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Editorial 
 

Iniciou-se mais um ano letivo, mais uma etapa na vida de 

toda a comunidade escolar!  

Um recomeço, um retomar de tarefas que as (curtas!) férias 

de verão não deixaram esquecer e o (re)encontro com crian-

ças e jovens que enchem os espaços de ruidosa alegria. 

Longe vai o tempo em que a Escola era frequentada apenas 

por uma elite constituída por crianças e jovens que a encaravam como um meio de 

ascensão social e profissional; a Escola dos nossos dias, a nossa Escola, é um espa-

ço onde cabem todos, onde todos merecem uma resposta e que queremos que seja 

um lugar de verdadeira inclusão. 

Enquanto lugar de concretização das políticas educativas, a Escola desenvolve gran-

des esforços no sentido de oferecer a todos os alunos uma educação de qualidade e 

de os preparar para responder aos importantes desafios da sociedade atual e, sobretudo, do futuro. O 

futuro incerto de uma sociedade em constante transformação.  

 Neste contexto,  para a Escola, “a mudança não é opcional, é cultural. Não é «ou mudo ou não mu-

do»… A questão é mesmo: «Como mudo?»” (Xavier Taragay) 

É imperativa a mudança! E na árdua tarefa de (muitas vezes!) ensinar a quem não quer aprender, o 

principal desafio passará pela alteração das práticas letivas, por encontrar novos modos de agrupar os 

alunos, por reinventar a sala de aula, por equacionar as características de todos e de cada um, respei-

tando a diversidade, variando as atividades, tornando-as mais atrativas e mais próximas das experiên-

cias reais dos alunos. É este o repto lançado às escolas pela Autonomia e Flexibilidade Curricular. É-

nos dada a possibilidade de proporcionar às nossas crianças e aos nossos jovens uma efetiva igualda-

de de oportunidades, partindo do reconhecimento e aceitação das diferenças. 

O sentido é assegurar que todos aprendam, que realizem e mobilizem aprendizagens significativas e 

se tornem pessoas autónomas, responsáveis e cidadãos ativos
1
. 

Por parte da escola, assiste-se a um grande esforço para criar as condições necessárias a uma efetiva 

aprendizagem por parte de todas as crianças e jovens, encorajando-os a desenvolver e a pôr em práti-

ca os valores por que se deve pautar a cultura de escola
2
, enunciados no Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória.  

Contudo, caros alunos, é preciso não esquecer que aprender exige vontade, trabalho, esforço e disci-

plina, trazendo, em contrapartida, a satisfação pela superação das dificuldades e pelos resultados al-

cançados. 

Como a quadra que se aproxima favorece a reflexão e a introspeção, aproveito a ocasião para desafiar 

toda a comunidade educativa a pensar no contributo que cada um poderá dar para tornar melhor a 

nossa Escola, uma Escola que pode e deve fazer a diferença, potenciando os valores individuais, na 

construção de um futuro comum! 

 

 

Desejo a todos um feliz Natal e um excelente ano de 2019!  
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Alunos de Erasmus visitam a nossa escola 
 

No âmbito do Programa Erasmus+, no qual participa o Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil – Baião, um grupo 

de alunos e professores nacionais e estrangeiros visitaram a nossa escola no dia vinte e sete de setembro. 

Os alunos, provenientes da Croácia, Turquia, Itália e República Checa, acompanhados pelos respetivos professores e 

os alunos e docentes do agrupamento anfitrião, chegaram cerca das onze da manhã e por cá permaneceram até às 

quinze horas. Foram recebidos pela Sr.ª Diretora da nossa escola e, de seguida, acompanhados pela docente Marisa 

Almeida e alunos do 9.º ano, multiplicaram as oportunidades de convívio e de partilha de experiências, que culmina-

ram com um almoço, servido na cantina da escola. 

O programa Erasmus+ destina-se a apoiar as atividades de educação, formação, juventude e desporto em todos os 

setores da aprendizagem ao longo da vida, e tem, entre outros, o objetivo de promover os intercâmbios e a coopera-

ção, assim como a mobilidade entre sistemas de ensino e formação, a nível europeu.  

Se os visitantes levaram uma agradável impressão da sua passagem por Santa Marinha do Zêzere, nós ficámos com a 

curiosidade e a vontade de viver uma experiência académica que nos leve até outro país europeu. 

Clube de Jornalismo 

Helping in this visit was amazing! I loved the experience of being able to talk with people from many coun-
tries. I hope there can be more experiences like this. 

                                                                                                                        Marina Trindade, 9ºB  
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This school year, Halloween was commemorated 

differently. The primary students were chal-

lenged to RECYCLE to make Halloween Masks, 

reusing several materials and objects, such as 

plastic bottles, shoeboxes, cartons of milk, toilet 

paper rolls, and so on. The aim was not only to 

recycle, but to develop creativity as well. Con-

gratulations to all students, teachers, parents and 

all people who have contributed to this extraordi-

nary exhibition.                            Prof.ª Susana 
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 No Jardim de Infância de Carvalhais, Gestaçô, as crianças  gostam, particularmente, das ati-

vidades experimentais. No Halloween, a bruxinha fez uma grande festa e acabou adormecendo. 

Foi a vez do fantasminha fazer a sua aparição e as suas partidinhas. Assim nasceu a atividade ex-

perimental que queremos partilhar: uma palhinha num furo de um copo de plástico; sopra-se e o 

ar é quente ao colocarmos a mão por cima. “Parece vento”, dizem alguns. Depois, coloca-se uma 

luva a tapar o bocal do copo e esconde-se a luva dentro do mesmo. Sopra-se e o fantasminha apa-

rece. As crianças identificaram o ar que entrou no copo e que fazia subir a luva. No final, quise-

ram levar para casa, a fim de pregarem um susto às mães e restante família.  

