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Após dois anos de restrições devido 
à pandemia causada pela Covid- 19, 
em que fomos obrigados a estar con-
finados nas nossas casas, em que tive-
mos de assegurar as aulas aos nossos 
alunos através das tecnologias, desin-
fetar as mãos vezes sem conta e usar 
máscara, podemos, finalmente, respi-
rar de alívio.

Este ano letivo, as crianças e jovens 
em idade escolar estiveram na esco-
la, puderam assistir às aulas de forma 
presencial e tiveram a possibilidade 
de estar com os seus pares, de convi-
ver e desenvolver a sua socialização 
de uma forma saudável. 

A máscara, que até então, tinha servi-
do de proteção à contração da doen-
ça, também deixou de ser obrigatória 
e todos respiramos de alívio por isso. 
Deixamos, assim, de esconder o nos-
so rosto, deixamos de nos esconder 
atrás de um pedaço de tecido que já 
parecia fazer parte de nós, deixamos 
de sentir que o som das palavras que 
dizíamos não era ouvido, os nossos 
lábios já podem ser lidos e o nosso 
sorriso partilhado. A máscara era 
quase uma mordaça que nos limitava 
a respiração e a comunicação, portan-
to, retirava-nos a liberdade de sermos 
como somos. Mas agora já não preci-
samos dela, somos mais livres!

A LIBERDADE é simplesmente 
um sentimento íntimo de indepen-
dência, autonomia e autodetermi-
nação. Quando nos sentimos livres, 
podemos ser quem somos, podemos 
dizer o que realmente pensamos, 
ousamos perguntar o que queremos 
e atrevemo-nos a construir o nosso 
próprio saber, sem quaisquer esparti-
lhos impostos por questões políticas, 
religiosas ou sociais.

Paulo Freire, um dos mais importan-
tes pedagogos brasileiros, criou um 
método de ensino inovador acredi-
tando que a educação é uma ferra-
menta essencial para a transformação 
da sociedade e acreditou que “educa-
ção não é sobre respostas. É sobre 
perguntas”. É desta forma que todos 
nós, os que estamos envolvidos na 
missão de educar neste Agrupamen-
to, trabalhamos. Investimos todo o 
nosso esforço e sabedoria ao ensinar 
as nossas crianças e jovens a olhar, 
com humildade, o mundo à sua volta 
e rejeitar o conformismo, instigamo-
-los a pensar sobre tudo, a formar a 
sua opinião em factos e conhecimen-
tos adquiridos, levamo-los a questio-
nar a causa das coisas e a arranjar so-
luções para transformarem o mundo 
num lugar melhor.

Acreditamos que esta é a melhor for-
ma de tornarmos livres os seres hu-
manos, porque assim se tornam mais 
conhecedores, mais sábios e mais in-
dependentes na sua forma de pensar. 
Acreditamos que a Educação só ser-
ve quando nos ensina a pensar. Enca-
ramos o saber como elemento basilar 
da libertação, sem colocar ninguém 
de lado e praticando um ensino in-
clusivo, pois todos temos direito 
a ele. Albert Einstein também era 
apologista desta ideologia, afirman-
do que “Educar verdadeiramente não 
é ensinar factos novos ou enumerar 
formulas prontas, mas sim preparar a 
mente para pensar”.

É com muita satisfação que, uma vez 
mais, preparamos uma edição d’O 
Despertar que comprova o acima 
exposto, pois apresenta-nos textos e 
fotografias que não deixam margem 
para dúvida acerca das metodolo-
gias utilizadas pelos professores, das 

iniciativas por eles levadas a cabo e 
do investimento que é feito para que 
os alunos consigam, desde as idades 
mais baixas, experienciar momen-
tos com significado. É desta forma 
que plantamos a semente do conhe-
cimento nos alunos, para que se vá 
desenvolvendo até ao momento de 
germinar em questões e tomadas de 
posição em relação a tudo, em que o 
conhecimento se transforma em teo-
rias que são colocadas em prática.

Portanto, olhemos atentamente o 
mundo à nossa volta, as pessoas, as 
suas ações e pensemos de que for-
ma podemos, enquanto educadores, 
transformar mentalidades e um dia 
olharemos para trás e diremos que 
valeu a pena!

Também vale a pena fazer parte 
deste projeto, que é O Despertar, e 
conseguir reunir num jornal escolar 
muito do que se faz neste Agrupa-
mento e fazer com que chegue a toda 
a comunidade educativa. Vale a pena 
porque é um projeto apoiado e aca-
rinhado por todos quantos o leem e 
porque tem o apoio total por parte 
do Órgão de Gestão e Diretor do 
Agrupamento. 

A Equipa d’O Despertar deixa ainda 
um especial agradecimento à Assis-
tente Operacional Manuela Correia 
que tem assumido, de forma inequí-
voca, a função de distribuição dos 
jornais aos Diretores de Turma, para 
que estes os distribuam aos alunos. 
Este trabalho tem sido muito impor-
tante, não só porque assegura que o 
jornal chega a todos os alunos, mas 
também porque facilita o trabalho de 
toda a equipa d’O Despertar.

A Direção d’O Despertar

EDITORIAL

UM OLHAR PARA DENTRO DE NÓS

PROJETO ETWINNING - “Aquí al lado/Aqui ao lado”
O Projeto eTwinning “Aquí al lado” con-
ta com a participação de 357 estudantes 
e 11 docentes e tem por base o trabalho 
cooperativo/colaborativo entre escolas, 
de que se destacam os parceiros portu-
gueses (de Viatodos, de Soure e do Por-
to) e espanhóis (de Vigo e Ceclavín). 

Este projeto surgiu com o objetivo de 
intensificar o estudo do espanhol, envol-
vendo os alunos em situações comuni-
cativas reais. Pretendeu-se nesta partici-
pação valorizar a língua espanhola como 
meio de comunicação, utilizando as TIC 
para obter, selecionar e/ou apresentar in-
formação. Ao mesmo tempo potenciar 
nos alunos mais desenvoltura/autonomia 
ao interagir por escrito e/ou oralmente 
nas mais variadas situações de comuni-
cação. De acordo com a professora res-

ponsável, os nossos alunos envolveram-
-se em todas as atividades propostas no 
projeto e demonstraram muito interesse 
na sua realização.

Link de apresentação do projeto dispo-
nível em https://youtu.be/rclfobYKSbA 

Twinspace público disponível em ht-
tps://twinspace.etwinning.net/195383/
home

Apresentação dos alunos de Viatodos 
associados ao eTwinning, disponível em 
https://padlet.com/marialurdesmartins/
apviatodos 

Correspondência escrita em espanhol 
entre os alunos, disponível em https://
padlet.com/trabalhospartilhadosporto-
dos/et 

Um especial agradecimento aos alunos 
do 7.º ao 12.º ano que se implicaram, 
com entusiasmo, nesta aventura pelo 
mundo de eTwinning.

Prof.ª Maria de Lurdes Martins
Cofinanciado 
por
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ESCOLA EM MOVIMENTO

EXPOSIÇÃO 
Centenário da Travessia Aérea do Atlântico Sul (1922 – 2022)
O Despertar foi convidado a visitar uma exposição alusiva ao Centenário da Tra-
vessia Aérea do Atlântico Sul. A exposição foi organizada pelo ex-professor do 
nosso Agrupamento José Carlos Serra, e ex-diretor deste Jornal, na sua residência, 
na Casa d’ Estrufe, no Louro.

A data desta visita, 30 de março, não poderia fazer mais sentido, uma vez que foi 
nesse mesmo dia, cem anos antes, que se iniciou a Primeira Travessia Aérea entre 

Lisboa e o Rio de Janeiro, protagonizada 
pelos Oficiais da Marinha Sacadura Ca-
bral e Gago Coutinho, a bordo do hidroa-
vião Fairey III, batizado Lusitânia. Este 
foi utilizado nas etapas até aos Penedos 
de S.  Pedro e S. Paulo, em pleno Atlân-
tico, onde se afundou por perda de um 
dos flutuadores. Foram, ainda, utilizados 
mais dois hidroaviões para concretizar a 
Travessia Aérea até ao Rio de Janeiro: o 
Portugal, perdido em Fernando de Noro-

nha, e o Vera Cruz, que completou a viagem. Acredita-se que este empreendimen-
to não foi nada fácil, não em termos de navegação, que foi muito preciso, mas em 
meios técnicos: conceção dos hidroaviões, motores, abastecimento de combustível 
e, por vezes, o estado do mar e da atmosfera, foram os grandes inimigos.

Com o intuito de comemorar o Primeiro Centenário da Independência do Brasil, 
que ocorreu em 1822, Sacadura Cabral lançou a ideia da realização desta via-
gem aquando de uma visita do presidente do Brasil a Portugal. O piloto aviador 
propunha-se realizar uma viagem aérea entre Lisboa e o Rio de Janeiro.

Para que esta viagem pudesse ser concretizada, seria necessário criar-se um mé-
todo de navegação que permitisse pilotar uma aeronave, com precisão, sobre o 
imenso oceano. Foi com essa finalidade que Gago Coutinho adaptou ao Sextante, 
instrumento náutico, um hori-
zonte artificial e desenvolveu, 
juntamente com Sacadura 
Cabral, o Corretor de Rumos, 
aparelho que permitia calcular 
graficamente o ângulo entre o 
eixo longitudinal da aeronave 
e o rumo a seguir, consideran-
do a intensidade e a direção 
dos ventos.

Antes da realização da viagem 
entre Lisboa e o Rio de Janei-
ro, este método de navegação foi primeiramente testado numa viagem entre Lis-
boa e a Madeira, em 1921, concluída em sete horas e trinta minutos. Esta viagem 

demonstrou a precisão destes inovadores instrumentos que iriam ser determinan-
tes para o sucesso da Travessia Aérea do Atlântico Sul.

Coincidindo a data da nossa visita a esta exposição com uma data festiva mar-
cante para a História Mundial em geral e para a História de Portugal e do Brasil 
em particular, não deixamos de assinalar este dia com um belo almoço, conversa 
animada e sempre em boa companhia. O Despertar agradece o convite e a ama-
bilidade com que o professor José Carlos Serra e a sua esposa, Maria do Carmo, 
nos acolheram. 

        O Despertar

Valentine’s Day is on 14th February. It’s a very old tradition. People give presents 
like chocolates and flowers.

They also send cards with messages and  ask ”Will you be my Valentine?” Some 
people don’t sign the cards. They want to be secret admirers!

To mark this tradition, students searched images and sentences related to   “frien-
dship” and “love” in order to feel inspired to produce their own postcards. Besi-
des that, students built beautiful handmade works that had been exposed in the 
School Library. 

This activity was developed to motivate students to improve their competences 
as far as English language is concerned and counted with the committed partici-
pation of all students.

Prof.ªs Arminda Castro, Ana Silva e Ana Serra
Grupo Disciplinar de Inglês (2.º Ciclo)

Valentine’s Day
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ENSINO SECUNDÁRIO

SESSÃO PÚBLICA EQAVET
Os meses de setembro de 2020 e 2021 foram marcos referenciais para o 
Agrupamento de Escolas de Vale D’Este e, de forma mais abrangente, para toda a 
região. Efetivamente, foi em 2020 que, após trabalho preparatório e de lançamento 
das bases para uma atuação, ao nível do ensino profissional, alinhado com os mais 
exigentes padrões de qualidade determinados pelo sistema EQAVET, obtivemos, 
pela primeira vez, o Selo de Qualidade EQAVET, condicionado a um ano, distinção 
que viria a ser renovada para os seguintes um ano depois.

Avaliar o impacto desta nova estratégia de atuação, perceber que mudanças 
foram operadas nas práticas e nos resultados, compreender as lógicas de relações 
estabelecidas com parceiros locais, nacionais e internacionais para, no limite, 
compreender que escola temos hoje, ao nível do ensino profissional, foi aquilo que 
a todos moveu quando, no dia 31 de março de 2022, a equipa EQAVET dinamizou 
uma Sessão Pública que contou com a presença do Poder Local, desde logo com 
a senhora Vereadora da Educação da Câmara Municipal de Barcelos, da Gestão 
do Agrupamento, da equipa EQAVET, de professores, assistentes operacionais 
e técnicos sem esquecer stakeholders externos que com o Agrupamento têm 
cooperado ao longo deste período.

A sessão realizou-se na Biblioteca Escolar da escola-sede do Agrupamento, ao 
final do dia, tendo funcionado num regime misto: presencial para aqueles que mais 
diretamente têm intervindo na implementação do Sistema de Qualidade e online 
para os demais.

Os trabalhos tiveram início com as intervenções da Dra. Mariana Carvalho, 
Senhora Vereadora da Educação, que fez notar a importância do Sistema 
EQAVET para a melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem no Concelho 
de Barcelos para o que importa reforçar as parcerias estratégicas com entidades 
externas que possam permitir a criação de dinâmicas de aprendizagem e trabalho 
altamente especializadas e qualificadas, tendo, para o efeito, mencionado, a título 
exemplificativo, a instituição de ensino superior no Concelho, IPCA.

Já os responsáveis pelo Agrupamento, Profs. Luís Ramos e Miguel Bacelar, nas 
suas intervenções sublinharam a aposta na qualificação do ensino profissional do  
Agrupamento como estratégia central na fixação dos nossos alunos e na atração de 

novos públicos para cursos cujas áreas de afetação resultem de necessidades efetivas 
da região, determinadas externamente (ao nível das CIM, por exemplo).

Respeitando o alinhamento do programa, o Dr. Vasco Freitas, consultor externo do 
Agrupamento para o EQAVET, centrou a sua atuação no processo que conduziu 
à atribuição do Selo de Qualidade, tendo destacado o trabalho aturado e de 
grande compromisso de toda a equipa. Procedeu, em seguida, a uma leitura de 
dados relativos à avaliação externa do trabalho produzido tendo referido que dos 
seis critérios em análise, o Agrupamento logrou obter a menção de “alinhamento 
consolidado” (o mais elevado da escala) em quatro destes e a de “alinhamento 
avançado” nos dois remanescentes, de resto numa abordagem que viria a ser 
retomada pelo Prof. Jorge Pimenta, Coordenador EQAVET na sua intervenção. 
Acrescentou este responsável que, numa lógica comparativa, a evolução de 2020 
para 2021 se sente em toda a linha, já que na aferição externa inicial o panorama 
apontava para um resultado mais modesto (quatro menções de “alinhamento 
iniciado” e duas de “alinhamento “avançado”). 

O Prof. Jorge Pimenta, na sua intervenção, destacou, ainda, que a estratégia de 
atuação para o próximo triénio, ao nível do EQAVET, passa, por um lado, pela 
retoma das principais matrizes seguidas nos dois anos anteriores e, por outro, 
pela exploração e aprofundamento de áreas sensíveis identificadas no relatório 
de avaliação externa produzido pela ANQEP, sem esquecer, obviamente, o 
aprofundamento dos indicadores e objetivos a trabalhar – neste considerando, o 
Agrupamento prosseguirá a linha já iniciada à qual acrescentará a verificação de 
Necessidades de empregabilidade junto das empresas (Indicador 9), Percursos 
diretos de sucesso no ensino profissional e Percentagem de alunos que ingressam 
no ensino superior após a conclusão de cursos profissionais.

Já a coordenadora dos cursos profissionais, Prof.ª Helena Oliveira, procurou 
caracterizar o “Estado da Arte” tendo dado conta do já apurado ao nível do ensino 
profissional no Agrupamento. Da sua intervenção, destaque para os resultados 
obtidos nos indicadores e respetivos objetivos trabalhados pelo Agrupamento nos 
cursos que funcionaram nos triénios de 2015-18, 2016-19 e 2017-20, e de que aqui 
se expressa síntese diagramática:

1. Abandono Escolar (objetivo: 5%) 

2. Taxa de absentismo (objetivo: 0%)

3. Cumprimento das metas de sucesso por disciplina/ área de formação 
(objetivo: alinhamento com os indicadores de sucesso do Agrupamento)

4. Percentagem de alunos que completaram o curso que trabalham em 
profissões diretamente relacionadas com o curso

5. Formação (Meta: Assegurar que, em média, cada docente frequente com 
aproveitamento uma ação de formação acreditada com relação direta ou indireta 
com as temáticas trabalhadas no âmbito do EQAVET, em cada triénio)
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Situação atual: 

Em 2020/2021, foram realizadas 246 ações de formação acreditadas e frequentadas 
com aproveitamento por todos os docentes auscultados.
• Ano letivo de 2019/2020: num universo de 130 professores, 129 frequentaram 

ações de formação com aproveitamento.
• Ano letivo de 2020/2021: num universo de 123 professores, 120 frequentaram 

ações de formação com aproveitamento.

6. Percentagem de alunos que ingressam no ensino profissional diretamente do 
9.º ano (Meta: prevalência de 90%)

7. Percentagem de alunos desempregados: 

a) à procura do primeiro emprego; 

b) desempregados de curta/ longa duração.

Metas – Assegurar que:

a) a taxa de alunos à procura do primeiro emprego, e que ainda o não conseguiram, 
se situe abaixo dos 20% - salvaguardando-se, neste caso, os alunos que optaram 
pelo prosseguimento de estudos.

b) a taxa de desempregados de curta/ longa duração se fixe em valores abaixo dos 
10%.

8. Percentagem de alunos de grupos vulneráveis que frequentam o Ensino 
Profissional.

Meta: assegurar que todos os alunos da Educação Inclusiva com medidas de suporte 
à aprendizagem que concluam o 9.º ano de escolaridade e que, reconhecidamente 
(a partir de pareceres técnicos), tenham perfil para os cursos profissionais a abrir 
em cada ano no nosso agrupamento, possam frequentá-los. 

O que se pretende? Que no futuro o Agrupamento tenha, pelo menos, um aluno 
deste contingente a ingressar nos cursos profissionais do Agrupamento.

9. Jornal - levantamento exterior de logotipos para o jornal O Despertar

(Objetivo: 100%)

Dando entrada na participação dos restantes elementos da equipa EQAVET 
(diretores de turma, de curso, e representante do Serviço de Psicologia e 
Orientação), foi efetuado um retrato do trabalho desenvolvido com cada curso 
em anos anteriores e do já apurado no presente ano letivo. O balanço efetuado 
é muito positivo, tendo, desde logo, o prof. João Luís Silva (Curso de Técnico de 
Operações Turísticas) centrado a sua intervenção no curso que este ano letivo 
termina, tendo-se baseado, para o efeito, em cinco eixos fundamentais:

1. Preparação para o ingresso no ensino superior: embora os alunos do curso 
profissional de TOT estejam ainda a frequentar o 12.º ano, num universo 
de 24 alunos, 12 realizaram, já, exames nacionais a três disciplinas que não 
do seu plano de estudos sendo o balanço 100% positivo (todos obtiveram 
classificação superior a 10 valores, havendo mesmo cinco classificações iguais 
ou superiores a 15 valores);

2. Formação em Contexto de Trabalho: todos os alunos cumpriram metade 
da sua FCT em unidades de turismo do país e do estrangeiro, em estreita 
harmonia com os protocolos elaborados ao longo dos anos;

3. Diversificação de estratégias de ensino-aprendizagem: reforço de dinâmicas 
de aprendizagem assentes em metodologias de trabalho suscetíveis de 
promoverem o empreendedorismo, a autoconfiança, o espírito crítico e a 
autonomia na área do Turismo, de que são exemplos a organização de Jornadas 
de Turismo, a realização de visitas de estudo, a dinamização de projetos e 
de domínios de autonomia curricular, a utilização de ferramentas específicas, 
como sejam os casos da Galileu, Arcgis ou Dreamshaper;

4. Internacionalização: por via de programas Erasmus, os alunos foram 
convidados a desenvolver trabalho em países com uma forte tradição turística, 
de que são exemplo Chipre (2021: 30 dias, 10 alunos) e Grécia (2022: 50 dias, 
18 alunos);

5. Resultados académicos: a taxa de sucesso até ao momento é de 100% (todos 
os alunos cumpriram integralmente os módulos propostos), havendo mesmo 
80% de alunos com média superior a 14 valores, 40% dos quais com média 
superior a 16 valores.

Num olhar sobre o curso de Técnico de Multimédia, presentemente no segundo 
ano, o prof. Nuno Fernandes apresentou a turma que conta com 25 alunos, 13 dos 
quais rapazes e 12 raparigas, contando-se entre todos 4 alunos provenientes de 
grupos vulneráveis (necessidades específicas). O balanço efetuado é muito positivo, 
uma vez que se assistiu, nos últimos anos, ao reforço da aquisição de material/ 
equipamento diretamente relacionado com a área de intervenção do curso pelo 
que os desafios formativos colocados aos alunos têm sido muito mais ajustados 
às necessidades, registando-se, até ao momento, uma resposta muito positiva 
por parte destes (todos concluíram os módulos já avaliados). Terminou fazendo 
uma referência à internacionalização, já que 10 alunos do curso se preparam para 
cumprir parte da sua FCT na Grécia, no quadro de um programa Erasmus.

ENSINO SECUNDÁRIO

SESSÃO PÚBLICA EQAVET
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SOLIDARIEDADE – Um conceito a desenvolver nas nossas crianças e jovens

Alunos e professores do Agrupamento de Escolas de Vale D’Este, Viato-
dos, desenvolveram uma atividade no dia 4 de março, em apoio à Ucrânia. 
Esta iniciativa envolveu a comunidade educativa e gerou uma grande onda 
solidária na escola.

A vigília pela paz na Ucrânia, que decorreu durante a noite no átrio da 
Escola, contou com o apoio do Presidente da Associação de pais, Paulo 
Araújo, da Professora Fátima Guimarães, de EMRC e das professoras res-
ponsáveis pelo Projeto EPAS, Rosa Barbosa, Guilhermina Vieira e Isabel 
Fonseca. Nesta vigília salientou-se a presença de Marya Partesa, represen-
tante da Comunidade Ucraniana de Braga. Esta ideia partiu de um grupo 
de alunos, que solicitaram apoio aos professores para levarem a cabo esta 
iniciativa. Os estudantes construíram cartazes, criaram pinturas e pombas 
de papel com cores alusivas à bandeira ucraniana, e fizeram-se acompa-
nhar de velas e peças de roupa, onde exibiram, com orgulho e ao mesmo 
tempo pesar, a bandeira da Ucrânia.

Levantou-se a voz para apelar ao fim da guerra, à paz na Ucrânia, na Eu-
ropa e no mundo, e à solidariedade de todos. Foi ouvido o hino da Ucrânia, 
foram recitados poemas e escutou-se a canção “Imagine” de John Lennon, 
interpretada pela aluna do 5º C, Sofia Silveira, momento este que foi con-
siderado o ponto alto de toda a vigília.

Ainda foram recolhidos bens: vestuário, alimentos, produtos de higiene 
pessoal e farmacêuticos, com grande sucesso, mobilizando os pais, os alu-
nos e a comunidade local. Estes bens foram entregues à organização SOS 
Ucrânia de Braga.

No final, em homenagem à Ucrânia, foi colocada à porta da 
escola a bandeira deste país e o cartaz com o Lema do EPAS 
-”Derrubar muros – Erguer pontes”.

A vigília terminou com um forte apelo à participação de to-
dos na continuação da recolha de bens, e com grande espe-
rança na resolução deste conflito, que põe em causa os direi-
tos humanos.

