estilo muito próprio.

5. Qual o estilo literário que mais te 
atrai? Porquê?
Atualmente, descobri a minha paixão 
por romances históricos. Tenho um 
fascínio enorme pelo passado, por 
aquilo que fomos e conseguimos, 
como chegámos até aqui. Não 
consigo imaginar o presente sem este 
conhecimento ancestral que nos define 
e faz parte integrante daquilo que 
somos.

6. Tens algum escritor de referência? 
O que mais gostas nele?
Para além dos escritores já referidos, 
estou a descobrir José Luís Peixoto, 
considerado pela crítica nacional e 
internacional um jovem escritor muito 
talentoso. Prova disto são os inúmeros 
prémios já alcançados e, em particular, o 
Prémio Literário José Saramago, ganho 
com apenas 27 anos, que o projetou 
enquanto escritor. Morreste-me e 
Abraço são dois livros da sua vasta obra 
que me seduziram pela escrita intimista 
e autobiográfica.

7. Numa Era pautada pela 
“trivialidade” dos Gadgets, consideras 
que ainda há espaço para os livros?
Não consigo imaginar uma sociedade 
sem livros... Nenhum Gadget substitui, 
para mim, o seu toque, o seu cheiro, a 
possibilidade de sublinhá-los e relê-
los as vezes que forem necessárias em 
qualquer lugar e a qualquer hora, sem 
depender da rede, da net, da bateria. 
Julgo que tudo tem o seu espaço e que 
podemos ser felizes na diversidade.

8. 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?
Na escola, os professores já procuram 
incutir o hábito de manusear e ler livros, 
pois os programas preveem a leitura 
de obras integrais. O que acontece 
muitas vezes é que os currículos são tão 
extensos e a pressão da avaliação externa 
é imensa que nem sempre podemos 
dedicar a estas obras o tempo suficiente 
para que o aluno possa usufruir do 
prazer da sua leitura. Também aqui a 
Biblioteca Escolar é fundamental e, 
este ano letivo, estamos a dinamizar 
nos sétimos anos a Biblioteca de 
Turma, atividade proposta pela nossa 
Biblioteca. Noto que os meus alunos 
estão a ler entusiasticamente e a avaliar 
os livros lidos de forma crítica, o que 
me faz acreditar que o livro continua a 
ser um elemento importantíssimo na 
sua formação enquanto seres capazes 
de ter uma opinião fundamentada.  

9. A leitura obriga a um exercício 
elaborado do pensamento. Achas 
que a escola está a incutir nos nossos 
alunos a qualidade de pensamento, 
reflexão e espírito crítico, através dos 
livros?
Na verdade, a escola faz o que 
pode numa altura em que impera 
a quantidade, muitas vezes, em 
detrimento da qualidade. A leitura 
exige tempo, serenidade, e nem sempre 
as condições são as ideais. Mas posso 
afirmar, pelo conhecimento que tenho 
da nossa realidade, e, em particular, do 
trabalho realizado pelos docentes de 

Português, que cada um à sua maneira 
procura incutir nos alunos a capacidade 
de pensar sobre e através dos livros, e 
na sua impossibilidade, aproveitamos 
pequenos contos ou até excertos para 
fazê-lo.

10. Que livros ou autores 
recomendarias aos nossos jovens 
alunos? Porquê?
Aos nossos jovens alunos continuaria 
a recomendar o intemporal Eça de 
Queirós pelo estilo riquíssimo e pela 
atualidade das suas críticas n’ Os Maias. 
Também aconselho de Alice Vieira a 
leitura de Rosa, Minha Irmã Rosa pela 
temática abordada na sua obra, que nos 
ajuda a compreender muitas situações 
que fazem parte das nossas vivências, 
assim como Este Rei que Eu Escolhi, 
cujos protagonistas vão participar na 
escolha de Mestre de Avis (D. João 
I) que dará início à segunda dinastia. 
E porque não Dentro do Segredo de 
José Luís Peixoto pela experiência 
única de viajar dentro da Coreia do 
Norte, testemunhando o quotidiano da 
sociedade mais fechada do mundo. 

11. Fernando Pessoa escreveu: “O 
melhor tempo que gastamos, é o que 
investimos nas pessoas…”. A seguir 
às pessoas, achas legítimo afirmar que 
o melhor tempo que gastamos é o que 
investimos nos livros?
Ao investirmos nos livros estamos 
simultaneamente a investir nas pessoas. 
Os livros permitem-nos um múltiplo 
olhar sobre diferentes personalidades. 
Por muito ficcionais que sejam as 
personagens, estas constroem-se, a maior 
parte das vezes, a partir da realidade. 
Nos livros obtemos um conhecimento 
precioso do nosso semelhante. O 
livro ajuda-nos a compreender e a 
aceitar as diferenças; ajuda-nos a 
perceber que somos fruto das nossas 
circunstâncias, dos nossos contextos; 
ajuda-nos a não julgar levianamente 
os nossos semelhantes; e ajuda-nos 
essencialmente a questionarmo-nos 
sobre as nossas atitudes, potenciando o 
nosso autoconhecimento.

O Despertar

Entrevista - Helena Aldeia

Helena Cristina Barbosa Aldeia, licenciada em Ensino de Português, Latim e Grego, pela Universidade de Aveiro, é 
professora efetiva neste Agrupamento e leciona a disciplina de Português.
Discreta na sua forma de estar, a professora Helena Aldeia não passa despercebida na escola pela competência com que 
exerce as suas funções. A maturidade e sensibilidade com que observa e analisa o mundo que a rodeia é o seu mais forte 
aliado, na medida em que contribui para a solução de questões do foro profissional, sempre numa perspetiva de melhoria 
de práticas educativas, promotoras de um ensino de qualidade.
A humildade com que exerce as suas funções permite-lhe alicerçar a sua prática pedagógica num trabalho em equipa, em 
que a troca de ideias e experiências fazem toda a diferença, já que trabalha em prol dos seus alunos e será, com certeza, um 
exemplo por eles a seguir. 
O respeito que demonstra pelos outros faz da professora Helena Aldeia uma pessoa singular, já que consegue, não raras 
vezes, abstrair-se de si e ouvir diferentes opiniões de forma construtiva e assumi-las em benefício de todos. 
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ENTRE NÓS E AS PALAVRAS

Castrutor

Detesto que os adultos me perguntem
“O que é que queres ser”?
Detesto que me falem lá do alto
Tão alto
Que mal os consigo ver.

Não paro de trabalhar
Para o meu habitat melhorar
Tenho uma cabana para fazer
Para melhor poder viver
E no final do dia descansar.

Cada ramo
Cuidadosamente tenho de roer
Para a cabana não ceder.

