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Aprende como fazer 
revisões!

Sumário

Este 2º Período foi pautado por duas 
modalidades pedagógicas: o Ensino 
Presencial  e o Ensino à Distância 

o Agrupamento de Escolas de Airães 

as atividades programadas foram 
adaptadas e muitas outras surgiram, 
procurando sempre o bem-estar, a 
aprendizagem e o desenvolvimento dos 
nossos alunos.

Durante todo este período, o nosso 
Agrupamento conseguiu, ainda, alcançar 
bons resultados em concursos e procurou 
investir no conhecimento da própria 
região onde está inserido, procurando 
divulgar o património imaterial junto dos 
nossos alunos nas vertentes lúdica e 
pedagógica.

Sendo assim, destacamos os trabalhos e 
dinâmicas realizadas nas mais variadas 
disciplinas, nos clubes/projetos e outras 
atividades extracurriculares levadas a 
bom porto. Os alunos, auxiliados pelos 
seus docentes e demais elementos 
da comunidade escolar, participaram 
ativamente e criativamente nas 
propostas realizadas. 

Voltamos, agora e gradualmente, à 
escola com as mochilas carregadas de 
sonhos e visualizando, futuramente, 
novas visões e oportunidades.
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Aluno da EBS Airães ganha 1.º 
Prémio de Concurso Literário!

Final das Olimpíadas
das Línguas!
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14 de março, às 1:59:26.
Foi precisamente a esta hora, mas há 33 anos que, pela primeira vez, se comemorou o Dia Internacional 

do Pi, no Exploratorium de São Francisco (Pi = 3,141592653589…).
Porquê 14 de março? Esta data, nos EUA escreve-se 3/14 (mês/ano).

No nosso Agrupamento, alunos do 6.º ao 10.º anos comemoraram a data com trabalhos muito originais: 

Dia Internacional do Pi
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Como não podíamos deixar passar 

este dia tão importante, o “Dia do 
Pai” foi vivido com entusiasmo pelas 

nossas crianças.

Esperamos que tenha sido um dia 
marcante na vida das crianças e de 
suas famílias!

Na sala das Educadoras Celestina 

Esperanço e Isabel Freitas, o ambi-
ente foi de grande celebração e ded-
icado a todos aqueles que assumem 
o papel de pai nas vidas das nossas 

crianças! 

Dia do Pai no Jardim de Infância da Refontoura



Dia Mundial da Poesia

A Poesia

Respiro e vivo a Poesia

como se ela dominasse 

a minha mente e o meu corpo.

É dela que preciso,
para seguir em frente,
até chegar o meu último sopro.

As palavras

libertam-me,
limpam-me a alma.
Palavras que não falam
e tudo dizem,
cuja alma de qualquer ser acalma.

A poesia
é música para os meus ouvidos,
é a primavera que liberta
o elixir de todos os sentidos.

21-03-2021
Cris Pinto

No passado dia 21 de março 
comemorou-se o Dia Mundial 
da Poesia. Como não podíamos 
deixar de relembrar este marco, 
a nossa Professora Cristina Pinto 
escreveu para nós este bonito 
poema. Inspirem-se!
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Para comemorar o Dia Mundial da Árvore, as turmas da professora Clara Mendes (5A, 5C e 6A) e da 
professora Beatriz Fernandes (5B, 6B e 6C) incentivaram os seus alunos a escrever um sonho numa folha 
por eles escolhida e colorida, imaginando que o Caça-Sonhos, que vive na Terra do Além, viesse visitar o 
nosso Agrupamento para ver as vossas Árvores de Sonho, anunciando a primavera, a esperança, e que 
ele lesse o sonho de cada criança.

Quando sopra o vento, as folhas coloridas cumprimentam o céu, pois cada árvore, agora vestida, 
rejuvenesceu.

Grata ao professor Carlos Costa que ajudou na decoração, sentindo o sonho de cada criança no coração!

A Árvore dos Sonhos



Recomendação Literária

A Cerejeira que Floriu em Maio

Era o ano de 120. A Península Ibérica era 
parte do Império Romano e Caio Severo era 
o imperador.

Um dia, Caio Severo dirigiu-se para Ocidente, 
pois desejava rever os lugares da sua infância.

Entretanto, sua esposa, Cálcia Lúcia, 
escondeu um terrível segredo: deu à luz nove 

filhas e solicitou a Cita, sua criada de maior 
confiança, que se livrasse delas.