Prof.ªs Rosa Barbosa, Guilhermina Vieira e 
Isabel Fonseca (Projeto EPAS)

VIGÍLIA PELA PAZ

SESSÃO PÚBLICA EQAVET

ENSINO SECUNDÁRIO / ESCOLA EM MOVIMENTO

Quanto ao trabalho desenvolvido na turma de 10.º ano (que agrega os cursos de 
Desporto e Informática – Sistemas), os diretores de curso, profs. Andreia Pinto 
e António Silva, respetivamente, fizeram o balanço possível até ao momento, 
uma vez que a turma se encontra a cumprir o seu primeiro ano. Ainda assim, 
ambos os docentes consideram que o trabalho desenvolvido se encontra alinhado 
com a estratégia do Agrupamento para o ensino profissional, dado que tem sido 
orientada para o reforço de capacidades em cada área formativa, por recurso a uma 
gama de material e de estratégias tão diversificadas quanto possível, potenciadoras 
de capacidades que permitam aos alunos desenvolver a sua ação, no futuro, tanto 
no mercado de trabalho quanto, se esse for o seu desejo, no ensino superior.

A terminar, a sessão contou com a presença de um stakeholder externo, o Senhor 
Sérgio Marques da empresa gráfica DarIdeias, e de um formando do último curso 
de Técnico de Multimédia, o João Araújo.

Dá-se a circunstância de o formando ter feito FCT de Multimédia na empresa 
do referido stakeholder que, pelo dinamismo e nível de competências exibido, 
acabou, após a conclusão do curso, por prosseguir a sua atividade naquela empresa. 

Dos testemunhos recolhidos, destaque para a importância das parcerias no 
contexto dos cursos profissionais que, segundo o stakeholder, são fundamentais 
por corresponderem à satisfação de efetivas necessidades que as empresas vão 
sentindo; segundo Sérgio Marques, o recrutamento dos jovens nas escolas acaba 
por conciliar o melhor de dois mundos – o formativo, em contexto escolar, e o 

formativo-profissional, em contexto empresarial –, sendo certo que esta sinergia 
se torna tão mais produtiva quanto o trabalho articulado possa desencadear-se em 
anos iniciais de formação – o que é inequivocamente este caso.

Já o João, usando da palavra, referiu-se ao seu trajeto no curso de Multimédia, 
congratulando-se com o nível de investimento em equipamento que foi sendo 
feito ao longo dos tempos e que, assim, lhe permitiu a potenciação das suas 
capacidades que viriam, mais tarde, a permitir-lhe a integração no mercado de 
trabalho numa empresa da região, desenvolvendo a sua ação na área que escolheu. 
Considera, ainda, que os contactos mantidos com as empresas ao longo do curso 
se revestiram de capital relevância para que a adaptação ao mercado empresarial 
se fizesse de forma rápida e plena.

Em síntese, a Sessão Pública EQAVET acabou por constituir-se como janela do 
Agrupamento e dos seus cursos profissionais aberta a toda a comunidade numa 
lógica de partilha de informação relativa ao trabalho produzido e a tudo quanto, 
estando projetado, se deseja cumprir nos próximos tempos. Desta forma, todos 
poderão sentir-se parte integrante deste grande desafio, contribuindo ativamente 
para a construção de um ensino profissional sólido, fundado em princípios de 
qualidade, cuja ação é validada externamente, e que, efetivamente, possa cumprir 
propósitos formativos mas também de integração dos formandos, a médio prazo, 
no mercado de trabalho ou no ensino superior.

Prof. Jorge Pimenta (Coordenador EQAVET)
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SEMANA DOS AFETOS
Entre os dias 14 e 18 de fevereiro, a nossa escola assi-
nalou a Semana dos Afetos. Esta atividade teve como 
objetivo sensibilizar a Comunidade Educativa para a 
importância dos afetos no desenvolvimento da perso-
nalidade, bem como favorecer laços fortes entre toda 
a comunidade escolar.

Para além desta reflexão, com a comemoração da Se-
mana dos Afetos pretendeu-se, também, sensibilizar 
a comunidade para a importância de reforçar a saúde 
mental, atendendo, entre outros factos, aos impactos 
resultantes da pandemia, principalmente como resul-
tado dos períodos de confinamento.

No âmbito desta comemoração, decorreram as se-
guintes atividades:

• no 11.º ano, atendendo à situação pandémica que 
vivemos e à aproximação dos exames nacionais, surgiu 
a necessidade de abordar o tema “Ansiedade e Atitu-
des Positivas”. Assim, foram agendadas duas sessões 
sobre esta temática que foram dinamizadas pelas en-
fermeiras do UCC de Barcelinhos;

• no 7.º ano, constatou-se a necessidade de se abor-
dar o tema “Higiene do Sono”, na medida em que 
parecem existir alunos que revelam dificuldades em 
manter hábitos saudáveis de sono. Assim, os alunos 
do 7.º ano de escolaridade assistiram a uma palestra 

proferida pelas Enfermeiras da 
Saúde Escolar do UCC de Bar-
celinhos, sobre os problemas de 
saúde relacionados com o Sono - 
Higiene do Sono;

• os alunos do 8.º ano de esco-
laridade assistiram a uma palestra 
proferida pelas Enfermeiras da 
Saúde Escolar do UCC de Bar-
celinhos, sobre problemas rela-
cionados com o bullying;

• todas as turmas elaboraram 
mensagens que foram posterior-
mente expostas num “Mural dos 
Afetos”, para serem partilhadas 
com toda a Comunidade Educa-
tiva;

• a Equipa da Educação para a Saúde enviou aos 
diretores de turma duas apresentações, uma sobre os 
afetos e outra sobre o bullying, bem como um filme 
sobre este último tema. Ficou ao critério de cada pro-
fessor decidir o que apresentar aos seus alunos, ava-
liando as atividades que considerasse mais apropria-
das à sua turma.

A recolha das mensagens de afeto produzidas/cons-

truídas pelos alunos para o “Mural dos Afetos” foi ex-
tremamente participada e gratificante, revelando uma 
enorme criatividade dos nossos alunos.

Deixa-te levar pelos afetos!

Agradecemos a colaboração de todos!

Prof.ªs Ilda Varela, Ana Paula Malaínho e  Isaura 
Leite (Projeto de Educação para a Saúde, PESA)

VACINAS: O QUE SÃO E COMO FUNCIONAM?

Com a quantidade massiva de evidências de que dispo-
mos atualmente, deveria ser impossível ignorar o papel 
das vacinas no desenvolvimento económico e social da 
civilização humana. No entanto, várias vozes procu-
ram, de forma extraordinariamente infundamentada, 
atribuir a sua utilização a teorias de conspiração dignas 
de um filme de ficção científica de categoria inferior. A 
melhor forma de combater a pseudociência e charlata-
nice que aparenta florescer nos dias de hoje, é o conhe-
cimento! Importa, portanto, fazer uma visita a todo 
o processo por trás do desenvolvimento de uma das 
maiores armas que a genialidade humana nos brindou.

O corpo tem várias formas de se defender dos orga-
nismos causadores de doenças - agentes patogé-
nicos, tais como vírus, bactérias, parasitas ou fun-
gos. Barreiras físicas como a pele ou as mucosas 
são os agentes primários que permitem evitar que 
estes agentes patogénicos entrem no organismo.  

Todavia, estas barreiras nem sempre são sufi-
cientes, permitindo que alguns destes agentes 
patogénicos infetem o corpo humano. Quando 
isto acontece, o sistema imunitário entra em ação 
procurando destruir o agente patogénico através 
de anticorpos – um agente patogénico é consti-
tuído por várias subpartes entre as quais o anti-
génio, que conduz à formação de anticorpos. O 
sistema imunitário é composto por anticorpos 
distintos, cada um com capacidade para reco-
nhecer um antigénio específico. Quando o corpo 
humano fica exposto a um novo antigénio pela 
primeira vez, o sistema imunitário demora algum 
tempo a responder e a produzir anticorpos específicos 
para esse antigénio. Durante este intervalo de tempo, 
um ser humano está suscetível ao agente patogénico, 
podendo adoecer, e em casos mais graves morrer.

Quando o sistema imunitário produz um determinado 
anticorpo, em resposta a um antigénio desconhecido, 
são igualmente produzidas células de memória, que 

permanecem vivas depois de o agente patogénico ser 
derrotado. Desta forma, se o corpo for exposto ao mes-
mo agente patogénico novamente, a resposta do anti-
corpo é muito mais rápida e mais eficaz, protegendo o 
organismo da doença.  

As vacinas são armas eficazes na otimização da atuação 
do sistema imunitário. Estas contêm partes enfraque-
cidas ou inativadas de um antigénio que desencadeia 
uma resposta imunitária do corpo, e organismos adju-
vantes que determinam o tipo de linfócitos estimula-
dos – tipo de leucócito presente no sangue. Existem 
vários tipos de vacinas:

a. Vacinas vivas ou atenuadas que utilizam uma ver-
são mais fraca do próprio organismo patogénico;

b. Vacinas inativadas utilizam um organismo pato-
génico morto para produzir a resposta imunitária de-
sejada;

c. Vacinas sub-unitárias que utilizam apenas deter-

minados antigénios constituintes do organismo pa-
togénico ou determinadas toxinas libertadas por estes 
para conferir a imunização. Por terem uma eficácia 
mais reduzida, esta técnica de vacinação recorre nor-
malmente a múltiplas inoculações e/ou componentes 
adjuvantes; 

d. Vacinas DNA onde são isolados os genes que co-
dificam para os antigénios específicos que o organismo 
necessita para induzir uma resposta imunitária eficaz. 
Quando é feita a inoculação (administração da vaci-
na) os genes comandam as células do corpo humano a 
produzir antigénios;

e. Vacinas RNA onde é utilizada uma cadeia de 
RNA mensageiro que fornece informação gené-
tica para as células produzirem o antigénio que é 
reconhecido pelo sistema imunitário e capacitan-
do-o para combater uma verdadeira infeção pela 
doença que se pretende prevenir.

Tal como acontece com os medicamentos, as vaci-
nas têm que passar por testes morosos e rigorosos 
para garantir a sua segurança, antes de poderem 
ser introduzidas no programa de vacinação e ad-
ministradas à população.  Para avaliar a sua segu-
rança e eficácia, cada vacina em desenvolvimento 
tem, em primeiro lugar, de ser submetida a exames 
e avaliações, testes em animais e, apenas numa úl-
tima fase testes, em grupos de humanos.
  
As vacinas, conjuntamente com a franca melho-
ria das condições sanitárias e de higiene, são os 

grandes responsáveis pelo aumento da longevidade 
e da qualidade de vida da espécie humana. Ignorar a 
sua importância é negar o processo científico, negar 
evidências e iniciar um caminho de retrocesso civili-
zacional com custos impossíveis de quantificar para a 
humanidade.

Prof.ª Ilda Varela
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OS NOSSOS ALUNOS RETOMAM O INTERCÂMBIO COM FRANÇA
Na semana de 17 a 23 de abril, 22 alunos da Escola 
Básica e Secundária de Viatodos estiveram em Ves-
tric et Candiac, na região da Camargue, França, para 
um intercâmbio com alunos do “Institut Emmanuel 
D’Alzon”.

Após uma viagem de autocarro e uma paragem na 
bela cidade medieval de Carcassonne, onde tivemos 

a oportunidade de visitar o Museu da Inquisição, os 
alunos foram recebidos pelos seus correspondentes e 
respetivas famílias.
No primeiro dia, os alunos tiveram a oportunidade 
de conhecer a escola, antigamente um castelo, rea-
lizaram um ateliê de escrita de mensagens nas duas 
línguas, plantaram uma oliveira, árvore da amizade, e 
realizaram atividades físicas.  No segundo dia, os alu-
nos assistiram a várias aulas, tendo assim uma melhor 
interação com os alunos franceses.

Os restantes dias foram passados a descobrir as bele-
zas da vila romana, Nîmes, e a Camargue com os seus 
Tauros, cavalos, flamingos e salinas.

Este intercâmbio teve início em 2018 com os alunos 
da Secção Europeia de Língua Francesa de Viatodos 
e os alunos do club de Língua e Cultura Portuguesa 
do Instituto d’Alzon, que, infelizmente, foi interrom-

pido devido à COVID.

De 8 a 13 de maio será a vez da escola de Viatodos 
receber 28 jovens franceses que irão conhecer o nosso 
belo país.

Prof.ª Guilhermina Vieira 

SEMANA DA SAÚDE
Como tem sido habitual no nosso Agrupamento, de 
2 a 6 de maio, celebrou-se a Semana da Saúde, através 
da realização de diversas atividades. 

O “Dia Mundial da Saúde” é celebrado no dia 7 de 
abril, data que coincide com a criação da Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS), no dia 7 de abril de 
1948. No entanto, devido à organização do ano letivo, 
a celebração teve de ser adiada, uma vez que a data 
coincidiu com o final do segundo período.

Esta atividade teve como objetivo despertar/sensibi-
lizar a comunidade educativa para vários domínios da 
saúde, que possam contribuir para estilos/hábitos de 
vida cada vez mais saudáveis.

A OMS define Saúde como um completo bem-estar 
físico, psíquico e social e não, apenas, como a ausên-
cia de doenças. Torna-se, assim, evidente que a Saúde 
envolve várias dimensões, que se refletem na nossa 
qualidade de vida.

Apresentam-se, de seguida, alguns exemplos de ações 
que cada um de nós pode pôr em prática para melho-
rar a qualidade de vida: 
• manter uma alimentação saudável; 
• fazer exercício físico;
• manter as horas de sono adequadas e com quali-
dade;
• não consumir drogas ilícitas;
• não fumar;
• participar/manter atividades sociais (dispensar 
tempo para a família e para os amigos).

Este ano, na comemoração deste dia, a Equipa da 
Educação para a Saúde decidiu dar mais ênfase aos 
aspetos relacionados com a coordenação motora. A 
coordenação motora (CM) possui um significado 
plural, condicionado pela situação em que é aplicado. 
Assim, a CM pode ser o ato ou efeito de coordenar 
ou a disposição ordenada e metódica de coisas uni-
das entre si e dispostas segundo regras determinadas 
ou, ainda, o mecanismo regulador do funcionamen-
to harmonioso e interrelacionado dos músculos, que 
produz movimentos conjugados e precisos, e pode ser 
trabalhada através de inúmeras atividades. Com esse 
objetivo, a Equipa da Educação para a Saúde promo-
veu um conjunto de desafios, para toda a comunidade 
nomeadamente:
• jogo da Macaca;
• jogo da Malha;
• jogo do Galo;
• cores Baralhadas;
• movimentos Coordenados;
• dinamização de uma aula de atividade física, com 
a colaboração do Ginásio  ViaSaudável Fitness Club, 
que envolveu dinâmicas de dança e de artes marciais. 

Nesta Semana da Saúde procurou-se, ainda, desen-
volver outras temáticas, nomeadamente:  
• palestras para os alunos do 10º e 12º anos de es-
colaridade promovidas pelos Médicos de Medicina 
Familiar do UCC de Barcelinhos, dinamizadas no 
âmbito de um Projeto de intervenção “Os Adolescen-
tes e a Contraceção”;
• programa/projeto ACERCA DE TI, com distri-
buição de kits relativos ao programa educativo sobre 

a adolescência, centrado nas mudanças físicas e emo-
cionais e especificamente desenhado para alunos e 
alunas dos 11 aos 13 anos, nas turmas de 6º ano. 

A adesão a todos os desafios por parte da comunidade 
educativa foi muito significativa, tendo-se procurado, 
através de uma componente mais lúdica, a sensibili-
zação para a literacia sobre a coordenação motora, a 
saúde e o bem-estar.

Pequenas mudanças levam a uma vida mais saudável!

Agradecemos a colaboração de todos! 

Em particular ao Professor Vítor Novais do Ginásio 
ViaSaudável pelo seu empenho e disponibilidade, (e 
empatia com os alunos). Ao UCC de Barcelinhos 
pela magnífica parceria que, ao longo dos anos, vem 
sendo cada vez mais presente.

Prof.ªs Ilda Varela, Ana Paula Malaínho e Isaura 
Leite (Projeto de Educação para a Saúde, PESA) 

CONCURSO DE CARTELES Y VIAJE CULTURAL A ESPAÑA
XIX Premios Pilar Moreno
Os alunos matriculados na disciplina de Espanhol 
nos Ensinos Básico e Secundário puderam participar 
no “Concurso de Carteles y Viaje cultural a España 
-  XIX Premios Pilar Moreno”, pro-
movido pela Consejería de Educación 
da Embaixada de Espanha em Portu-
gal, representantes da família de Doña 
Pilar Moreno Días de Peña e a Secre-
taria-Geral da Educação.

O concurso teve como objetivos in-
crementar as relações culturais entre 

Portugal e Espanha, apoiar a imple-
mentação da língua de Cervantes e da 
cultura espanhola nos currículos por-

tugueses, promover a 
aprendizagem de idio-
mas e contribuir para a 
construção do conceito 
de cidadania europeia.

Os trabalhos dos alunos de cinco tur-
mas de Espanhol foram a votação na 
escola e os mais votados foram envia-

dos para ao Centro de Recursos da 
Consejería de Educación da Embai-
xada de Espanha em Portugal, para a 
apreciação do júri. 

Os alunos participantes estão todos de 
parabéns pelo trabalho realizado! Os 
resultados do Concurso foram conhe-
cidos em abril e todos os alunos rece-

berão o certificado de participação.

Prof.ª Maria de Lurdes Martins 
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AS MULHERES AO LONGO DA HISTÓRIA - PROJETO ERASMUS+
No seguimento da frequência do curso “Project-
-Based Learning in the Classroom: Setup, Inte-

gration and 
Ref lec t ion” , 
no âmbito 
do programa 
Erasmus+, as 
p r o f e s s o r a s 
participantes 
implementa-
ram o projeto 
“As Mulheres 
ao longo da 
História” na 
turma do 12º 
A, durante os 
2º e 3º perío-

dos. 

Neste sentido, aplicando diferentes técnicas e estra-
tégias pedagógicas aprendidas e fazendo também uso 

de ferramentas digitais que permitiram desenvolver 
nos alunos novas e melhores competências e capaci-
dades, o tema foi tratado nas aulas de Inglês, Portu-
guês e Cidadania e Desenvolvimento. 

Incidindo no trabalho autónomo, os alunos indivi-
dualmente e em pares, pesquisaram e apresentaram 
informações relevantes referentes a um conjunto de 
mulheres de diversos países e que se destacaram em 
várias áreas como a ciência, a literatura, os direitos 

humanos/civis, a pintura, a música, a política. Na dis-
ciplina de Português, os alunos traçaram ainda o per-
fil de mulher nos vários períodos literários estudados 
e que constam do programa do Ensino Secundário, 
seguindo uma ordem cronológica desde o séc. XII até 
ao séc. XX. Enriqueceram este trabalho apontando as 
personagens femininas bem como pequenos excertos 
das obras estudadas.

Este trabalho, numa primeira fase apresentado oral-
mente, ficou patente, de 25 de maio a 3 de junho, 
numa exposição criada para o efeito, no pavilhão A.
No final do ano letivo, de 5 a 7 de junho, os alunos 
envolvidos no projeto realizarão uma viagem a Ma-
drid, berço de Carlota Bustelo, uma das mulheres de 
capital importância no que se refere aos direitos das 
mulheres e à igualdade constitucional.

Prof.ªs Maria de Fátima Oliveira, 
Maria Glória Braga e Olga Aquino

VENCEDORES DO SELO EUROPEU ETWINNING 2021
A nossa escola foi premiada com o “Selo Europeu eTwinning 2021” pelo projeto 
“EPAS EUROPE DAY 2021”, desenvolvido em parceria com a Croácia, Áustria, 
Hungria, Suécia, Letónia e Lituânia.

As atividades realizadas pelos alunos embaixadores no âmbito deste projeto, na 
plataforma eTwinning, foram expostas à comunidade no Dia da Europa.

O projeto culminou com uma videoconferência em que participaram mais de 
100 elementos, entre eles, deputados do Parlamento Europeu e coordenadores 
de EPAS.

A equipa coordenadora congratula-se pelo trabalho e empenho dos alunos, pois 
o prémio, agora recebido, também é deles. Prof.ªs  Guilhermina Vieira  e Alice Faria 

ERASMUS NA LETÓNIA – WE ARE PROUD OF BEING EUROPEAN CITIZENS

No dia 1 de maio de 2022, nós, alunos do décimo 
ano de Ciências e Tecnologias viajamos até à Letó-
nia, acompanhados pelas professoras Isabel Fonseca 
e Alice Faria. Esta experiência foi uma agradável sur-
presa, pois estas professoras, até então des-
conhecidas para nós, revelaram ser pessoas e 
profissionais dedicadas e afáveis.

No dia definido, saímos do Porto às 9h10, 
cheios de entusiasmo, e chegamos à Le-
tónia por volta das 24h00, com escala em 
Berlim. Já em Gulbene, nos dias seguintes, 
demos início ao projeto ERASMUS “We 
are proud of being a European Citizens”, 
visitando uma escola de alunos com neces-
sidades educativas especiais, com o apoio de 
Olga, uma cidadã letã, professora de Inglês 
nessa mesma escola. Ali, fomos confronta-
dos com uma realidade diferente da de Por-

tugal, no que toca à educação destes alunos. Fomos 
recebidos de forma bastante calorosa e saímos de lá 
de coração cheio. 

Ainda nessa pequena cidade, visitamos também a 
Câmara Municipal e um edifício destinado a mo-
mentos de relaxamento, convívio e formação dos jo-
vens letões.

Apesar de alguns contratempos, os aspetos 
positivos predominaram, conforme se pre-
via. A experiência foi extremamente inspi-
radora e culturalmente enriquecedora.

Depois desta experiência, defendemos que 
a participação, tanto no Clube Europeu 
como no projeto ERASMUS, é de enor-
me relevância, tanto ao nível pessoal como 
profissional.  

Clara Freitas, Daniela Machado,  Inês 
Campos,  Lara Miranda e Sara Faria

(10.º A)

CLUBE EUROPEU / ESCOLA EM MOVIMENTO
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ERASMUS+ - Deslocação de alunos e professores à Roménia

Entre os dias 19 e 26 de março de 2022, tivemos a 
oportunidade de nos deslocarmos à Roménia em 
contexto do programa Erasmus +. O projeto é in-
titulado “We are proud of being european citizens” 
ou “Temos orgulho em sermos cidadãos europeus”, 
que teve início em 2020 e termina este ano letivo. 
Porém, devido à situação pandémica vivida nos úl-
timos 2 anos, alguns dos encontros foram realizados 
por videoconferência (principalmente em 2020 e no 
início de 2021). Graças à diminuição dos casos de 
Covid-19, foi-nos possibilitada a mobilidade a um 
dos países das escolas parceiras, à Roménia, sem es-
quecer que a Letónia e a Itália também integraram 
este projeto. 

Dentro do grupo de alunos da nossa escola, inseri-
dos neste projeto, foram selecionados 5 estudantes 
do ensino secundário (10.° e 11.° ano). A decisão de 
aceitarmos, ou não, esta viagem não foi feita de âni-
mo leve por duas razões: a primeira prende-se com 
o facto de sermos alunos do secundário e, por essa 
razão, sermos sujeitos a exames em breve. Portanto, 
ficar uma semana sem aulas foi algo difícil de gerir, 
mas conseguimos colmatar esse “prejuízo” porque es-
tudamos durante a estadia para diminuir possíveis di-
ficuldades. A segunda razão tem a ver com a situação 
de conflito bélico no país vizinho ao do nosso destino 
(Ucrânia), que nos deixou um pouco receosos, tanto 
a nós como às professoras que nos acompanharam 
(Alice Faria e Isabel Fonseca).