 
Jardim de Infância de Carvalhais, Gestaçô 
A Educadora de Infância: Celina Ferreira 
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Missão Amar(es): um projeto, uma proposta de vida 

No seguimento da palestra ministrada pelo professor Bernardino Silva, da Escola Secundária de 

Amares, subordinada ao tema “O Papel das ONG para o Desenvolvimento”, o Agrupamento do 

Sudeste de Baião decidiu associar-se à “Missão Amar(es): um projeto, uma proposta de vida”. 

Esta Missão, levada a cabo todos os anos pelo referido professor, tem por objetivo a ajuda a po-

pulações de Moçambique, na área da educação, saúde e alojamento, entre outras. 

O nosso Agrupamento organizou, através dos grupos disciplinares de Geografia e de EMRC, 

uma angariação de fundos, da qual resultou a quantia de 350 euros, entregue ao professor Bernar-

dino no dia 8 de julho de 2018. 

Em finais do mesmo mês, elementos representantes da Missão Amar(es) deslocaram-se a Mo-

çambique a fim de participarem no encontro anual  que  renova  a esperança num futuro melhor.  

As imagens falam por si e também nós, Agrupamento, agradecemos a todos os que contribuíram 

– encarregados de educação, alunos e professores – esperando que nos próximos anos possamos 

continuar com esta iniciativa solidária. 
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O Agrupamento de Escolas do Sudeste de Baião aceitou o desafio da DGE e da Autoridade Naci-

onal de Proteção Civil, e, no dia 5 de novembro, realizou um exercício de sensibilização para o 

risco sísmico, associando-se à campanha anual «A terra Treme». 

O exercício envolveu os alunos e professores do 1.º ciclo da escola Básica de Carvalhais e da Es-

cola Básica do Sudeste de Baião e pretendeu alertar e sensibilizar para os comportamentos a ado-

tar antes, durante e depois da ocorrência de um sismo. Assim, pelas 11:05h do dia definido, e du-

rante um minuto, os intervenientes praticaram os 3 gestos que podem salvar vidas em caso de sis-

mo - Baixar, Proteger e Aguardar. Esta atividade incluída na área da Educação para a Cidada-

nia teve, ainda, como finalidade desenvolver e reforçar uma cultura de segurança, promovendo 

uma cidadania ativa e participativa desde cedo nas crianças e jovens. 

A Terra Treme 
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A nossa receita 
 

INGREDIENTES: 
 
2 pacotes de gelatina de 

morango  

1 pacote de gelatina de 

ananás 

5 iogurtes naturais 

Frutas variadas 

Água  

PREPARAÇÃO: 
 
1.º Passo 
- Faz-se a gelatina de morango conforme as instruções do pacote. 
- Deita-se a gelatina em copos de iogurte de vidro. 
- Vai ao frigorifico a solidificar. 
 
2.º Passo 
- Num recipiente de vidro faz-se a gelatina de ananás conforme instruções. 
- Acrescenta-se 5 iogurtes naturais mexendo muito bem. 
- Deita-se este preparado nos copos de  gelatina de morango já solidificada. 
- Vai  ao frigorífico mais uma vez a solidificar. 
 
3.º Passo 
- Depois de bem lavada e descascada, corta-se a fruta aos pedacinhos. 
- Deita-se os pedacinhos nos copos de iogurte nas duas camadas  já solidificadas. 
- Se pretender coloca-se um canudinho de biscoito em cada copo e é só provar! 
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Para completar o  dia  de  práticas saudáveis fizemos exercício físico com o jogo  

“ Quem apanha mais fruta”  

Para darmos continuação à prá-

tica diária de uma alimentação 

saudável, fizemos o “Quadro 

dos Heróis dos Alimentos”, 

baseado na série portuguesa 

“Nutri Ventures”, que trans-

forma as crianças em  “Heróis 

dos alimentos”, com o objeti-

vo de incentivar à  pratica de 

uma alimentação saudável. Ca-

da criança que adere coloca um 

“GUGA” no Quadro. No final 

da semana, para além de ficar  

saudável, ganha um Prémio. 

 

Educadora Luísa Correia 
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Dia Mundial da Alimentação no AESB 
 

No dia 16 de outubro celebra-se o “Dia Mundial da Alimentação”. A Equipa PESES do Agrupa-

mento de Escolas do Sudeste de Baião não ficou indiferente a esta data e levou a cabo algumas 

iniciativas, com o objetivo de sensibilizar a comunidade educativa para a importância de se prati-

car uma alimentação saudável. 

Os alunos do 9.º ano foram desafiados a avaliar a quantidade de açúcar contida em alguns alimen-

tos usados na nossa alimentação diária (bolachas, cereais, refrigerantes, sumos…). Para que as 

conclusões não ficassem confinadas à sala de aula, propôs-se a elaboração de cartazes para divul-

gação das mesmas junto da comunidade educativa. Estes trabalhos foram expostos no átrio princi-

pal da escola e os resultados foram bastante elucidativos! 

Também o grupo da Educação Especial fez questão de se juntar à Equipa PESES nesta iniciativa, 

tendo colaborado na montagem e decoração da exposição dos trabalhos realizados pelos alunos. 

Na sala de Apoio, os alunos elaboraram ainda alguns trabalhos alusivos ao tema. 

Durante os intervalos da manhã e da tarde, houve oferta de fruta a toda a comunidade educativa. 

Para além dos cestos de fruta, estrategicamente colocados no átrio principal da escola, de forma a 

que os transeuntes se pudessem servir, alguns grupos de alunos circularam pela escola, distribuin-

do fruta da época a alunos, professores e funcionários. Mais uma vez, o objetivo principal foi di-

vulgar e promover estilos de vida saudáveis, nomeadamente ao nível da alimentação. 

Esteve ainda disponível, durante todo o dia, no átrio principal da escola, uma apresentação acerca 

da importância da leitura dos rótulos dos alimentos.  

