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Durante o mês de novembro, o Agrupamento de Escolas de Airães recebeu muitas iniciativas que dinamizaram e preencheram 
os corredores, as salas, os pavilhões, os recreios… De ressaltar que foi com muita satisfação que voltamos a organizar a Feira 
de S. Martinho, tão típica e tradicional no nosso Agrupamento. Muito obrigado a todos os que, com o seu tempo e empenho, 
fizeram das nossas escolas cenários vivos e alegres! 
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O Agrupamento de Escola de Airães associou-se ao evento A TERRA Treme, promovido pela 
Autoridade Nacional de Proteção Civil e DGE, no passado dia 5 de novembro. Assim,  no nosso 
Agrupamento, todas as turmas, nas suas respetivas salas, executaram os 3 gestos que salvam: 
BAIXAR, PROTEGER E AGUARDAR.

A iniciativa é promovida anualmente pela Autoridade Nacional de Proteção Civil e procura chamar 
a atenção para o risco sísmico e a importância dos comportamentos simples que se devem adotar 
em caso de sismo e que podem salvar vidas.

A Terra (quase) Tremeu! 
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No dia 6 de novembro, 44 pessoas foram à descoberta do centro histórico de Amarante, do Museu Amadeo de 
Souza-Cardoso, da ecopista do Tâmega e do Castelo de Arnóia. Foi um dia de viagem cultural, histórica e física, 
organizado pelos Clubes Viagens na Nossa Terra, Eco-Escolas e PES.

No dia 11 de novembro, recebemos a visita de Ana Rocha da Pão da Mó que, convidada pelos Clubes Viagens na 
Nossa Terra, DE+, PES e Eco-Escolas, nos veio apresentar um workshop sobre “Pão Natural com Massa Mãe”. Os 
participantes tiveram a oportunidade de degustar quatro tipos de pães diferentes e de aprender como fazer pão de 
fermentação natural.

| Caminhou-se pela “Nossa Terra”

| EBS Airães recebe workshop de pão natural



pág. 4

Feira de S. Martinho faz as delícias 
de miúdos e graúdos

A típica e desejada Feira de São Martinho do AE Airães 
teve lugar na Escola Básica e Secundária, no dia 12 de 
novembro, entre as 14h00 e as 21h30.

Adultos e crianças tiveram a oportunidade de adquirir 
bens na nossa feira, participar no jantar na nossa escola 
organizado pela Associação de Pais e Encarregados de 
Educação do nosso Agrupamento, participar nos jogos 
tradicionais e assistir às atuações de Susana Rocha e 
do Rancho Folclórico de Santa Luzia de Airães.

Tivemos, também, os bordados da Casa do Risco em 
exposição, assim como os produtos naturais da nossa 
parceira, Cooperativa Bem da Terra.

Esta data ficou também marcada pelas comemorações 
nas restantes escolas do Agrupamento: EB1 Airães, EB 
Cimo de Vila - Refontoura e EB Vinha - Pedreira. 
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O Dia Mundial da Diabetes é comemorado a 14 de novembro e o Curso Profissional Técnico Auxiliar de 
Farmácia assinalou a data, no dia seguinte, com diferentes atividades.

Foi feita a explicação e divulgação da doença com a distribuição de panfletos sobre a  diabetes e  foi 
efetuado um rastreio voluntário a docentes e não docentes. Nesse rastreio, foram realizados cerca 
de 55 testes, onde foram detetados dois casos pré-diabéticos e quatro pessoas que confirmaram 
ser diabéticas. O curso aconselhou, nesses casos, como medidas não farmacológicas, uma dieta 
equilibrada, beber água e praticar exercício físico. 

Alunos promovem rastreio da Diabetes



Colaboração entre Bem da Terra e Projeto Erasmus+

Projeto que ultrapassa fronteiras

No âmbito do projeto Erasmus+ “Act small, make a difference!”, e dos clubes Eco-Escolas e PES, 
recebemos a visita da Dra. Helena Sousa, da Cooperativa Bem da Terra,  que visitou a EBS Airães, 
para ensinar a identificar algumas plantas silvestres comestíveis e as suas propriedades terapêuticas. 
Além disso, os participantes tiveram a oportunidade de provar uma tisana de urtigas. Sabor diferente, 
mas rico em nutrientes saudáveis!

Neste mês tivemos a visita de duas professoras da Lituânia que vieram planear juntamente com as 
docentes Mónica Cunha e Dina Rodrigues todo o trabalho a levar a cabo no âmbito do projeto Erasmus+ 
“Act small, make a difference!”, durante as mobilidades tanto em Portugal como na Lituânia. Puderam 
conhecer os marcos culturais mais importantes de Airães e Felgueiras, provar a nossa gastronomia e 
levar bonitas recordações de um sol radioso e quente!
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Dia da 32ª Convenção dos Direitos da Criança celebrado!

