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Descobre a Semana 
Virtual da Ciência!

Sumário

Iniciamos este novo período com a 
oportunidade de vermos e sentirmos, 
de novo, os rostos, as emoções 
e a alegre algazarra nos nossos 
corredores, daqueles que fazem o nosso 
Agrupamento, especialmente os nossos 
alunos. 

Isto deu-nos a oportunidade de 
assinalarmos o 20º aniversário da 
nossa instituição, bem como todas as 
comemorações, já características do 
nosso Agrupamento.

Os departamentos continuaram a ter 
especial relevância neste mês, onde se 
comemora a Semana da Ciência, o Dia 
Mundial do Livro: participámos na fase 
intermunicipal do Concurso Nacional 
de Leitura e, sendo assim, docentes e 
alunos viram o seu trabalho distinguido 
e reconhecido.  

Em  abril, os alunos do nosso Agrupamento 
viram a sua voz amplificada através da 
sua participação no Webinar “Dar Voz 
aos Estudantes”. Iniciativas como estas 
continuarão a contribuir para a formação 
pessoal, profissional e cultural dos 
nossos discentes, indo ao encontro do 
que está delineado no projeto educativo 
da nossa escola. 
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AE Airães participa em webinar 
com aluno como orador

Aniversário do 
AE Airães
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A Escola Básica e Secundária e o Agrupamento de Escolas de Airães estão de parabéns. Apesar da 

juventude do agrupamento, reconhecemos o contributo na educação geracional de muitos homens 

e mulheres que frequentaram estes espaços. Como referi no Jornal  O Riscado “o mérito do AEA é 

reconhecido pelo que semeia, afinal a nossa garantia é vitalícia”.

Temos um passado que se vai espraiando cada vez mais, valor acrescentado e inflacionado com 
os anos. Ontem, hoje e amanhã formamos Homens que serão a sociedade que semeamos. Tal 

como referia o ex-diretor Rui Silva “As datas de aniversário, para além do seu valor simbólico que 
normalmente lhe atribuímos podem e devem servir para nos ajudar a refletir se o objetivo primeiro 
da sua fundação, está/continua a ser conseguido”.

O caminho será sempre penoso, difícil e acutilante perante as vicissitudes da vida. Ensinar é 

partilhar, o método a exercer liberta quem ensina e quem aprende.

O Agrupamento de Escolas Airães, face à contingência recente da pandemia apetrechou-se, 

muniu-se de recursos, modificou práticas pedagógicas e tem vindo a (re)construir novos espaços. A 
metamorfose exigida resulta do imperativo dos anos vividos, refletindo os sóis suados e as geadas 
tilintadas.

 O legado existencial percorrido fazem deste agrupamento jovial, robusto e com muitos sonhos a 

concretizar. A frase que encontramos numa das escolas do agrupamento “Aqui vou ser feliz”, reflete 
a alegria e a esperança de toda a comunidade educativa. 

Como sempre, disponível deste lado. 

O Diretor:  Jorge Morgado

20º Aniversário do AE Airães
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O Conhecimento Científico é um saber que deve ser incutido desde muito cedo nas nossas crianças. Perguntas 
como: “porque é que isto acontece?”; “o que é isto?” devem ter uma resposta sempre correta e científica.

O estudo da Ciência promove a intelectualidade, o desenvolvimento cognitivo, o raciocínio e a capacidade de  

problematizar.

Foi com este objetivo, e com o apoio de todos os professores do Departamento de Matemática e Ciências Experi-
mentais, que a professora Diana Abreu dinamizou A Semana Virtual da Ciência na página de Facebook do Agrupa-

mento de 12 a 16 de abril, de modo a fazer chegar a Ciência à casa de toda a Comunidade Educativa, bem como 

apelar para a sua importância.

Foram cinco dias com abordagens diferentes. Foram visualizados textos científicos, biografias de cientistas notáveis, 
procedeu-se a uma divulgação de Projetos Autónomos de Ciência e das atividades realizadas no Agrupamento no 
contexto das Ciências.