Se pensam que é fácil
Estão muito enganados
Ter que pôr cada pauzinho
Exige muitos cuidados.

Quando a obra acabar
Vou finalmente relaxar
Mas até lá
Tenho muito que trabalhar.

                               Miguel Carriço, 6.º E

Mulher 

Ser mulher é ser guerreira
É ser capaz de amar mais, 
É ser capaz de enfrentar tudo
É entregar-se inteira. 

Ser mulher é sentir e guardar
É cuidar para fazer alguém feliz, 
É trabalhar para sustentar.

A mulher é um ser único 
Faz-nos mais felizes, 
Está atenta e cuida 
É alguém que cria raízes. 

Mariana Silva, 7.º E

MULHER 

A Mulher pensa com o coração 
Age pela emoção 
E vence pelo amor.
A Mulher sente tudo 
Nada esquece
Porque toda ela é coração.

Mulher, és arte e ternura
Em ti tudo é poesia, 
é justiça, é igualdade.
Feliz do homem que, 
Por um dia que seja, 
souber entender 
A alma de uma Mulher!

Alexandre, 7.º E

Força da Natureza

É a Mulher 
A maior força da natureza 
É a Mulher 
Que nos dá esperança
Quando essa força se esgota
E essa esperança desaparece
O seu coração entristece 
E a sua vontade esmorece.

A Mulher é um bem único!
Tão bonita como uma estrela
Tão frágil como uma tulipa
Por vezes é maltratada
E sente-se humilhada.

Houve mulheres que desistiram
Mas só por momentos
Hoje continuam de pé
Cada lágrima que elas soltaram
Foi um sorriso que ganharam.

As Mulheres são fortes 
São as nossas guerreiras
São a nossa criação,
Delas nos orgulhamos
Com todo o coração.

                        Mara Cardoso, 7.º E 

Pai…

Ser pai é ser o pilar da criação
É inibir as tristezas
É partilhar alegrias.
Dia do pai é hoje 
É amanhã
É todos os dias.

Ser pai é mais do que ter um filho
É educar, é cuidar, é amar.
E quando tudo perde o brilho 
É ele quem eu posso chamar.

Eva Rocha, 7.º D

Meu Pai

Ter um pai é ter um amigo
Ter um pai é receber amor 
Tenho muito orgulho no meu pai
Perdê-lo seria uma grande dor 

Tenho pai para brincar 
Tenho pai para me ralhar 
Apesar de um ou outro castigo 
Ele é o meu melhor amigo

Para finalizar
Quero afirmar 
Que para sempre 
O meu pai vou amar.

Simão, 7.º D

Ser poeta não é pouco

Dia Do Pai

Pai é aquele que nos dá amor
É um herói sem capa… sem máscara,
É o nosso grande defensor
Contra qualquer agressor.

O meu pai chama-se António
Nada tem de Demónio,
Ele é um grande guerreiro,
Eu sou como ele
Um destemido aventureiro.

                                  Sérgio, 7.º D
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ESCOLA EM MOVIMENTO

As the teacher told us to do a speech on 
Steve Jobs’ quotes, when I was looking 
for them on the internet, I found two 
that were really interesting to me. 
The first one is “Have the courage to 
follow your heart and intuition. They 
somehow know what you truly want to 
become.”.  As he said, our heart knows 
what we want to be even if apparently 
it seems that a lot of us don’t know 
what to do when we grow up, deep in 
our hearts we do know. We just haven’t 
realised it yet or we are simply afraid 
of going after something without even 
know it.
The second quote is “Remembering 
that you are going to die is the best way 
I know to avoid the trap of thinking 
you have something to lose. You are 
already naked. There is no reason not to 
follow your heart.”. These days, a lot of 
people are afraid of doing something 
they really want to do because they are 
afraid of not being able to it or losing 
something as he said, but that fear 
is the worst thing a person can have. 

They are not doing something they 
want because of that and probably 
these people will regret it for the rest 
of their lives. 
What I really like about this quote 
is the way he said those words as if 
you don’t have to think about what 
is going to happen after doing what 
you want. You have a chance to do 
it so don’t think too much about the 
consequences you can probably have 
later. I mean, we are all going to die 
someday! If you don’t do it now, you 
won’t have another chance to. 
I would like to bring an example. In 
the movies we always have a hero and a 
villain. The hero always has something 
to lose so he needs to control himself 
not to lose it. Meanwhile, the villain 
has nothing to lose so he does whatever 
he wants, no matter what.
Concluding, we need to live like today 
is our last day on Earth enjoying every 
moment and not forgetting to follow 
our heart in the way.

Diana Araújo, 11.º A

“Sometimes when you innovate, 
you make mistakes. It is best to 
admit them quickly, and get on with 
improving your other innovations.” - 
Steve Jobs
This Steve Jobs’ quote is very inspiring 
to me. Nowadays, the majority of 
people tend to give up when they try 
something new and it goes wrong. 
In our lives, many things will go 
wrong, especially if it is our first time 
doing it. We should not focus on the 
negative side of things, because even 
the very best on some field make a 

few mistakes here and there and I’m 
absolutely sure they made a lot of them 
at the beginning of their careers. We 
should instead, view our mistakes as 
something positive. After all, what is 
the best way to learn than through 
our mistakes? We should keep going 
no matter what happens on the way. 
We should not quit. We should follow 
what we want and never give up, 
because one time we’ll make it happen, 
one time it will go well, one time we 
will accomplish it... 

Sérgio Carvalho, 11.º A

Future Plans
Today I’m going to talk about my 
future plans.
At this point I still don’t know what I 
want to be or what I want to get, but 
one thing is for sure, I want to go to 
college to have a wider list and be able 
to choose later a job that has a good 
income and that I also enjoy.
After finishing my studies at the 
university, I immediately want to try to 
get a job. If, at first, it isn’t related to my 
area, I won’t mind as I want to get a job 
to buy my things with my money, for 
example a car. During that period, I’ll 
also try to get a job that involves my 
area. After getting the job I want, I’ll 
start putting money aside to have my 
own house.

Rodrigo Machado, 11.º A

When I think about my future, I 
imagine the perfect life, the perfect 
family, a dream house, a dream car and 
the perfect career. That’s what I hope 
someday my life will be like. However, 
I know that there is no such thing as 
the perfect life or perfect family, I am 
aware that throughout my life there 
will be many ups and downs, but that’s 
okay because that’s how life is.
Right now, I don’t really have a plan 
for my future, I have an idea of what 
I want to do at the university, which 
is something related to the health area, 
once that’s what I like. Since I was a 
child, I’ve dreamt of being a doctor, 
and honestly, I still have that dream, 
because what can be more rewarding 
than saving lives? I would love to be 
a doctor, but unfortunately, it’s out of 
my reach since I have no grades for it. 
But it doesn’t matter as I can follow 
something related to it and as long as it 
has the same purpose, I’m fine with it.
So, at the moment, I’m just focused 
on the exams and I’m not worried 
about making plans for the future for 
whatever comes, will come and I just 
have to be ready for it.  