A Equipa PESES considera importante que a comunidade educativa esteja informada, para que 

todos possam fazer escolhas mais conscientes e saudáveis. 

Prof.ª Célia Campelo 

“Somos o que comemos. Escolhe ser saudável!” 
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“ Tato...paladar ... olfato” no JI de Barroncal 

NO JARDIM DE INFÂNCIA DE BARRONCAL TRABALHÁMOS A SEMANA DA ALIMENTAÇÃO 
( 15 a 19 de outubro) 

 

Sensibilizámos para a importância da prática de uma alimentação saudável e promovemos 

comportamentos saudáveis ao nível alimentar com a confeção de uma salada de frutas e su-

mo de frutas e ainda realizámos o  Jogo dos Sentidos (Reconhecer os frutos pela tato, pala-

dar e olfato). 

Também houve a pintura do fruto favorito das crianças para elaboração de ímanes para colo-

car no  frigorífico. 

 

A Educadora: Cristina Pereira 



Página 14 

 

Aprender a comer é um hábito que deve ser adquirido desde muito cedo, porque uma ali-
mentação desequilibrada pode conduzir a problemas de saúde. 
 

A obesidade infantil é considerada um problema de saúde pública. Torna-se urgente, por-

tanto, melhorar as estratégias que permitam a diminuição desta doença crónica. Excesso de peso e 

obesidade têm consequências físicas e psicológicas na criança. O corpo está a crescer e o peso é 

nefasto para o seu desenvolvimento. 

 No sentido de evitar esses problemas, é necessário fazer, desde cedo, uma educação ali-

mentar. Saber o que se come e o que são alimentos mais saudáveis é o primeiro passo para se mu-

dar o comportamento alimentar. 

 A criança passa a maior parte da sua vida na escola e a outra no ambiente familiar, por isso, 

cabe à escola e à família somar forças e desenvolver na criança hábitos de vida saudável. 

 É por essa razão que nós, educadoras/professores e escola, nos propomos fazer uma 

«educação alimentar». Por isso, queremos fazer da escola um espaço privilegiado de aprendiza-

gens sobre a alimentação e problemas advindos de uma alimentação desequilibrada, fazer da esco-

la uma espécie de «laboratório», onde possamos experimentar, questionar e aprender sobre o que é 

melhor para o nosso bem-estar físico e psíquico. 

  Por tudo isto, a semana/dia da alimentação permitiu-nos: despertar na criança o conheci-

mento de uma alimentação saudável, alertá-la para o perigo do consumo exagerado de certos ali-

mentos, diminuir o desperdício dos alimentos, promover atividades de culinária (confeção de pra-

tos saudáveis). 

 No dia 16 de outubro, propusemo-nos fazer a receita saudável de iogurte natural com fruta. 

As crianças perceberam a importância de diminuirmos o consumo de açúcar, descobrindo simulta-

neamente que os alimentos já contêm açúcar, (quando experimentaram comer os frutos), e quando 

«adoçaram» o iogurte, juntando-lhe os pedaços de fruta. 

  Foi uma atividade muito participativa e apelativa dos cinco sentidos, pela cor, pelo sabor, 

pelo tato... E foi essencialmente um verdadeiro desafio para os menos recetivos a experimentar. 

  O certo é que ninguém ficou de fora, porque, na verdade, é preciso «treinar» o paladar e 

descobrir que afinal está nas nossas mãos as escolhas saudáveis que asseguram o nosso bem-estar. 

Educadora: Anabela Almeida 

Jardim de Infância de Viariz/Outubro 2018 

http://www.ruadireita.com/saude/
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Dia Mundial da Alimentação 

Sob o lema “Para bem viveres muita fruta deves comer”  decidimos fazer pizza de fruta! Com várias frutas parti-

das em pedaços e tendo como base da pizza uma redonda fatia de melancia, o grupo meteu mãos à obra, e cada qual  

fez a sua pizza, escolhendo a fruta que queria pôr. Desta forma, festejámos este dia, recordando mais uma vez a im-

portância de uma alimentação saudável e, neste caso específico, da fruta.  

Educadora Noémia Ribeiro 

Jardim de Inf. de Ladoeiro/Frende 
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O dia do animal O canto do outono 

Dia da Alimentação: confeção de sopa, espetadas de fruta e outras atividades.  

Dia das Bruxas: pinturas faciais, confeção de lanternas e cestinhas para os doces. 
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Dia de S. Martinho Dia do pijama 

Relembrar as cores de uma maneira divertida  

Natal:  pinturas, recortes e colagens. 

Também… 

fomos à Biblioteca Municipal ouvir um 

conto e visitámos o jardim Eça de Queiroz. 

A Educadora: Maria Fátima Sousa 
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“Magusto no nosso jardim de infância”  

No dia 12 de novembro realizámos o magusto no nosso jardim de infância. As crianças contaram, 

com a ajuda da Educadora, a lenda de S. Martinho, cantaram canções  alusivas ao outono e S. 

Martinho para encanto dos encarregados de educação que foram convidados a participar na festa 

do seus filhos. 

Fizemos a feira do outono na qual, entre outros produtos oferecidos pelos encarregados de educa-

ção, havia marmelada e  frascos de doce de abóbora confecionados no jardim de infância pela EE 

D. Alice Sara.  

Durante a parte da manhã, fizemos um bolo de castanhas para comer ao lanche. Também houve 

pipocas e as saborosas castanhas, assadas pela padaria "as ceifeiras" com sumo a acompanhar. 

Os EE levaram muitas iguarias e finalizámos, com um lanche convívio, uma tarde bem passada! 

 

JI de Barroncal—Educadora Cristina Pereira 

1 

5 

4 

3 

2 

1-CONVITE AOS  ENCARREGADOS  DE EDUCAÇÃO. 
 