No passado dia 20 de novembro, celebrou-se o 32º aniversário da 

Convenção dos Direitos da Criança. A data foi celebrada durante 

as semanas antecedentes pelos alunos do 2º ciclo da EBS Airães. 

No âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, os alunos 

criaram o estendal onde penduraram trabalhos manuais representati-

vos de peças de roupa, cada uma delas alusiva a um direito distinto das 

crianças. No nosso Agrupamento, vestimos a camisola por esta causa!

Terminamos esta edição com a nota de 

receção do prémio Incentivo, no âmbito do 

concurso de Jornais Escolares “Público na 

Escola”, com o Jornal de Agrupamento - O 

Riscado. A cerimónia de entrega de prémios 

decorreu no passado dia 24 de novembro, 

no auditório do Jornal Público, em Lisboa. 

Parabéns a todos os envolvidos!

Prémio Incentivo - Jornal Público



Na 4.ª edição da Escola Amiga da Criança, cerca de 5000 escolas quiseram divulgar as suas ideias e 

as suas conquistas. Dessas 5000, cerca de 3400 destas escolas foram distinguidas. Entre elas estão 

as nossas EB1s/JIs de Cimo de Vila, de Airães e da Vinha-Pedreira, assim como a nossa EBS! 

A Escola Amiga da Criança: trata-se de uma iniciativa conjunta da 

CONFAP (Confederação Nacional das Associações de Pais), da 

LeYa e do psicólogo Eduardo Sá, que visa distinguir escolas que 

concebem e concretizam ideias extraordinárias, contribuindo para 

um desenvolvimento mais feliz da criança no espaço escolar e, 

essencialmente, partilhar essas boas práticas.

As Escolas Básicas 1 de Vinha-Pedreira, Cimo de Vila-Refontoura e Airães foram representadas 

na iniciativa de âmbito nacional “Leituras Centenárias”, que assinalou o início das celebrações do 

“Centenário de Saramago” no dia do aniversário do Nobel da Literatura, a 16 de novembro. 

Um aluno de cada escola procedeu à leitura integral da 

obra “A maior flor do mundo”. Os vídeos foram divulgados 
nas redes sociais da Biblioteca Escolar e disponibiliza-

dos à organização do evento para apresentação no site da 

Fundação José Saramago.

Escolas do nosso Agrupamento distinguidas!

Leituras Centenárias
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Projeto “10 Minutos a Ler”

A implementação do projeto “10 Minutos a Ler”, do Plano Nacional de Leitura, 
organizado pela Biblioteca Escolar, reiniciou-se no dia 15 de novembro. 
Neste segundo ano de vigência, envolve 282 alunos, ou seja, a totalidade 
dos discentes dos 2.º e 3.º ciclos.        
      
         Os docentes que o implementam na sala de aula dividem-se por 4 
Departamentos Curriculares: 

- 14 docentes do Departamento de Línguas (Português e Inglês dos 2.º e 3.º 
ciclos e Francês do 3.º ciclo); 

- 4 docentes do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 
(Ciências Naturais dos 2.º e 3.º ciclos e Ciências Físico-Químicas do 3.º ciclo); 

- 5 docentes do Departamento de Ciências Sociais e Humanas (História e 
Geografia de Portugal do 2.º ciclo; História do 3.º ciclo e Educação Moral e 
Religiosa Católica dos 2.º e 3.º ciclos); 

- 2 docentes do Departamento de Expressões (Educação Física e Educação 
Musical). 

Estes 25 docentes, nas 13 disciplinas mencionadas, procuram estimular/
transmitir o gosto de ler, contribuindo com 10 minutos das suas aulas, durante 
os quais os alunos leem um livro à sua escolha. Pretende-se, sobretudo, (re)
colocar o livro como objeto de entretenimento e a sua leitura uma fonte de 
prazer.
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Olimpíadas das Línguas Thanksgiving Day

Aconteceram uma vez mais, pelo 13.° ano 
consecutivo, as Olimpíadas das Línguas (1° 
fase). O concurso decorrereu  num ambiente 
de  descontração, mas com muito entusiasmo e 
empenho.

Dirigimos as nossas felicitações a todos os 
participantes, em especial às equipas apuradas 
para a fase final.

No âmbito da disciplina de inglês, celebrou-se, no 
dia 25 de novembro, o Dia de Ação de Graças, 
em inglês Thanksgiving Day. Assim, pedimos aos 
nossos alunos para agradecer todas as bênçãos 
que receberam e recebem todos os dias. A ideia 
de dar graças por tudo de bom que acontece é um 
ótimo motivo para festejar, para agradecer a quem 
merece reconhecimento e para passar mais tempo 
com quem mais se gosta.



Ficha Técnica

Edição e Paginação
Miguel Leão

Revisão Linguística
Ana Bela Leão

Supervisão
Carla Freitas

Colaboradores
Ana Bela Leão | Cristina Ribeiro | Dina Rodrigues | Miguel Leão

Mónica Cunha | Natalina Leite | Paula Rodrigues

Diretor do Agrupamento
Jorge Morgado 


