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Durante o mês de outubro, o nosso Agrupamento solidificou a sua ação de formação para as competências dos nossos alunos, 
pondo em prática as suas atividades curriculares e extracurriculares com grande entusiasmo e com a vontade de integrar todos 
os alunos nas nossas estruturas de ensino. Destaca-se, igualmente, o reconhecimento externo que o nosso Agrupamento teve, 
conquistando o Prémio Gandhi e o Prémio Incentivo (Jornal Público), que em muito orgulha a nossa comunidade escolar. 
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Ao abrigo do projeto Academia Digital para Pais, os pais e encarregados de educação dos alunos 
do ensino básico poderão frequentar uma ação de formação promotora de competências digitais 
de nível I.

A ação terá a duração de 8h distribuídas por 4 sessões de 2h cada e decorrerá nas instalações da 
sede do Agrupamento. A primeira sessão está agendada para dia 6 de janeiro de 2022, entre as 
17h30 e 19h30, sendo o horário das sessões seguintes organizado de acordo com a disponibilidade 
da maioria dos formandos.

Os encarregados de educação interessados deverão fazer inscrição junto do respetivo diretor de 
turma ou professor titular, via email, indicando o nome completo, endereço de email e contacto 
telefónico.

Academia Digital para Pais chega a Airães
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Os alunos do 2.º ciclo têm sido, ao longo deste 1.º Período, os verdadeiros protagonistas das aulas de matemática. 
Estas atividades, cujos objetivos se centram na metacognicação, autorregulação e colaboração, têm sido levadas 
a cabo pelo Mentor Pedagógico da Teach For Portugal - Miguel Leão, juntamente com as professoras Elisabete 
Pereira, Conceição Maciel e Elisa Pereira. Entre as atividades desenvolvidas, destacam-se a Escala da Aprendiza-
gem e a Galeria, onde, respetivamente, os alunos avaliam aula a aula a evolução do seu desempenho e expõem os 
conteúdos de diferentes formas para alcançarmos os diferentes tipos de inteligência.

Projeto Teach For Portugal continua no AE Airães…
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AE Airães recebe o Prémio Gandhi
No dia 12 de Outubro, o Agrupamento de Escolas de 
Airães fez-se representar pela coordenadora de proje-
tos, Mónica Cunha, e pela aluna Inês Lopes, do 12.ºB, 
para receber o Prémio Gandhi que distingue as escolas 
com boas práticas de Cidadania, escolas que dizem não 
à violência, que defendem o bem estar, a Igualdade de 
Género, a empatia e a equidade. O evento teve lugar 
em Lisboa, no Centro Hindu, com a presença do Senhor 
Primeiro Ministro e do Senhor Ministro da Educação.

É com um orgulho enorme que, enquanto comunidade 
educativa, recebemos esta distinção, para nós de imen-
sa importância.

Parabéns a todos os professores, alunos e restante co-
munidade educativa que estiveram envolvidos no pro-
jeto! A família Airães está de coração cheio e já pronta 
para enfrentar o próximo desafio: “Os Oceanos”!.
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No passado dia 16 de outubro de 2021 celebrou-se, a nível mundial, o Dia da Alimentação. No 
Agrupamento de Escolas de Airães, ïeste dia celebrou-se de véspera, no dia 15. E as atividades foram 
muitas: concurso “Às Cegas” de frutas e vegetais; decoração com frutas; trabalhos de sensibilização no 
âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento; sensibilização com uma nutricionista; etc.

Ficou assim assinalado este dia de grande importância em que, dentro de toda a diversão, foram 
abordados temas importantes sobre alimentação e hábitos de vida saudáveis. 

Celebração do Dia Mundial da Alimentação 



Alunos da EBS Airães criam jogos virtuais

Criatividade que ultrapassa fronteiras

Os alunos do 11.º Ano da EBS Airães criaram jogos virtuais na disciplina de Inglês, no âmbito do projeto 
eTwinning Play2Learn,  para ajudar a disseminar o conhecimento das licenças Creative Commons. O 
uso destas licenças é gratuito e permite partilhar ideias e conteúdos pedagógicos e lúdicos.

Os alunos do 10.º ano (turmas A, 1 CPF e 1 CPE) e do 11.º, ano do Curso Profissional de Técnico de 
Contabilidade, criaram logótipos para o projeto eTwinning “Green Inclusion”, que se encontram em 
fase de seleção, juntamente com os trabalhos dos seus parceiros da França, Polónia e Turquia.
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Alunos do AE Airães iniciam 
atividades desportivas aquáticas

O regresso às atividades dos alunos da sala do CAA, do Agrupamento 
de Escolas de Airães, vai-se efetivando. A partir da primeira semana de  
outubro, todas as quartas-feiras, os alunos deslocam-se com os seus 
professores às piscinas Municipais de Felgueiras para desenvolver  
competências de exercício aquático. Pretendemos, com esta  
atividade, reconhecer e aplicar os movimentos básicos da natação 
sincronizada.

O Grupo de Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC) fez uma romagem ao cemitério paroquial 
de Airães (22 de out. 2021). As turmas participantes prestaram uma homenagem simbólica / sentida 
a quem sofreu e a quem lutou contra a COVID-19 (colocação de flores, minuto de silêncio, leitura de 
poesia…).

Jornada Nacional Memória & Esperança 2021
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No ano letivo anterior, o Agrupamento adquiriu 10 cavaquinhos para a disciplina de Expressão Musical, 
que, pela primeira vez, abrange todas as turmas de 2.°ciclo.

Nesta disciplina, todas as turmas de 2.°ciclo têm 50 minutos semanais de prática instrumental 
(cavaquinho).