2-INÊS FRANCISCA  A DESENHAR O CORPO DA MARIA 
CASTANHA  NO CARTUCHO. 
 
3-ANIMAIS  ELABORADOS PELAS  CRIANÇAS COM A AJU-
DA  DA EDUCADORA  E ASSISTENTES. 

 
4 –COROAS  E CARTUCHOS. 
 
5 –ANGÉLICO A  DESENHAR O CORPO DO  ZÉ BOLOTA  NO 
CARTUCHO. 
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Dia de S. Martinho 

As crianças vivenciaram este dia com muita alegria e animação. Elaboraram a Maria Castanha: 

com papel de jornal, fizeram-lhe o vestido, e com lã, fizeram o cabelo. Decoraram, ainda, as Coro-

as para a cabeça, umas lindas cabaças, que nos foram oferecidas, e os saquinhos para levarem cas-

tanhas para casa. As diversas Áreas foram trabalhadas e diversão não faltou! As castanhas assadas 

estavam  mesmo saborosas! 

JI—Ladoeiro/Frende 
Educadora Noémia Ribeiro 
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De  MÃOS DADAS  com …

 
 
 

 os animais, no Dia do Animal; 

 alimentos saudáveis, no Dia da Alimentação; 

 a família, na Feira do Outono;         

 as crianças necessitadas, no Dia do Pijama;  

 o Jardim de Sudeste, no donativo enviado à Associação Missão Pijama; 

 a natureza, reciclando e enfeitando o pinheiro de Natal;  

 De mãos dadas, refletindo a mensagem de Natal.  
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e 
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A Educadora: Celina Ferreira  
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“Thanksgiving Day” ou Dia de Ação de Graças é um dos feriados mais importantes nos Estados 

Unidos da América. É celebrado todos os anos na quarta quinta-feira do mês de novembro e este 

ano comemorou-se no dia 22 de novembro. Nos Centros Escolares de Santa Marinha do Zêzere e 

de Carvalhais, os alunos de Inglês do 1º ciclo aprenderam que neste dia as famílias e os amigos 

juntam-se para um jantar muito especial para agradecer os bens e os dons que possuem. O símbo-

lo é o peru - Turkey - por isso os alunos pintaram um peru e nas suas penas escreveram aquilo 

que mais agradecem “ I am thankful for family, friends, food, love, nature.....” 

A Professora: Susana Aleixo 

 

Happy Thanksgiving!" 
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Dia do  Não Fumador 

No dia 17 de novembro assinala-se o Dia do 

Não Fumador, ao qual os alunos de Educação Moral e 

Religiosa Católica se quiseram associar, em colabora-

ção com o PES. 

Para o efeito, de forma bastante empenhada, 

elaboraram cigarros com mensagens e cartazes, alertan-

do para os malefícios e perigos do consumo do tabaco. 

Os trabalhos foram expostos na biblioteca es-

colar e no átrio da escola. 

 

A docente de EMRC 

Carla Soares 
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O PESES na comemoração do  

Dia Mundial da Luta Contra a Sida 

No passado dia 1 de dezem-

bro, celebrou-se o Dia Mun-

dial da Luta Contra a Sida, 

cujo tema deste ano  foi 

“Conheça o seu estado". 

Este dia visa alertar as po-

pulações para a necessidade 

de prevenção e de precau-

ção contra o vírus da SIDA.   

Mais uma vez, o PESES 

quis assinalar a data e lan-

çou um desafio aos alunos 

das várias turmas. Sob a ori-

entação dos respetivos Diretores de Turma, os alunos foram convidados a decorar um laço – sím-

bolo da Associação Abraço, que apoia doentes com Sida. Os laços, devidamente  decorados e 

identificados, foram, depois, afixados nas portas das salas de aula. Os resultados foram surpreen-

dentes! 

Nas aulas de EMRC, foi ainda realizado um trabalho de pesquisa sobre mitos e verdades acerca 

do VIH/Sida. Os resultados foram expostos num mural, no átrio principal da escola.  

A Equipa PESES agradece a colaboração e empenho de todos os envolvidos. 

A Equipa PESES 
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 “Na formação financeira todos contam” 

"No âmbito de um Protocolo assinado entre a Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa e 

o Conselho Nacional de Supervisores Financeiras - composto pelo Banco de Portugal (BdP), 

Comissão de Valores Mobiliários (CMVM) e pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fun-

dos de Pensões (ASF) -, o Município de Baião, consciente da importância destas temáticas(...)", 

promoveu, no dia 30 de outubro, a ação denominada "Na Formação Financeira Todos contam". 

A Peça de Teatro "Na Formação Financeira Todos Contam", dramatizada por dois atores baio-

nenses, na BE, abordou um tema muito usado, mas pouco conhecido "à séria". Assim, a brincar 

provou-se que tanto a gastar como a amealhar é só preciso estar atento para não cair "no conto 

do vigário". 

O professor Rogério Martins, em pouco mais de uma hora, mostrou 
o poder da matemática no nosso quotidiano. De uma forma simples, 
provou que a matemática vive connosco sem que demos muito conta 
disso. 

Os alunos entusiasmaram-se com a forma como um cientista pega 
em aspetos práticos da vida e os transforma em estudo, em reflexão 
e… em magia, porque a matemática, para além de ser exata, tam-
bém é mágica. 

Os professores de matemática estão a apostar no ensino desta área 
de uma maneira mais prática, mais apelativa e, assim, esperamos 
que os nossos alunos, também, despertem para esta magia… que é a 
matemática. 

“ Isto é Matemática” 
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“Todos diferentes com corações iguais!”. 

O dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa 

com Deficiência, é uma data comemorativa promovida 

pelas Nações Unidas desde 1998. O Agrupamento de 

Escolas do Sudeste de Baião, promotor de inclusão, 

não deixou de assinalar esta data, com diversas ativi-

dades, realizadas entre o dia 3 e 6 de dezembro. 