Esta viagem possibilitou-nos a visita a três cidades: 
Bucareste, Târgu Jiu e Rânca. A maioria dos dias fo-
ram passados em Tärgu Jiu, cidade onde fica a escola 
com a qual partilhamos o nosso projeto. O objetivo 
deste passa, essencialmente, por integrar os alunos 
das escolas envolvidas enquanto cidadãos europeus, 
e uma vez que, quer a escola anfitriã (Centrul Şcolar 
pentru Educație Incluzivă Tárgu-Jiu), quer a escola 
da Letónia trabalham com alunos de educação es-
pecial, não poderia haver melhor forma de cumprir 
esse objetivo. Nesta cidade tivemos oportunidade de 
visitar a “Casa de Cultura a Sindicatelor”, o “Pandurii 

Târgu jiu”, o “Parcul Constantin Brâncuşi Târgu Jiu” 
e a Câmara Municipal, e ainda fizemos belos passeios 
nas margens do rio Jiu.

Durante a semana fomos conhecer Rânca, uma pe-
quena cidade numa montanha onde havia imen-
sa neve. Para muitos de nós, esta foi a primeira vez 
que estivemos num ambiente destes, onde pudemos 
observar uma demonstração de resgates na neve, no-
meadamente em situações de avalanche, onde anda-
mos de trenó e ainda almoçamos com uma vista de 
cortar a respiração, pois as montanhas estavam reple-
tas de neve.

Durante três dias visitamos a capital Bucareste. Aqui 
encontramos vários edifícios com arquitetura seme-
lhante à francesa, como por exemplo a existência de 
um “Arco do Triunfo”. Visitamos o Museu de His-
tória Nacional da Roménia, o Parlamemto Romeno 
(que, por sinal, é um dos maiores edifícios do mundo) 
e o Atheneu Romeno.

A experiência, no seu todo, foi bastante desafiadora 
dadas as dificuldades na utilização da língua inglesa 
pela parte dos alunos romenos e letões. Aos italianos 
não foi autorizada a mobilidade, devido ao conflito 
armado no país vizinho; contudo, realizamos com 
eles uma videoconferência, de modo a discutir o tema 

previamente selecionado “Clean Society, Clean En-
vironment”. Este tinha em vista a sustentabilidade 
ambiental e a redução do consumo excessivo de re-
cursos. Por isso, preparamos e apresentamos as ativi-
dades realizadas, a nível escolar e nacional, em prol do 
ambiente, e também realizamos cartazes com dicas 
de como podemos salvar o ambiente. Também fize-
mos maquetes com materiais recicláveis, mostrando 
que é possível dar um novo uso a objetos que por 
vezes nos parecem inúteis. 

Prevíamos que as temperaturas fossem bastante bai-
xas, mas tratou-se de uma altura em que o clima es-
tava mais quente, muito semelhante ao português, 
algo que deveras nos agradou. Já a alimentação não 
se comparava com o expectável, pois a população do 
país visitado tem por costume alimentar-se à base de 
muita carne, batata e molhos picantes, não sendo isto 
comum no nosso país. 

Além do que já referimos, foi possível vermos que a 
Roménia é um país com uma elevada distinção de 
classes: de um lado da rua tínhamos edifícios restau-
rados, e do outro, em completa degradação. No que 
se refere à questão religiosa, pudemos verificar que 
é vista numa perspetiva diferente, comparativamente 
a Portugal, pois a população romena é extremamen-
te devota e conservadora. Lamentavelmente, a reci-
clagem não é algo comum na Roménia, dado que é 
dispendioso, e leva a que o lixo fique muitas vezes 
acumulado em florestas.

Em suma, adoramos esta experiência no seu todo, 
visto que, para além de conhecermos um país novo, 
tivemos oportunidade de contactar novas pessoas 
com quem pudemos confraternizar, e, além disso, pu-
demos trabalhar um tema já bastante debatido, mas 
que lutamos para que seja implementado da melhor 
forma.

Mariana Almeida, Ana Luísa Silva, Mário Faria e 
José Pedro Novais (10.º A) e Catarina Sá (11.º A)

A FILOSOFIA JÁ NÃO É O QUE ERA...
Se perguntássemos a muitos dos nossos leitores o que 
é a Filosofia enquanto disciplina, provavelmente res-
ponderiam com uma das suas famosas «frases feitas»; 
tais como: Penso, logo existo! ou Só sei que nada sei! 
… No entanto, o conceito de Filosofia mudou…

Hoje, a Filosofia procura ensinar a pensar de forma 
estruturada/justificada, e sem impor opiniões. Atra-
vés de diferentes pontos de vista, a Filosofia promove 
o pensamento crítico, contextualizado numa atitude 

cívica, interventiva e de defesa dos valores 
democráticos. Em consequência desta nova 
abordagem da Filosofia enquanto disciplina, 
fazem parte integrante das rubricas de ava-
liação o Debate ou o Ensaio Filosófico, a fim 
de desenvolver competências de oralidade e 
escrita no âmbito de uma argumentação não 
oca, mas antes sólida nas suas bases.  

É neste contexto que têm surgido alguns 

textos (enviados pelo grupo disciplinar), que 
têm vindo a ser divulgados neste jornal, ou 
seja, textos que vão mais além de uma opi-
nião expressa, pois apresentam uma funda-
mentação com base em princípios filosóficos 
e seguem uma estrutura própria, que inclui, 
para além da tese defendida, objeções e con-
tra-objeções. 

Prof.ª Olga Aquino



11espertarespertar

CLUBE EUROPEU / ESCOLA EM MOVIMENTO

PROJETO RECICLA+
Os alunos das turmas B, D e E do 7.º ano e os alunos do 5.º ano da nossa escola 
aceitaram os desafios propostos, inseridos no “Projeto Recicla+”, da Academia 
Ponto Verde. Este está a ser desenvolvido no âmbito da área disciplinar de 
Cidadania e Desenvolvimento e dinamizado pelas professoras Rosa Barbosa e 
Lígia Afonso.

Neste contexto, os alunos começaram por realizar uma investigação e um debate 
sobre a produção de resíduos no meio escolar. Esta investigação permitiu concluir 

que há uma “manifesta falta de hábitos de 
reciclagem” e pouca preocupação pelo tema. 
Também concluíram que “é no espaço 
destinado ao recreio que são produzidos mais 
resíduos e são encontrados, principalmente, 
plásticos e embalagens de cartão para 
alimentos líquidos”. Ainda puderam 
constatar que “há falta de ecopontos na escola 
e os que existem nem sempre estão visíveis e 
bem localizados”. 

Assim, e na sequência desta investigação, 
os alunos propuseram-se elaborar um plano 
de ação com a finalidade de melhorar a 
localização e sinalização dos ecopontos, criar 
novos ecopontos e planificar/desenvolver 
campanhas de sensibilização para o tema. 
Com estas iniciativas, os alunos pretendem 
diminuir a utilização do plástico e aumentar 

o volume de reciclagem na escola, contribuindo para uma maior sustentabilidade 
do planeta. Salienta-se, ainda, que os alunos têm realizado campanhas mensais de 
recolha de resíduos na Escola.

Este projeto tem suscitado grande interesse nos alunos, bem evidente através 
do empenho e criatividade com que participaram no concurso “Artistas da 
reciclagem”, tendo estes criado verdadeiras “obras de arte” com materiais 
reutilizados e realizado pequenos filmes e pinturas alusivos ao tema. 

Tem sido crescente a vontade dos alunos em participar nos desafios lançados 
pela Academia Ponto Verde, destacando-se, assim, o jogo “torna-te um Herói 
da Reciclagem”, no qual um grupo significativo de alunos do 2.º e 3.º ciclos 
participaram, ficando no Top dos mais bem classificados.

O próximo desafio será a dinamização da atividade “Gincana da Reciclagem”, 
que decorrerá durante o terceiro período.

Prof.ªs Lígia Afonso e Rosa Barbosa

EURODEPUTADOS NA NOSSA ESCOLA - CELEBRAR A EUROPA

A eurodeputada Isabel Estrada Carvalhais mar-
cou presença numa palestra na nossa Escola, que 
é uma “Escola Embaixadora do Parlamento Eu-
ropeu”, desde o ano letivo 2018/19. Este é um 
programa transfronteiriço impulsionado, em 
simultâneo, pelos Gabinetes de Informação do 
Parlamento Europeu, sitos em todos os Estados-
-membros, e cujo objetivo é facultar aos alunos 
do ensino secundário regular e profissional co-
nhecimentos para uma maior consciencialização 
dos jovens no que toca à cidadania europeia. Par-
ticipou também, através das plataformas digitais, 
Isabel Baltazar, coordenadora do programa, e as 
escolas portuguesas e francesas envolvidas no 
Projeto “Porta-vozes dos Oceanos”.

O programa teve início com um momento mu-
sical, em que os alunos embaixadores tocaram 
o hino da Europa, como forma de dar as boas-
-vindas aos convidados presentes. Em seguida, 
teve lugar uma palestra na biblioteca, proferida 
pela eurodeputada Dra. Isabel Carvalhais, para 
uma plateia entusiasmada de alunos e professores.

Isabel Carvalhais referiu que as alterações climáticas são uma evidência e impli-
cam mudanças profundas na nossa sociedade. Recordou que a nova estratégia 

florestal da União Europeia passa por 
plantar mais árvores, incluindo nas 
cidades e restaurar áreas florestais de-
gradadas.

Numa abordagem à situação atual, 
a professora referiu que os jovens 
ucranianos tiveram que interrom-
per as suas aulas pois a guerra está 
a impedi-los de frequentar a escola. 
Lembrou que muitos deles foram 
convocados para a frente da batalha. 
Recordou que os parlamentares ucra-
nianos escreveram aos parlamentares 
europeus, a referir que os europeus 
não devem ter medo de serem duros 
com a Rússia. Assim, referiu que a 
Europa está em cada um de nós, pois 
somos todos cidadãos da Europa.

O Programa foi encerrado pelos alu-
nos embaixadores, com a apresenta-

ção do trabalho desenvolvido nesta escola, no âmbito deste Projeto. 

Prof.ªs Rosa Barbosa, Guilhermina Vieira e Isabel Fonseca
(Projeto Escolas Embaixadoras do Parlamento Europeu)
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PADDE
O Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital 
da Escola (PADDE) pretende promover a capacita-
ção digital da comunidade educativa e conseguir uma 
melhor gestão dos recursos digitais, potenciando a 
concretização do Projeto Educativo, para aumentar o 
sucesso escolar e a inclusão de todos. 

No seguimento da implementação do PADDE no 
Agrupamento de Escolas Vale D’Este (AEVD), a 
equipa coordenadora tem vindo a desenvolver diversas 
ações, entre as quais os processos da monitorização do 
respetivo Plano, quer junto dos elementos da comuni-
dade educativa, quer no âmbito do CFAE/DGE.

Este Plano de Ação de Desenvolvimento Digital da 
Escola tem por base o quadro conceptual dos docu-
mentos orientadores da Comissão Europeia, nomea-
damente o DigCompEdu e o DigCompOrg, assim 
como os resultados do inquérito Check-In aplicado 
aos docentes e os resultados do questionário SELFIE, 
aplicado às lideranças, aos docentes e aos alunos. A 
análise combinada dos resultados obtidos através des-
tas ferramentas de diagnóstico e autoavaliação, permi-
tiram uma reflexão sobre os pontos fortes e os aspe-
tos a melhorar no AEVD, a definição de objetivos e 
ações-chave, plasmados no presente Plano, entendido 
no momento como um documento ainda em constru-
ção.

No entanto, ainda se verificam alguns aspetos a me-
lhorar, nomeadamente a ligação à internet, dotar 
as escolas de recursos financeiros para manutenção/
atualização de recursos tecnológicos, incluindo a subs-

tituição de equipamentos obsoletos, alocar recursos 
humanos especializados para apoio diário ao bom 
funcionamento das Tecnologias de Informação (TI), 
a resistência à mudança de práticas educativas e de 
avaliação, o reforço do crédito de horas para uma boa 
implementação do PADDE. Converge para o sucesso 
do PADDE, a disponibilidade e colaboração dos do-
centes e alunos, o empenho na capacitação de todos 
os intervenientes, o apoio da Autarquia, de empresas, 
instituições e outros parceiros educativos, entre outros. 

Em setembro 
foi atribuído 
a todos os no-
vos alunos e 
Encarregados 
de Educação 
do AEVD (pré-escolar ao 12.º ano) um endereço de 
e-mail institucional, assim como aos professores que 
também chegaram de novo ao Agrupamento. Foi ado-
tada como plataforma colaborativa transversal a todo o 
Agrupamento a Google Classroom e o Google Meet 
como ferramenta para videoconferência e atividades 
online, estando a ser implementadas novas políticas de 
segurança para os alunos. 

Entretanto, a equipa assegura a gestão do processo de 
preparação e distribuição dos kits tecnológicos, quer 
a alunos, quer a docentes, bem como o apoio técnico 
aos utilizadores e o reporte das avarias às entidades 
competentes. 

A celeridade na implementação de algumas ações ou 

medidas previstas no Plano, dependerá da efetiva ca-
pacitação digital dos intervenientes, pelo que os do-
centes estão a frequentar formação nesse âmbito, a 
desenvolver até 2023, sendo igualmente importante 
que, a par da formação, os mesmos procurem vencer 
receios, integrando as tecnologias digitais na adoção 
de metodologias de aprendizagem ativas. 

Na vertente pedagógica, a ação dos Departamentos 
Curriculares e dos Grupos Disciplinares, bem como 
das Bibliotecas Escolares, Clubes e Projetos, é fun-
damental para o bom envolvimento dos docentes, 
orientada para a aplicação das TI e Recursos Educa-
tivos Digitais (RED) em sala de aula para fomentar 
a partilha de práticas inovadoras, para utilizar as TI 
nas práticas de avaliação, para criar/adaptar RED, 
para desenvolver competências digitais dos alunos, 
para estimular nestes o uso da tecnologias enquanto 
ferramentas de apoio à aprendizagem, de acesso e de 
aquisição de conhecimentos, e enquanto ferramentas 
de produtividade e de suporte ao trabalho colaborativo 
em ambiente digital. 

Em suma, este Plano pretendeu e pretende a imple-
mentação de um conjunto de ações promotoras do de-
senvolvimento das competências profissionais e peda-
gógicas dos educadores, assim como das competências 
dos aprendentes, no sentido de contribuir para uma 
utilização crítica e criativa das tecnologias digitais e, 
consequentemente, uma maior participação na socie-
dade digital.

Prof.ªs Fátima Amaral de Oliveira e Ângela Viegas

SEGURANÇA DIGITAL NO AGRUPAMENTO
Com a utilização das tecnologias digitais cada vez mais frequente, torna-se fun-
damental promover, nos contextos das comunidades educativas, diferentes mo-
mentos de sensibilização para os problemas associados à utilização pouco cons-
ciente da Internet e dos recursos digitais.

Neste sentido, ao longo deste ano letivo, os alunos foram convidados a participar 
e a aderir a iniciativas promovidas pela Equipa de Recursos e Tecnologias Edu-
cativas (ERTE) - da responsabilidade do Ministério da Educação - no âmbito 
desta temática, que, face à proliferação do uso das tecnologias, tem adquirido uma 
importância acrescida. 

Desta forma, os alunos do 8.º ano e da turma 1 do 11.º ano do Curso Profissio-
nal de Técnico de Multimédia participaram no Mês Europeu da Cibersegurança 
nas Escolas, que foi assinalado no passado mês de outubro, com a elaboração de 
cartazes informativos, com vista à promoção de uma utilização mais responsável 

da Internet.

Ainda no âmbito deste tema, co-
memorou-se novamente o Dia da 
Internet Mais Segura 2022, que 
este ano ocorreu no dia oito de 
fevereiro. Com o intuito de sensi-
bilizar os alunos para uma utiliza-
ção mais segura e responsável da 
Internet e dos dispositivos móveis, 
os alunos visualizaram um conjun-
to de vídeos sobre a temática, que 
comentaram, posteriormente, num 
debate salutar com os restantes co-

legas de turma. Os alunos ainda foram alertados 
para os perigos inerentes a uma utilização das 
tecnologias, quando desprovida de conhecimen-
to e bom senso. Esta iniciativa contou ainda com 
a disponibilização de QRCodes pelos diferentes 
espaços escolares, com acessos a links, imagens, 
tiras de Bandas Desenhadas sobre a temática e 
a elaboração de vídeos (1 minuto) de sensibili-
zação sobre os diferentes perigos no âmbito da 
campanha “Fica Atento!”. A divulgação da ativi-
dade, enquadrada também na iniciativa “Escola 
Sem Violência. Escola Sem Bullying”, foi da res-
ponsabilidade dos alunos do Curso Profissional 
de Técnico de Multimédia. 

Pelo 3.º ano consecutivo, o Agrupamento partici-
pa na iniciativa Desafios SeguraNet. Organizados 
em equipas, os alunos respondem a um conjunto 
de desafios mensais sobre diferentes temáticas de 
cidadania digital. Este ano, a participação conta 
também com a colaboração dos Encarregados de 
Educação.  A expectativa é grande para saber se 
continuamos a ser uma das escolas vencedoras, tí-
tulo obtido nas duas últimas participações.

Os alunos mostraram-se muito empenhados 
e envolvidos nas diferentes iniciativas que têm 
como grande objetivo contribuir para a formação 
de cidadãos mais esclarecidos, mais confiantes e 

mais capazes de lidar com 
os desafios do digital, de 
forma mais responsável.

Prof.ª Ângela Viegas (Sub-
coordenadora do Grupo 

Disciplinar de Informática)
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PROJETO 19! - Viatodos no contexto do CoLAB +ATLANTIC e Escola Azul 

O CoLAB +ATLAN-
TIC* e a Escola Azul 
uniram esforços para or-
ganizar uma atividade 
que combina educação, 
comunicação de ciência e 
literacia do oceano.  Neste 

sentido, o Agrupamento de Escolas Vale D’Este, Viato-
dos, foi convidado a ser uma das 12 Escolas nacionais 
que participam no primeiro ano do Projeto 19 represen-
tando, deste modo, o distrito de Braga.

O Projeto 19 é, pois, um projeto que visa reunir um 
grupo de alunos, do 10.º ao 12.º ano, e desafiá-los a 
converter um artigo científico, em inglês, sobre ciências 
do mar numa notícia/reportagem/con-
teúdo de comunicação sobre a perceção 
que os alunos possuem sobre o assunto 
de fundo, usando a linguagem, forma-
tos e materiais que considerarem mais 
apelativos.

Na EBSVDE, Viatodos, este projeto 
foi implementado, nas turmas do 10.º A e B; 11.º A, B 
e 1 participando, ainda, os alunos de Inglês da turma do 
12.º A, sob a coordenação da professora Maria de Fáti-
ma Amaral de Oliveira, em estreita colaboração com a 
professora Ângela Viegas. 

Pretendeu-se desenvolver um conjunto de atividades de 
sensibilização para a preservação dos oceanos, promo-
ver uma mudança de comportamentos e maior cons-
ciencialização. Procurou-se estimular que as escolas, em 
parceria com os diversos municípios, trabalhassem “com 
o oceano” de um modo “estruturado, interdisciplinar e 
vertical”, envolvendo a comunidade escolar, a comuni-
dade local e diferentes atores do setor do mar, apelando 
ao seu sentido cívico e de cidadania. Pretendeu-se ainda 
que as atividades desenvolvidas integrassem aprendi-

zagens das disciplinas de Inglês e Projeto e Produção 
Multimédia.

Assim, tendo em conta o artigo científico atribuído à 
nossa escola - “Consequences of global shipping traffic 
for marine giants”, os alunos participaram no desafio 
proposto pelo CoLAB +ATLANTIC enquanto desen-
volveram atividades de consciencialização e sensibiliza-
ção de toda a Comunidade Educativa para esta temática 
através dos diferentes produtos que apresentaram numa 
sessão pública online, no passado dia 1 de abril, e que 
contou com a presença das coordenações dos referidos 
projetos e iniciativas bem como dos cientistas respon-
sáveis pelos artigos em análise. Está prevista uma sessão 
pública presencial, no Pavilhão do Conhecimento, em 

Lisboa, a realizar-se no próximo dia 27 
de junho.

A participação neste projeto revelou ser 
uma experiência muito enriquecedora 
na medida em que os alunos desenvol-
veram uma diversi-
dade de atividades, 

nomeadamente, uma peça de teatro 
“Baleias à Deriva”, pensada e re-
presentada pelos alunos das turmas 
A do 10.º e 11.º anos, no passado 
dia 28 de fevereiro, pelas 21h00, 
no auditório da Junta de Freguesia 
de Celeirós, para os pais/EE e toda 
a Comunidade Educativa; um site 
com alocação de vídeos, posters e divulgação de redes 
sociais, e ainda marcadores de livros, da responsabili-
dade dos alunos do curso de Multimédia (11.º 1); um 
documentário realizado pelos discentes do 11.º B; um 
jogo de tabuleiro, com perguntas e desafios em língua 
portuguesa e inglesa, da responsabilidade dos alunos de 
Inglês do 12.º A; e, ainda, a execução de um mural, na 
modalidade de Street Art, cujo desenho foi concebido 

pelo grupo de alunos do 10.º B que integra o projeto, 
e cuja realização ficou a cargo do artista Nuno Men-
des, “Silkarte”. A concretização deste projeto de arte, 
do qual toda a Comunidade Educativa usufruirá, só foi 
possível graças ao apoio financeiro e material de parti-
culares, instituições e empresas:  Bombeiros Voluntá-
rios de Viatodos, Metalúrgica da Agra, Talho S. Pedro, 
FISAcar Automóveis, CELOPLÁS, S.A., Construções 
Civipor, ViegasAuto Comércio e Reparação Automó-
vel, União de Freguesias de Viatodos, Grimancelos, 
Minhotães e Monte de Fralães, Farmácia da Estação, 
NFCar Automóveis, Ponte da Cunha, C.ª Lda, Caves 
Campelo, Café/Restaurante Villa Nova e Belcasanova 
Construção e Imobiliária, Lda., entre outros, que dese-
jaram permanecer anónimos.

Todos estes trabalhos/produtos foram, posteriormente, 
compilados num vídeo de apresentação final, que ficou a 
cargo dos alunos do 11.º 1. Os mesmos também foram 
responsáveis pela tradução e legendagem em inglês do 
vídeo referente à peça de teatro na sua totalidade, bem 

como pela colocação da legendagem 
do documentário elaborado e tradu-
zido pelos alunos do 11.º B. 

A atividade foi um sucesso conforme 
constatado pelos diferentes teste-
munhos, não só da coordenação do 
projeto, como também pela cientista 
australiana, Vanessa Pirotta, respon-
sável pelo artigo científico que serviu 

de base a todo o trabalho desenvolvido e que se mostrou 
muito agradada e entusiasmada por ver o seu trabalho 
retratado nos mais variados produtos.

Parabéns a todos os envolvidos! 

Prof.ªs Fátima Amaral Oliveira e  
Ângela Viegas (Projeto 19)

ESCOLA AZUL
Pelo terceiro ano consecutivo, o nosso Agrupa-
mento continua a participar na iniciativa “Escola 
Azul”. 

De acordo com o Projeto Educativo do Agrupa-
mento, em convergência com o Perfil dos Alunos 
à Saída da Escolaridade Obrigatória, a Estratégia 
Nacional de Educação para a Cidadania e com as 
Aprendizagens Essenciais das diferentes discipli-
nas envolvidas, pretende-se com este projeto, entre 

outros aspetos: promover o sucesso educativo e a formação cívica dos alunos; formar 
pessoas responsáveis e cidadãos ativos; contribuir para a preservação e sustentabili-
dade do planeta; valorizar o conhecimento, a compreensão, a criatividade e o sentido 
crítico; promover a inclusão positiva; estimular a criatividade dos alunos; apostar nas 
tecnologias de informação e comunicação, como meio privilegiado de acesso e de 
difusão do conhecimento, contribuindo para o desenvolvimento integral dos alunos; 
possibilitar aos aprendentes usar tecnologias digitais de forma criativa e responsável 
para informação, comunicação, criação de conteúdos, bem-estar e resolução de pro-
blemas; desenvolver competências em língua inglesa; envolver os alunos em metodo-
logias ativas oferecendo oportunidades de desenvolvimento de competências pessoais 
e sociais; valorizar o embelezamento, asseio e manutenção do espaço escolar; estabe-
lecer ligações com a comunidade local e outras.