Devido à pandemia, não foi possível, no ano letivo 2020/2021, cumprir com o inicialmente planificado.
Assim, no presente ano letivo, começamos com “garra” e, apesar de só ainda termos tido três aulas, 
os resultados começam a estar à vista. Os alunos andam muito entusiasmados e o professor muito 
orgulhoso do feito conseguido em tão pouco tempo.

Prometemos ir publicando alguns vídeos do nosso trabalho na página do Facebook do Agrupamento, a 
fim de partilharmos com toda a Comunidade Educativa o trabalho desenvolvido.

Disciplina de Expressão Musical aposta no 
ensino do cavaquinho
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Homenagem às vítimas da pandemia da COVID-19

No âmbito  de uma iniciativa de cidadãos e de uma 
proposta do Ministério da Educação para participação na 
jornada de memória, luto e afirmação da esperança, que 
se realiza de 22 a 24 de outubro, fazendo memória das 
vítimas da pandemia do Covid-19 e homenageando todos 
quantos apoiaram/trataram doentes contagiados,  tendo 
como objetivos o  aprofundamento de conhecimentos, 
bem como o envolvimento comunitário e solidário dos 
nossos alunos, envolvemo-nos no embelezamento dos 
canteiros da nossa horta pedagógica, plantando ervas 
aromáticas.



pág. 10

Projeto “Era uma vez”

“Era uma vez “é o título de um Projeto que 
pretendemos levar a todos os alunos dos Jardins de 
Infância e 1º e 2º anos do 1º Ciclo do Agrupamento.

Motivar as crianças para os livros e para a leitura, 
levando-as a criar as suas próprias histórias, é o 
objetivo principal do nosso trabalho. Para que este 
objetivo seja alcançado, será necessário criar, 
junto das crianças, um ambiente envolvente. Uma 
espécie de espiral mágica, levando-as a rodopiar 
de mãos dadas com contos, personagens, tramas, 
cenários, dramatizações, ilustrações, magia, alegria 
e cor… ao encontro dos livros e da leitura.

Espero que nos acompanhem nesta viagem ao 
mundo da fantasia infantil, pois vamos partilhar no 
blogue da Biblioteca Escolar as histórias criadas 
pelas crianças e o envolvimento que formos 
capazes de lhes proporcionar. 

Projeto desenvolvido por: Educadora Rosário 
Mesquita; Educadoras de Infância do AE;  
Professoras do 1º e 2º ano do Ensino Básico e  
Biblioteca Escolar
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No Jardim de Infância deste Estabelecimento, existem vários triciclos, cuja utilização é nos recreios a atividade 
preferida das crianças.

Desta motivação nasceu a ideia de dinamizar a atividade com o nome “O Dia da Bicicleta”, dia em que as crianças 
trouxeram para o Jardim as suas bicicletas, triciclos ou trotinetes.

Para nos ajudar a fazer desta atividade um momento para além de lúdico, pedagógico, convidamos o professor 
deste Agrupamento, António Meireles, praticante aficionado e incentivador desta modalidade desportiva junto de 
todos os alunos deste Agrupamento. Contamos ainda com o testemunho vivo e enérgico do Enfermeiro Fernando 
Costa, enfermeiro de profissão, ciclista da Associação Airães a Pedalar e membro desta nossa Comunidade Edu-
cativa.

Antes do SINAL DE PARTIDA, o professor Meireles, para além de explicar às crianças as normas de segurança da 
utilização das bicicletas, falou da sua experiência como ciclista e das imensas vantagens deste meio de transporte: 
físicas, ambientais, lúdicas…

Foi uma atividade muito divertida e, por certo, motivadora para a criação de novos ciclistas.
Pensamos que as imagens deste momento são prova disso mesmo.

O Dia da Bicicleta
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Jornal “O Riscado” distinguido pelo Público

No âmbito do Concurso Nacional de Jornais Escolares, o Jornal “O Riscado” do Agrupamento de Escolas de 
Airães foi distinguido pelo Prémio Incentivo. Na edição de dia 30 de outubro de 2021, o Jornal Público referiu: 

“Novidade absoluta no concurso, o Prémio Incentivo vai para O Riscado, do Agrupamento de Escolas de 
Airães. Durante anos, era via Facebook que se divulgavam as notícias e atividades, explica-se no texto que 
acompanhou a candidatura ao concurso. “Até que, este ano letivo, na sequência de mais um ano de pandemia, 
houve uma maior necessidade de implementar a aproximação, de divulgar junto da comunidade educativa 
o que ia acontecendo na escola, contribuindo para mitigar o isolamento. Surgiu a ideia de enviar notícias, 
implementando-se, num Domínio de Autonomia Curricular (DAC), o envio de cartas e postais a idosos e pessoas 
mais vulneráveis na comunidade, principalmente 
em datas festivas.” Criou-se então uma newsletter 
de publicação mensal, “que foi sendo gradualmente 
melhorada, aparecendo depois o jornal digital, 
ligando a comunidade em torno das comemorações 
dos 20 anos da EB/S de Airães”. A segunda edição, 
de junho passado, tem como manchete: “1.º Lugar 
Equidade - O Paraíso está de parabéns!” O arranque 
do texto esclarece qualquer dúvida que o título possa 
suscitar: “A Escola Básica e Secundária de Airães - 
Felgueiras está no 1º lugar no indicador de equidade, 
um ranking alternativo criado este ano pelo Ministério 
da Educação. É a escola que mais ajuda os alunos 
de contextos mais vulneráveis a terem sucesso.””.

Parabéns a todos os envolvidos neste projeto!
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