A Semana Virtual da Ciência_2ª Edição terminou com um artigo muito especial que muito honra a Comunidade Edu-

cativa do Agrupamento de Escolas de Airães, escrito pela Professora Doutora Maria João Sá Pereira, investigadora 
científica, na área da Física, na Universidade de Aveiro.

“Todos juntos vamos conseguir aprender e partilhar o conhecimento.”

Semana Virtual da Ciência



Atividades do Projeto de Ciências Experimentais

No âmbito do Projeto das Ciências Ex-
perimentais (P.C.E), os alunos dos 7º e 
8º anos de escolaridade convidaram toda 

a comunidade escolar para visitar uma 

exposição de trabalhos, que decorreu na 

Biblioteca Escolar, onde puderam obser-
var, minuciosamente, modelos relativos 

aos conteúdos abordados em contexto 

de sala de aula relativamente à Estrutu-

ra Interna da Terra bem como Modelos 

Celulares.
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Atividades do Projeto de Ciências Experimentais

Durante a Semana Virtual da Ciência, o Projeto de Ciências Experimentais realizou diversas atividades, como 
se pode observar através da seguinte galeria: 



No dia 22 de abril, comemora-se o Dia Mundial da Terra.

Torna-se fulcral apelar a todas as pessoas que vivem no Planeta Terra a cuidar 
do seu habitat, tornando-o num ambiente saudável, puro, no qual cada um de 

nós poderá agir e contribuir para a construção de um Mundo Melhor.

Para este mês, sugerimos-te a leitura da obra ‘‘O Planeta Azul’’ de Luísa Ducla 
Soares, um livro poético, recomendado pelo Plano Nacional de Leitura, e que 
contém vários poemas e um deles aborda esta temática.

Desde o início deste ano letivo, muitos docentes e instituições diversas têm 

contribuído para o crescimento do fundo documental da Biblioteca do nosso 

agrupamento.

Belíssimos livros de literatura infantojuvenil, variados títulos de literatura 

portuguesa e estrangeira, coleções de temáticas tão distintas como biografias, 
ciências naturais ou literatura universal, para além de poesia e narrativas 

diarísticas, têm sido acrescentados às nossas estantes e melhorado a oferta 

que proporcionamos à comunidade educativa.

A todos quantos têm ajudado à diversificação do nosso acervo, o nosso mais 
sentido agradecimento.

Recomendação Literária

O Planeta Azul

Doação de Livros à Biblioteca Escolar
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Concurso Nacional de Leitura

Fase Intermunicipal do Tâmega e Sousa

Os alunos Tatiana Pacheco (6.ºB), a Mariana 
Fernandes (9.ºB) e o Gonçalo Astorga (12.ºA) 
foram os candidatos do nosso agrupamento 

na Fase Municipal do Concurso Nacional de 

Leitura nos dias 18 e 19 de fevereiro, tendo sido 

selecionados para representar Felgueiras nos 

respetivos ciclos de ensino.

No dia 22 de março, os nossos alunos partici-

param com muito empenho e brio na Fase Inter-

municipal desta iniciativa promovida pelo Plano 
Nacional de Leitura, em parceria com a Rede 

de Bibliotecas Escolares.

Pelo trabalho, dedicação e amor pela leitura 
demonstrados, queremos expressar o nosso 

enorme orgulho e admiração.
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#1 Participação no Clube de Leitura de Partilha

No dia 22 de abril, tendo sido convidada pela Dra. Dulce Freitas, 

Diretora da Biblioteca Municipal de Felgueiras, a professora Cristina 

Pinto participou no evento ‘‘Leitor, me Confesso’’, clube de leitura 
online para partilha, no qual abordou um dos seus livros prediletos: 

Memória das Estrelas sem Brilho, de José Leon Machado, Edições 
Vercial. Trata-se de um romance histórico e que retrata, de uma forma 
apaixonante, a participação dos nossos soldados portugueses na  

I Guerra Mundial. Este evento literário foi uma experiência profícua 
para todos os presentes.