Lara Ferreira, 11.ºA

Hi everyone, I’m Pedro and today I 
will talk about my future plans: what I 
want to be and my life projects. When 
we talk about future plans people think 
about the best cars, best house, best 
family but my future plans are a little 
kind of different.
One of my life projects and future 
plans is going to university. There I 
will be able to build a better future and 
meet many people who have the same 
passion as me. Naturally, I’ll have to 
study hard and for real which isn’t my 
strong point but I’ll have to get used 
to it. 
 It is also in my plans to have a 
profession I really enjoy but I still don’t 
have an idea of what I want to be.
My main project will be to take care 
of the family as much as possible and 
help my parents for all the things 
they’ve done and purchased for me all 
these years.

Pedro Ferreira, 11.º A

Hello everyone! As you all know, my 
name is Ana and I am 17 years old. 
Today I am going to talk about my 
education path and my future plans.
When I was young, I was very 
observant and creative. I loved 
drawing and painting, so I wanted to 
be an illustrator. Besides that, I was a 
determined girl. I always did my best 
at school, so I was a good student. 
The years passed and I continued 
to have good grades. However, I no 
longer wanted to be an illustrator. At 
that time, my idea was to be a maths 
teacher. I liked mathematics because, 
firstly, I was good at it and, secondly, I 
found the subject very interesting. 
Right now, I am not sure what I want 
to be in the future but I know I want to 
work with something related to maths 
or physics. Regardless of what I choose 
to be in the future, I want to make 
little Ana proud of me and whom I 
will become. 
I think we shouldn’t be afraid of the 
future. We simply have to do our best 
and follow our heart.

Ana Sá Oliveira, 11.ºA

Giving a speech

Nowadays many people prefer not 
to take risks and play it safe when it 
comes to goals, but in my opinion, 
risks are something necessary to reach 
our goals, since they make us grow and 
as we grow, we will be getting closer to 
the person we idealized to be.
People do not take risks because they 
are afraid of making mistakes and end 
up considering mistakes as something 
shameful. In fact, mistakes are essential 
to understand where we went wrong, 
how we are going to correct them 
and finally how we are going to move 
forward after the learning.
We must understand that it is not 

because we are not taking risks that 
everything will be alright. When we 
take a risk, it does not mean that we 
will have a positive result, but at least 
we are pleased to have tried. We may 
be lucky that everything works out, but 
we can also be unlucky enough not to 
work, and it is not because it did not 
work that we made the wrong choice. 
Only by making mistakes do we end 
up knowing our limits.
In conclusion, everyone should take 
risks, as they are a fundamental process 
in human development.

Inês Martins, 11.º A

Climate Change 
Hello, today I will talk about an 
important topic: Climate Change 
What is climate change? Climate 
change refers to the change of the 
climate on a global scale that affects 
the balance of systems and ecosystems 
for a long time. These variations can be 
changes in temperature and weather.
Climate change can happen naturally 
and anthropically. The natural causes 
are solar incidence (the sun rays 
change the temperature of the planet), 
Earth’s orbit (the planet’s orbit 
causes the change of the amount of 
solar incidence that the planet will 
receive from the sun) and volcanism 
(when volcanic eruptions happen, the 
temperature of the region changes).
Anthropic causes are the use of fossil 
fuels (they emit greenhouse gases into 
the atmosphere), deforestation and 
pollution of terrain and water resources 
that change the environmental balance.
The climate change has serious 
consequences like the melting of the 
ice and the rising of the sea levels, 

decrease of water quality, reduction 
of drinkable water, hot temperatures, 
forest fires, droughts, exaggerated 
rain, floods, deaths due to the hot 
temperature, diseases, damage to 
objects and risks to wildlife (they can’t 
adapt to the new conditions and they 
will die) and the increase of greenhouse 
effect and consequently increase of 
global warming.
We can avoid climate change by 
using renewable energies. By using 
renewable energies, we are avoiding or 
even stopping using fossil fuels, which 
pollute the atmosphere and increase 
global warming. Using public transport 
or walking helps to reduce pollution. 
Encouraging an efficient use of natural 
resources will help to conserve Nature 
and the most important thing is 
recycling.
Knowing and solving the climate 
change gives the humanity more years 
to live, and more years to innocent lives 
as those of the animals that share the 
planet with us. 

André Campos, 11.º A
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Somos uma Escola Azul
No seguimento da notícia publicada na última edição 
d’O Despertar, relativa ao programa educativo do 
Ministério do Mar – Escola Azul, é com enorme 
contentamento e orgulho que vimos a nossa escola 
ser galardoada com o título “Escola Azul”. Por 
essa razão, foi-nos atribuída a respetiva Bandeira 
Azul, juntamente com as medalhas para os alunos 
embaixadores desta iniciativa na nossa escola. 

Sendo, então, titulares de tão honrosa distinção, 
as professoras responsáveis pelo projeto quiseram 
dignificar e partilhar com a comunidade educativa 
esta atribuição.  Para tal, promoveram a atividade 
“Hastear da Bandeira”, tornando-a num momento 
solene, mas também vivo, dinâmico, alegre e ritmado. 
Esta decorreu no passado dia 30 de abril, pelas quinze 
horas, e contou com a colaboração da professora Célia 
Queirós, que se ocupou da coreografia da música 
“Jerusalema”, de Master KG. Alunos, professores e 
assistentes operacionais dançaram ao som da música 
seguindo as indicações da professora Célia. Alguns 
alunos elevaram letras que formaram a frase “Salvem 
o Oceano” e, por fim, os nossos embaixadores, 
Daniela Machado e Guilherme Carvalho, hastearam 
a bandeira. O registo fotográfico e em vídeo contou 
com a colaboração do professor Jorge Reis e a posterior 
edição ficou a cargo das professoras coordenadoras 
da iniciativa, Ângela Viegas e Fátima Amaral de 
Oliveira e do aluno do 10.º ano do curso Profissional 
de Multimédia, Simão Dias.