Cita, com o coração apertado, falou com 
Ovídio, o Bispo de Braga e este deu-lhes um 
nome: Quitéria, Marinha, Germana, Vitória, 
Genebra, Marciana, Basília, Liberata e 
Eufémia.

Será que Caio Severo chegou a descobrir a 
verdade?

Se desejam desvendar o mistério, poderão ler 
e descobrir o motivo pelo qual Santa Quitéria é 
adorada e visitada na Igreja de Santa Quitéria 
por centenas de peregrinos, anos e anos a fio. 

Poderão descobrir tudo no exemplar que está 
na nossa Biblioteca!
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Partilha de Saberes

Na disciplina de Expressão Dramática, e no desenvolvimento do subprojeto “Partilha de Saberes”, os 
alunos do 6º C, sob orientação da Professora Marlene Campos, neste 2º período, foram “convidados” 
a apresentar uma atividade/ tradição de um dos seus entes queridos. Assim, e mesmo em contexto de 
E@D, com a ajuda e cumplicidade de um membro da família, investigaram e recolheram informações 
sobre jogos; ofícios e atividades de outrora. Arranjaram os acessórios, vestiram-se a rigor, criaram o 
guião e fizeram uma pequena dramatização, onde a imaginação e a alegria estiveram presentes. No 
entanto, o mais importante, foi a aprendizagem sobre o seu passado e a homenagem, que não sendo 
objetivo final, acabaram por fazer aos seus familiares.

Por fim, nesta atividade, não só aprenderam um pouco mais sobre o seu Património Imaterial, como 
envolveram os seus Encarregados de Educação, que acabaram por se tornar cúmplices nesta atividade 
letiva que findou por se tornar numa surpresa e num “ato de amor”, celebrando o respeito e o afeto pelo 
que é nosso.



Indo ao encontro das suas origens, valorizando o seu Património Imaterial, e dando ênfase ao seu passado, 
alunos do 5.ºA, 6.ºC e 7.ºC foram em busca do desconhecido, debruçaram-se sobre a sua pesquisa e os seus 
trabalhos foram ilustrados: cinco pela Martinha do 5.ºA e um pelo Leandro do 6.ºC.

Trabalhos desenvolvidos:
‘’Ladainhas’’, ‘’A desfolhada’’ (5.ºA);
‘’Lenda dos Sinos de Caramos’’, ‘’Lenda dos Sinos de Airães’’ e ‘’Lenda de S. Mamede de Vila Verde’’ (6.ºC);
‘’O Rio das Bruxas’’ (7.ºC).

Património Imaterial ganha um nova vida!



No dia 08 de fevereiro, alunos e professores 
iniciaram o E@D.

Coadjuvar e ser coadjuvado requer esforço, 
dedicação e, acima de tudo, muito trabalho 
colaborativo.

No que concerne ao trabalho colaborativo, 70%  
dos docentes optou por dar, semanalmente, 
o feedback sobre o desempenho dos alunos 
coadjuvados; 65% mencionou que o seu 
trabalho colaborativo consistiu em reforçar o 
acompanhamento dos alunos coadjuvados, 
durante o processo de aprendizagem e, por 
fim, 60% optou por verificar e consolidar as 
aprendizagens não consolidadas.

90% afirmou ter recorrido a aulas teóricas e 
práticas e 85% das aulas foram síncronas.

As coadjuvações, na nossa escola, foram 
uma aposta da Direção nas disciplinas com 
um histórico de insucesso, que vieram, de 
certa forma, substituir os apoios e reforçar as 
aprendizagens não consolidadas.

A vossa perseverança é fundamental para que 
se consiga melhorar os resultados escolares 
e se sintam, no fim, realizados pelos objetivos 
alcançados.

O trabalho fulcral e 

contínuo das coadjuvações
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COMO FAZER REVISÕES 
DAS MATÉRIAS? 
Regresso à escola!

Dica #1
Adota uma rotina de estudo: define um período do teu dia de 15 ou 20 minutos para 
rever o que estudaste durante o dia. 

Dica #2
Prioriza o que é mais importante para cada um dos dias. Define o que é mais impor-
tante estudar em cada dia. Tenta perceber onde tens maiores dificuldades e, caso 
necessário, procura ajuda para melhorares um pouco todos os dias. Tu és capaz!