#2 Professora do AE Airães: selecionada pela CHIADO BOOKS

No dia 16 de abril, a professora Cristina Pinto foi informada 
pela editora CHIADO BOOKS, que o seu texto original, 

que incidia sobre o tema ‘‘A Liberdade’’, foi contemplado 
para integrar a Antologia da Literatura Livre, Liberdade, 

Vol. II. Mais informou que o Grupo Editorial Atlântico estará 
presente na 91.ª edição da Feira do Livro de Lisboa, que 
decorrerá no Parque Eduardo VII, de 26 de agosto até 12 

de setembro.

FLASH NEWS
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O Agrupamento de Escolas de Airães, representado pelo aluno Bernardo Martins (5ºB), participou no webinar 
“Dar Voz aos Estudantes” organizado pelo programa da Design For Change, em parceria com a ONG Teach 
For Portugal, representada neste Agrupamento pelo mentor Miguel Leão. 

Este evento aconteceu no dia 20 de abril, pelas 18h00, e contou com alunos de diferentes escolas do país que 
assumiram o papel de oradores, procurando impulsionar uma reflexão sobre a importância da escola, bem 
como de outros temas associados. O webinar contou, ainda, com a presença e participação de outros alunos 

e docentes do Agrupamento. 

Webinar “Dar Voz aos Estudantes”
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O mês de abril tem uma cor 

delicada, apelativa - o azul -, que 
nos alerta para a prevenção dos 

maus tratos na infância.

Uma criança que cresça e viva num 
ambiente saudável, aconchegado, 
amada pelos seus progenitores, 

tornar-se-á um(a) cidadão(ã) que 
tudo fará para construir um Mundo 
melhor.

No nosso Agrupamento, os alunos 

do 2º CEB, sob orientação da profª 

Dina Rodrigues e das professoras 
de Cidadania e Desenvolvimento, 

colaboraram mais uma vez na 

campanha do laço azul, cujo lema 
continua a ser  “Serei o que me 

deres, que seja AMOR”, aceitando assim o desafio lançado pela CPCJ de Felgueiras. 

Os alunos criaram laços feitos em arame, bem como mensagens escritas em papel, decorados 

ao seu gosto, que agora estão expostos no átrio da escola, privilegiando a cor azul e a reciclagem 
de materiais. 

Para que não nos esqueçamos de que no mês de abril se assinala a prevenção dos maus 
tratos na infância, esta triste realidade que infelizmente continua a acontecer. Para que não seja 
ignorada ou fique esquecida, é função de todos nós proteger!

MÊS DE ABRIL: O LAÇO AZUL



O programa Escola Digital é uma das iniciativas do Plano de Ação para a Transição Digital e tem uma visão 
abrangente, integrando hardware e software, mas também o reforço das competências dos professores e 
das famílias.

O programa inclui a distribuição de computadores e a formação de professores. As escolas são responsáveis 

por registar, numa plataforma online, a Escola Digital - Registo de Equipamentos, a informação dos 

equipamentos, com os dados do número de série e número de imobilizado, e informação do aluno e/ou 
docente a quem foi cedido.

Num primeiro momento, foi dada particular atenção aos alunos abrangidos por apoios no âmbito da Ação 

Social Escolar, iniciando-se com os alunos do escalão A, B e C que frequentam o ensino secundário. Com 

a chegada de mais computadores o âmbito foi alargado aos restantes ciclos e docentes. Posteriormente, 
numa 2ª fase, serão distribuídos equipamentos pelos alunos que não beneficiam de qualquer Apoio da 
Ação Social Escolar. O kit distribuído é composto por PC, mochila, headphones, hotspot e cartão SIM. 

Os equipamentos são de 3 tipologias diferentes consoante os níveis de ensino a que se destinam: tipo I – 

alunos do 1.º CEB; tipo II – alunos do 2.º e 3.º CEB; e tipo III – alunos do ensino secundário e docentes.