Finda esta iniciativa, iniciou-se a preparação do “Dia 
da Escola Azul”, que teve lugar a 19 de maio. Para 
assinalar esta data, pediu-se aos alunos que enviassem, 
em nome do Oceano, cartas a empresas várias de 
modo a sensibilizá-las e motivá-las para uma maior 
responsabilidade, participação e contribuição para 
a sustentabilidade do Oceano. Entretanto, a 24 do 
mesmo mês, inauguramos a exposição “Escola Azul” 
com trabalhos dos alunos de 6.º E e das diferentes 
turmas do 7.º ano. A sua montagem teve a colaboração 
de um grupo de alunos do 10.º A, sob a orientação 
da professora Ana Paula Serra, colaboradora deste 
projeto. O ato oficial contou, ainda, com a declamação 
do poema, elaborado na aula de Inglês pelos alunos 
do 9.º D, “Ode to the Sea”, por Fabiana Ferreira, 
da mesma turma, acompanhada ao violoncelo por 
Sara Ferreira, do 10.º A, numa melodia composta 
pela própria especificamente para o efeito. O registo 
fotográfico ficou a cargo dos alunos do Curso 
Profissional de Multimédia.

Também foi elaborado pelos alunos dos 7.º B, C, D 
e E um mural digital denominado “Como Salvar os 
Oceanos”, desenvolvido na disciplina de Cidadania 
e Desenvolvimento, no âmbito do tema “Educação 
Ambiental”, a cargo da professora Ana Patrícia Costa. 

Em preparação, temos também um questionário 
online subordinado ao tema “Comportamento 
Sustentável”, dirigido a alunos e Encarregados de 
Educação e um mega recipiente/contentor de plástico 
em forma de peixe cuja execução está a cargo do 

Assistente Operacional, Sr. Costa, e que contou com 
o apoio da Câmara Municipal de Barcelos. Em fase 
de conclusão, temos um conto redigido a duas mãos 
que é como quem diz “a duas turmas” – 9.º D e 10.º A, 
escrito em inglês, estando para breve a sua publicação 
em livro.
Parabéns equipa Escola Azul! Let’s Go Blue!

 As profs. Fátima Amaral Oliveira e Ângela Viegas
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Palestra “O Uso Sustentável da Água”
No âmbito do Projeto Educativo “O Uso Sustentável da Água”, promovido 
pelas Águas de Barcelos, foram realizadas, na disciplina de Cidadania e 
Desenvolvimento, três palestras em videoconferência sobre este tema, através da 
plataforma Microsoft Teams. Estas ocorreram nos dias 28/29 de abril e 4 de maio 
de 2021 e foram dirigidas a várias turmas do 
5.º e 7.º anos em simultâneo.  
A palestra teve início com apresentação de um 
PowerPoint que projetou várias imagens sobre 
o ciclo urbano da água. No entanto, importa 
sublinhar que nas aulas anteriores os alunos 
tinham respondido ao inquérito “online” sobre 
a utilização deste bem escasso. Durante as 
aulas, também tinham sido abordados alguns 
conceitos e comportamentos relativamente ao 
seu uso.   
Assim, os alunos ficaram bem cientes que, além 
do abastecimento em quantidade, é requisito 
essencial que a água seja saudável, uma vez 
que também pode ser o veículo mais comum 
na transmissão de doenças. O crescimento da 
população é um dos fatores responsáveis pela 
poluição da água, e o excesso de utilização 
dos nossos recursos hídricos coloca em risco o 

abastecimento de água nas localidades, em quantidade e em qualidade. 
Devido à poluição crescente da água, tornou-se necessário tratar a água em 
Estações de Tratamento de Água (ETA) para garantir a sua boa qualidade. 
Portanto, os alunos perceberam que a água da rede pública é tratada na ETA e 

analisada durante todo o seu percurso, e ainda 
que são controlados muitos parâmetros de 
qualidade em cada zona de abastecimento até 
chegar às nossas casas. 
Os alunos ainda foram sensibilizados para 
a necessidade de fechar sempre a torneira 
quando a água não estiver a ser utilizada e 
que é preferível tomar duches mais curtos e 
combater o desperdício de energia. 
No final da Palestra, o Engenheiro Diogo 
Navarro lançou um desafio aos alunos do 
2.º e 3.º ciclos, que consiste num Concurso 
Facultativo de vídeo, no qual podem participar 
equipas de 4 a 5 elementos e que os motivou, 
ainda mais, para a sensibilização do uso 
responsável da Água.

Ariana Azevedo 7.º E

Projetos de Leitura
Todos os Jardins de Infância e quase todas as es-
colas do 1.º ciclo do Agrupamento de Escolas de 
Vale D’Este –  Cambeses, Carreira (Padrão), Carrei-
ra (Reimonde), Chavão, Chorente, Fonte Coberta, 
Negreiros, Rio Covo, Silveiros e Viatodos – estão 
a implementar os projetos Leitura em Vai e Vem 
(para o Pré-escolar) e 
Já Sei Ler (para o 1.º 
ciclo), inseridos no pro-
grama LEITURA EM 
FAMÍLIA do PNL. 
Após candidatura, estes 
projetos foram contem-
plados com uma verba 
para aquisição de novo 
fundo documental, bem 
como com as mochilas 
para suporte da leitura 
domiciliária. Estas ini-
ciativas disponibilizam, 
também, em formato 
digital, um conjunto de 
materiais de apoio à sua 
implementação.
Estes projetos, iniciados 
em 2007, e agora relan-
çados pelo Plano Na-
cional de Leitura 2027, 
pretendem consolidar e 
enriquecer práticas de 
leitura regular na Edu-
cação Pré-Escolar e no 
1.º Ciclo do Ensino 
Básico, convidando Pro-
fessores/Educadores e 
famílias a ler diariamen-
te 10 minutos com as 
crianças. 

A evidência científica tem sublinhado o papel ex-
tremamente importante das famílias na educação, 
com incidência relevante em atividades facilitado-
ras da leitura e na criação de momentos de leitura a 
par. Está provado que quanto mais cedo os livros e 
a leitura em voz alta entrarem na vida das crianças, 

melhor. A leitura é uma das capacidades mais im-
portantes do ser humano e uma das principais con-
dições para aprender. Neste contexto, a escola e a 
família têm uma responsabilidade acrescida sobre a 
forma como, em conjunto, podem potenciar a aqui-
sição da competência leitora e fazer de cada criança 

um leitor para a vida e um 
cidadão bem-sucedido. 
Os insucessos da vida po-
derão estar intimamente 
ligados aos insucessos na 
leitura.
Estas escolas, em articu-
lação com as famílias e 
em parceria com as Bi-
bliotecas Escolares deste 
Agrupamento, propõem-
-se desenvolver - com 
empenho e entusiasmo - 
estes projetos, continuan-
do a incentivar o contacto 
com os livros e o envol-
vimento das famílias na 
promoção e descoberta 
do prazer de ler em crian-
ças tão pequenas, pois 
“De pequenino se torce o 
pepino”!