Enquadrado no eixo de ação 3) Recuperar experimentando e 4) A arte como instru-
mento para a recuperação, os alunos do 11.º B juntamente com 4 alunos do 11ºA, 
participaram na atividade “Escola Secreta”. Nesta atividade, e numa primeira fase, 
foram distribuídas as diversas “escolas secretas” pelas equipas participantes. Aos nos-
sos alunos, Equipa AEVD, foi-lhes atribuída a escola CAFE de Manatuto- Timor-
-Leste. Para esta escola, os alunos criaram 10 desafios correspondentes a cada um 

dos 10 Compromissos da Escola Azul para “O Nosso Oceano 
em 2030”. Da mesma forma, os alunos de quem somos “es-
cola secreta”, fizeram chegar até nós os 10 desafios por eles 
criados. A nossa Equipa decidiu selecionar os seguintes:  i) 
Compromisso 3 - Organizar, anualmente, uma Semana Azul; 
ii) Compromisso 4 - Reduzir a utilização de plásticos subs-
tituindo-os por materiais biodegradáveis/reutilizáveis; iii) 
Compromisso 8 - Mensagem forte/apelativa junto às sarjetas 
- pintura relativa ao oceano em 2030 com a frase “O Mar Co-
meça Aqui”; iv) Compromisso 10 - Educar para o consumo 
sustentável do pescado. 

Todas as atividades-resposta aos desafios apresentados foram registados em vídeos, 
de 60 segundos (máximo), enviados para a Escola Azul que, posteriormente, os publi-
cou no TIKTOK!, estando os mesmos, neste momento, a ser divulgados.
Também enquadrados nos mesmos eixos de ação, os alunos de todas as turmas do 8º 
ano, nas disciplinas de TIC e Complemento à Educação Artística – MART, proce-
deram à criação de páginas web onde retrataram e refletiram sobre a problemática do 
“Lixo dos Oceanos”. Procederam, ainda, à edição de imagens que, posteriormente, 
incluíram na elaboração de uma exposição em realidade virtual sobre o tema.

Ainda no âmbito da iniciativa da Escola Azul realizou-se no dia 19 de maio a ativi-
dade “Corrente do Oceano - Dia da Escola Azul”, que visava a criação de um cordão 
humano como forma de assinalar a data e sensibilizar para a necessidade de preser-
vação dos oceanos.

Parabéns equipa Escola Azul! Let’s Go Blue!

 Prof.ªs Fátima Amaral Oliveira e Ângela Viegas
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A CIDADE INVICTA ACOLHE OS NOSSOS ALUNOS
No dia 18 de março, os alunos de EMRC do 7.º ano 
realizaram a sua primeira Visita de Estudo, pós-pan-
demia. Esta atividade inseriu-se na temática ligada às 
Religiões e ao conhecimento do património cultural 
e religioso local. Após a viagem de autocarro, com 
partida da Escola pelas 8.30h, os alunos visitaram, na 
parte da manhã, a Sinagoga do Porto e a Sé Cate-
dral, tendo ainda oportunidade de conhecer a zona 
da Ribeira. Terminada a visita, deslocaram-se até aos 
Jardins do Palácio de Cristal, onde tiveram o seu tem-
po de almoço, descanso e convívio, numa atmosfera 
de descontração e harmonia com o ambiente natu-
ral. A tarde iniciou-se com a visita guiada ao Centro 
Português de Fotografia, onde os alunos desfrutaram 
das várias exposições lá apresentadas e conheceram a 
história do edifício. Seguiu-se um momento de lazer, 
em que os alunos lancharam e visitaram alguns lo-
cais históricos da Cidade, tais como, a estação de São 
Bento e a Torre dos Clérigos. Por fim, regressaram à 
Escola, tendo o grupo chegado por volta das 18.15 
horas. Cansados, mas muito felizes!

Prof.ª Fátima Guimarães

Opiniões dos alunos sobre a visita:

“Esta visita foi muito boa, com muitos sítios de inte-
resse religioso e muito divertida.”

Lara Carvalho Novais, 7.º E

“Gostei muito desta visita de estudo! Permitiu-me 
visitar diversos lugares, conhecer a linda cidade do 
Porto, alguns dos seus monumentos e conhecer mui-
tas pessoas incríveis. Proporcionou o convívio entre 
nós, alunos, e também com os professores. Diverti-me 
imenso. Foi inesquecível!”

Sónia, 7.º E

“Eu gostei bastante desta visita de estudo, porque me 
diverti muito com os meus colegas, aprendi mais so-
bre o Porto, visitei lugares nunca antes visitados, pas-
seei pelas ruas e parques e consegui ter uma melhor 
conexão com os meus colegas! Gostei muito desta 
visita e espero fazer outras com os mesmos profes-
sores, pois eles confiaram bastante em nós e foram 
compreensivos e divertidos”.

Mafalda Ferreira, 7.º E

“Na minha opinião, a visita de estudo foi uma exce-
lente ideia para todos saírem um pouco das aulas, mas 
continuarem a aprender sobre o nosso país, e a convi-
ver com os professores e os colegas”.

Maria Costa, 7.º B

“Gostei muito da visita, e se pudesse repetia.”
Tomás Pereira, 7.º B

“Adorei a visita… e aprendi muitas coisas que não sa-
bia.”

Inês Carvalho, 7.° B

“Top, fantástica, adorei!” 
Gaspar, 7.º D

“Foi divertida e fixe. Conseguimos aprender muita 
coisa e divertimo-nos.”

Maria Campelo, 7.º D

“A visita foi fantástica e espero que se repita um dia!”
Lucas, 7.º D

“Esta visita de Estudo foi, na minha opinião, incrível, 
uma vez que aprendemos coisas novas muito inte-
ressantes e convivemos com os nossos colegas, como 
nunca tínhamos feito antes.”

Tiago Araújo, 7.º A

“Achei espetacular, especialmente a parte da interação 
estre as turmas.”

Leonardo, 7.º A

“Foi uma excelente visita, muito organizada, os locais 
que visitamos eram muito agradáveis e o almoço nos 
Jardins do Palácio de Cristal foi uma excelente ideia 
para apreciarmos as paisagens e estarmos todos em 
convívio.”

Gonçalo Guimarães, 7.º C

À PROPOS DES ARTS…
Tendo as ARTES um papel tão relevante 
quer na riqueza histórica, geográfica e 
cultural de uma nação, quer na de qualquer 
ser humano, este tema foi abordado com 
muita delicadeza ao longo do 2º Período.

Aos alunos do 9.º A e 9.º B foi lançado 
o desafio de escolherem um tipo de Arte: 
Literatura, Escultura, Pintura, Dança, 
Música, Cinema, Teatro… (no contexto 
de França), redigir um texto sobre a sua 

evolução histórica no país; apresentar um artista e descrever uma das suas obras. 
A riqueza cultural obtida através dessas apresentações orais foi inquestionável. 
Todos “bebemos” um pouco da cultura francesa e enriquecemo-nos enquanto 
seres humanos. Após as apresentações, foi solicitada aos alunos a elaboração de 
cartazes para serem expostos na escola. O saber deve ser sempre partilhado! 

Os alunos estão de Parabéns pelos excelentes trabalhos realizados e pelo empenho 
demonstrado na investigação e realização dos mesmos!

Prof.ª Isa Vicente

A ESCOLA EM MOVIMENTO

LA FRANCOPHONIE
O dia Internacional da Francofonia celebra-se a 20 de março.

A Francofonia  corresponde à comunidade linguística que envolve todas as pessoas 
que têm em comum a língua francesa, chamadas de “francófonas”, não indicando, 
contudo, que possuam aspetos culturais semelhantes. Sendo na grande maioria das 
vezes culturas extremamente diferentes, como por exemplo, o Quebec e alguns 
países de África. Integrados nesta comunidade estão também os países que têm 
o francês como segunda língua. Essa multiplicidade de países falantes da língua 
francesa foi provocada pela expansão marítima, que culminou na colonização de 
territórios por todo o mundo. 
É o idioma oficial, ou co-
oficial, principalmente, de 
países americanos, africanos e 
europeus.

Curiosidades: 
• 66 milhões de franceses;
• 321 milhões de francófonos 
no mundo; 
• 5ª língua mundial;
• 93 milhões de alunos e 
estudantes têm francês como 
língua estudada;
• 4ª Língua usada na Internet;
• 132 milhões de pessoas aprendem francês.

O dia foi celebrado na escola através da transmissão de informações em sala de 
aula e exposição de trabalhos realizados pelos alunos. Muito obrigada a todos pela 

vossa colaboração!

Prof.ªs Guilhermina Vieira
e Isa Vicente

QUI JE SUIS? (QUEM SOU EU?)
Os alunos do 7.º Ano (5ème) iniciaram o estudo da unidade “Mes copains et 
moi” (Os meus amigos e eu) e, como tal, usando o vocabulário estudado ao longo 
das aulas, redigiram textos com a sua apresentação física e psicológica, sem nunca 
revelarem o seu nome. Os trabalhos foram expostos na escola e 
os restantes colegas participaram num jogo, em que tinham de 
descobrir, através das indicações dadas, de quem se tratava. 

Uma vez que o francês é uma língua de iniciação, os alunos estão 
de Parabéns pelos excelentes textos redigidos assim como pelo 
empenho demonstrado na elaboração dos mesmos!

  Prof.ªs Guilhermina Vieira e Isa Vicente
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A POLÍTICA NÃO É UMA SECA
A assinalar cem dias de governação, o executivo ca-
marário da cidade de Barcelos convidou professores 
e alunos do ensino secundário das várias escolas do 
concelho para uma visita à Camara Municipal, numa 
iniciativa que designou de “A política não é uma 
seca”.

A atividade realizou-se na manhã do dia 25 de ja-
neiro e permitiu aos seis jovens do 10.ºA e 11.ºA e 
ao seu professor, Jorge Pimenta, bem como a alunos 
e professores de outros agrupamentos, conhecer in 

loco, os espaços e contactar diretamente com o Sr. 
Presidente, Dr. Mário Constantino, a equipa de ve-
readores e o seu staff, os pelouros camarários a forma 
como atuam, numa abordagem assente na filosofia de 
aproximação e abertura do município aos cidadãos, 
por um lado, e de construção de uma sociedade ativa, 
participativa e com forte sentido de cidadania, por 
outro.

No final dos trabalhos, e numa sessão plenária no au-
ditório da Câmara Municipal de Barcelos, o elenco 

executivo disponibilizou-se para uma sessão de per-
guntas e respostas que permitiram o esclarecimento 
de dúvidas e inquietações dos alunos que percorre-
ram temas tão diversos como ambiente e sustenta-
bilidade, plano de fixação dos jovens no concelho ou 
ainda política de reforço das ações culturais para os 
próximos anos.

Prof. Jorge Pimenta

PORTA-VOZES DO OCEANO - um projeto Etwinning - Erasmus+
”Porta-vozes do Oceano”, projeto enquadrado na 
iniciativa “Temporada Cruzada França–Portugal 
2022”, e dinamizada pela Embaixada de França em 
Portugal, pelo Instituto Francês em Portugal, pela 
Coordenação do Ensino Português em França e pelo 
Instituto Camões, será realizado em parceria com a 
Secção Europeia de Língua Francesa do Agrupa-
mento. Este tipo de atividades promove a conscienci-
alização e a sensibilização dos jovens para o problema 
da poluição marinha, incentivando-os a continuar e/
ou implementar projetos em prol do meio ambiente 
e, assim, criar uma “Geração Azul.”

Este Projeto, também ligado aos Clubes Europeus, 
tem como principais objetivos:
• Explorar as línguas francesa e portuguesa e abor-
dar questões contemporâneas através de uma peda-
gogia de projeto inovadora e inspiradora;
• Sensibilizar os alunos sobre o problema da po-
luição plástica nos oceanos;
• Promover as ligações entre o mundo científico e 
o meio escolar;
• Estabelecer as bases de uma interface privilegiada 
para intercâmbios e encontros ao serviço da coope-
ração educativa e linguística franco-portuguesa.

Como se desenvolveu o projeto?

Etapa 1 – Foi feita a divulgação do projeto e a for-

mação de pro-
fessores e, de 
seguida, o grupo 
de professores 
elaboraram o 
plano de inter-
venção peda-
gógica de cada 
parceria.

Estão envolvi-
das no Projeto 
as turmas (7.º 
D, 7.º E, 9.º 
C e 9.º E), em 
parceria com o 
Collège Pierre 
et Marie Cu-
rie, LePecq, o Lycée International de St. Germain-
en-Laye (SIP) e a Escola Secundária Viriato-Viseu 
(SELF). O nome do grupo e o lema eleito pelos alu-
nos das diversas escolas foi “A LIGA DOS HERÓIS 
DO MAR” - “Se o Oceano queres salvar, o plástico 
deves evitar”. Foi, ainda, criado um hino em parceria 
com as outras escolas parceiras.

Sensibilizados para a excessiva utilização do plástico, 
os alunos do 7.º D e 7.º E têm levado a cabo, no 
âmbito da área disciplinar de Cidadania e Desen-

volvimento, uma série de ações de limpeza na escola, 
criação de esculturas, vestuário e marroquinaria em 
plástico, na tentativa de reduzir o uso e abuso do 
plástico. No âmbito deste projeto, foi apresentada à 
escola uma proposta para o Orçamento Participativo 
Escolar para a colocação de dispensadores de água 
na escola. Proposta esta que venceu com um elevado 
número de votos. 

No dia 8 de abril realizaram a visita de estudo ao 
Oceanário com a participação no ateliê “Oceano 
XXI”. Uma das atividades a realizar será uma cam-
panha de limpeza das praias a realizar com a comu-
nidade escolar.

Estas atividades 
são coordenadas 
pelas professo-
ras Rosa Barbosa 
e Guilhermina 
Vieira.

O Projeto culmi-
nará com a divul-
gação das cam-
panhas aquando da celebração do Dia Mundial do 
Oceano.

Prof.ªs Guilhermina Vieira e Rosa Barbosa

A ESCOLA EM MOVIMENTO

VISITA À CIDADE DOS ARCEBISPOS
No âmbito da Disciplina de EMRC, organizamos, com 
a nossa professora, uma visita de estudo a Braga. A 
atividade inseriu-se na Unidade Letiva estudada, “A Arte 
Cristã”, em que reunimos informação e selecionamos os 
locais mais importantes a visitar, referente ao património 
cultural e religioso de Braga.

Os locais visitados foram: a Sé de Braga, Palácio do Raio, 
Palácio/Museu dos Biscainhos e Capela Árvore da Vida, 
situada no Seminário Conciliar. Ficamos encantados com 
as descobertas que fizemos nos locais que visitamos. Já 
tínhamos ido muitas vezes a Braga, mas nunca tínhamos 
reparado em certos pormenores e lugares que tivemos a 
oportunidade de conhecer melhor nesse dia.

Com as informações recolhidas, elaboramos 
um panfleto relativo aos locais visitados, que foi 
distribuído a cada aluno, para que retivéssemos 
melhor a informação.

Nesta visita de estudo o grupo descontraiu e 
aproveitou para se divertir em conjunto, com as risadas 
e cumplicidade de um dia bem passado. Terminadas 
as visitas, regressamos à escola muito felizes.

Podemos afirmar que cumprimos os objetivos 
propostos e saímos muito mais enriquecidos com 
tudo o que aprendemos nesta visita!

Os alunos do 12.º A e Prof.ª Fátima Guimarães
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Aos 15 anos, Rosalind Elsie Franklin 
dava os primeiros passos nas ciências. 
Porém, esta não podia sequer imaginar 
o enorme impacto das suas investiga-
ções. Rosalind contribuiu para desco-
bertas inovadoras na genética, que se-
riam para sempre lembradas na histó-
ria da ciência - ainda que desassociadas 
da sua pessoa. Durante os seus curtos 
37 anos de vida, esta produziu pesqui-
sas dignas de Prémio Nobel, ainda que 
não tenha sido galardoada…

Nascida a 25 de julho de 1920, Ro-
salind Franklin cresceu no prós-
pero bairro de Notting Hill, em 
Londres, uma entre cinco filhos 
de uma abastada família Anglo-
-Judia. A mente brilhante e o es-
pírito independente de Rosalind 
eram evidentes desde tenra ida-
de. A única irmã, Jennifer, recor-
da-se, com carinho, de que ao 1.º 
ano de idade a irmã já proferia as 
primeiras palavras, e aos 2 anos 
já provocava o irmão mais velho.

Com 11 anos de idade, Rosa-
lind destacou-se no rigoroso 
colégio interno de St. Paul, 
sendo particularmente atraída 
pela Biologia. A irmã, Jen-
nifer, refere: “...muitos traços 
do seu caráter já eram claros: 
inteligência, perfeccionismo, 
mente lógica, franqueza...”. A 
amiga de longa data, Gertru-
de Dyche descreve Rosalind 
como direta e frontal, embo-
ra sem inclinações diplomáticas.

No seu seio familiar a educação era tida 
como extremamente importante e, por 
isso, Rosalind estudou diligentemente, 
tendo ganho um número extraordina-
riamente grande de prémios e distin-
ções académicas. A cientista perseguiu 
o amor pela ciência durante os estu-
dos, especializando-se em química no 
Newnham College, em Cambridge, 
tendo, mais tarde, entrado para a So-
ciedade de Química. Depois de obter o 
diploma de Bacharelato, esta aceitou o 
cargo de assistente de pesquisa na Bri-
tish Coal Utilization Research Asso-
ciation. As suas pesquisas possibilita-
ram a obtenção do Doutoramento em 
Ciências Físico-Químicas, em 1945. 
Rosalind Franklin trabalhou, ainda, 
no Laboratoire Central Des Services 
Chimiques De l’Etat, em Paris, por 
recomendação de Marcel Mathieu, 
investigador francês. Esta fez parte da 
pequena percentagem de mulheres que 
trabalhavam em laboratórios científi-
cos e equipas de investigação na época.

Foi no Laboratoire Central que Frank-
lin se fascinou pela cristalografia. Às 
vezes chamada de difração de raios-
-X, que consiste na determinação da 
estrutura atómica de cristais. Aqui, o 
perfeccionismo de Franklin era uma 
vantagem, uma vez que lhe possibili-

tou o domínio do processo; delicado e 
difícil.

Em 1951, Maurice Wilkins, investiga-
dor no laboratório do King’s College, 
compreendendo a futura importância 
da experiência da investigadora, pro-
curou juntar-se à sua equipa de pesqui-
sa. Como muitos outros cientistas da 
década de 1950, Wilkins corria para 
a descoberta da estrutura do DNA, 
a chave para desvendar o código ge-
nético humano. Este especulava que 
a cristalografia de raios-X forneceria 

pistas no desen-

volvimento da sua in-
vestigação.
Wilkins encontrava-se fora do país 
quando Rosalind Franklin foi contra-
tada. Aquando do regresso do mesmo, 
o seu primeiro encontro não foi agra-
dável, tendo-a confundido com uma 
nova secretária. Segundo os registos 
familiares, estes investigadores nunca 
se relacionaram de forma amistosa. 
Nas memórias posteriores de Wilkins, 
este refere-se a Rosalind como “Rosy”, 
reclamando da sua atitude indepen-
dente.

Após cerca de um ano no laboratório 
do King’s College, Rosalind Franklin 
e o estudante Raymond Gosling cap-
turaram a histórica fotografia de cris-
talografia de raios-X, ainda estudada 
atualmente. Conhecida como “Foto-
grafia 51”, esta mostra claramente a 
estrutura de dupla hélice do DNA e os 
genes contidos no seu interior. A foto-
grafia foi suficiente para a criação de 
um modelo que alteraria, para sempre, 
a compreensão do DNA.

Ainda assim, os acontecimentos se-
guintes são assunto de grande debate: 
enquanto que alguns historiadores es-
peculam que Wilkins pode ter com-
partilhado a fotografia e a pesquisa 
com dois outros cientistas, James Wat-

son e Francis Crick, que trabalhavam 
no Cavendish Laboratory, em Lon-
dres; a maioria acredita que o trabalho 
da Rosalind não era confidencial, ou 
seja, Watson e Crick descobriram-no 
num ambiente público. Portanto, não 
“roubaram” os resultados obtidos.

Um ano depois, em 1953, de forma in-
dependente, Watson e Crick gravaram 
os seus nomes na história aquando da 
publicação de um novo modelo do có-
digo do DNA, onde se incluía a foto-
grafia de cristalografia e a pesquisa de 
Franklin. Wilkins foi incluído como 

um dos pesquisadores. Ro-

salind não 
foi sequer reconhecida nem menciona-
da pela sua contribuição.
A fotografia capturada por Rosalind 
Franklin e Raymond Gosling foi revo-
lucionária - não apenas para a comu-
nidade científica, mas para o mundo. 
Era esta imagem a peça que faltava 
no quebra-cabeça que permitia aos 
cientistas a compreensão completa do 
DNA, o que, por sua vez, transformou 
a compreensão, à época, da genética. 
De acordo com Geoff Bowell, um ar-
quivista do King’s College, esta “é in-
discutivelmente a foto mais importan-
te já tirada…”.

Qual a resposta de Rosalind aquando 
da descoberta da publicação do artigo 
sem que fosse mencionado o seu nome 
como parte ativa da descoberta em 
questão? Na verdade, não há qualquer 
documento onde se encontre registada 
qualquer reclamação da cientista. No 
entanto, logo após a publicação do ar-
tigo, Franklin trocou o laboratório do 
King’s College pelo do Birkbeck Col-
lege, onde montou o seu próprio local 
de pesquisa. Aí, a investigadora cola-
borou na descoberta da estrutura de 
células virais, pertencendo à equipa de 
Aaron Klug, Prémio Nobel da Quími-
ca, em 1982.

Vários anos depois, durante uma via-
gem com destino a um congresso de 
investigadores, nos Estados Unidos, 
Rosalind adoeceu gravemente. Mais 
tarde, foi diagnosticada com cancro 
nos ovários, tendo falecido a 16 de 
abril de 1958.

Em 1962, uma década depois da cap-
tura da famosa “Fotografia 51”, Wat-
son, Crick e Wilkins foram galardoa-
dos com o Prémio Nobel da Fisiologia/
Medicina pela descoberta da estru-
tura helicoidal do DNA e o papel do 
mesmo na hereditariedade genética. 
Franklin não recebeu nenhum crédito 
pela sua contribuição, crucial para tal 

descoberta.

Em 1968, Watson publicou 
um livro de memórias, re-
velando que fora Rosalind 
Franklin a cientista que con-
seguiu a fotografia que havia 
sido crucial em todo o proces-
so. Em 1962, quando os três 
homens receberam o Prémio 
Nobel, as regras determina-
vam que apenas três pessoas 
poderiam receber um único 
Prémio, permitindo, porém, 
que investigadores adicionais 
pudessem recebê-lo postuma-
mente. Infelizmente, a regra 
que permitia o galardoar póstu-
mo foi eliminada em 1974, tor-
nando impossível para Rosy re-
cebê-lo com merecida distinção.