Ao longo dos quatro dias, no hall da escola foram pro-

jetados vídeos e expostos cartazes e um placard alusivos à temática. 

No dia 3, alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos elaboram separadores de livros que ofereceram à comu-

nidade educativa. Esta oferta foi elogiada, ressalvando a mensagem e o empenho demonstrado 

nesta tarefa.  

No dia 4, foram dinamizadas práticas de exercício físico/jogo adaptado no pavilhão, nomeada-

mente o Boccia. O agrupamento recebeu com entusiamo os utentes e terapeutas do Centro de 

Atividades Ocupacionais (CAO) da Santa Casa da Misericórdia de Baião que, ao longo da ma-

nhã, participaram nas atividades interagindo com as turmas do 2.º e 3.º ciclos. 

No espaço do pavilhão, foi criado 

um circuito, dinamizado pelos pro-

fessores de educação física em 

parceria com as técnicas da Santa 

Casa da Misericórdia. Este envol-

via várias dinâmicas/jogos que 

apelavam à consciencialização da 

problemática da deficiência. Todos 

os participantes se empenharam 

na realização dos mesmos com 

entusiamo, superando barreiras 

sensoriais criadas pela dinâmica.  
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No dia 6, na biblioteca da escola sede do agrupamento, durante a manhã, as atividade privilegia-

ram dinâmicas de reflexão e jogos sensoriais e contaram com a participação das turmas do 2.º e 

3.º ciclos. Partiu-se da  visualização de um filme de animação e os alunos deram o feedback, so-

bre o mesmo. Com grande entusiamo e participação, surgiram palavras e frases, como por 

exemplo: “amizade”; “direito”; “por sermos diferentes é que somos especiais”; “temos que ajudar 

o outro”; “aceitar a diferença”… 

Posteriormente, realizaram-se dinâmicas sensoriais, onde os alunos foram convidados a usar os 

diferentes sentidos. Perante as dificuldades simuladas pelas mesmas, estes experienciaram ou-

tras potencialidades, concluindo que uma barreira pode ser sempre ultrapassada, desde que ha-

ja persistência, interajuda, respeito, confiança… e uma escola unida/inclusiva faz a diferença, 

espelha que somos: “Todos diferentes com corações iguais!”. Esta mensagem ficou patente no 

“mural” construído no decor-

rer da atividade. No encer-

ramento de cada bloco hou-

ve um momento musical, 

protagonizado por alguns 

alunos, “artistas da casa”. 

As melodias (“Homem do 

Leme”, dos Xutos e Ponta-

pés e “Anzol” dos Rádio 

Macau”) evocaram a todos 

sensações musicais e senti-

mentos.   

Um agradecimento especial, em primeiro lugar, à Sr.ª Diretora que está sempre presente e dis-

ponível para abraçar estas atividades, e depois a todos os professores, psicólogas da escola,  

técnicas, utentes do CAO e alunos, pela adesão, participação, colaboração e entusiamo  que 

demonstraram ao longo destes dias que envolveram e enriqueceram toda a comunidade edu-

cativa. 

 

Equipa da Educação Especial 



Página 28 

 

PROJETO «SEMEAR CIÊNCIA» no JI de Viariz 

“As crianças são ‘cientistas ativos’ que procuram, constantemente, satisfazer a sua insaciável curi-

osidade sobre o mundo que as rodeia” (Reis, 2008, p.16) 

“É importante estar consciente que a educação para as ciências começa através daquilo que é mais 

próximo das crianças, como o dia a dia e o seu meio envolvente. Tal como refere Fumagalli 

(1998), as crianças constroem, na sua prática social quotidiana, o conhecimento do mundo que as 

rodeia.” 

Neste sentido, no âmbito da semana da alimentação e do dia 16 de outubro - dia da alimentação -, 

fizemos a reabertura do nosso «cantinho das experiências», com a realização da experiência do 

arco-íris, recorrendo a “pintarolas”, contextualizadas no grupo dos «alimentos» a evitar, para a 

educação de uma alimentação que desejamos sempre saudável. A experiência, como não podia 

deixar de ser, foi apelativa, pelas cores e sabores! Com momentos de curiosidade, perguntas no ar 

e respostas nem sempre consensuais, fomentou-se a observação, dando asas à criatividade no mo-

mento de registar! Aqui fica o registo da experiência realizada pelas crianças do Jardim de Infân-

cia de Viariz, no seguimento do projeto «Semear Ciência». 

A Educadora: Anabela Almeida 
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Cinema na Tua Escola!
2018/2019 

Este ano letivo a tua escola aderiu ao Plano Nacional de Cinema 

 
O Plano Nacional de Cinema (PNC) é uma ini-

ciativa conjunta da Presidência do Conselho de 

Ministros, através do Gabinete de Sua Ex.ª o 

Secretário de Estado da Cultura, e do Ministério 

da Educação e Ciência, pela Secretaria de Esta-

do do Ensino Básico e Secundário. Será operaci-

onalizado pelo Instituto de Cinema e Audiovisual (ICA), pela Cinemateca Portuguesa- Museu do 

Cinema e pela Direção Geral de Educação (DGE).  

Este ano foram integradas as atividades do PNC no plano de ativida-

des da escola. Cada professor da turma em colaboração com a equipa 

do Plano de Cinema da Escola poderá aprofundar temáticas de fil-

mes, tendo em conta a sua disciplina e estimulando os alunos a de-

senvolverem trabalhos. A abordagem do filme poderá ser feita en-

quanto objeto artístico, através da descodificação da linguagem e es-

tética e do enquadramento 

histórico e cultural.  