Profª. Maria Glória Braga



23espertarespertar

A VOZ DOS MAIS PEQUENOS / RIO COVO - STA. EULÁLIA

As crianças da EB de Rio Covo S.ta Eulália 
comemoraram o dia da mãe com a elaboração 

de alguns trabalhos: 
decoração de vasos 
de barro com motivos 
alusivos à temática. Nos 
vasos foram colocados 
“a m o r e s - p e r f e i t o s ” , 
disponibilizados pelo 
Gabinete do Ambiente 
da CM de Barcelos; ilustração de um postal com a 
escrita de adjetivos de elogio à mãe. Ao entregar os 
respetivos postais, as crianças cantaram uma canção 
e realizaram um jogo.

Dia da Mãe

Primavera/Dia Internacional da Floresta
Este ano letivo, o início da primavera coincidiu 
com o regresso dos alunos à escola após 
confinamento. Neste sentido, a alegria 
das crianças foi a dobrar por poderem ver 
os seus amigos, partilhar experiências e 
realizar atividades de forma presencial. 
A primavera é a estação do ano que se 
caracteriza pelo desabrochar das plantas, 
que “pintam” a natureza de um colorido 
que transmite paz e alegria às crianças. Foi com 

este colorido de alegria e 
multiplicidade de cores que 
ficou a escola de Rio Covo 
Sta. Eulália, quer no jardim 
exterior, com a natureza a 
cumprir o seu papel, quer 
no jardim interior, com a 
elaboração de coloridas 

flores de papel a enfeitar todo o espaço escolar. 
Neste início de primavera 
comemoramos também o Dia 
Internacional da Floresta, para 
sensibilizar as crianças para a 
necessidade de maior proteção 
da natureza, nomeadamente da 
floresta autóctone. Conforme tem 
sido habitual, a Câmara Municipal 

de Barcelos colaborou na comemoração deste 
dia e, numa atitude de que “Quem planta 
uma floresta, planta uma festa”, ofereceu um 
azevinho para ser plantado no recreio da escola. 
Assim se consciencializaram as crianças para a 
proteção de plantas em risco de extinção.
Foi em ambiente de festa, que deixamos a nossa 
marca na paisagem para que continuemos 
festejar muitas mais primaveras.

Semana Concelhia da Leitura
A Escola Básica de Rio Covo Sta. 
Eulália comemorou a “Semana 
Concelhia da Leitura” com um 
conjunto de atividades realizadas na 
modalidade de “Ensino a Distância 
(E@D)”, por consequência do 
encerramento das escolas, devido 
à pandemia provocada pela 
COVID-19.
Apesar desta circunstância, os 
objetivos mantiveram-se centrados 
no desenvolvimento da expressão 
oral das crianças, da sua consciência 

f o n o l ó g i c a 
e do prazer 
da leitura. 
P o r t a n t o , 
ao longo de 
uma semana, 

proporcionou-se um programa 
diversificado, que incluiu declamação 
de poesia, leitura de histórias, jogos 
e, ainda, um “encontro online” com 
a escritora Luísa Ducla Soares 
e Daniel Completo. Foi com 
muito entusiasmo que os alunos 
e Encarregados de Educação 
assistiram a esta sessão de leitura 
musicada, animada e cativante, e as 
crianças puderam ver respondidas 
questões previamente colocadas à 
escritora. Os alunos elogiaram a 
escritora pela forma como comunica 
com as crianças, tendo referido que: 
“Tudo o que diz é com amor, em cada 
palavra, cada gesto e cada olhar”; 
“É meiga, gosta de brincar com as 
palavras, é bem disposta e tem uma 
mente jovem e fresca como uma 
manhã de primavera”; “Adoramos!!!”.

Semana dos afetos
Ao longo dos anos, a EB de 
Rio Covo Sta. Eulália tem 
dinamizado e participado num 
conjunto de atividades indutoras 
de sucesso escolar nas crianças. 
Foi o que voltou a acontecer 
com a comemoração do dia 
dos namorados/ amigos, que se 
estendeu durante a “Semana dos 
Afetos”.
Neste período realizaram-se 
diversas atividades de expressões 
artísticas e de desenvolvimento 
da oralidade, com o objetivo 
principal de facilitar a gestão 
das emoções nas crianças. Como 
esta semana decorreu durante 
o E@D, também foi possível 
fortalecer os laços de afetividade 
entre os elementos do agregado 
familiar das crianças e entre elas 

e os seus colegas que, à distância, 
estavam a sentir os mesmos 
constrangimentos. 
Nesta semana foi apresentada a 
história “O monstro das cores” 
em suporte digital e em suporte 
de papel. Também foram 
elaborados fantoches para a 
dramatização da história, que 
foi, posteriormente, apresentada 
através de videoconferência e 
ainda foram confecionados doces, 
elaborados cartazes e postais, que 
os alunos 
e n v i a r a m 
uns aos 
outros com 
mensagens 
de amizade. 

25 de Abril - Dia da Lliberdade
O 25 de abril é um dia histórico para os portugueses, pois representa a transição 
para a democracia com a restituição da liberdade ao povo, a vários níveis. Por 
este motivo, é importante realçar a data, principalmente para as gerações que não 
viveram a experiência da ditadura. 
A data foi celebrada na escola de Rio Covo Sta. Eulália, onde foram trazidas 
à memória as canções que marcaram a revolução dos 
cravos, ocorrida no dia 25 de abril de 1974, através de um 
encontro online com o escritor José Fanha e o compositor 
Daniel Completo. Estes deram destaque ao cantautor 
José Afonso, numa apresentação intitulada: “Ailé! Ailé! 
Zeca contado e cantado”.
Foi com entusiasmo que os alunos do JI e 1.º Ciclo 
da escola participaram nesta atividade, tendo também 
elaborado cravos e produzido textos alusivos à temática.

“O Robô responde”
Através de um jogo de tabuleiro, com recurso a robôs, 
foram abordados os direitos das crianças. Esta atividade 
foi dirigida aos alunos do 3.º e 4.º anos de escolaridade. 
De um modo mais concreto, salienta-se que foi 
efetuado um exercício que consistiu na utilização de 
robôs e tapetes por onde estes se deslocavam e por 
onde iam seguindo as coordenadas que lhes tinham 
sido inseridas previamente. As crianças tomaram, deste 
modo, consciência dos seus direitos (de forma lúdica), 
e compreenderam a importância 
que os robôs assumem no dia a 
dia da sociedade atual. As crianças 
tiveram oportunidade de viver 
uma experiência inesquecível!