Existe uma grande controvérsia 
relacionada com toda esta his-
tória: foi Rosalind Franklin rou-
bada de um Prémio Nobel? Foi 

negado o seu reconhecimento porque 
a sua contribuição no desbloquear da 
estrutura do DNA não era essencial ... 
ou porque se tratava de uma mulher?

São muitos os historiadores que acredi-
tam que Rosalind deveria ter, no míni-
mo, sido reconhecida pela pesquisa de 
cristalografia de raios-X, merecendo 
ser reconhecida com um Nobel. Kiona 
Smith argumenta que a contribuição 
da mesma foi essencial para a desco-
berta da estrutura do DNA, sendo a 
cristalografia de raios-X a peça final no 
quebra-cabeça que desvendou a com-
preensão de tal estrutura. A bióloga 
e historiadora de Rosalind Franklin, 
Lynne Osman Elkin, também apoia a 
visão de que a investigadora deveria ter 
recebido alguma forma de reconheci-
mento a par dos seus colegas.

Outros cientistas acreditam que o uso dos 
dados de Rosalind sem nenhum crédito foi 
aceitável e a distribuição do Nobel, adequa-
da. O professor de zoologia e estudioso de 
genética amplamente publicado, Matthew 
Cobb, afirma que a ideia de que Watson e 
Crick “abusaram” dos dados de Franklin é 
falsa, já que as informações não eram con-
fidenciais. Cobb concorda que o trabalho 

ROSALIND FRANKLIN
Onde Está O Seu Nobel?

ESCOLA EM MOVIMENTO
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de Franklin foi crucial, não questionan-
do, no entanto, a distribuição do Prémio.

A questão do plágio é a crítica aqui, 
já que a maioria dos historiadores 
concorda que a pesquisa foi privada. 
Franklin não sabia que Wilkins, Wat-
son e Crick tinham acesso à fotografia 
de raios-X e, portanto, não receberam 
a sua permissão para utilização dos 
dados obtidos. Estes não utilizaram 
apenas a sua fotografia, como também 
publicaram as descobertas sem qual-
quer menção a Rosalind. Smith escre-
veu: “Wilkins compartilhou o Prémio 
Nobel de Fisiologia/Medicina com 
Watson e Crick por descobrir a es-
trutura em espiral do DNA e o seu 
papel na hereditariedade. Franklin, 
cujo laboratório produziu a fotogra-
fia que ajudou a desvendar o mistério 
do DNA, não recebeu nenhum cré-
dito pelo papel, ainda que póstumo” 
(…) “esta é literalmente a definição de 
plágio, ainda que toda a comunida-
de científica se cale sobre o assunto, 
levantando a questão: havia sexismo 
envolvido na exclusão de Franklin?”.

Elkins acredita que Rosalind não era 
bem tratada, e, certamente, não era 
tratada como uma igual perante os 
colegas. Acredita que, devido ao se-
xismo generalizado dentro do campo 
científico, Rosalind não sabia do seu 

valor, afirmando que o artigo não foi 
reconhecido “... por causa do acordo 
sinistro realizado entre Randall, che-
fe do King’s Lab, e Bragg, chefe do 
Cavendish Laboratory, para encobrir 
o facto muito estranho de que os da-
dos “migraram” de um lugar para o 
outro…”. Tal declaração sugere ati-
vidades questionáveis não apenas de 
Watson e Crick, como também por 
parte dos seus superiores.

Outros refutam a ideia de uma po-
tencial intenção sexista por trás das 
ações de Watson, Crick, Wilkins e 
do Comité do Prémio Nobel. Ainda 
assim, Cobb admite francamente que 
existe sexismo no campo da ciência, 
afirmando que, mesmo que Rosa-
lind Franklin ainda estivesse viva em 
1962, a mesma não teria recebido ne-
nhum tipo de prémio, devido ao se-
xismo arraigado no campo. Porém, 
este contradiz-se afirmando o seguin-
te: “O que Watson e Crick precisa-
vam era muito mais do que a ideia de 
uma hélice (...) ambos precisavam de 
observações precisas de cristalografia 
de raios-X. Esses dados foram for-
necidos involuntariamente pela pró-
pria Franklin, incluídos num breve 
relatório informal. O seu comporta-
mento foi arrogante, no mínimo, não 
existindo, porém, evidências de que o 
mesmo tenha sido impulsionado pelo 

desdém sexista, uma vez que estes se 
teriam comportado da mesma forma 
caso os dados tivessem sido produ-
zidos por Maurice Wilkins…” Este 
é um argumento estranho, visto que 
Wilkins recebeu crédito por todas as 
pesquisas vindas do seu laboratório, 
incluindo a de Rosalind Franklin.

Wade apresenta um argumento parti-
cularmente curioso, observando que, 
como Rosalind não sabia que os seus 
dados haviam sido compartilhados, 
era, felizmente, ignorante e não sen-
tia qualquer tipo de injustiça. Este 
argumento, no entanto, parece ser 
refutado pelo facto de Rosalind ter 
abandonado o laboratório do King’s 
College logo depois da publicação da 
inovadora imagem, sem o devido cré-
dito. Coincidência?

Wade afirma, ainda, que Rosalind foi 
prejudicial para a equipa de pesquisa 
de King como um todo, visto que esta 
não soube comunicar com Wilkins. 
Wade acredita que se ela mesma ti-
vesse colaborado com este ao longo da 
pesquisa, teria sido o laboratório do 
King’s College a publicar o modelo da 
estrutura do DNA.

Vale a pena refletir sobre a acusação 
contida nas memórias de Watson que 
refere que era difícil trabalhar com 

Rosalind. O seu comportamento foi 
considerado ofensivo visto que esta 
tentou defender o seu direito a ser 
tratada como igual? O desejo de se 
concentrar na sua própria pesquisa na 
década de 1950 era considerado um 
comportamento impróprio para uma 
mulher? De qualquer das formas, é di-
fícil perceber como é que as relações de 
Rosalind Franklin com Wilkins, Wat-
son e Crick desempenharam um papel 
na negação do crédito pela sua pesqui-
sa e, portanto, em não ser reconhecida 
pelo Comité Nobel quando os mesmos 
concederam aos três o Prémio.

Ainda assim, ninguém pode contestar 
este facto: sem a pesquisa e a fotogra-
fia de raios-X de Rosalind, Watson, 
Crick e Wilkins teriam levado muito 
mais tempo para descobrir e formular 
a estrutura do DNA. O seu trabalho 
foi um ponto de inflexão, não apenas 
na procura científica no desvendar do 
mistério da estrutura do DNA, mas 
também no uso da própria difração de 
raios-X. O seu nome deveria, assim, 
constar nos artigos de Watson e Cri-
ck, uma vez que esta merece ser re-
conhecida pelo papel na mudança do 
curso da história científica.

 Guilherme Carvalho, 11.º A

ROSALIND FRANKLIN
Onde Está O Seu Nobel?

ESCOLA EM MOVIMENTO

Olimpíadas de Filosofia
Nos dias 4 e 5 de março, decorreu, no Agrupamento 
de Escolas de Montemor-O-Novo, a décima edição 
das Olimpíadas Nacionais de Filosofia, atividade na 
qual participaram cerca de 65 alunos de todo o país, 
auxiliados pelos respetivos professores. Este ano, Via-
todos contou com a participação dos alunos Maria-
na Ferreira e Guilherme Carvalho, ambos do 11.º A, 
acompanhados pela docente Olga Aquino.

Todos os filósofos e filósofas que, durante dois dias, 
escreveram ensaios filosóficos, refletiram sobre as 
grandes questões da atualidade, debateram de forma 
entusiástica os grandes temas da humanidade, (ética, 
política, estética, entre outros), conviveram de forma 
honesta e saudável, fazendo desta uma aventura ines-
quecível.

À chegada a Montemor, os alunos representantes fo-
ram recebidos pela comissão organizadora. 
Esta elucidou-os relativamente à redação 
dos ensaios, bem como ao programa e ati-
vidades a desenvolver. Após a produção dos 
textos escritos, os 65 alunos puderam des-
frutar de atividades quebra-gelo, visando 
o estabelecimento de relações de amizade 
e companheirismo entre todos. Findo o 
primeiro dia, nutrido de divertimento e de 
vários momentos de animação, (incluindo 
acompanhamento musical ao vivo durante 
o jantar, seguido de momentos de dança en-
tre todos os presentes), alunos e Professores 
puderam, merecidamente, descansar sob a 
beleza rural Alentejana.

O segundo dia contou com um pequeno-almoço 
para reposição de energias, seguido de, para os alu-
nos, (uma vez que os Docentes se encontravam no 
segundo processo de análise e correção dos ensaios), 
atividades lúdicas na escola organizadora. Entre es-
tas, constou uma palestra cujo tema principal versava 
sobre a Filosofia da Arte, colocando à prova, uma vez 
mais, os cérebros dos diferentes participantes. Duran-
te o almoço, os resultados da primeira fase foram di-
vulgados pela equipa organizadora, com grande entu-
siasmo! Enquanto os alunos finalistas redigiam o seu 
ensaio, agora em língua inglesa, os restantes tiveram 
oportunidade de visitar o castelo de Montemor e as 
redondezas da cidade…

Na sessão de encerramento, foi referida a importância 
da Filosofia na formação integral de todos os alunos 
do ensino secundário e, considerando o facto de que 

todos os alunos estão “condenados” a ser filósofos, 
uma vez que, independentemente da sua futura pro-
fissão, todos serão obrigados a saber colocar e identi-
ficar problemas, refletir e argumentar, competências 
essas que são adquiridas através da atividade filosófi-
ca. Findo o dia, recheado de entretenimento diverso, 
chegou a hora do regresso a casa… Porém, antes, foi 
capturada uma fotografia que registou o momento 
para a posteridade!  

Parabéns aos merecidos vencedores e boa sorte na re-
presentação do seu país nas “Olimpíadas Internacio-
nais da Filosofia”, este ano realizadas em Lisboa.

Ainda que não tenhamos ganho, foram sem dúvida 
fantásticos os momentos vividos. Para além das ami-
zades e laços criados, foi-nos dada a possibilidade de 
conhecer novos locais e experienciar coisas novas que 

ficarão para sempre nas memórias de todos 
os presentes… Dois dias em Montemor, 
uma vida a filosofar!

MEDALHAS
Ouro - Pedro Morais Silva (Escola Secun-
dária Camões)
Prata - Santiago Sanches Conde (AE Dr. 
Ginestal Machado)
Bronze - Maria Carolina Barroso (Colégio 
Pedro Arrupe)

Guilherme Carvalho e 
Mariana Ferreira, 11.º A
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O Clube  soma e segue!

A segunda iniciativa promovida pelo Clube Bike teve lugar no dia 25 de feve-
reiro, sob o lema “A pedalar mascarados pela TERRA”, já que se aproximava o 
Carnaval. Uma vez mais, o nosso Agrupamento mostrou, orgulhosamente, ser 
uma escola ativa, com uma séria aposta na mobilidade ativa ciclável.

Para esta edição, o Clube Bike estabeleceu uma parceria com o Bia Todos Team – 
Casa do Povo de Viatodos, que delineou o trajeto e acompanhou todo o passeio. 

O evento contou também com um convidado especial, o Campeão Regional da 
Taça de Maratonas ARCVR, Filipe Brito, ciclista promotor da mobilidade ciclá-
vel junto dos mais novos. 
Em entrevista ao José Campinho, da turma 11.º B, o ciclista destacou a impor-
tância do uso da bicicleta, referindo que a mesma “não serve só para fazer despor-
to. A bicicleta é um meio de transporte. Quantas mais pessoas estiverem a andar 
de bicicleta, menos carros estarão a circular na estrada.” A questão da segurança 
também foi abordada pelo campeão, para quem “Os nossos governantes têm de 
estar cada vez mais sensibilizados para essas situações. Se houver vias próprias 
para os utilizadores de bicicletas, as pessoas sentir-se-ão muito mais seguras. Daí 
que as ciclovias sejam muito importantes.”

Filipe Brito chegou cedo à Escola-sede, onde expôs a sua bicicleta e três fantás-
ticos exemplares de bicicletas elétricas que fizeram sonhar todos os que por ali 
passaram. Mostrou-se muito disponível para conversar com os alunos, assistentes 
operacionais e professores que visitaram o stand, tendo alertado os jovens para 
a necessidade de se observarem as regras de segurança sempre que se usa a bici-
cleta. 

HOJE NÃO POLUO. VOU DE BICICLETA!

Por ser Carnaval, os aderentes foram desafiados a par-
ticipar no evento mascarados, usando, preferencial-
mente, máscaras alusivas à Terra e à sustentabilidade, 
sem nunca esquecer um dos objetivos fundamentais 
do Clube Bike: a sensibilização para o cuidado e pre-
servação do nosso Planeta, já que, parafraseando Gre-

ta Thunberg, “Não há planeta B”. A professora Ana 
Moreira deu o exemplo, personificando um belíssimo 
arbusto, de um verde verdadeiramente primaveril!

O grupo de mais de 80 participantes saiu da sede 
do Agrupamento por volta das 14.00h e percorreu 

Viatodos, num percurso circular traçado 
pelo Bia Todos Team. Saudou e foi saudado 
por vários habitantes e, mais uma vez, não 
faltaram sorrisos e companheirismo a dar 
conta de que também assim se faz a escola 
e se educam jovens e adultos, unidos na co-
mum missão de preservar o planete que nos 
acolhe. Foi, na verdade, uma tarde de festa! 
Celebrou-se a Natureza, o convívio, o Car-
naval, a alegria!

Prof.ª Ana Moreira
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Sobre a atividade, Leonor Silva, da turma D, do 8.º ano: “Achei o passeio muito 
divertido e uma proposta interessante para nos fazer andar menos de carro e mais 
de bicicleta. Amei este passeio e vou participar em todos os que houver!” Também 
o Leonardo Sousa, da turma A, do 7.º ano, partilhou a sua experiência, afirmando 
“Esta viagem foi fantástica, especialmente pelo convívio e para percebermos que a 
pedalar podemos mudar o mundo!!! “ 

Como não podia deixar de ser, a GNR e os Bombeiros Voluntários de Viatodos 
zelaram pela segurança de todos, com o profissionalismo e simpatia habituais. A 
prestação dos elementos do Bia Todos Team foi uma constante e a sua experiência 
constituiu, sem qualquer dúvida, uma mais-valia para a atividade. 

Também o Presidente da União de Freguesias de Viatodos, Grimancelos, Minho-
tães e Monte de Fralães (UFVGMMF), David Sousa, fez questão de saudar os 
ciclistas antes da partida para esta arruada. Na sua opinião, este tipo de iniciativa 
é essencial, já que estamos a falar de “um meio de transporte amigo do ambiente, 
amigo das pessoas.” A UF mostra-se solidária com os alunos que pretendam usar 
as bicicletas para se deslocarem para a escola. Por enquanto, a construção de uma 
ciclovia ainda não se afigura uma realidade por questões logísticas, devido à pouca 
largura das vias. No entanto, esta não é uma hipótese descartada. 

Aos participantes no evento não faltaram os mimos costumeiros: as bolachas da 
Vieira de Castro; o autógrafo e brindes do Filipe Brito, entre outros. Mas, sem 
dúvida que o maior presente foi a participação na atividade em si, “pela experiência 

de companheirismo e partilha que a todos proporcionou”, como destacou o pro-
fessor João Oliveira, da Direção do AEVE. 

Aos participantes e a todos os envolvidos no evento fica a convicção de que a mo-
bilidade ciclável é uma ferramenta essencial na luta contra a poluição, constituindo 
uma forma inteligente de mobilidade e uma chave para o futuro do Planeta Terra. 
Resta-nos aguardar, ansiosamente, pela próxima iniciativa do Clube Bike, cuja 
data ainda está por definir, mas que, certamente, fará as delícias dos participantes!

Prof.ª Ângela Dinis

HOJE NÃO POLUO. VOU DE BICICLETA!

ALUNOS DE VIATODOS VISITAM MADRID
4 dias, 3 noites e uma viagem inesquecível
E se de repente parasses o tempo da rotina e ativasses o tempo da descoberta?

E se pudesses viajar quatro dias e três noites para a cosmopolita capital de Espa-
nha, Madrid, com alunos de cinco turmas da tua escola?

E se a caminho parasses para ver Salamanca, 
uma das cidades espanholas mais ricas em 
monumentos da Idade Média e do Renasci-
mento?

E se em Madrid pudesses visitar o Palácio 
Real, a Puerta del Sol, a Gran Vía e o Merca-
do de San Miguel?

E se pudesses visitar obras que estudaste nas 
aulas de Espanhol e ver “As Meninas” de Ve-
lázquez diretamente no Museu Nacional do 
Prado (o maior e mais importante museu da 
Espanha) e a “Guernica” de Picasso no Museu 
Reina Sofía?

E se tivesses tempo para disfrutar de um passeio de barco no Parque do Retiro e 
para, no fim da tarde, assistires a um magnífico pôr-do-sol no Templo de Debod?

E se tivesses a oportunidade de conhecer a Plaza Mayor com a escritora Ainoa 
Polo Sánchez, autora das obras que andas a estudar nas aulas? 

E se a pudesses entrevistá-la e conhecer melhor as suas obras e as tradições de 
Madrid?

E se pudesses provar churros e tapas com a tua turma e, ainda, teres tempo de 
ver ao vivo a atriz Zoë Kravitz a lançar o filme “The Batman” no Cine Capitol?

E se pudesses ir às compras e falar espanhol nas movimentadas ruas de Madrid, 
não porque sabes tudo de espanhol, mas porque sabes que aprender espanhol é 

aprender a comunicar, sem medo de errar?

E se pudesses regressar muito cansado, mas fe-
liz de uma viagem inesquecível?

É tudo possível.

Foi o que aconteceu quando na interrupção 
de Carnaval, entre os dias 26 de fevereiro e 
1 de março, foi realizada uma viagem a Ma-
drid, organizada pelas alunas Beatriz Ferreira 
e Mariana Ferreira da turma 12.º 1, do curso 
Técnico de Operações Turísticas, no âmbito 
da Prova de Aptidão Profissional (PAP), que 
corresponde à última fase do curso profissional. 

Conjugando os esforços dos alunos das turmas 10.º B, 11.º B e 12.º 1, para or-
ganizar a viagem construiu-se um friso cronológico dinâmico com as principais 
etapas (disponível em: https://padlet.com/trabalhospartilhadosportodos/PAP), 
onde também podem aceder ao mapa interativo, que construímos  no Google 
Earth Web com toda a rota desta viagem (disponível em https://earth.google.
com/earth/d/1XHkdc05rWaZfJyPp3IgzzJLjDVOCwtaD?usp=sharing). 

Prof.ª Maria de Lurdes Martins
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JARDIM DE INFÂNCIA DE MINHOTÃES
As Crianças Descobrem a Natureza

No Jardim de Infância de Minhotães, as crianças desfrutam de atividades ao 
ar livre, no seio da natureza. Observamos, fazemos a apanha de elementos da 
natureza, procuramos bichinhos e muitas brincadeiras à mistura. A caminho do 
nosso monte, costumamos ver se as nossas amigas cegonhas se encontram no seu 
ninho, que fica bem lá no alto e até temos oportunidade de o ver da nossa sala.

Os meninos da Sala 1 e a Educadora Ana Gonçalves

A VOZ DOS MAIS PEQUENOS

TEATRO “BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES”
No Jardim de Infância de Minhotães, as crianças da sala amarela representaram 
o teatro da Branca de Neve e dos sete anões para os colegas da sala azul e da sala 
laranja.

Durante os dias que antecederam esta representação, as crianças construíram os 
adereços da história: o palácio, a casinha dos sete anões, os chapéus e os machados 
dos sete anões, o espelho da madrasta, as coroas da rainha e ainda as roupas da 
Branca de Neve.
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JARDIM DE INFÂNCIA DE NEGREIROS
São muitas as vivências e momentos de aprendizagem no nosso Jardim de Infância

A VOZ DOS MAIS PEQUENOS

Por lá, os dias com neve e gelo não foram apenas imaginários…

Com bicarbonato de sódio e amaciador de cabelo surgiram criativos bonecos de 
neve! O gelo colorido pintou os glaciares que os pinguins tanto adoram!

A visita a uma sala de ordenha esteve envolvida em 
curiosidade e entusiasmo. Recheou estas crianças com o 
conhecimento da origem e processo de extração do leite.

Enquadrado na comemoração 
do “Dia Internacional das Flo-
restas”, e na sequência da con-
cretização de atividades levadas 
a cabo nos anos letivos anterio-
res, realizaram-se na EB de Rio 
Covo S.ta Eulália duas ativida-
des, nomeadamente a plantação 
de uma árvore autóctone (Car-
valho) e duas de fruto (Pereira 
e Laranjeira), fornecidas pela 
Câmara Municipal de Barcelos, 
e a elaboração de um canteiro de 
polinizadores. 

Com estas atividades foi possível 
fomentar uma atitude cívica de 
respeito pela floresta, conserva-
ção da natureza e sensibilização 
das crianças para a importância 
da polinização na sustentabili-
dade do Planeta Terra. Com a 
plantação de plantas aromáticas 
no canteiro, pretendeu-se sensi-
bilizar a comunidade para o uso 
das mesmas para uma alimenta-
ção mais saudável.

ESCOLA BÁSICA DE RIO COVO - Santa Eulália

A comunidade escolar da EB de Rio Covo S.ta Eulália participou em ações de 
sensibilização para a prevenção e segurança rodoviária, assim como de proteção do 
ambiente, promovidas pelo Destacamento Territorial de Barcelos da GNR, com 

a colaboração da Autoridade Nacional 
de Segurança Rodoviária, da PSP e da 
Liga dos Bombeiros Portugueses.

Assim, no dia 29 de março, os alunos 
do 3.º e 4.º anos assistiram à peça de 
teatro “Patrulha Júnior”, onde foram 
sensibilizados a participar numa mis-
são de alerta aos condutores (adultos 
que transportam as crianças) para uma 
condução segura. Nesta atividade foi 
possível desenvolver nos alunos com-
petências básicas, tais como: sinaliza-
ção rodoviária elementar, travessia de 
peões, cinto de segurança, cadeirinha 

e outras. Junto ao edifício da CM 
de Barcelos, os alunos assistiram a 
uma demonstração da importân-
cia dos cães-polícia na segurança 
dos cidadãos, juntamente com os 
agentes da autoridade, assim como 
da intervenção dos bombeiros. 

Numa ação de Promoção das 
Questões Ambientais, a GNR 
levou a cabo uma ação de sensi-
bilização na escola, para os alunos 
do 1.º e 2.º anos, através da abor-
dagem aos problemas ambientais, 
apelando à implementação da po-
lítica dos 3R’s e a apresentação do 
agente da autoridade, que deve ser 
encarado como um elemento amigo que zela pela proteção ambiental.

PREVENÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA/QUESTÕES AMBIENTAIS

DIA INTERNACIONAL DAS FLORESTAS - CANTEIRO DE POLINIZADORES
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Os alunos do 3º ano do Centro Escolar de Viatodos estão a trabalhar os astros na disciplina de Estudo do Meio. Para consolidarem os temas tratados, construíram 
maquetes do sistema solar, que estão em exposição na escola.

No dia 11 de março, pelas 9 horas e 30 minutos, a 
turma do 4º ano do Centro Escolar de Viatodos rea-
lizou uma visita de estudo à Biblioteca Municipal de 
Barcelos.

Na Biblioteca, os alunos visualizaram um vídeo sobre 
as diferentes oficinas em funcionamento, que pude-
ram explorar.

Os alunos participaram na impressão do seu nome e 
de frases de José Saramago, em sacos de pano, para 
transportar livros requisitados na biblioteca.