Os alunos do agrupamento 

deslocam-se ao auditório 

da escola para realizar a 

atividade “O cinema está à tua espera”, tal como prevê 

o PNC. A equipa responsável pelo Plano Nacional de 

Cinema na Escola organizará atividades em colabora-

ção com os docentes das turmas , providenciando a di-

vulgação dos trabalhos  dos alunos, através do Site da 

Escola ou do Jornal da Escola. 

Neste primeiro período os alunos do 9.º ano assistiram 

ao filme “Feliz Natal”, tendo sido feita a exploração 

pedagógica do mesmo. Os alunos do 1.º ano assistiram 

ao filme “Ponyo”.  

A Equipa do PNC 
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Escrita Criativa 

No âmbito da produção de um texto de escrita criativa, na disciplina de Português, baseado nesta 

imagem, a aluna Mafalda Loureiro, do 8ºB, escreveu o texto seguinte : 

 

 

Assombrada? Não, muito mais do que isso! 

     As férias de verão tinham chegado ao fim e as aulas já tinham começado na escola “Fontes 

Pereira” e Gonçalo só conseguia pensar naquela fechadura. Gonçalo tinha treze anos, andava no 

oitavo ano, tinha uns olhos verdes de olhar profundo, um cabelo ruivo e era o rapaz mais alto da 

escola. 

     Certo dia, antes da escola começar, o menino passou por uma mansão abandonada que, segun-

do as pessoas da aldeia, era assombrada, uma vez que o homem que um dia vivera lá tinha mata-

do a sua amada esposa, por ciúmes. 

     Estava no meio da aula de Português e, no momento em que tocou para a saída, ele decidiu 

entrar na mansão. Não revelou a ninguém que lá iria, pois queria fazê-lo sozinho. 

     Desta vez, não espreitou só pela fechadura, ele fez muito mais do que isso, ele partiu uma ja-

nela e entrou. Estava cheio de medo, mas continuou a busca. Quando chegou ao pequeno hall que 

dava para a parte da rua, viu que por detrás daquela fechadura  não se escondia fantasma nenhum. 

Percebeu que os boatos não tinham fundamento. Gonçalo sentiu-se aliviado e quando ia sair, 

avistou qualquer coisa que reluzia com a pouquíssima luz que entrava pelo buraco da fechadura, 

um diário. Ao lado do pequeno hall era a sala de estar. Ele sentou-se numa velha poltrona e leu o 

diário que pertencia a “Júlia Castro”. 

     O rapaz, depois de ter lido o diário, saiu da mansão e regressou a casa. 

     O que ele tinha lido naquele diário ninguém soube, só se sabia que tinha mudado o menino 

para sempre.   

Mafalda Loureiro, 8ºB 
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“Escola inclusiva” – Seminário 

 

No dia 5 de dezembro, decorreu, na Escola Básica do 

Sudeste de Baião, o Seminário subordinado ao tema 

“Escola Inclusiva”.  

Educadores de Infância, Professores dos Ensinos Bási-

co e Secundário e Professores de Educação Especial 

dos agrupamentos do concelho foram convidados a 

refletir sobre o novo enquadramento legal para a edu-

cação inclusiva, sob a orientação dos  Mestres Maria 

Emília Gomes Alves e Jorge Pinheiro. 

O desafio que se coloca às escolas é responder aos 

alunos com necessidades educativas específicas o que, 

no âmbito de escola inclusiva, exige que sejam encon-

tradas respostas para que cada um aprenda indepen-

dentemente da sua situação pessoal e social, assegu-

rando a todos a aquisição de um nível de competên-

cias que permita a plena integração social. 

Os docentes estão plenamente cientes das exigências 

que este desafio lhes lança e, como tal, verificou-se uma grande adesão a esta iniciativa, a avali-

ar pelo número de presenças. 

Clube de Jornalismo 

“Nem muito simples nem demasiado complicado” 

 

Na tarde do dia 13 de dezembro decorreu, 

na sala de convívio dos alunos, o teatro-

debate  “Nem muito simples nem demasia-

do complicado”, apresentado pelo grupo de 

teatro USINA, no âmbito do Programa 

Cuida-te. Esta atividade foi promovida pe-

la Equipa PESES e dirigiu-se aos alunos 

do 9.º ano do Agrupamento. 

De uma forma divertida e descontraída, 

foram apresentadas pequenas encenações, 

que procuravam retratar várias matérias 

relacionadas com a saúde e sexualidade 

juvenil. Assim, foram recriadas situações 

do dia a dia dos nossos jovens, com o objetivo de os levar a refletir sobre a forma como se relaci-

onam uns com os outros. Surgiram temas como a violência no namoro, o preconceito relacionado 

com a  homossexualidade, a “primeira vez”, entre outros. 

Os alunos assistiram e foram convidados e participar nas encenações, tendo a oportunidade de 

mudar o final das histórias, sendo os próprios a representar os desfechos.  

Foi uma tarde animada e muito educativa!                                                                    A Equipa  PESES 
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Vivemos hoje uma época em que as mudanças científicas, tecnológicas, económicas, políticas 

e, principalmente, sociais, trazem à escola uma responsabilidade acrescida na definição do seu 

papel e formas de atuação. 

Todos sentimos que estamos numa sociedade em constante mudança e que esta se faz a um rit-

mo vertiginoso. Tentámos, por isso, compreender este desafio para alguém que é responsável 

pela gestão de todos estes fatores e faz da Educação um lema de vida. 

 

CJ: Professora Manuela, há quanto tempo atua na área da educação? 

MM: Estou no ensino  há 27 anos. 

 

CJ: Possui formação específica para atuar na área da gestão escolar? 

MM: Sim. Possuo um mestrado em Gestão e Organização Escolar.  

 

CJ: Quais as maiores dificuldades sentidas na liderança desta escola? 