“SEREI O QUE ME DERES...QUE SEJAM LIVROS.”
As crianças da EB de Rio Covo Sta. Eulália 
participaram, com muito entusiasmo e empenho, 
nas atividades propostas pela Biblioteca 
Municipal de Barcelos ligadas à temática da 
“Prevenção dos maus-tratos Infantis”, no 

âmbito do programa “Serei o que me deres...
que sejam livros”. Nas três turmas da escola 
foram realizados debates, contadas histórias, 
e houve uma sessão de cinema com filminhos 
sobre os direitos das crianças. A mensagem 

foi transmitida às crianças, que a passaram aos 
pais por diversas vias, através da explicação do 
significado do uso de uma pulseira azul, que 
todas as crianças exibiram com orgulho, pelo 
menos durante o mês de abril.
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No dia 6 de janeiro, Dia de 
Reis, fomos bater às portas. 
Não pelas ruas da aldeia, como 
de costume, mas às portas das 
salas dos amigos da escola.
De coroas na cabeça, instru-
mentos na mão, entoamos 
canções em honra de Baltazar, 
Belchior e Gaspar, os reis que 
seguiram a estrela até Jesus.
E a tradição não foi esquecida. 

Dia de Reis Visita virtual ao Zoo de Lisboa
Durante o E@D, no dia 3 de março, 
fomos ao Jardim Zoológico de 
Lisboa…claro que virtualmente! 
Conhecemos alguns dos animais que lá 
vivem e algumas das suas características. 
Aprendemos, por exemplo, que o coala 
passa a maior parte do tempo a dormir. 
E, de facto, não acordou enquanto 
o filmavam. Vimos as suricatas, que 
escavavam buracos no solo, fazendo 
túneis onde iriam passar a noite. 
Foi uma viagem virtual muito 
enriquecedora! 

Agora, só esperamos mesmo poder 
visitar, um dia, o Jardim Zoológico!

Durante o E@D festejamos o Carnaval. Foi muito diferente do habitual, mas 
vivido com o mesmo espírito alegre e divertido de sempre.

Carnaval online

A Câmara Municipal ofereceu-
nos árvores autóctones, que 
plantámos no jardim da escola 
para comemorarmos o DIA 
INTERNACIONAL DA 
FLORESTA. Esta iniciativa veio 
reforçar a enorme importância 

que as árvores têm na vida de todos nós, 
enquanto fonte de oxigénio, imprescindível 
à vida dos seres vivos, bem como a sombra 
e o papel.

Dia Internacional da Floresta:
21 de março

Atividades da Biblioteca Municipal de Barcelos em virtude do Mês de Prevenção dos Maus Tratos a Crianças, arrolado no tema 
«Serei o que me deres…que sejam livros»

«Serei o que me deres…que sejam livros»

Durante o mês de abril, participa-
mos em várias atividades, desde 
o Lançamento do livro 
“Uma Caneca Má-
gica: conto 
redondo”; o 
Encontro com 
José Fanha e Da-
niel Completo, na 
apresentação do li-
vro «Ailé! Ailé! Zeca 
contado e cantado»; 
“A Cruzada das Crian-
ças”, um ateliê baseado 
no livro do autor Afonso 
Cruz; Jogo de tabuleiro “O 
ROBÔT RESPONDE”, 
um ateliê que, através da ro-
bótica, aborda a temática dos 
direitos da criança e assistimos 
à leitura encenada da história 
“A Menina do Mar”, pela VIA3, 
Companhia de Teatro.
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A VOZ DOS MAIS PEQUENOS / JI CHAVÃO

No jardim de Infância de Chavão fizeram-se plantações de feijão e tomates. 
Todos os dias as crianças cuidam destas plantas, que regam carinhosamente com 
o regador.

Cultura biológica no JI de Chavão Projeto “Leitura Vai e Vem”

Depois de entregues no Jardim de Infância de Chavão, os livros do projeto, 
relançado agora pelo PNL 2027, começaram a circular pelas casas dos nossos 
alunos. 
Acompanhados pela educadora, as crianças também puderam ver os livros na 
sala de atividades e explorar noções matemáticas, linguagem oral, emoções, entre 
outras.

Postal de Afonso Campinho 
para o dia da mãe
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O Concurso Nacional de Leitura é um projeto de 
âmbito nacional que se desenrola em várias fases. 
Na nossa escola, a primeira fase envolveu a 
participação de cerca de 80 alunos que leram durante 
a interrupção do Natal as obras a concurso para o 
seu ciclo de escolaridade. E, no dia 13 de janeiro, 
puseram à prova os seus conhecimentos sobre a obra 
lida. 
As grandes vencedoras desta fase foram Leonor 
Pereira Esteves (6.º A), Maria Luísa Cunha Silva 
(6.º C), Filipa Maria Fonseca Guimarães (7.º C), 
Catarina Maria Barros de Sá (9.º C), e Ana Luísa 
Alves da Silva e Ashley Oliveira Pereira (10.º B). 
Depois, estas vencedoras leram os novos livros 
indicados para a fase concelhia e, embora 
estivéssemos confinados, no dia 18 de fevereiro, 
voltaram à nossa biblioteca de onde participaram 

por via digital na prova escrita, organizada pela 
Biblioteca Municipal de Barcelos. Todas tiveram 
uma participação muito meritória, tendo ficado 
entre os seis melhores leitores do concelho, no 
respetivo escalão, a Catarina, a Filipa e a Ana Luísa. 
No dia 22, estas semifinalistas vieram novamente 
à biblioteca para participar por videoconferência 
na prova oral e a Filipa e a Catarina sagraram-se 
campeãs da leitura do 3.º ciclo a nível concelhio.
Mais tarde, leram um novo livro e, no dia 22 
de abril, participaram na prova escrita da fase 
intermunicipal, dinamizada pela Biblioteca 
Municipal de Vila Verde. Nesta prova, a Filipa 
ficou novamente entre os seis melhores leitores e, 
na prova oral, terminou a sua participação neste 
concurso com uma menção honrosa que a todos 
nos orgulha. Parabéns a todos os concorrentes!

Prof.ª Dionísia Rodrigues

BIBLIOTECA ESCOLAR

Promovido pela Câmara Municipal de Barcelos, em 
parceria com a Rede de Bibliotecas Escolares de 
Barcelos, e já com tradição no concelho, em boa hora 
se voltou este ano a dinamizar o concurso de poesia 
Pequenos Grandes Poetas nas modalidades de criação 
de poema inédito e declamação.
Assim, neste terceiro período, esta atividade 
entrou pelas salas de aula, reunindo professores e 
alunos em torno da criação e declamação de textos 
poéticos. Depois de muito trabalho, apuraram-se os 
concorrentes para a final escolar e todos se reuniram 
nos espetáculos realizados na biblioteca, no dia 2 de 
junho – um de manhã, para o 2.º ciclo, e outro à tarde, 

para o 3.º ciclo e ensino secundário. 
Ansiosos, os concorrentes da modalidade de 
declamação apresentaram-se perante o público e o 
júri, defendendo com empenho o poema escolhido. E 
o gosto pela poesia e o prazer de declamar afastaram 
o nervosismo e todos brilharam.
Foram ainda lidos alguns dos poemas inéditos a 
concurso e só depois foram divulgados os vencedores 
dos vários escalões nas duas categorias.
Estão todos de parabéns, os professores e alunos que 
abraçaram a poesia e dinamizaram este concurso!