Experimentaram, ainda, jogos de robótica e sessões 
fotográficas na tela verde que permitia escolher o ce-
nário da foto.

Por fim, os alunos aprenderam como funcionava a 
impressora 3D, visualizando a impressão de peque-
nos bonecos que se colocam na parte superior do lá-
pis.

Foi uma visita de estudo muito interessante e agra-
dável.

Turma 4V

As turmas do 3º e 4º anos do Centro Escolar de Viatodos foram assistir a um 
teatro a Barcelos, no dia 29 de março.

O espetáculo realizou-se no Teatro Gil Vicente, pelas 11h30, e tratou o tema 
da prevenção rodoviária. Aqui recebemos um crachá, um livro para colorir e 
aprendemos uma música nova. Foi um espetáculo muito educativo!

Antes do teatro, tivemos a oportunidade de ficar a conhecer melhor as forças de 
segurança: os bombeiros e a polícia.

Pudemos entrar no carro dos bombeiros e no carro da polícia e ouvimos as sirenes. 
Para além disso, assistimos a uma apresentação do cão Rex com o seu tratador.

Agradecemos ao Município de Barcelos por nos ter proporcionado esta manhã.

Turma 3V1

A VOZ DOS MAIS PEQUENOS 

CENTRO ESCOLAR DE VIATODOS
Sistema Solar

Visita à Biblioteca Municipal de Barcelos

Visita ao Teatro Gil Vicente

Cinema na Escola
Na tarde de 8 de abril, último dia de atividades letivas do 2º período, os alunos do 
Centro Escolar de Viatodos tiveram direito a uma tarde de cinema. 

O filme visualizado intitulava-se “Dimensão S” e esteve já nos cinemas NOS. 
Este filme alerta para a mudança de comportamentos na aquisição de valores 
essenciais para a vida, nomeadamente no que se refere à adoção de um estilo de 
vida saudável. 

Os alunos tiveram direito a pipocas e sumo, que muito apreciaram!
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CENTRO ESCOLAR DE VIATODOS

A VOZ DOS MAIS PEQUENOS

Dia Mundial da Atividade Física
No dia 6 de abril, dia em que se comemora o Dia 
Mundial da Atividade Física, os alunos do Centro 
Escolar de Viatodos exercitaram o seu corpo, ao som 
de músicas animadas e bem ritmadas.
 
Esta atividade teve a colaboração do professor Vítor 
Novais, do Via Saudável, que muito amavelmente 
marcou presença na nossa escola e pôs os alunos a 
mexerem-se de forma bem divertida e ainda alertou 
para a importância da prática de exercício físico re-
gular. 

Os alunos adoraram e pediram para que esta ativida-
de se repetisse.

Dia Mundial da Árvore
No dia 21 de março, «Dia 
Mundial da Árvore», os alu-
nos do Centro Escolar de 
Viatodos, plantaram duas ár-
vores no jardim da escola. As 
árvores foram oferecidas pelo 
Município de Barcelos.

Os alunos levaram para a 
plantação da árvore uma pá, 
um balde com água e outros 
utensílios necessários. Algu-
mas turmas responsabiliza-
ram-se por abrir o buraco e 
colocar o estrume, outras tur-
mas plantaram a árvore e ou-
tras regaram-na.

Todos os alunos observaram o processo de 
plantação de uma árvore e como cuidá-la, de 
modo a que possa crescer saudável.

Os alunos revelaram muito entusiasmo e in-
teresse na plantação da árvore. Cantaram a 
canção «A floresta é nossa amiga» e escreve-
ram poemas dedicados ao tema das árvores.

A atividade foi muito enriquecedora, pois foi 
demonstrativa da importância que as árvores 
têm no nosso meio ambiente!

Turma 3V2

Concurso Nacional de Leitura – 1.º Ciclo 
Mais uma vez, com o propósito de estimular o gosto e os hábitos de leitura e 
melhorar a compreensão leitora, o Plano Nacional de Leitura, em parceria com a 
Rede de Bibliotecas Escolares, promoveu a 15ª Edição do Concurso Nacional de 
Leitura. Mais uma vez, todas as escolas do 1º Ciclo do Agrupamento participa-
ram nesta iniciativa.

Num primeiro momento, todos os alu-
nos do 3º e 4º anos participaram neste 
concurso nas respetivas escolas, tendo fi-
cado apurados os melhores de cada uma. 
Depois, no dia 13 de dezembro, pelas 
dez horas e quinze minutos, realizou-
-se, na Biblioteca Escolar da escola-sede, 
uma prova final a fim de se eleger dois 
representantes do Agrupa-
mento para a fase concelhia 
deste concurso, que decorreu 
no Auditório da Biblioteca 
Municipal de Barcelos, no 
dia 18 de fevereiro. Os alu-
nos vencedores foram Sofia 
da Silva Gonçalves, do 4º ano, 
da Escola Básica de Chavão; 
e Miguel Vítor Amorim Oli-
veira, também do 4º ano, da 
Escola Básica de Carreira.

A Sofia, devido à sua excelen-
te prestação, foi apurada para 

representar o concelho de Barcelos na Fase Intermunicipal que se reali-
zou no passado dia 27 de abril, na Biblioteca Municipal de Esposende, 

e que envolveu os concelhos de Amares, Barcelos, Braga, Esposende, Terras de 
Bouro e Vila Verde. Foi com grande satisfação que vimos, nesta fase, a Sofia ser a 
vencedora do 1º ciclo e que, por isso, irá representar a Comunidade Intermunici-
pal do Cávado na Fase Nacional do CNL, no dia 4 de junho, em Almada.

Parabéns a todos os alunos do agrupamento que participaram neste concurso! 

Parabéns ao Miguel Vítor Amorim Oliveira pelo seu empenho e pela sua pres-
tação!

Parabéns à Sofia da Silva Gonçalves pelas suas provas brilhantes e exemplares!

Prof.ª Maria Glória Braga  
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CONCURSO “EL MENSAJE INFINITO DE VELAZQUEZ”
Alunos do 7.º A e 8.º A ficaram apurados para o 
Concurso “El Mensaje Infinito de Velázquez”, 
promovido pelo Museu Tecnológico Velázquez Tech.

Aqui ficam os seus trabalhos enviados a representar 
a nossa escola:

Trabajo 1 - Autor - Miguel Araújo Carriço (7.º A) 
“Menina hecha/vestida con una flor”.

Trabajo 2 - Autor - Diogo Ferreira (7.º A) “Menina 
hecha en tejido con mi madre creativa”.

Trabajo 3 - Autor - Domingos Carvalho (8.º A) 
“Menina hecha en barro, que es muy usado en 
algunas aldeas cerca de nuestro instituto)”.

Aqui fica também a proposta do concurso para servir 
de inspiração a quem quiser participar:

“Velázquez nos dejó como legado, un mensaje 
infinito para comunicar mensajes a través de la 
icónica Menina, es por esto, que queremos exponer 
dentro de nuestros espacios nuevas interpretaciones 
de la obra a través de la pintura, fotografía, escultura, 

arte digital o cualquier forma interpretativa que de a 
luz un nuevo mensaje de esta maravillosa obra. Cada 
dos meses estaremos dando espacio a la obra más 
creativa dentro de nuestro museo para que así todos 
tengamos acceso a un nuevo mensaje 

Para participar sólo tienes que hacernos llegar tu 
propuesta, foto o maqueta de tu obra a la siguiente 

dirección: info@velazqueztech.com 

Cada dos meses publicaremos la obra ganadora que 
estará exhibida durante dos meses en @velazqueztech 

Concurso válido para todas partes del mundo.”

Prof.ª Maria de Lurdes Martins

ENTREVISTA À ESCRITORA AINOA POLO SÁNCHEZ
Alunos do 10.º B, 11.º B e 12.º 1 
entrevistaram a escritora Ainoa Polo 
Sánchez. Para conhecerem melhor a sua 
obra,  podem visitar as nossas publicações:

1) Entrevista sobre a sua vida – Website 
“Nós temos Voz” (disponível em 
https://alunosnostemosvoz.wordpress.
com/2022/05/13/alunos-de-viatodos-
entrevistam-escritora-ainoa-polo-
sanchez-em-madrid/).

2) Entrevista sobre as suas obras - 
Website “Nós temos Voz” (disponível 
em https://alunosnostemosvoz.
wordpress.com/2022/05/13/escritora-
ainoa-polo-sanchez-surpreende-
alunos-de-viatodos-e-mostra-lhes-
madrid-e-as-suas-obras/).

3) Inauguração da nova rubrica 
do Podcast “A ler é que a gente se 
entende”, denominada “À conversa 
com autores” (disponível em https://

youtu.be/ZbMubIiK_Nw).

4) Eportefólio com as nossas opiniões e leituras de 
obras, em espanhol (disponível em https://padlet.
com/mlmapmn2022/d3fz5sbhvzi2nlf5).

5) Eportefólio relativo a la obra ¡Buen Camino!, 
relativa aos caminhos de Santiago de Compostela 
(disponível em https://padlet.com/mlmapmn2022/
gh8snwj0t9vsu65j).

Prof.ª Maria de Lurdes Martins

O Agrupamento de Escolas de Vale D´Este - 
Viatodos teve patente uma exposição de reproduções 
de obras do Museu Nacional do Prado, o maior e 
mais importante museu da Espanha, que abriga 
um acervo com mais de 17 mil obras de arte, 
entre pintura, escultura, desenho, arte decorativa e 
documentos históricos.

Nesta exposição, gentilmente cedida pela Consejería 
de Educación de la Embajada de España, os 
visitantes tiveram a oportunidade de apreciar 
diversas reproduções de obras imortais de pintores 
emblemáticos como: Diego Velázquez, Francisco de 
Goya, Sandro Botticelli, El Greco, Tiziano, Peter 
Paul Rubens, Bartolomé Esteban Murillo, José 
de Madrazo y Agudo, Eduardo Rosales, Joaquín 
Sorolla, Albrecht Dürer e Fra Angélico.

Esta iniciativa do Grupo de Espanhol, contou com 
a colaboração do Departamento Curricular de 
Línguas e Literaturas e do Departamento Curricular 
de Expressões e permitiu que os visitantes acedessem 
a vídeos explicativos produzidos pelos alunos, 
recorrendo-se ao uso de QR Codes, criados para o 
efeito. A exposição integrou ainda os trabalhos dos 
alunos que procederam à elaboração dos retratos 
dos doze pintores referidos (acompanhados das suas 
respetivas biografias) e trabalhos dos alunos que 

procederam à recriação das Meninas de Velázquez, em 
2D e 3D (partindo de uma representação estilizada 
deste ícone madrileno, usado para promover a obra 
de Velázquez na cidade de Madrid). 

Com os 184 trabalhos de recriação das Meninas de 
Velázquez realizados para esta exposição, explorando 
as informações do Museu Nacional do Prado e 
da experiência imersiva do Museu Tecnológico 
Velázquez Tech, os alunos decidiram criar também 
um mural chamado “Paseo Las Meninas de 
Velázquez en Viatodos”, onde está incluído o 
trabalho da escultora convidada, Olga Nunes, que 
representou a Menina de Velázquez com as cores do 
nosso agrupamento.

Para coligir os trabalhos realizados procedeu-
se à construção de uma “Exposição Virtual de 
Reproduções de Obras do Museu Nacional do 
Prado”,  acessível por QR Code e disponível em 
https://lurdesmartinsprof.wixsite.com/website, 
onde se destacam os trabalhos dos alunos alusivos 
ao museu, às biografias dos pintores e às obras de 
arte, em cinco idiomas, a saber: português, espanhol, 
francês, inglês e alemão. 

Para a concretização de toda esta iniciativa 
confluíram múltiplos esforços, num trabalho 

colaborativo intenso, pelo que dirigimos um 
especial agradecimento ao Sr. Diretor Luís Dias 
Ramos, que propiciou as condições necessárias ao 
envolvimento dos docentes do agrupamento e que 
procedeu à requisição da exposição à Embaixada. 
Valorizamos também a colaboração e supervisão 
dos trabalhos dos alunos em espanhol por parte da 
Prof.ª Maria de Lurdes Martins, em inglês e alemão 
pela Prof.ª Fátima Amaral Oliveira, em francês 
pela Prof.ª Guilhermina Vieira e em português pela 
Prof.ª Margarida Ferreira (todas do Departamento 
Curricular de Línguas e Literaturas). 

Para finalizar,  analisando o entusiasmo e qualidade 
dos trabalhos produzidos pelos alunos (das turmas 
7.º A, 8.º A, 9.º C, 10.º A, 10.º B, 11.º A, 11.º B, 11.º 
1 e 12.º 1), que tornaram esta exposição muito mais 
interativa, assim como a diversidade de atividades 
dinamizadas, de natureza transdisciplinar, tendo 
sempre presente as Aprendizagens Essenciais das 
disciplinas envolvidas e as áreas de competência 
preconizadas no “Perfil do Aluno à Saída da 
Escolaridade Obrigatória”, consideramos que esta 
atividade foi muito enriquecedora.

Prof.ª Maria de Lurdes Martins

ALUNOS DE VIATODOS CRIAM EXPOSIÇÃO VIRTUAL
Obras do Museu Nacional do Prado reproduzidas em cinco idiomas
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“MILAGE, APRENDER+”
Alunos do Agrupamento distinguem-se na utilização da aplicação

A aplicação “Milage, Aprender+”, criada na Univer-
sidade do Algarve, foi distinguida com o “Prémio 
Boas Práticas” e é recomendada pela DGE. A ideia 
começou na matemática, contando com utilização de 
mais de 50 mil alunos e com mais de 15 mil exercícios 

feitos por professores. 
Na nossa escola decidimos expe-
rimentá-la também na disciplina 
de espanhol. Primeiro foi usada 
com alunos do sétimo ano e o 
entusiasmo foi crescendo à me-
dida que a competição aumen-
tava, envolvendo no final do ano 
letivo alunos do ensino básico e 
do secundário do 7.º ao 12.º ano 
(incluindo todos os alunos do 
ensino regular, como do ensino 
profissional).

Trata-se de uma app gratuita 
e acessível a partir de qualquer 
dispositivo móvel a que o aluno 
acede (ao seu ritmo) a qualquer 
hora e em qualquer lugar, por isso 
pode ser usada no ensino presen-
cial e a distância. É tão versátil e 

simples de usar que o aluno re-
solve os exercícios no seu cader-
no, fotografa-os e submete-os na 
plataforma, aliando o analógico 
com o digital. Depois, o aluno 
acede a um eportefólio que colige 
todos os exercícios realizados ao 
longo do ano. De acordo com a 
professora responsável “os resul-
tados obtidos têm sido significa-
tivos e o entusiasmo também”. 

Os resultados dos melhores alu-
nos da escola e a nível nacional 
serão divulgados no próximo dia 
31 de maio pelo Doutor Mauro 
Figueiredo, o criador desta apli-
cação.

Prof.ª Maria de Lurdes Martins

LA MÁGICA Y ROMÁNTICA LEYENDA DE S. JORDI

Promovido por la UNESCO, el Día In-
ternacional del Libro es una conmemo-
ración celebrada a nivel mundial (desde 
1995) con el objetivo de fomentar la 
lectura. En Cataluña, el día 23 de abril 
se convierte en una jornada festiva es-
pecialmente romántica. Es cuando los 
catalanes celebran a su patrón, S. Jordi, 
saliendo a la calle para cumplir con una 
curiosa tradición. La costumbre manda 
que las parejas se intercambien regalos: 
los hombres regalan a sus novias una 
rosa y las mujeres le entregan a ellos un 
libro. Cuando llega la primavera parece 
que todo mejora. Los días son más cá-
lidos, las calles se llenan de gente que 
pasea entre puestos de libros y el aroma 
de las rosas. 

Este año en el Agrupamento de Esco-
las de Vale D´Este - Viatodos - Barce-
los decidimos promover una exposición 
en la biblioteca para: 

1) exponer obras en Español, destaca-
mos la obra de Miguel de Cervantes (cf. 

las esculturas de D. Quijote y Sancho); 

2) presentar nuestras lecturas de obras 
españolas que estamos leyendo en las 
clases de español de la escritora Ainoa 
Polo Sánchez disponible en: https://
padlet.com/mlmapmn2022/d3fz5s-
bhvzi2nlf5);

3) presentar la obra¡Buen Camino!, 
relativa a los caminos de Santiago de 
Compostela, disponible en
https://padlet.com/mlmapmn2022/
gh8snwj0t9vsu65j); 

4) exponer la leyenda dibujada y pre-
sentada en origami/ crochet (y otras 
adaptaciones creativas);

5) presentar nuestro libro digital in-
teractivo con la leyenda de S. Jordi en 
cuatro idiomas (dibujada / ilustrada por 

nuestros alumnos y profesores). 

Agradezco: al alumno José Campinho 

por ser responsable por la organización 
de nuestro libro digital (disponible em: 
https://padlet.com/miguelcampinho9/
u6slo7s8bcnnbc4z); a los alumnos del 
11.º B por la organización de la expo-
sición, a los alumnos del 5.º E, 7.º A, 
8.º A y 10.º B por sus trabajos y por 

las ilustraciones del libro y a las asisten-
tes D.ª Céu Vale y a D.ª Glória por su 
ayuda con la fantástica decoración de la 
biblioteca y con las flores, símbolo del 
día de S. Jordi. 

Además agradezco al Departamento 
Curricular de Línguas e Literaturas 
por su apoyo en toda la actividad y a 
los profesores Joaquim Gomes, Amá-
lia Teixeira, Ana Serra, Fátima Amaral 
Oliveira, Dionísia Rodrigues, Ângela 
Dinis y Margarida Ferreira por su co-
laboración en este proyecto.

Prof.ª Maria de Lurdes Martins



26 espertarespertar

SER POETA NÃO É POUCO

Um burro já cansado 
De tanto ter trabalhado
Agora sozinho, com tanta idade,
Vai a caminho da cidade.

Entrar na banda de música
Era o seu objetivo.
Logo encontra um cão
no chão estendido,
Velho, triste e abandonado,
Que logo é convidado
E os dois partem.

Eis quando veem
Um gato tão desanimado,
Por quase ter sido afogado,
E os três partem.

Pelo caminho encontram
um galo desesperado,
Pois no dia seguinte
Ia ser cozinhado.
Logo ali é convidado
E os quatro partem.

E quando anoitece,
Procuram um abrigo
Na floresta, onde pensam
não haver perigo.
Mas ao longe avistam uma luz 
E para lá
O grupo se conduz.

Avistam um antro de ladrões
A comer, a beber, os fanfarrões!
Com fome e cansados,
Os amigos põem-se a pensar
Numa forma de os expulsar…

E cada um à sua maneira
Conforme a sua condição
Fazem tremenda barulheira
Que os malandros
Não têm outra solução
Senão fugir apavorados.

E agora ali instalados,
Comem, ficam saciados
E por ali adormecem.

Eis que os ladrões
à meia-noite regressam.
Logo os animais
Saltando, bufando,
Arranhando e gritando
Assim os afastam
E nunca mais voltam.

Os amigos ali se aconchegam
E decidem lá ficar.
Quanto à banda de música…
Essa ficou por formar,
Mas criaram uma grande amizade
E não há nada que a pague!

Prof.ª Amália Teixeira

Todas as mães são especiais:
As que foram mães
de filhos que não nasceram
e as que não puderam sê-lo.
Todas as mães são especiais:
As que não podem abraçar os filhos
e as que não são abraçadas mais.
Todas as mães são especiais:
As que sofrem e são humilhadas.
As que fogem e são maltratadas.
Todas as mães são especiais:
As que não têm os filhos por perto
mas sabem sempre se algo não está certo.
As que leem histórias e os olhos dos filhos
E as que não sabem ler
mas leem ventos, estrelas, pensamentos.
Todas as mães são especiais:
A mãe-avó, a mãe-madrinha,
a mãe-leoa e a mãe-galinha.
As que têm filhos especiais
E as que têm filhos-estrelinha.
Todas as mães são especiais:
As mães-pai, as mães-madrasta
As mães que gritam e as que sussurram
As mães-caixinha de segredos
As que não dormem e madrugam
E as que curam feridas com os dedos.
Todas as mães são especiais:
As mães-porto de abrigo e fortaleza
As mães-caixinha de surpresa
E as que não querem demoras para a mesa.
Todas as mães são especiais:
As mães que fazem doces
E as que não gostam de palavras amargas.
As mães que fazem a papinha toda
e as que querem tudo em pratos limpos.
As mães que fervem em pouca água
e aquelas a quem salta a tampa.
Todas as mães são especiais
e os pais que sabem ser mães também.
As mães-menina a quem roubaram o sorriso
As mães-soldado que ninguém detém.
As mães que falam de improviso
e dão sermão e missa cantada.
Mas a mãe mais especial 
é a Mãe-Estrela
que torna muito mais bela
qualquer noite de luar.
Já cumpriu a sua difícil missão 
e agora fala ao filho
apenas com o coração.

Prof.ª Amália Teixeira 

Os músicos de Bremen (adaptação para poesia)

Por terra e por mar

Partindo de Belém
foram os bravos lusitanos
à procura do desconhecido
pelos vastos oceanos

Por terra e por mar
travaram grandes batalhas
movidos por um sonho
de pela pátria lutar

Conheceram novos horizontes
e culturas sem igual
ficando para a história
do nosso querido Portugal

Beatriz Halytskyy, 9.º E

Juventude

Juventude, o fruto da vida,
um misto de emoções à flor da pele,
é como um beco sem saída,
o sentimento de uma criança num carrossel.

Um tempo de grandes andanças,
a idade em que floresce a virtude,
serão inúmeras as mudanças,
o que me dizem é que a vida não desilude.

A época perfeita para fazermos
mais do que o que só sonhamos,
para que, quando envelhecermos,
olhemos para trás e de nada nos arrependamos!

Catarina Amaral, 9.º E

Todas as Mães são especiais

o que vamos fazer quando apagarem as luzes?
o que vamos fazer quando os rios transbordarem?
o que vamos fazer quando a seca invadir as nossas searas?
o que vamos fazer quando o vento levar a nossa casa?
o que vamos fazer quando a tempestade chegar?
vamos ser a tempestade?

laura alberto 
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Se não conhecem este meu lado,
ouçam com bastante atenção.
São palavras que escrevo
e agora são lidas com o coração.
É um vulcão de amargura,
um temporal de sofrimento,
vivo sempre com a tristeza
do Mundo acabar de repente.
Tantas famílias a sofrer!
Tantas crianças a chorar!
Tantos lares destruídos
sem nada deles restar!
Vivem esta fria e cruel guerra,
que teimam em não acabar,
onde muitos inocentes perdem a vida
mesmo sem lutar.
Abandonam os seus países,
sem nunca olharem para trás.
Na bagagem trazem apenas
a esperança de um futuro
cheio de anos e de paz.

Jéssica Pereira, 9.º D

Não sei escrever poemas

Peguei na minha caneta
e comecei a escrever
Neste mar de miséria
sem nenhuma ideia a aparecer

A meio de um dilema
e a minha paciência a esgotar
Nada neste mundo
me pode inspirar

Do meu quarto ouço o gato a miar
barulho que não há de parar
Não importa o quanto lhe diga
para se calar

Sempre que paro para pensar
Não me consigo concentrar
O caderno contra a parede
Dá-me vontade de arremessar

Gosto muito de vocês
mas ao fim está a chegar
Agradeço a todos
que me estiveram a aturar

Mafalda Marques, 9.º D

Eu não possuía o rosto de hoje,
assim cruel, assim infeliz, assim marcado,
nem este olhar sem brilho
nem o sorriso agonizante.

Eu não possuía estas garras
tão fracas, quebradas e sem vida,
eu não possuía este coração
tão gelado, onde ninguém penetra.