MM: As tarefas dos diretores são muitas e muito complexas. As mais importantes e prioritárias 

são de caráter pedagógico, mais relacionadas com a gestão do currículo, com decisões relacio-

nadas, por exemplo, com a distribuição da carga horária das várias disciplinas, com a escolha 

das disciplinas de oferta de escola ou da oferta complementar… que é partilhada com outros 

órgãos da escola, nomeadamente o Conselho pedagógico.  

Por outro lado, cabe-me a mim fazer a distribuição de serviço dos professores, ou seja, atribuir 

a cada professor as turmas que vai lecionar, atribuir a cada turma um diretor de turma, fazer a 

distribuição dos cargos… 

Depois existem as responsabilidades mais burocráticas e mais administrativas, que não são tão 

visíveis, mas que são muito importantes para o funcionamento da escola.  

O desempenho deste cargo é exigente porque implica não só conhecimentos, mas também sen-

sibilidade para lidar com os diversos aspetos relacionados com o (bom) funcionamento da esco-

la: o domínio dos assuntos financeiros e legais, a comunicação com os alunos, professores e 

pais, a gestão do pessoal não docente e a gestão dos equipamentos. 

Contudo, embora a responsabilidade seja minha, enquanto diretora, todo o trabalho é realizado 

em equipa. 

 

CJ: Que características considera necessárias para ser uma boa Diretora? 

MM: Para além dos (importantes!) conhecimentos mais técnicos, relacionados com o exercício 

do cargo de diretora, uma vez que defendo e tento praticar uma liderança democrática e partici-

pativa, considero que é muito importante saber trabalhar em equipa, ser uma boa ouvinte e ter 

Entrevista à Diretora do AESB, Dr.ª Manuela Miranda 
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CJ: Como avalia a participação dos pais e da comunidade no nosso Agrupamento? 

MM: Há pais que participam mais outros que participam menos. Temos excelentes exemplos de 

pais/ encarregados de educação que estão sempre prontos para colaborar, para fazer parte da solu-

ção quando surge algum problema e para defender a escola dos seus filhos. Há outros que só con-

seguem ver os deveres da escola e se esquecem dos seus próprios deveres.  Mas há também os que, 

estando atentos, colaboram ativamente com as suas críticas construtivas.  

Quando falamos em colaborar com a escola, não nos referimos apenas à presença nas reuniões ou 

nas atividades em que a sua participação é requerida. Falamos de educar os seus filhos, de estar 

atentos ao seu percurso escolar, seguir a par com os professores e ajudá-los na sua principal mis-

são que é a de fazer com que os  alunos aprendam. 

 

ICJ: Identifica-se com o que faz? Pretende continuar a desempenhar esta função ou sente 

falta de voltar à sala de aula? 

MM: No desempenho deste cargo, como em qualquer outro, há tarefas mais agradáveis outras me-

nos. Embora tente dar o melhor de mim, não me imagino a desempenhar estas funções para sem-

pre.   

Ainda que não dê aulas há nove anos, tenho a noção de que o trabalho com alunos em contexto de 

sala de aula é difícil, mas também desafiante! Confesso que sinto falta desse trabalho, da proximi-

dade com os alunos… 

Se pretendo continuar nesta função? Ninguém é diretor para sempre. A minha prioridade é dar o 

meu melhor contributo até ao final do mandato. Depois… logo se vê! 

 

CJ: Para si, o que é uma escola de qualidade? 

MM: Embora sejam importantes as condições físicas da escola (os edifícios, o mobiliário, os equi-

pamentos, os espaços de recreio…), a escola é muito mais do que isso. Uma escola será aquilo que 

as pessoas que a habitam forem.  

Teremos uma boa escola se tivermos bons professores (principais atores na formação dos alunos), 

bons funcionários, mas acima de tudo bons alunos! Também é muito importante o apoio e envolvi-

mento dos pais e da comunidade. 

Será uma boa escola aquela em que exista um clima de respeito entre todos, onde a solidariedade 

seja uma realidade, onde a comunidade escolar se sinta confortável e em segurança, onde todos se 

sintam acolhidos e incluídos. 

 

CJ: Sendo assim, classificaria a nossa escola como uma escola de qualidade? 

MM: Sim. Não é perfeita, mas tem muitas qualidades. Faltam-nos os resultados académicos, nas 

provas de avaliação externa. Mas isso, caros alunos, depende de vós! 

 

. 
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CJ: Como é que avalia o ambiente vivido nesta escola? Qual o impacto deste na aprendiza-

gem dos estudantes? 

MM: Na minha opinião, não se pode dizer que existe um clima de violência nesta escola. Existe 

alguma indisciplina, alguma falta de valores e de saber estar manifestada por alguns alunos, que 

prejudica a sua aprendizagem e a dos outros. Preocupa-me, sobretudo, a violência que observo nas 

brincadeiras entre alunos. Embora não seja essa a intenção, por vezes acabam mal. 

Também me inquieta a linguagem pouco adequada, com palavrões à mistura, utlizada, com dema-

siada naturalidade, por muitos alunos. Porém, não podemos deixar de realçar que também temos 

bons alunos, educados, interessados e participativos, capazes de atitudes que nos enchem de orgu-

lho. 

 
 
CJ: Como caracteriza a relação alunos e professores e vice-versa? 

MM: Penso que, de um modo geral, existe uma boa relação entre professores e alunos.  

 

 

CJ: Como é que o programa “Escola Segura” alterou a realidade da escola? 

O programa Escola Segura não tem grande visibilidade no quotidiano da nossas escolas. É inegá-

vel a vontade e a disponibilidade para colaborar, sempre que são solicitados, mas os senhores 

agentes estão longe e são poucos para apoiar um elevado número de escolas.  

A verdade é que, felizmente, apenas tivemos de recorrer à GNR, e mais especificamente ao núcleo 

Escola Segura, em situações muito esporádicas, quase sempre para cooperar, ao nível da preven-

ção, em algumas ações de sensibilização para alunos, o que atesta o clima de segurança das escolas 

do nosso Agrupamento. 