Prof.ª Dionísia Rodrigues

Pequenos Grandes Poetas - 2021

Modalidade de criação de poema 
inédito

Vencedores

2.º Ciclo 
Maria Lopes Silva  

5.º D

3.º Ciclo 
Lara Ferreira Miranda

9.º E

Ensino Secundário
Gonçalo Soares Vilas Boas

10.º A

Modalidade de declamação

Vencedores

2.º Ciclo 
Leonor Macedo Araújo

5.º C

3.º Ciclo 
Maria Inês Ferreira Araújo

8.º B

Ensino Secundário
João Guilherme de Carvalho

10.º A

14.ª Edição do Concurso Nacional Leitura

Desde muito pequenas habituámos-mos a “devorar” livros, revistas, jornais, um pouco de tudo. Conhecemos diversos mundos através da leitura, e aprendemos a 
encarar o que nos transmitiam como algo que faz parte de nós e do nosso dia a dia. Lembramo-nos bem de um dos livros a concurso, “A Lua de Joana”, no qual 
percebemos o quanto os nossos pares nos podem influenciar, tanto para o bem como para o mal.
Como a interpretação do livro é do leitor, podemos compreender através dos nossos colegas que também embarcaram nesta aventura, que todos somos diferentes e 
que vemos o mundo de formas diferentes.
Com este concurso percebemos que ler não significa apenas ler. Ajuda-nos a crescer e a desenvolver capacidades, pois ao “viajar entre mares de livros”, conseguimos 
compreender melhor aqueles que nos rodeiam. Muitas pessoas pensam que a leitura é uma perda de tempo e por isso desvalorizam tudo o que ela nos pode oferecer. 
Com a participação neste concurso, provamos que, na verdade, ler nos pode levar muito longe.
Esta aventura acabou, mas não estamos tristes, pois para o ano há mais...

Catarina Sá e Filipa Guimarães

O que dizem a Catarina e a Filipa?
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De autocarro, a viagem de regresso de Machu Picchu 
volta a La Paz e, de novo, em autocarro, o destino 
seria a um dos pontos mais curiosos da Bolívia, 
Uyuni, cidadezinha a sul, próxima do maior salar do 
mundo. 

Chegada de madrugada, ainda noite, e, logo ali, em 
agência aberta, foi feita a reserva para percorrer o 
Salar. Várias propostas de percursos de vários dias 
consoante a disponibilidade 
e a carteira de cada um. Na 
localidade, que deveria ter sido 
outrora um centro importante, 
pode, de passagem, tomar-
se um pequeno-almoço ou 
um banho em hotéis. Em 
Uyuni, talvez o maior atrativo 
seja contemplar as muitas 
carcaças, em ferro ferrugento, 
de comboios largados na 
paisagem arenosa, num 
autêntico museu ao ar livre.
De imediato, de jeep, entra-se 
no Salar. Um espelho de sal 
a 3.600 metros de altitude, a 
perder-se no horizonte, ora 
seco, ora com água, por onde 
circulam os 4X4 em várias  
direções. A meio do percurso, 
tiram-se as mesas e as cadeiras e ali mesmo se almoça. 
No meio do nada, um monumento em pedras de sal 
faz referência ao Paris-Dakar, quando o trajeto desse 
rali passou a ser realizado ali, na altura em que saiu 
da Europa-África, por motivos de segurança.
O trajeto seguinte é em direção a um hotel de sal, 
precário, onde chega a faltar luz, situado na base 
duma pequena montanha rochosa onde crescem 
apenas catos agressivos e pequenos arbustos. 
Passada a noite, a viagem prossegue por meio de uma 
paisagem tipo savana onde se podem encontrar as 

vicunhas, alguns lamas e outros antílopes. As estradas 
de areia são propícias ao meio de transporte que se 
utiliza por ali. Atravessam-se pequenos riachos 
pela água, os pneus furam-se e tudo é motivo para 
convívio e diversão. Entra-se no Deserto de Siloli, 
podendo-se admirar ambientes naturais únicos em 
rochas, lagoas coloridas, onde habitam flamingos, e, 
montanhas matizadas pela presença do enxofre. Um 
conjunto de coisas diversas. Tudo é silêncio, exceto 
os turbilhões de gases que são expulsos terra fora, 
pelos fortes geisers. O ambiente é gélido, mas há a 
possibilidade de um banho a alta temperatura, num 
refúgio natural ao ar livre. Mistura-se a isto o deserto 
de Dali, batizado assim pelas gentes da região que 
acreditam que Salvador Dali se inspirou ali para 
as suas pinturas. Outro ambiente, outras cores, 
outras matizes. Pela região surgem lagoas coloridas, 
algumas alterando a sua cor ao longo do dia ou pelo 
movimento do vento. Pelo horizonte espalham-se 
perfis de vulcões. Mais à frente, uma modesta casa 
com uma bandeira faz-nos chegar ao Chile. Quem 
quer pode prosseguir por ali. Quem não quer pode 
voltar para trás. Há taxas a pagar, tanto no parque 

Dali como na fronteira com o Chile. Longe de tudo, 
só se aceita dinheiro vivo. Não há onde recorrer a 
cartões para levantar dinheiro ou fazer pagamentos.
De regresso a Uyuni, outro tanto por terras áridas. 
A chegada foi no mesmo transporte que desta vez 
regressou com um pneu maior que os outros três, 
gentilmente cedido por alguém, numa daquelas 
aventuras quebradas que se vivenciou.
Do projeto inicial da viagem iniciada em Santa Cruz 
de la Sierra, faltavam duas cidades: Potosí e Sucre. 
De Potosí, quase a 4000 metros de altitude, nos 
Andes, cidade património mundial da Unesco, sabe-
se que foi no século XVII uma das cidades mais 
populosas e a mais rica do mundo, pela exploração 
da prata que viria a ser transferida para Espanha. 
O subsolo, após o esgotamento da prata, continua 
a ser rico em estanho 
e cobre e as minas a 
serem exploradas. 
Em Potosí torna-se 
obrigatória uma visita 
às minas. Fazem-se 
visitas guiadas pelas 
galerias subterrâneas 
e somos incentivados 