Dica #3
Percebe como estudas melhor. Gostas de ouvir alguém a dizer a matéria? Liga a 
um colega que goste de estudar dizendo a matéria. Preferes ver vídeos e outros 
recursos virtuais? Procura a matéria em fontes seguras como a Escola Virtual ou 
RTP Ensina. Se preferires fazer resumos para escreveres a matéria, fá-lo com ante-
cedência. Somos todos diferentes e isso é ótimo! 
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COMO FAZER REVISÕES 
DAS MATÉRIAS? 
Regresso à escola!

Dica #4
Aplica as matérias a exercícios práticos! A melhor forma de perceberes se já domi-
nas os conteúdos é pondo-os à prova. Faz quizzes com os teus amigos e família e 
aproveita as fichas dos cadernos de atividades. 

Dica #5
Faz mapas mentais com as principais ideias a reter de cada assunto estudado, isto 
ajudar-te-á a relembrares mais facilmente a conexão entre os diferentes temas es-

tudados. 

Dica #6
Tira notas durante as aulas, vai ajudar-te a criares uma coerência que te fará mais 
sentido quando estiveres a estudar!
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COMO FAZER REVISÕES 
DAS MATÉRIAS? 
Regresso à escola!

Dica #7
Faz as tuas revisões com auxílios complementares aos manuais escolares e cader-

nos diários. A Internet é um mundo e temos de aprender a usá-lo. Usa as seguintes 
plataformas para pores à prova o teu conhecimento:

#EstudoEmCasa

#Escola Virtual

#LeYa Educação

#Khan Academy 

#Quizziz

#Casa das Ciências

#RTP Ensina

#YouTube
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#1 Cancelamento de provas
Com o cancelamento das provas de aferição (2.º ano, 5.º ano e 8.º ano) e das provas finais 
de ciclo do 9.º ano, o diagnóstico de aprendizagens eventualmente perdidas, essencial para 
o planeamento de futuras medidas, realizar-se-á através de estudo amostral, para o qual se 

prevê a utilização dos instrumentos de aferição nas datas previstas.4

#2 Acesso ao Ensino Superior
A conclusão do ensino secundário e o acesso ao ensino superior fazem-se exatamente nos 
mesmos termos do ano letivo passado. Ou seja, os alunos terminam o ensino secundário 
com a classificação interna, isto é, não fazem exames para conclusão e certificação. Con-

sequentemente, os alunos inscrevem-se e realizam apenas as provas de ingresso ao 
ensino superior que pretendem.

#3 2.ª Edição da Semana Virtual da Ciência
A 2.ª Semana Virtual da Ciência está a chegar ao nosso Agrupamento. Acompanhe tudo na 

página de Facebook do AE de Airães, de 12 a 16 de abril de 2021. 

FLASH NEWS



Pelo terceiro ano consecutivo, a Biblioteca 

Escolar José Gustavo atribuiu mais um prémio 

a um aluno do nosso Agrupamento. 

O aluno Miguel Campos Carvalho, que 

frequenta o 3.º ano, na Turma AR1C4, da 

professora Zulmira Santos, foi o vencedor 

do 1.º prémio e participou na modalidade: 

texto original. A criatividade esteve presente, 

pois redigiu Um Conto de Natal com 

personagens originais, contendo um enredo 

fantástico. Todos os trabalhos enviados foram 

coordenados pela professora Cristina Pinto.

Esta excelente novidade chegou ao nosso 

Agrupamento, no dia 08 de março, Dia 

Internacional da Mulher. 

1º prémio atribuído no Concurso Literário 
‘’Um Conto de Natal’’
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Considerando a necessidade de incentivar o bom uso da língua portuguesa e das línguas estrangeiras 

pelos alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e pelos alunos do ensino secundário, o Departamento 
de Línguas do Agrupamento de Escolas de Airães promoveu, no passado dia 17 de março, pelo 12.º ano 

consecutivo, a fase final das Olimpíadas das Línguas.

Devido à retoma das atividades educativas e letivas em regime não presencial, desde o dia 8 de fevereiro, 
imposta pelo contexto de calamidade pública provocada pela pandemia COVID-19, houve necessidade de 
repensar esta atividade e adaptá-la ao ensino à distância, tendo sido operacionalizada, pela primeira vez, 

em formato totalmente online. 

Embora à distância, este foi um momento para rever e conviver com amigos e colegas que já não se 
encontravam há algum tempo. Todos os participantes se revelaram motivados e competitivos e puderam, 

de forma síncrona e em Live Quiz, mostrar os seus conhecimentos.

Olimpíadas das Línguas – Final
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A Semana da Leitura, organizada pela Biblioteca Escolar e pelo Departamento de Línguas, decorreu de 22 a 
28 de março.