 
 
CJ: Como descreve um aluno violento? E um aluno indisciplinado? 

MM: Um aluno violento é aquele que agride verbal ou fisicamente os colegas ou outros elementos 

da comunidade escolar, que destrói equipamentos... Já um aluno indisciplinado é aquele que revela 

comportamentos que perturbam, sobretudo, o bom funcionamento das aulas, mas também o conví-

vio nos espaços de recreio; é um aluno que tem dificuldade em cumprir regras, que gera conflitos 

na relação com outros alunos, com os professores e funcionários. 
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CJ: Quais as maiores dificuldades em impor disciplina? 

MM: A indisciplina é um fenómeno muito complexo. O mais difícil é saber lidar com os vários 

tipos de alunos que existem e se misturam no ambiente escolar. 

O problema da indisciplina não é só da escola. O comportamento dos alunos reflete o ambiente 

familiar, o contexto social em que estão inseridos, a forma como lidam com as emoções… Sempre 

houve indisciplina nas escolas, 

mas o principal  problema é 

que, atualmente, os alunos  

têm menos respeito pela auto-

ridade dos mais velhos, quer 

sejam os pais, quer sejam os 

professores. 

O nosso propósito é que a nos-

sa ação, mais do que punitiva, 

seja corretiva , ou seja, que os 

alunos que manifestam com-

portamentos incorretos refli-

tam sobre eles e tenham a ca-

pacidade de perceber que estão 

a prejudicar o trabalho da es-

cola e dos professores, a 

aprendizagem dos colegas e, 

acima de tudo, a sua própria 

aprendizagem, e consigam 

corrigir a sua conduta. Mas, na maioria dos casos, sentimos que somos os únicos a remar contra a 

maré. Para tentar resolver estes comportamentos, é necessário o envolvimento dos próprios alunos, 

dos professores, da direção da escola, das técnicas do GAAF, mas também das famílias.  

Como costumo referir nas muitas conversas que tenho com pais e encarregados de educação, as 

crianças e jovens são nossos alunos apenas durante alguns anos, mas são filhos para a vida toda. 

 

 

Clube de Jornalismo 
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 Xadrez : uma atividade potenciadora do rendimento escolar 

Atualmente temos a noção clara de que 

o xadrez enriquece o indivíduo, contri-

buindo para o desenvolvimento de um 

conjunto e capacidades como a memória, 

a agilidade de pensamento e tomada de 

decisões, a capacidade de concentração e 

a consciencialização do papel da vitória 

e da derrota. 

O praticante de xadrez, como todas as 

pessoas, é exposto a tomadas de decisão, 

podendo mais facilmente entender e ava-

liar a realidade. Além disso,  é  capaz de 

planear de modo equilibrado, aceitando 

pontos de vista diversos e desenvolve a 

capacidades de compreender limites e 

valores estabelecidos na vivência de ex-

periências de pensamento diversificadas. 

Deste modo, podemos concluir que o 

xadrez contribui indiscutivelmente para a formação integral dos indivíduos, desenvolvendo as su-

as capacidades cognitivas, ajudando a compreender o mundo em que vivemos. As crianças que 

jogam Xadrez melhoram a sua capacidade de raciocínio, com repercussões notórias no seu rendi-

mento escolar. 

O agrupamento tem em funcionamento o clube de xadrez com participação de vinte e nove alunos 

do 2.º e 3.º ciclos, numa proposta clara de melhoria dos resultados escolares. O professor respon-

sável  pelo clube, Fernando Valentim, realçou o papel que este tem no desenvolvimento dos alu-

nos. 

No 1.º ciclo estamos numa fase de aprendizagem do xadrez, contando com a participação de to-

dos os alunos que estão interessados nesta aprendizagem. 

O Professor do Clube de Xadrez: Fernando Sousa 
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O corta-mato escolar realizou-se no dia seis de novembro. O objetivo desta atividade é promover a 

saúde e o bem-estar dos alunos, mas, acima de tudo, o mais importante é ter a iniciativa de partici-

par. Os alunos podem participar do 3.° até ao 9.°ano, na Escola de Santa Marinha do Zêzere, sendo 

divididos em 3 escalões: infantis, iniciados e juvenis. 

Os seis primeiros classificados, masculinos e femininos, de cada escalão participam de uma 2.ª 

etapa do corta-mato em Lousada. Os primeiros três classificados na prova da nossa escola são pre-

miados com uma medalha e o 4.° classificado recebe um diploma de participação. 

No final da prova, todos os participantes recebem um "mini lanche", que contém um chocolate, 

uma sandes e um sumo.  

Clube de Jornalismo 

 

Corta–Mato na Nossa Escola 
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Encontro desportivo entre escolas 

Realizou-se mais um Encontro Desportivo entre Escolas - Básica do Sudeste de Baião, Básica de 

Eiriz - Ancede e Secundária de Baião. Desta vez, participaram 50 alunos/as de cada escola, nas 

modalidades de basquetebol, andebol, bócia, ténis de mesa e futsal. 

Parabéns a todos/as os/as participantes pelo seu desempenho e comportamento. 

João Gomes 
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“Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, 

Muda-se o ser, muda-se a confiança: 

Todo o mundo é composto de mudança, 

Tomando sempre novas qualidades.” 

Luís de Camões 

 

Porque os alunos são diferentes, porque a escola é diferente e porque o planeta 

também vai ficando diferente, o Jornal Entre Aspas vai mudar. A edição em su-

porte papel vai ser substituída pela edição digital, acessível através do link que 

estará disponível na página do Agrupamento.  

Deste modo, por agora, o Entre Aspas despede-se para regressar no 2.º Período 

com novo formato, em versão online. 

Boas Festas! 

A Equipa do Jornal 

Jornal online 
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