a levar oferendas aos “tios”, figuras escultóricas 
imaginárias, algumas obscenas. Das oferendas 
constam bebidas e cigarros entre outras coisas. 
Durante as visitas, são anunciadas explosões o que 
requer procurar um refúgio mais seguro naquelas 
galerias, que de seguro não devem ter nada.
O ambiente de subidas e descidas da cidade 
montanhosa é acolhedor, as pessoas simples e 

o património existente 
riquíssimo. Casas senhoriais 
da época colonizadora são 
agora convites ao alojamento 
confortável. Há muito que ver 
e, do que se pode ver, pode 
compreender-se a riqueza 
explosiva daquele subsolo.
O regresso a Santa Cruz, ponto 
de partida e ponto final desta 
viagem, dividida entre Bolívia 
e Perú, contou com uma breve 
passagem por Sucre, também 
cidade Património da Unesco. 
A cidade de edifícios brancos 
foi o centro das famílias ricas 
ligadas à exploração da prata, 
cobre e estanho de Potosi. 
A viagem terminou no local 
de origem, Santa Cruz de La 

Sierra, depois de uma noite de viagem desconfortável 

num autocarro de “5 estrelas”, em que os encostos 
das cadeiras não fixavam a posição, o fumo negro do 
escape entrava pelas brechas das janelas asfixiando 
as pessoas, onde “cholas” se acomodavam pelo chão 
e onde até um passageiro clandestino vinha alojado 
no porta bagagens poeirento. Duas paragens para 
“baños” (casas de banho), sendo uma num casebre 
aberto no caminho e outra numa paragem a céu 
aberto entre pedras, pedrinhas e catos… 

José Manuel Freitas

FIM DE VIAGEM - DE MACHU PICCHU A SANTA CRUZ DE LA SIERRA POR UYUNI

À DESCOBERTA DO MUNDO
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PARA ALÉM DAS PALAVRAS

MATEMÁTICA PARA UM MUNDO MELHOR

No passado dia 14 de março, celebrámos 
o Dia Internacional da Matemática, 
subordinado ao tema “Matemática 
para um mundo melhor,” determinado 
pela UNESCO para o ano 2021. Com 
a “criatividade ao rubro”, os alunos 
realizaram trabalhos que mostram como 
a Matemática também pode ajudar a 
melhorar o mundo!
Atualmente, é fundamental saber e agir 

em prol da proteção do Planeta Terra. 
Cada vez mais, o Planeta tem mostrado 
as suas fragilidades, e se não alterarmos 
certos comportamentos no presente, não 
iremos conseguir corrigir os nossos erros 
no futuro.
Felizmente, o número de ativistas e de 
alguns procedimentos a favor do planeta 
têm aumentado significativamente. 
Porém, ainda há muito trabalho a fazer!
Nós somos o futuro e o planeta é a nossa 
casa, por isso, vamos “torná-la” num lugar 
melhor. O planeta não depende de nós, 
mas sim, nós dependemos do planeta!
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PARA ALÉM DAS PALAVRAS / PASSATEMPOS

MATEMÁTICA PARA UM MUNDO MELHOR

Introdução do tema:
O Teorema de Tales surgiu 
com um senhor chamado 
Tales de Mileto que um dia 
foi ao Egito e foi desafiado 
para calcular a altura da 
grande pirâmide.  
Na sombra da pirâmide, 

sobre a perpendicular que passa no ponto médio do lado da sua base, colocou 
verticalmente uma estaca, segmento [EF], de tal maneira que a sombra da estaca 
terminava no mesmo ponto em que acabava a sombra da pirâmide. Mediu [AB], 
[CG], [EG] e [EF] e calculou a altura [SH]. 
Sabendo que aprendemos o Teorema de Tales, a nossa professora de Matemática 
resolveu fazer uma aula prática sobre o assunto. Então, formamos 4 grupos de 4 
elementos e cada grupo tinha de aplicar o Teorema de Tales a um determinado 
objeto existente no recinto escolar, preferencialmente alto (pavilhões, postes de 
iluminação, árvores, etc.). O meu grupo escolheu determinar a altura de um poste, 
e para a calcular fizemos o seguinte: 
Altura do poste: ?                                         Altura do aluno: 1,62 m                      
Sombra do poste: 7,47 m                            Sombra do aluno: 2,92 m 
Sombra do poste até à estaca: 4,55 m

R: A altura do poste é de 4,1 
metros.
Conclusão:
Com este exercício prático 
conseguimos perceber melhor 
como utilizar o Teorema de 
Tales e de uma forma divertida. E tenho quase a certeza de que todos os grupos 
gostaram desta atividade.   

Daniel Gomes, Daniel Costa, Flávio e Irene, 7.ºA

A MATEMÁTICA APLICADA NO RECINTO DA NOSSA 
ESCOLA!

TEOREMA DE TALES
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PASSATEMPOS

RIR É O MELHOR REMÉDIO E NÃO ESTÁ SUJEITO A RECEITA MÉDICA

O filho discutia com o pai insistindo que 
1+1 é igual a 11.

O pai olhou para o filho e disse:
- Vai comprar dois gelados.

O filho foi e voltou com os dois gelados.
O pai disse:

- Dá-me um a mim e outro ao teu irmão.
O filho pergunta:

-E o meu?
O pai respondeu:

- Ficas com os outros 9, seu teimoso…

Matematiquices

Visita o blogue “Por falar em Matemática…” na página do nosso 
Agrupamento e encontrarás mais Matematiquices! 
Ou em https://porfalaremmatematica.blogspot.com
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PASSATEMPOS

RIR É O MELHOR REMÉDIO E NÃO ESTÁ SUJEITO A RECEITA MÉDICA

DESAFIO MATEMÁTICO: “O NÚMERO 

MÁGICO”
Passo 1: Escolhe um número com 3 algarismos/dígitos. Exemplo: 175. 
Atenção: Não escolhas um número capicua, ou seja, que se leia da mesma 
forma de frente para trás ou de trás para a frente. Exemplo: 353. Pois, dessa 
forma o “truque” que te quero mostrar não vai dar certo... 

Passo 2: Escreve o número que escolheste de trás para a frente e subtrai 
o maior pelo menor: 571-175=396.
Nota: Se o teu número apenas tiver 2 algarismos, coloca um 0 à

esquerda. Exemplo: 99->099 

Passo 3: Agora, inverte o resultado que obtiveste e soma ambos os números: 
396+693=1089. 
E então? Que número obtiveste? Tenho a certeza que foi 1089! Podes tentar 
novamente e verás que o resultado vai ser sempre o mesmo. 

é um número mágico… 

Mariana Ferreira, 10.ºA
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PATROCÍNIOS

Patrocinado por:

Criação de:

David Silva, 9.ºB