Não dei por esta transformação,
tão macabra, tão significativa, tão triste:
- Em que o retrato ficou destruído
O meu rosto?

Ana Luísa Matos, 9.º F
 

SER POETA NÃO É POUCO

A Guerra

Nem todas as amizades
São para desabafar
Temos de ter cuidado
Pois não só o amor que nos vai magoar.

As pessoas dizem que amar é doloroso
Elas estão a errar
Pois o amor não dói
O que dói é não poder amar.

No fim de cada sorriso
Sempre vem uma lágrima
Mas deixo um aviso
Amor não sai com água.

Nossos corações, geralmente,
Escolhem amores que nos fazem sofrer
Mas cada ferida é uma lição
E cada lição nos faz viver!

Luana Oliveira, 9.º F O Povo Português

Esperar
A palavra que os portugueses estão sempre a escutar
Quando é que deixámos os outros comandar?
Parece que o Sentimento Lusitano de nós está a voar.

Deixámos de querer saber
E os nossos génios começámos a perder
Mas eu não os culpo e percebo o seu método de pensar
Para quê ajudar um povo que nos está a desrespeitar?

Já nos houvera avisado um velho sábio
Que tentou de tudo para nos relembrar
Que em tempos fomos grandes
Mas, ainda assim, não nos demos ao trabalho de tentar.

De nós começámos a desacreditar
Mas pouco a pouco voltaremos a reinar
O mundo voltou a dar importância ao português
E começou a respeitar a história e o que este povo em 
tempos fez.

Pois está no nosso sangue conquistar
Só precisávamos do click para nos relembrar
Mas já não é preciso sangue derramado
Voltemos a percorrer o mundo mas agora sem um barco.

O nosso nome voltou a estar na língua de toda a gente
Só temos uma coisa que precisamos de melhorar
Continuamos a desmerecer os génios portugueses
Mas isso com o tempo vai melhorar.

Uma coisa de cada vez
Mas sempre vou dizer
Que orgulho SER PORTUGUÊS!

Tomás Coutinho, 9.º F

Sentimento Contraste agonizante

Palavras

Estruturo os meus pensamentos
Através de palavras
Que ecoam em mim.

As palavras,
Quando ditas apenas,
Mesmo que sábias,
Valem para todos, além de mim,
Pouco mais do que um florim
Apagam-se pelo tempo
Caem no esquecimento
Não mais são lembradas
Tão pouco consideradas.

As palavras,
Quando gravadas com tinta,
Eternizam a história
Consolidam a memória
Não há quem as desminta

As palavras,
Quando gravadas com tinta,
Deixam um legado sério
São um verdadeiro império
Permitem que eu as sinta

As palavras,
Quando gravadas com tinta,
Exteriorizam pensamentos
Gravam no papel sentimentos
Assim eu o consinta.

Prof.ª Ana Serra
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A VOZ DOS MAIS PEQUENOS

SEMANA DA LEITURA
“As Maiores Flores do Mundo” do nosso Agrupamento 

A Semana da Leitura é uma iniciativa do PNL, que convida todas as escolas, 
bibliotecas e diversas entidades públicas e privadas a celebrarem a leitura com 
atividades que permitam festejá-la como ato de prazer, de imaginação e de lugar 
de encontro, criativo e colaborativo.
A Biblioteca Escolar de Cambeses associou-se a esta iniciativa, em parceria com o 
Município e com a Rede de Bibliotecas de Barcelos, cujo mote foi Ler Sempre. Ler 
em qualquer lugar. Como este ano se comemora o centenário de José Saramago, a 
Semana Concelhia da Leitura iniciou um ciclo de atividades, a decorrer ao longo 
deste ano civil, que celebram este vulto da literatura portuguesa mundialmente 
reconhecido.
Neste âmbito, a professora bibliotecária propôs um conjunto de atividades a 
todas as escolas do 1º Ciclo e Jardins de Infância do Agrupamento, das quais 
se destacam o Atelier A Maior Flor do Mundo, José Saramago... a semente e os 
frutos e Contar por Imagens. Estas atividades basearam-se na obra de Saramago 
e revelaram-se bons momentos de sensibilização para os valores da solidariedade 
e da proteção do planeta; boas oportunidades para pensar o papel da literatura 
enquanto promotora do autoconhecimento e da descoberta do mundo. 
Iniciativas muito positivas para celebrar Saramago e a Leitura... que aqui se 
ilustram: esperemos que “As Maiores Flores do Mundo” do Nosso Agrupamento, 
sejam sementes de futuros e viçosos frutos.

Prof.ª Maria Glória Braga
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NÓS E OS LIVROS

Que adjetivo utilizarias para clas-
sificar a tua relação com a leitura? 
Porquê?
Companheira. Os livros são a minha 
companhia desde sempre. Quando 
menina adorava os contos de fadas e 
os livros da Anita. Mais tarde, foram 
Os Cinco, Os Sete, As Gémeas e O 
Colégio das Quatro Torres, todos da 
Enid Blyton. Aos treze, iniciei-me 
nos clássicos da literatura portugue-
sa com Júlio Dinis e A Morgadinha 
dos Canaviais. Também passei a ler 
os policiais de autores ingleses, no-
meadamente de Agatha Christie. Ao 
longo da vida, fui sempre lendo dife-
rentes tipos de livros, diferentes auto-
res, com mais frequência nas férias, já 
que tenho mais tempo livre. Por isso, 
sim, a leitura foi sempre uma gran-
de companheira, sempre ao meu lado 
em diferentes momentos da minha 
vida, trouxe-me alegria e tristeza, riso 
e lágrimas, levou-me a viajar sem sair 
do sofá, deu asas à minha imaginação, 
e muito mais.

Quão importante é para ti cuidares 
e manteres a tua biblioteca? Consi-
deras que tais cuidados constituem 
uma forma de respeitar os livros?
Gostaria muito de ter uma biblioteca 
em casa, um local com muitas prate-
leiras cheias de livros de alto a baixo, 
mas não tenho espaço para tal. Te-
nho os meus livros distribuídos por 
algumas estantes e tento mantê-los o 
melhor possível para que não fiquem 
danificados. Coloco-os de modo a 
rentabilizar o espaço, mas de forma a 
que não hajam capas e/ou folhas do-
bradas ou mesmo que fiquem “tortos” 
ou inclinados o que, quando são de 
capa mole, podem ficar deformados. 
É importante cuidarmos bem dos 
nossos livros.

A leitura, para ti, é uma forma en-
capotada de aquisição constante de 
conhecimentos diversificados, ou 
constitui um desfrutar prazeroso do 
teu tempo livre?
A leitura é sempre uma forma de 

obter mais conhecimento, sobretudo 
quando é frequente. Pessoalmente, 
move-me o prazer da leitura, então 
vou dizer que constitui um desfrutar 
prazeroso do meu tempo livre.

De que forma é que a leitura in-
fluenciou ou influencia a planifica-
ção das tuas viagens de lazer?
Os livros fazem-me viajar no tem-
po e no espaço. E fazem-me desejar 
conhecer os lugares que retratam, 
aqueles onde as histórias acontecem. 
Porém, ainda não fiz muitas viagens, 
por isso, apenas posso dizer que cada 
leitura é uma viagem da qual desfruto 
sem qualquer tipo de planificação.

Para além da língua materna, que 
outros idiomas costumas ler?
Li alguma coisa em francês, mas 
sendo licenciada em Germânicas, 
li vários autores em língua inglesa e 
alemã. Tenho esses livros guardados, 
mas, não sendo em português, quan-
do tenho oportunidade apenas leio 
em inglês.

Tendo a oportunidade de o fazer, 
preferes ler versões traduzidas ou 
originais? Porquê?
Prefiro ler originais. Sendo que uma 
língua está sempre em constante evo-
lução, quando lemos na sua versão 
original, é-nos permitido evoluir na 
aprendizagem da própria língua.

Diz-se que um filme nunca é tão 
bom como o livro que lhe deu ori-
gem. Já alguma vez te aconteceu 
veres um filme que não correspon-
desse ao livro lido?
Não posso dizer que sim. No entanto, 
posso dizer que já me desiludi com 
alguns filmes que decidi ver após a 
leitura dos livros que lhes serviram de 
base. Um desses filmes foi O Nome 
da Rosa, livro de Umberto Eco. Gos-
taria muito de ter visto as iluminuras 
feitas pelos copistas, por exemplo, e 
essa parte do livro não está retratada 
no filme.

De que forma consideras que os 
gostos literários do público portu-
guês têm evoluído ao longo dos úl-
timos anos?
Nas redes sociais pertenço a um gru-
po denominado “Mostra o que es-
tás a ler”. É um grupo com muitos 
membros e podemos verificar que se 
lê um pouco de tudo, desde a litera-
tura mais clássica à mais light, nomes 
portugueses, por ex. de Alice Vieira a 
Eça, e autores estrangeiros que pas-
sam por Isabel Allende, Mário Var-
gas Llosa e Marguerite Duras, entre 
muitos outros. Mas também se lê li-
vros históricos, de pedagogia e ainda 
relacionados com a ciência e regiões 
de Portugal.

Quais as capacidades que mais con-
sideras num autor quando avalias a 
sua qualidade?
Basicamente, a capacidade de con-
tar uma boa história, que amplie os 
nossos horizontes, promova a nossa 
criatividade/imaginação através das 
imagens mentais que criamos para 
construir as personagens, o espaço e a 
ação ao longo da narrativa e desperte 
novas formas de ver o mundo.

Qual o principal fator de escolha de 
um livro quando decides começar a 
ler uma obra?
Se o autor é da minha preferência, 
leio tudo o que tiver escrito. Quan-
do me aventuro por outros nomes, 
geralmente o título é o que me cha-
ma mais a atenção. Se o título me 
prender, despertar os sentidos, se for 
sugestivo, interessante e/ ou intrigan-
te, vou logo ler o resumo no verso da 
capa para confirmar a minha intui-
ção. Acho que o que mais funciona 
comigo na escolha de um livro é o 
que sinto quando olho para ele, acho 
que é uma questão de sentir, ou não, 
o seu apelo, de o sentir dizer “leva-me 
contigo”.

Com que frequência surge o tema da 
leitura nas tuas conversas diárias?
Bem, no campo profissional, mui-
to pouco durante os períodos letivos, 
especialmente durante os 2 primeiros 
períodos. Já durante o terceiro acon-
tece com mais frequência, não só por-
que é nesse período que implemento 
a leitura extensiva que faz parte do 
nosso programa para cada ano letivo, 
mas também por causa da “Semana da 
Leitura”. Além disso, já em duas oca-
siões, nos últimos cinco anos, promovi 
a escrita de diferentes histórias numa 
turma de 11.º ano e de uma história, 
no ano transato, escrita a “várias mãos” 
que passou de uma turma de 9.º ano 
para uma de 10.º ano, para as quais es-
crevi o prefácio e mais umas coisinhas, 
sendo que a sua conclusão e publicação 
em livro se deu também no 3.º período. 
Tendo, de ambas as vezes, feito a apre-
sentação/ lançamento do livro, o even-
to, especialmente este último, dado ter 
como convidada/oradora a professora 
de Português da turma do 10.º ano, 
serviu de mote para uma conversa so-
bre a importância da leitura. 
Já no campo pessoal, a alusão à leitu-
ra ocorre com mais frequência, não só 
pela troca/empréstimo recorrente de 
livros com a família e amigos, mas ain-
da porque a oferta de um livro é, desde 
sempre, um presente muito acarinhado.

Consideras que a leitura ajuda o lei-
tor a conhecer-se melhor? Porquê?
Porque não? Se a leitura nos permite 
aumentar o conhecimento acerca do 
que nos rodeia, da mesma forma nos 
permite um melhor conhecimento 
de nós mesmos, quer pela capacidade 
de nos colocarmos no lugar do outro, 
neste caso das diferentes persona-
gens, compreendendo-o melhor, sen-
do mais empáticos, quer tornando-
-nos reflexivos o que, de algum modo, 
acaba por refletir a nossa essência.
Os livros permitem-nos esta dupla 
possibilidade: perdermo-nos neles, 
mas também neles nos encontramos 
a nós próprios!

O Despertar

NÓS E OS LIVROS

Natural da cidade do Porto, Maria de Fátima Oliveira é docente neste Agrupamento há mais de uma década. Li-
cenciou-se em Línguas e Literaturas Modernas, na variante de Inglês e Alemão (ramo científico), pela Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto (FLUP). Durante dois anos, complementou a sua formação de base, sendo um deles 
de formação pedagógica e outro de nível prático.

O seu dinamismo e a sua capacidade de iniciativa são bem evidentes quando conhecemos alguns dos projetos em que 
participou ativamente neste Agrupamento, como a edição e a publicação de livros com histórias escritas pelos alunos 
( Journey Towards Life, 2017, e For the Ocean’s Sake, 2021), o Clube de Línguas, o ensaio e a apresentação das peças 
de teatro Romeo and Juliet e Midsummer Night’s Dream, com os alunos do 9.º ano, em 2019, num evento denomi-
nado Shakespeare With a Twist, a implementação de projetos de dinamização de freguesias, com alunos de 9.º ano 
(2018) e os projetos de voluntariado, com alunos de secundário, numa parceria com a Universidade do Minho (2017) 
e a ONGD - SOPRO (2021) e, ainda, o Projeto Escola Azul (desde 2019-20) articulando com o Projeto 19 (2022).

A professora Fátima Amaral dedica parte do seu tempo livre a ouvir música, a fotografar, a viajar, a praticar desporto, 
a ver séries e cinema. Assume-se como fã da saga Star Wars e de alguns escritores, cujas leituras contribuem para se 
aculturar e crescer enquanto pessoa. A sua estatura humana e a sua genuína dedicação aos alunos é tão elevada quanta 
a sua vontade de evoluir e de proporcionar aos outros momentos com significado, que não passam despercebidos, nem 
aos mais distraídos, contrariando a sua humilde vontade.

A professora Fátima Amaral abomina qualquer tipo de violência ou maldade gratuita e o compromisso que assume 
enquanto docente permitir-lhe-á, certamente, deixar um legado de alunos bem preparados, bem formados e mais in-
terventivos na sociedade.
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A Maior Flor do Mundo – Análise Crítica da Obra
Durante as aulas de Português lemos a obra A Maior Flor do Mundo, de José Sara-
mago. Esta narra a aventura de um menino que encontrou uma flor praticamente 
morta e que tudo fez para a salvar.

Na minha opinião, esta história é muito bonita e muito criativa, embora o autor 
tivesse referido que não sabia escrever histórias para crianças.

Por um lado, é inspirador ler que o esforço e a dedicação de alguém que fez com 
que algo de bom acontecesse, como fez o menino que protagoniza a história. Por 
outro, é bom e reconfortante pensar que as nossas atitudes, quando são boas, po-
dem mudar a vida alguém para melhor.

Assim, considero que a leitura desta história foi importante para me lembrar que o 
nosso esforço para fa-
zermos boas ações vale 
sempre a pena.

Lorena Andrade, 5.º E

A Maior Flor do Mun-
do é uma história es-
crita para crianças. O 
seu autor é José Sa-
ramago e retrata nela 
a dedicação de um 
menino, que, cansa-
do de brincar sempre 
nos mesmos locais, 
decidiu aventurar-se e 
explorar para além do rio que conhecia desde sempre, subindo uma encosta, onde 
descobriu uma flor murcha. 

Então, decidiu ajudá-la a qualquer custo. De pequena e murcha, a flor passa a 
grande e colorida, servindo, até, de sombra ao menino que adormeceu com o can-
saço, após várias viagens que fez até ao rio para obter água e levá-la à flor murcha.
Na minha opinião, esta história é incrível, porque nos transmite uma linda men-
sagem de amor. Ainda nos ensina que é muito importante cuidarmos da natureza.

Também gostei da humildade do autor da história ao referir que não sabe escrever 
histórias para crianças. Mas, na verdade, conseguiu fazê-lo muito bem e cativou a 
minha atenção!

Andreia Fernandes, 5.º E

Este ano comemora-se o centenário do nascimento do 
autor, José Saramago, que ganhou o Prémio Nobel da 
Literatura em 1998.

Para homenagear o autor, realizamos, nas aulas de Por-
tuguês, algumas atividades, começando por conhecer 
aspetos importantes acerca da vida e obra de José Sara-
mago. Assim, ficamos a saber que nasceu no dia 16 de 
novembro de 1922, na aldeia de Azinhaga, no Ribatejo, 
e é filho e neto de camponeses, portanto tem origens 

humildes. Os seus pais foram viver para Lisboa quando ele tinha apenas dois anos 
de idade, o que fez com que vivesse na capital a maior parte da sua vida. Devido às 
dificuldades económicas, terminou o ensino secundário e não prosseguiu os seus 
estudos. O seu primeiro emprego foi serralheiro mecânico, mas a sua genialidade 
fez com que voasse bem mais alto. Assim, assumiu outras profissões ao longo da 

sua vida, quase todas dedicadas aos livros e à escrita.
José Saramago casou com Pilar del Río em 1988 e passou a dividir a sua residên-
cia entre Lisboa e a ilha de Lanzarote, no arquipélago das Canárias (Espanha). 
Morreu a 18 de junho de 2010.

Depois da leitura da obra A Maior flor do Mundo, a nossa professora de Por-
tuguês decidiu aceitar a proposta que José Saramago fez no livro, ao sugerir que 
poderíamos escrever uma versão ainda mais bonita desta história. Então, pusemos 
mão à obra e escrevemos as nossas próprias versões. Ficamos todos surpreendidos, 
porque conseguimos criar histórias muito bonitas! 
Para homenagear a história de José Saramago, A Maior Flor do Mundo, ainda 
realizamos outra atividade que foi construir flores, com diversos materiais, que 
foram expostas na Biblioteca Escolar e formaram um “Jardim de Flores”.

Mafalda Ferreira e Sara Guimarães, 5.º E

ESCOLA EM MOVIMENTO

O Nosso Álbum de Leituras
José Saramago achava que não sabia escrever para 
crianças, mas depois de ler a obra “A Maior Flor 
do Mundo” verifico que ele não estava conscien-
te dos seus dotes, pois presenteou-nos com esta 
magnífica história para crianças.

A leitura desta história foi realizada nas aulas de 
Português, não só para assinalar a Semana Con-
celhia da Leitura e comemorar o centenário do 
nascimento de José Saramago, mas também para 
podermos realizar atividades que fazem parte 
do Plano de Recuperação das Aprendizagens, 
já que a pandemia causada pela Covid- 19 nos 

obrigou a ter Ensino a Distância. 
Por esta razão, houve aprendizagens 
que não ficaram bem adquiridas nos 
anos anteriores e agora temos de 

trabalhar mais para as conseguir-

mos recuperar.

A primeira etapa começou com a leitura e aná-
lise da obra de José Saramago, A Maior Flor do 
Mundo, que nos levou, em seguida, à produção de 
uma versão original desta mesma história. Depois, 
construímos flores que foram expostas na Biblio-
teca Escolar e ainda preenchemos o nosso Álbum 
de Leituras, que é uma ótima forma de registarmos 
os livros que requisitamos na biblioteca para ler.
O Álbum de Leituras permite-nos, não só regis-
tar os livros que lemos, mas também emitir opi-

niões 
sobre 
eles e as suas histórias, seja através 
de textos, seja através de ilustrações.

Inês Martins, 5.º E

A Maior Flor do Mundo
Atividades realizadas no âmbito do Plano de Recuperação das Aprendizagens

Centenário do Nascimento de José Saramago
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A Maior Flor do Mundo – Versões originais da obra
Era uma vez um menino que tinha nascido numa 
família muito pobre. Quando completou doze anos 
de idade teve de sair da escola para trabalhar, pois os 
seus pais não tinham como lhe pagar uma boa edu-
cação.

Começou por ajudar os seus avós no campo, onde 
cultivavam batatas, cebolas, tomates e pepinos. Mas 
não era coisa que ele gostava de fazer. O que ele mais 
queria era ser cozinheiro, mas esse era um sonho que 
não podia ser realizado naquele momento. Então, to-
dos os dias, quando tinha algum tempo livre, apro-
veitava para colher alguns alimentos sem que nin-
guém visse e divertia-se a fazer pequenas refeições. 
Como ele não tinha amigos e passava a maior parte 
do tempo no campo, a sua única companhia era uma 
pequena flor que vivia com dificuldade no topo de 
uma colina por causa da falta de água. Mas este me-
nino tinha o cuidado de a regar todos os dias, pois 
queria vê-la crescer e ficar cada vez mais bonita.

Certo dia, o menino demorou-se mais do que era 
costume e os seus pais e avós deram pela sua falta e 
foram procurá-lo. Quando o encontraram, ele estava 
a dormir debaixo de uma flor enorme… Era a maior 
flor do mundo!

Inês Dias, 5.º F

Numa pequena aldeia vivia um menino que gostava 
muito de passear pela floresta. Certo dia, quando che-
gou ao limite das terras até onde costumava ir sozinho, 
parou e refletiu sobre se deveria, ou não, aventurar-se 
a explorar um mundo novo. Mas a sua curiosidade era 
tanta que decidiu continuar a sua jornada.

Feliz por ter tido coragem de continuar, lá foi cami-
nhando pela margem do rio, mas aquele trajeto já ele 
conhecia desde que nascera. Então, resolveu cortar a 
direito pelos campos desconhecidos, enquanto apre-
ciava a enorme beleza daquela floresta.

Mais à frente entrou numa clareira, sentiu um silên-
cio e também a falta de árvores e animais, até que se 
deparou com uma grande colina. Ficou a observá-
-la por breves instantes e, por fim, decidiu subir a 
sua encosta. Quando chegou ao topo dessa colina, 
encontrou uma flor murcha. Perdido de cansaço, 
aconchegou-se junto dela, mas a sua mente pedia-
-lhe que a salvasse. Como ali em cima não existia 
água, o menino encheu-se de coragem e fez grandes e 
inúmeras viagens ao rio para conseguir levar algumas 
gotinhas de água à pobre flor murcha, deixando-as 
cair em cima da flor com muito carinho e amor. A 
flor absorveu aquelas gotinhas, enquanto o menino 
adormecia de cansaço.

Passaram algumas horas e acordou com vozes perto 
de si. Quando ouviu chamar pelo seu nome, levan-
tou-se de repente, sem saber se olhava para a mul-
tidão que o procurava, ou se para a beleza daquela 
gigante e linda flor que o cobria com a sua sombra.

Simão Maia, 5.º F

Era uma vez um menino chamado Lucas que vivia 
numa aldeia. Como era muito curioso e aventureiro, 
um dia decidiu explorar um caminho desconhecido, 
mas que lhe parecia bastante divertido.

De pedra em pedra, o Lucas saltava como um cor-
deirinho junto ao rio que não conhecia muito bem. 
O rio ia dar a um monte de arbustos, mas o meni-
no, curioso, não hesitou em afastá-los para conseguir 
passar. Mal se viu livre dos arbustos, olhou em frente 
e ficou espantado quando ouviu uma flor murcha e 
triste dizer:

- Tenho tanta sede! Por favor, ajuda-me!

O menino sabia que tinha que fazer alguma coisa e 
que não ia ficar ali parado a ouvir a flor lamentar-se, 
como se nada estivesse a acontecer.
Então, foi a casa o mais rápido que conseguiu para ir 
buscar uma bacia que serviria para transportar a água 
do rio até à flor.

Voltou com água, regou a flor e esta começou a ga-
nhar vida.

- Que bom, já me sinto bem melhor! Obrigada, rapa-
zinho! – agradeceu a flor.