Os equipamentos são cedidos a título de empréstimo e os encarregados de educação, ou alunos maiores 
de idade, têm de assinar um Auto de Entrega e responsabilizarem-se pela manutenção do equipamento. 

No nosso agrupamento, praticamente todos os docentes aderiram, já no que toca aos alunos abrangidos 

por apoios no âmbito da Ação Social Escolar devemos pautar-nos pelos 50% sensivelmente.

Plano de Ação para a Transição Digital
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Na semana de 19 a 23 de abril, na EB/S de Airães e com a dinamização da professora Natalina Leite, 

comemorou-se a revolução do 25 de abril. No âmbito das disciplinas de História e Geografia de Portugal 
e de Cidadania e Desenvolvimento, os alunos, individualmente, construíram cravos e criaram textos e 

poemas sobre a revolução. Os trabalhos foram elaborados, preferencialmente, com materiais recicláveis 

e, posteriormente, expostos pela escola, servindo de decoração. Foram ainda promovidos o trabalho 

colaborativo e a criatividade, bem como a sensibilização para a reutilização dos materiais.

No dia 23, no período da manhã, foram distribuídos cravos pelas diversas salas de aula, com uma 

pequena quadra alusiva à Revolução dos Cravos. A rádio escola disponibilizou, nos intervalos, música de 

intervenção de cantores portugueses, nomeadamente relacionada com a revolução do 25 de abril. Além 

disso, aproveitando a colaboração do professor João Fernandes, no âmbito do Plano Nacional de Cinema, 
foi apresentado o filme “Capitães de abril”, para as turmas do 6º ano, na tarde de sexta-feira, do mesmo dia.

A atividade permitiu aos alunos do 6º ano de escolaridade conhecer melhor a revolução do 25 de abril e a 

transição para a democracia em Portugal, sendo ainda importante destacar que, não só os alunos do sexto 
ano, mas também a comunidade educativa, se juntaram nesta semana para lembrar um dia tão importante 

para Portugal.

O 25 de abril na EB/S de Airães



Finalmente regressamos! 

Desde 2007/2008 que a Escola Básica e Secundária de Airães é uma Eco-Escolas e pela décima primeira vez 
que lhe é atribuído o galardão Bandeira Verde. Compete a todos nós, e à comunidade educativa, promover 
valores e comportamentos de respeito por si próprio, pelos outros e pelo meio que habitamos, daí a razão de 

continuarmos a sermos uma Eco-Escolas.

Programa Eco-Escolas

P O L U I Ç Ã O  D A S  Á G U A S
M A R I N H A S  E  T E R R E S T R E S

2 2  D E  M A R Ç O

Vamos todos mudar isto?!

+13 Milhões de toneladas de plástico lançados ao mar todos os anos!

 
Disciplina: Ed. Ambiental

Pedro Maia - n.º17 (7º B)

05/03/2021

9 de abril
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#3 EBS Airães distinguida com o selo “Escola Amiga da Criança”

A Escola Básica e Secundária de Airães conseguiu a distinção 

de “Escola Amiga da Criança”, com o Projeto “Stand By Me, uma 
mensagem de Esperança”! 

A “Escola Amiga da Criança” é uma iniciativa da CONFAP 
(Confederação Nacional das Associações de Pais), da LeYa e do 
psicólogo Eduardo Sá, e que distingue escolas que apresentam e 
concretizam ideias extraordinárias.

#4 Recolha de Brinquedos

Com o objetivo de promover a solidariedade e o voluntariado 
e, desse modo, contribuir para um mundo mais feliz e 

humano, os alunos do 7.º ano, das turmas A e B, estão 
a proceder a uma recolha de brinquedos em bom estado 

para, posteriormente, doar a crianças e instituições de  

solidariedade social. Para tal, solicitam o contributo de toda 
a comunidade. Os brinquedos devem ser depositados nas 

caixas de cartão existentes na Escola Básica e Secundária 
de Airães.

FLASH NEWS
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