Através das nossas redes sociais (blogue e facebook), divulgámos os magníficos trabalhos criados pelos 
nossos alunos. Na atividade “VídeoLeitura”, surgiram a falar de livros (46 vídeos); apresentaram as “Palavras 
Perfeitas” que neles descobriram em 58 cartazes muito originais e os discentes do 1.º ciclo narraram 5 aventuras 
incríveis em “Vou contar uma história!”.

Nas aulas de EMRC, os alunos estiveram “Todos a ler” em voz alta. Nas respetivas disciplinas, os docentes do 
Departamento de Línguas revelaram “O(s) livro(s) da minha vida” aos seus discentes.

A única atividade presencial foi a “Hora do Conto”, dinamizada com as turmas do 1.º ciclo.

Semana da Leitura
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Eu: Especial e Igual

No âmbito do projeto “Eu: Especial e Igual”, a APQV - Associação Portuguesa da Qualidade de Vida estabeleceu uma 
parceria com o Agrupamento de Escolas de Airães para a implementação do projeto “Eu: Especial e Igual”, no âmbito da 
Igualdade de Género, que tem como objetivos:

- Promover conhecimentos relativamente à prevenção dos riscos de saúde associados à faixa etária das crianças e  

jovens, independentemente do género;

- Fomentar a adoção de comportamentos saudáveis nas crianças e jovens;

- Sensibilizar a população em geral para a adoção de comportamentos que vão de encontro à promoção da Igualdade 
de Género na saúde.

Este ano letivo, deu-se início à implementação do projeto junto dos/as alunos/as do 1º e 2º CEB do nosso agrupamento. 
No que concerne ao 3º ciclo e secundário, a APQV prevê que, muito em breve, terá materiais pedagógicos preparados 
para avançar, no âmbito de outras temáticas.

Atendendo à situação pandémica do COVID-19, a implementação do projeto decorreu em formato online e fez-se através 
do desenvolvimento de um Quiz inicial e final, bem como de algumas atividades e desafios inerentes ao projeto, nomea-

damente da revista “Super Igualzinho”. Através da realização de um desafio final, com o intuito de se analisar a evolução 
da aprendizagem, os docentes envolvidos procederam ao registo dos trabalhos elaborados e, posteriormente, ao seu 
envio para a APQV.

A revista “Super Igualzinho” foi-nos enviada em edição online e su-

geria a realização de várias atividades que foram realizadas pelos 
alunos, divulgadas pelos professores de Cidadania/TIC e, posterior-
mente, partilhadas com a APQV.

Visita a revista na internet, de modo a poderes realizar as atividades 
propostas.

E já sabes, podes sempre partilhar as tuas atividades e ver a dos 
teus/tuas colegas, através página do facebook da APQV.



Na ESPERANÇA de dar cumprimento à atividade “Cruz da Vida”, aprovada no Plano Anual de Atividades do 
nosso Agrupamento, abraçamos as palavras vivas e sentidas do Papa Francisco:

«sempre dispostos a dar a razão da [nossa] esperança a todo aquele que [no-la] peça» (1 Ped 3, 15)
“A esperança como «água viva», que nos permite continuar o nosso caminho…”

No contexto de preocupação em 
que vivemos atualmente, onde 
tudo parece frágil e incerto, falar 
de esperança poderia parecer 

uma provocação. (…) Às vezes, 
para dar esperança, basta ser 
«uma pessoa amável, que deixa 
de lado as suas preocupações e 

urgências para prestar atenção, 
oferecer um sorriso, dizer uma 
palavra de estímulo, possibilitar um 
espaço de escuta no meio de tanta 

indiferença» (FT, 224).

Agarrando o desafio lançado pelos 
docentes de EMRC, os alunos 
inscritos na disciplina, do 1.º ao 12.º 
ano de escolaridade deram asas à 

imaginação e, mesmo confinados, 
quiseram SEMEAR ESPERANÇA 
nos corações de todos.
A CRUZ da VIDA, da ESPERANÇA, 
do AMOR...

A Cruz da Vida
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Querendo aquecer o coração de toda a comunidade educativa, trazendo os ares quentes de África, uma 
terra cuja dança fervilha sob os pés de um povo alegre, politeísta e intrínseco aos seus rituais, os profes-
sores Carlos Costa e Clara Mendes trabalharam com o 2.º ciclo as máscaras africanas.

Máscaras Africanas
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