- De nada, eu gosto de ajudar, mas especialmente a 
Natureza. Vou buscar mais água - afirmou o rapaz.
Lucas foi muitas vezes ao rio buscar água até deixar 
de ser necessária. Já muito cansado, Lucas sentiu-se 
à vontade para lhe contar como era a vida de um ser 
humano e também para questionar a planta acerca 
da sua vida, pois sentia muita curiosidade em com-
preender como era a via daquele ser, já que estava 
preso ao solo pelas suas raízes. 

Ao fim de algumas horas, Lucas adormeceu e só 
acordou quando ouviu a voz dos seus pais e vizinhos 
que chamavam por ele, pois a sua longa ausência 
tinha-lhes provocado preocupação. Ficou espantado 
quando percebeu que aquela flor que salvara, não só 
o tinha protegido do frio de fim de tarde, por o ter 
aconchegado com uma pétala sua, mas sobretudo 
porque tinha crescido tanto, mas tanto, que se tinha 
tornado a maior flor do mundo.

Lucas sentia-se muito feliz e acompanhou os seus 
pais até casa, mas nunca mais deixou de ir visitar e 
regar aquela flor, com quem mantinha uma sincera 
amizade.

Yara Pinho 5.º E

ESCOLA EM MOVIMENTO

Visitas à biblioteca - Leva-me contigo!
Eu achei muito boa a ideia da ida à biblioteca com os alunos e professores para 
incentivar todos a lerem e a frequentarem a biblioteca. Com isto podemos 

descobrir as maravilhas que 
uma boa história nos pode 
oferecer. Esta atividade, também 
incentiva os alunos a lerem mais, 
a descobrirem todos os cantos 
da biblioteca e requisitarem 
livros, porque todos sabemos 
que ler é muito importante para 

termos uma imaginação mais fértil, enriquecer o nosso vocabulário, aumentar 
a nossa cultura geral e manter o nosso raciocínio ativo promovendo um bom 
funcionamento da nossa memória. 

Um bom leitor será um bom escritor! 

Matilde Martins Barbosa, 6.ºE

Muitos acham que ler é uma seca, mas 
com esta atividade aprendemos que 
pode ser divertido.

É divertido porque quando temos 
dificuldade em escolher o livro, pedimos 
ajuda às professoras, e elas dão-nos a 
sua opinião e sugerem o que é mais 
adequado para nós. 

Além disso, é uma forma de podermos 
também pedir e dar opinião aos nossos 
colegas acerca dos livros que já lemos.

Uma forma fácil e divertida de ler.

Inês Campelo, 6.ºE
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Síntese

Havia um homem do povo que tinha o sonho de descobrir uma ilha. Certo dia, 
o sujeito decidiu bater à porta do rei para pedir um barco e assim descobrir uma 
ilha, a “Ilha Desconhecida”. Ficou três dias à espera de ser atendido na porta das 
petições, pois apenas aceitava ser recebido pelo próprio rei e não por um dos seus 
empregados. Perante a insistência do homem, o rei recebeu-o e, após um conjunto 
de questões, atendeu ao seu pedido, entregando-lhe um cartão para ele reivindicar 
no cais um barco não muito grande, não muito pequeno, mas rápido e seguro. 
Sem perder tempo, o homem dirigiu-se ao cais e exigiu o seu barco.

A mulher da limpeza, que o atendeu na primeira vez que ele batera à porta das 
petições, decidiu acompanhá-lo na sua aventura, uma vez que já estava cansada 
do seu trabalho no palácio. Enquanto a mulher ficou a limpar o barco cedido, 
o homem foi à procura de tripulação para a sua embarcação. No final do dia, o 
homem regressou ao barco completamente sozinho, mas trouxe alguma comida. 
Então a mulher da limpeza perguntou-lhe por que razão ele não tinha trazido 
nenhuma tripulação, tendo o homem respondido que as pessoas não estavam 
dispostas a viver uma aventura, quando estavam de bem com a sua vida, e também 
não achavam haver ainda ilhas para descobrir.

Chegada a noite, um foi dormir para bombordo e o outro para estibordo. O 
homem, enquanto dormia, sonhou que tinha encontrado uma grande tripulação 
que, contrariada e incrédula, aceitou acompanhá-lo nesta aventura. No entanto, 
mal descobriram uma ilha habitada, abandonaram o barco, deixando o homem e 
a mulher da limpeza sozinhos e entregues à sua sorte.

Entretanto, o homem acordou abraçado à mulher da limpeza e ao nascer do dia 
pintaram na proa do barco o nome que ainda faltava, o da “Ilha Desconhecida”. 
Foi assim que esta se fez ao mar em busca de si mesma.

Apreciação Crítica

O Conto da Ilha Desconhecida, escrito por José Saramago, é uma obra misteriosa. 
A sua mensagem é transmitida de forma simbólica e metafórica, pelo que nem 
sempre é fácil compreendê-la.
Do nosso ponto de vista, a obra não deixa de ser interessante, uma vez que nos 
aconselha a sair da nossa zona de conforto para nos conhecermos melhor e para 
descobrirmos quem realmente nós somos.

Alunos do 8.º A

O conto da ilha desconhecida
Como é do conhecimento geral, este ano comemora-se o centenário do nascimento de José Saramago, o nosso Prémio Nobel da Literatura. Assim, foram definidas 
algumas atividades no Grupo Disciplinar de Português para assinalar o ano do nascimento de uma mente brilhante, com era a deste autor, que tanto nos orgulha pela 
genialidade com que usou a língua portuguesa, em obras não menos geniais.

Desta feita, os alunos leram a obra “O Conto da Ilha Desconhecida” nas aulas de Português, analisando-a a partir de um conhecimento maior acerca da biografia do 
escritor, e sob a orientação dos seus professores.

Os alunos também construíram trabalhos alusivos à obra em três dimensões que foram expostas na Biblioteca Escolar.

Considera-se que esta atividade foi muito importante, pois deu oportunidade aos alunos de aprofundarem conhecimentos sobre José Saramago, promoveu momentos 
de análise crítica e de prazer, através da leitura, e ainda possibilitou o desenvolvimento da criatividade e sentido estético através dos trabalhos realizados.

BIOGRAFIA DE JOSÉ SARAMAGO

ESCOLA EM MOVIMENTO

A 16 de novembro de 1922 nascia, em Azinhaga, José de Sousa Saramago. De 
raízes bastante humildes, muda-se para Lisboa com a família em 1924 e aos 12 
anos de idade passa a frequentar uma escola técnica. Já formado, trabalhou como 
mecânico de automóveis, mas o seu gosto pela leitura fê-lo frequentar a bibliote-
ca pública de Lisboa nos tempos livres. 
Em 1944, casa-se com Ilda Reis, mãe 
da sua única filha, Violante Saramago. 
Homem multifacetado, foi funcioná-
rio público, editor, tradutor, jornalista e 
escritor. Já divorciado e noutra relação, 
conhece a  jornalista espanhola Pilar 
del Río em 1986, com quem viria a ca-
sar dois anos mais tarde. Del Río tor-
nar-se-ia então a tradutora oficial dos 
seus livros para Espanhol. Saramago 
viria a falecer a 18 de junho de 2010, 
tendo passado os últimos anos da sua 
vida em Lanzarote, uma ilha das Ca-
nárias, para onde se mudou após o go-
verno português, liderado por Cavaco 
Silva, ter impedido que O Evangelho 
Segundo Jesus Cristo concorresse a 
um prémio.

Escritor prolífero e de temática bastante diversificada, é autor de mais de 40 
títulos, entre os quais Terra do Pecado, Memorial do Convento, Ensaio Sobre 

a Cegueira, O Ano da Morte de Ricardo Reis, Jangada de Pedra, Levantado do 
Chão, As Intermitências da Morte, Todos os Nomes, Objeto Quase, Manual de 
Pintura e Caligrafia, Poemas Possíveis, O Conto da Ilha Desconhecida, A Maior 
Flor do Mundo. 

Inúmeros foram os prémios atribuídos 
a Saramago pela sua produção literá-
ria: Prémio Cidade de Lisboa, Prémio 
Literário do Município de Lisboa, 
Prémio PEN Clube Português de 
Novelística, Prémio D. Dinis, Grande 
Prémio de Romance e Novela APE/
DGLB, Prémio Camões, Prémio de 
Consagração de Carreira da Sociedade 
Portuguesa de Autores. Mas a maior 
consagração ocorreu em 1998, quando 
José Saramago foi galardoado com o 
Prémio Nobel da Literatura.

Com um estilo irreverente, uma temá-
tica por vezes controversa, mas mui-
tas vezes humanizante, Saramago é 
incontornavelmente um dos grandes 
nomes da literatura portuguesa.

Turma do 8.º A
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ESCOLA EM MOVIMENTO

A Metamorfose pode, facilmente, ser 
considerada uma das melhores obras 
literárias de Franz Kafka e a melhor da 
literatura existencialista. Nesta, o autor 
torna bem evidente, através do narra-
dor, a luta da existência humana, pelo 
facto de ter de viver numa sociedade 
moderna.

Após uma noite de sonhos inquietan-
tes, Gregor Samsa acorda e descobre 
que se transformou num gigantes-
co inseto (metáfora descritora da sua 
doença). Este luta para descobrir o que 
realmente aconteceu, ao mesmo tem-
po que verifica e analisa as imediações 
do quartinho onde repousou durante 
a noite. Embora tudo lhe pareça nor-
mal, Gregor tenta mudar de posição 
na cama, desconsiderando o sucedido. 
Porém, devido à sua nova forma, só se 
consegue sacudir de um lado para o 
outro. Quando Samsa não pôde igno-
rar durante mais tempo a sua condição, 
“olhou” para as reações dos outros e 
refletiu.

Enquanto tentava destrancar a porta 
do quarto para que, tanto os pais como 
o supervisor entrassem, pensou: “Se 
se assustam, não terei mais responsa-
bilidades e poderei descansar em paz. 
Se assumirem tudo com calma, então 
terei razão alguma para ficar anima-
do…”.

As linhas iniciais do romance relatam 
a ocasião ímpar da mudança de Gregor 
de uma forma muito direta: o autor uti-
lizou a imagem diferenciadora de uma 
circunstância anormal e coisas comuns 
da vida, criando um mundo absurdo e 
nítido, desorganizado, em oposição ao 
racional e normal, como se espera que 
seja.

Gregor habitua-se, então, à seme-
lhança da família, ao corpo de verme 
assustador, acabando por “expulsar” 
os móveis do pequeno quartinho, de 

forma a que se possa mover desinibi-
damente, enquanto escala as paredes. 
Seja como for, e apesar da estranha 
habituação, os familiares preferem não 
ver a forma horrenda do seu ente “que-
rido”, mantendo-o fechado no quarto, 
onde normalmente desaparece debaixo 
do sofá aquando da entrada da irmã 

com a sua comida. Este comportamen-
to é assumido por Gregor no sentido 
de salvar a sensibilidade da sua irmã 
(em oposição ao assustador humano, o 
rastejante Gregor, a sua irmã não é, de 
forma alguma, cavalheiresca, mas pro-
gressivamente hostil e bárbara). O pai, 
brutal, (já que o próprio Kafka tinha 
muito medo da figura paterna) perse-
gue Gregor, atirando maçãs ao corpo 
desfigurado do filho. Adicionalmente, 
os familiares próximos necessitam de 
arranjar empregos, uma vez que não 
podem “aproveitar” durante mais tem-
po, a criança fecunda, que é, agora, a 
causa do desmoronamento da família.

A família mais próxima tinha-se 
acostumado a ser cuidada por Gregor 
Samsa, não se importando que este 

fosse mantido em servidão, pois era 
ele quem assumia todas as dívidas da 
família. Tal ficou evidente quando se 
tornou conhecido o facto de que o pai 
de Gregor “economizava”, para seu 
belo prazer, o dinheiro extra ganho 
pelo filho, único trabalhador da famí-
lia. A personagem principal, por outro 

lado, servia a família, respeitando-
-os profundamente, como é percetível 
através do seu primeiro pensamento, 
não sobre si, mas sobre as dificuldades 
que a sua condição provocaria nos seus 
entes queridos.

Assim, completamente envergonhado 
de si mesmo, esforça-se para se escon-
der completamente, embora isso exija 
grande esforço e dor da sua parte. A 
sua prisão, ou melhor, o seu confina-
mento da companhia de outras pes-
soas, teve um efeito devastador sobre o 
bem-estar mental e, por sua vez, o seu 
bem-estar físico.

O problema da alienação é profun-
damente explorado na obra: Gregor 
transforma-se, bem como o comporta-

mento dos seus familiares em relação 
a si. Gregor transforma-se, exterior-
mente, em algo incomum, embora, 
no seu âmago, ainda seja o mesmo. 
Ainda assim, vê-se obrigado a enfren-
tar o problema constante de aceitação 
pela sociedade, devido à aparência que 
o ridiculariza enquanto ser, como se o 
tivessem lançado no inferno. A fragili-
dade da sua atual existência desintegra, 
aos poucos, a sua existência, sob a pres-
são absoluta da sociedade.

Por conseguinte, torna-se evidente 
que nesta obra são abordados alguns 
conceitos muito básicos e profundas 
acerca da existência humana. Aliena-
ção, Identidade e Ser são apenas alguns 
deles. Através da metamorfose de Gre-
gor Samsa, Kafka questiona todas as 
pressuposições de vida humanas como 
o sucesso, a posição social, o dinheiro e 
a vida saudável, sendo estas caracteri-
zadas por um padrão de vida em cons-
tante melhoria e uma aparência social-
mente bem aceite. Isto é o que parece 
ser imprescindível para a sociedade 
nos dias de hoje e o que nos separa de 
qualquer sentido existencialista. Infe-
lizmente, parece evidente que esque-
cemos que as reais necessidades do ser 
humano vão muito além daquilo que é 
o atingir um padrão de vida ideal, ou o 
alcance da perfeição física, porque so-
mos seres emotivos e sensíveis. 

Kafka cria Gregor, o protagonista, que 
se vê confrontado com problemas bá-
sicos existencialistas, encontrados na 
miséria da vida humana, que antes pa-
reciam socialmente aceitáveis e, agora, 
deixaram de o ser. A persona social-
mente aceite era o ser como inteiro, ou 
há mais egoísmo essencial no ser em 
que a personagem se tornou? Afinal, o 
que somos nós? e o que representamos 
para aqueles que estão à nossa volta?

 Guilherme Carvalho, 11.º A

FRANZ KAFKA
Metamorfose

ENSAIO FILOSÓFICO
Vamos imaginar que:

segundo fontes credíveis, uma cidade populosa de 
um determinado país que está a ser invadido, vai ser 
atacada pela força das armas. O exército “x” desse 
país consegue capturar um elemento do exército 
invasor, detentor de informações privilegiadas quanto 
ao ataque à cidade. No entanto, este não se deixa 
persuadir, levando a que o comandante do exército 
“x” parta para a tortura, de modo a conseguir obter as 
informações pretendidas.

Partindo desta suposição, posso realizar uma 
abordagem libertista. Portanto, o país invasor, tendo 
livre-arbítrio, ou seja, tendo liberdade de escolha, 
decidiu invadir outro, supostamente, com consciência e 
responsabilidade. Certamente, fê-lo devido às posições 
divergentes entre ambos, e independentemente 
de achar que qualquer invasão poderá ser encarada 

com uma enorme crueldade. No entanto, também a 
atitude do comandante do exército “x”, que decidiu 
obter as informações acerca da estratégia do país 
agressor, através da tortura, foi consciente. Ou seja, ele 
tinha a possibilidade de dialogar - mesmo que desta 
forma não tivesse sucesso, não seria absolutamente 
necessário resolver a questão à força. Por isso, não 
concordo com a atitude deste comandante, pois, tal 
como referido anteriormente, podendo a situação ser 
resolvida através de conversações, torna-se imoral 
torturar o inimigo.

Posto isto, e muito provavelmente, os deterministas 
colocariam objeções à minha tese, pois estes referem 
que tudo está determinado por acontecimentos 
passados e pelas leis da natureza. Sustentariam ainda 
os seus argumentos com o facto de que, quer os 
invasores, quer os invadidos não teriam culpa pelos 
atos praticados, pelo que a atitude do comandante 

“x” não seria considerada imoral, uma vez que só 
foi forçado a torturar o inimigo, porque o seu país 
tinha sido invadido. Contudo, é possível refutar 
este argumento pelo facto de que o mesmo recorre 
a uma falácia da falsa relação causal para justificar a 
atrocidade da tortura que infligiu ao preso inimigo. 
Portanto, certamente que a decisão tomada pelo 
comandante “x” de torturar o inimigo seria a mesma, 
mesmo que o país não tivesse sido invadido.

Em suma, posso concluir que a atitude do 
comandante “x” não foi a mais correta, porque tendo 
como possibilidade escolher outra estratégia de ação 
em relação ao inimigo, o mesmo resolve, ainda assim, 
torturá-lo, e não se coíbe de praticar, também ele, 
um crime (a tortura), mesmo que justificado pela 
existência de um crime anterior, ou seja, o de guerra.

Catarina Sá, 10.º A
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UMA VIDA DEDICADA À ARTE DOS SONS
Criado há longos anos o Dia Luiz Costa na nos-
sa Escola, D. Madalena, filha do compositor, quase 
sempre nos presenteou com a sua presença. A sua 
vinda à escola e contacto com os alunos serviram 
de estímulo, curiosidade, reforço e ajuda à apren-
dizagem e ao conhecimento da obra de seu pai.
Residente no Porto, no Largo da Paz, frequente-
mente aparecia por Monte Fralães na casa natal de 
seu pai, em períodos de descanso ou em atividades 
relacionadas com os Cursos da Associação Cultural 
de Monte Fralães, onde se promovia sobretudo o es-
tudo do violoncelo.

De uma família de grandes músicos, tendo como 
avô materno o letrado e musicólogo Bernardo Va-
lentim Moreira Sá, como pais Luiz Costa (composi-
tor e pianista) e Leonilda Moreira de Sá (pianista) e, 
como irmã, a célebre pianista Helena Moreira de Sá e 

Costa, D. Madalena, de pequenina, optou pelo es-
tudo do violoncelo. Foi esse o instrumento de sua 
eleição a que se dedicaria toda a vida, tocando em 
orquestras, em concertos a solo e em conjunto, no 
país e no estrangeiro, ou trabalhando com os alunos 
em sala de aula.

Teve como mestres nomes importantes da história 
da Música, como Guilhermina Suggia, em Portugal, 
e Paul Grümmer, Gaspar Cassadó e Pablo Casals, 
respetivamente na Alemanha, França e Suiça.

Cabe ainda destacar que D. Madalena era a mãe do 
professor Luís Gaspar que foi docente nesta escola.
No dia 18 de abril deixou-nos, após uma longa vida 
de 106 anos dedicada à arte dos sons.

Prof. José Manuel Freitas

OUTRAS FORMAS DE ARTE

«VER, LER, COMENTAR» 
A atividade denominada “Ver, ler, comentar”, pre-
parada pela professora Maria de Fátima Sampaio, 
membro da equipa da Biblioteca Escolar, realizou, no 
âmbito da disciplina de História, diversas “sessões de 
cinema”, entre os dias 28 de março e 1 de abril. Esta 
atividade foi destinada a todas as turmas do 9.ºano, 
e contemplou a visualização do filme “O Rapaz do 
Pijama às Riscas”. 

“O Rapaz do Pijama às Riscas” é um filme de drama 
e guerra, de 2008, dirigido por Mark Herman. Este 
é baseado no romance best-seller, de John Boyne, e 
retrata a triste realidade da 2.ª Guerra Mundial.

Este filme conta a história de um rapaz alemão, de 
oito anos, chamado Bruno, e que teve de abandonar 
a sua cidade, Berlim, juntamente com a sua família, 
para residir nas proximidades de um campo de con-
centração, devido ao novo cargo de comandante mili-
tar, para o qual o seu pai, Ralf, tinha sido promovido. 
Bruno sentia-se extremamente infeliz e solitário na-

quele novo lar, uma vez que não tinha ninguém com 
quem brincar e sentia muitas saudades dos seus anti-
gos amigos.

Certo dia, ele decide sair às escondidas e explorar as 
redondezas, fora dos limites da casa, acabando por se 
deparar com um local limitado por arame farpado, 
que ele julgava ser uma quinta. Por detrás dessa espé-
cie de “muro”, ele encontrou um menino da sua ida-
de, com o cabelo rapado e com um “pijama” às riscas. 
Chamava-se Shmuel. Não tardou nada, até que estes 
dois meninos se tornassem amigos. Bruno fazia-lhe 
visitas com bastante frequência, levando-lhe comida, 
assim como jogos de tabuleiro, para ambos se entre-
terem.

A certa altura, os pais de Bruno decidiram que ele e 
a sua irmã Gretel iriam mudar-se novamente, com a 
sua mãe Elsa, para um local com um ambiente que 
lhes proporcionasse uma infância mais saudável. O 
seu pai era uma exceção, pois só sairia dali quando 
tivesse terminado a missão para a qual tinha sido cha-
mado. Bruno, contou ao seu amigo esta triste notícia, 
que arruinaria a amizade entre eles. Então, ambos de-
cidiram que no dia seguinte, antes de Bruno partir, 
iriam procurar o pai de Shmuel, que, entretanto, tinha 
desaparecido. 

Alunos Turma 9.º C

No dia seguinte, Bruno fugiu de casa levando consigo 
um utensílio para escavar. Quando chegou ao local, 
vestiu-se com um pijama às riscas, colocou um gorro, 
para disfarçar o cabelo mais comprido, e escavou um 
buraco por debaixo do arame, de maneira a conseguir 

passar para o outro lado. Estavam eles a iniciar a sua 
missão de busca, quando os militares alemães manda-
ram todos os judeus formarem uma fila e encaminha-
ram-nos para uma sala com chuveiros, informando 
que iriam, apenas, tomar um duche. Mas, na realida-
de, o duche não era de água, mas sim de gás tóxico. 

Alunos da Turma 9.º F

Julgo que todos conseguem imaginar qual foi o triste 
final da história! E foi a parte que mais me comoveu!
Emocionei-me imenso com este filme, pois retra-
ta uma realidade bastante dolorosa e desumana, que 
se desenrolou ao longo da 2.ª Guerra Mundial. Este 
deve ser encarado como uma chamada de atenção 
para as atrocidades cometidas neste período tão negro 
da História Mundial, para que no futuro não se sigam 
os mesmos passos, e não se cometam os mesmos er-
ros. Uma outra característica deste filme é que o Ho-
locausto, sendo um acontecimento horrível, é trans-
mitido de uma maneira mais suave e não tão má, uma 
vez que está a ser visto pelos olhos de uma criança. 

“O Rapaz de Pijama às Riscas” é um filme que reco-
mendo vivamente a todos aqueles que querem saber 
mais sobre a História Mundial, mesmo não nos tra-
zendo as melhores recordações.

Filipa Ferreira, 9.º C

Foto do Dia Luiz Costa de 2014
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Visita o blogue “Por falar em Matemática…” na página do nosso 
Agrupamento onde podes encontrar mais Matematiquices! 
Ou em https://porfalaremmatematica.blogspot.com

PASSATEMPOS

Um mudo disse a um surdo que 
um cego viu um paralítico a 
correr atrás de um careca para lhe 
roubar o pente.

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

M
AT

EM
AT

IQ
UI

CE
S

Eu, a sair de um teste de MATEMÁTICA!

Caros leitores, a imagem 
que veem é uma ilusão 
de ótica! O que veem? 
Uma jovem ou uma ido-
sa? Verão a imagem ten-
do em conta a sua idade, 
pois como estamos ha-
bituados a conviver com 
pessoas da nossa idade, 
o nosso cérebro faz essa 
associação.
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