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Sumário
No mês de dezembro, a nossa escola abraçou o espírito natalício. Rostos, corredores e espaços de convívio ganharam um novo 
brilho. Para além disso, a celebração do Dia Internacional dos Direitos Humanos, estabelecido pela Organização das Nações 
Unidas, foi um marco especial deste mês, compreendeu representações em defesa destes direitos essenciais à expressão 
da cidadania de todos nós. Apresentamo-vos, nas próximas páginas, muitas das atividades de que nos orgulhamos e que 
representam muitas das dinâmicas ativas da nossa escola. 
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AE Airães em atividade!

Para lembrar o Dia Internacional da Pessoa 
com Deficiência (3 de dezembro), o Grupo 
de Educação Física, em colaboração com 
a EMAEI do Agrupamento de Escolas de 
Airães, promoveu um dia aberto a todos 
os alunos para a prática de desporto 
adaptado.
Os participantes puderam experimentar 
modalidades como o Polibat, Goabal, 
Boccia e o Voleibol sentado.
Desta forma, os alunos tiveram a 
oportunidade de desenvolver atividade 
física e desportiva, independentemente 
das suas condições de funcionalidade!

No dia 15 de Dezembro, realizou-se o 
Corta Mato escolar que, para além das 
provas para todos os escalões, contou 
igualmente com uma caminhada aberta 
ao pessoal docente e não docente. Os 
adultos, docentes e não docentes, que 
se sentiram preparados e com coragem, 
puderam também participar na prova de 
3500m. 

Destacamos, ainda, a realização de mais 
uma atividade do projeto de Valorização 
DE+ (Desporto Escolar). O intervalo da 
manhã foi dedicado à modalidade de 
voleibol, acompanhado de uns bons raios 
de sol! Os alunos jogaram livremente 
entre eles, respeitando as regras da 
modalidade.
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O dia 5 de dezembro foi dia de visita e de caminhada em Abreiro. Levamos 35 pessoas a visitar a aldeia, o Museu 
Dr. Adérito Rodrigues e o lagar de azeite, e a percorrer os trilhos do Vale do Tua e de Santa Catarina. Foi um dia de 
temperaturas amenas, passado num espírito desportivo e de camaradagem muito saudável para a mente e o corpo. 
Esta caminhada resulta da parceria entre o Clube Viagens na Nossa Terra, e os programas Eco-Escolas e PES.

| Visita a Abreiro

| Mais uma aventura!
O dia 11 de dezembro começou com a aventura do Clube Viagens na Nossa Terra de atravessar o parque nacional 
da Peneda-Gerês, uma etapa de cada vez. Começamos em Tourém, onde visitamos o Eco-Museu do Barroso e 
o forno comunitário. Visitamos ainda a aldeia acompanhados pela presidente da junta de Tourém, a Dra. Leonor 
Vila, que nos acolheu com muita simpatia e hospitalidade e nos foi explicando a história e tradições próprias desta 
pequena aldeia do histórico Couto Misto.

Depois da visita à aldeia de Tourém, iniciamos o nosso percurso entre paisagens estonteantes, através do Parque 
da Peneda-Gerês, até à aldeia de Pitões das Júnias. Esta caminhada organizada pelo Clube Viagens na Nossa 
Terra permitiu a quem nos acompanhou desafiar a sua resistência física e ofereceu-lhe a oportunidade de conviver 
de forma saudável e admirar a beleza e a simplicidade intrínseca desta região.

Chegados a Pitões das Júnias, fomos recebidos pelo secretário da Junta de Freguesia, Sr. Ringo Pires, que nos 
levou a visitar a aldeia, o Eco-Museu do Barroso, o moínho e o forno comunitários. Assim, terminou a primeira etapa 
da travessia do Parque da Peneda-Gerês levada a cabo pelo Clube Viagens na Nossa Terra.
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Projeto Green Cork Escolas

O Green Cork consiste num 
programa que aposta na parceria 
com a comunidade escolar na 
promoção de iniciativas ambientais 
mais conscientes e responsáveis 
pela preservação e respeito da 
natureza. O programa Green Cork 
Escolas, visando a promoção da 
sustentabilidade, divulga a cortiça 
(material proveniente da casca do 
sobreiro, árvore abundante no sul de 
Portugal) como material totalmente 
reciclável e reutilizável. A recolha 
de rolhas de cortiça contribui para 
o financiamento de iniciativas de 
reflorestação de árvores autóctones, 
entre elas o sobreiro (única árvore 
do mundo com cortiça – e é, 
atualmente, uma espécie típica da 
região mediterrânica).

Na nossa escola, continuamos a 
trabalhar em diferentes iniciativas 
para tornar a nossa escola mais 
amiga do ambiente. 
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A nossa escola recebeu, no dia 9 de dezembro, o diploma da LEGO Build the Change. O desafio foi 
lançado por David Pallash, CEO da LEGO, no âmbito do Climate Action Project, no qual os alunos 
deveriam pensar numa solução para proteger uma espécie em vias de extinção. A turma 2.ºCPC escolheu 
proteger as nossas abelhas. Para tal, e em colaboração com o Clube das Ciências Experimentais 
e Clube do Eco-Escolas, construiu armadilhas para vespas asiáticas, as quais foram colocadas em 
árvores, no jardim da escola.

AE Airães distinguido com diploma LEGO



Hasteamos a bandeira Eco-Escolas!

Comemoração do Dia Internacional dos Direitos Humanos

No dia 10 de Dezembro, tivemos o privilégio de hastear a bandeira verde na nossa Escola Básica e 
Secundária. É motivo de orgulho para o nosso Agrupamento sermos uma eco-escola que transmite 
valores amigos do ambiente e que procura educar jovens para o respeito pela natureza. Durante a 
cerimónia, pudemos ouvir o grupo de cavaquinhos da nossa escola, dirigidos pelo Professor Paulo 
Caldeiras.

Garantir a formação de cidadãos plenos, críticos e reivindicativos, 
conhecedores dos seus direitos e capazes de compreender que as 
liberdades de cada um acabam quando colidem com as liberdades 
do outro, é a finalidade de uma educação para a cidadania que 
a nossa escola sempre tem fomentado. Como tal, sinalizamos e 
comemoramos o Dia Internacional dos Direitos Humanos com a 
construção da árvore dos direitos humanos. 
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Magia de Natal

No âmbito do Plano Anual de Atividades, os alunos do Centro de Apoio 
à Aprendizagem do Agrupamento de Escolas de Airães realizaram, no 
dia 14 de Dezembro, uma visita de estudo à cidade do Porto intitulada 
“Magia de Natal”. Tiveram a oportunidade de viajar de comboio e visitar 
vários monumentos. Agradecemos à Câmara Municipal de Felgueiras 
por nos ter cedido a viagem de ida e regresso de autocarro à estação 
do Comboio de Caíde de Rei.

No Natal, passamos mais tempo junto dos nossos entes mais queridos. 

São momentos de partilha e de reencontros. No entanto, nem todos 

têm esta oportunidade. A turma do 6ºA, juntamente com o mentor 

pedagógico Miguel Leão e com a prof. Carolina Leal, no âmbito da 

disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, fizeram postais de Natal 

para idosos do Centro Social e Paroquial Padre António Mendonça. 

Esperamos que estes miminhos tenham aquecido um pouco mais este 

Natal. 

Postais de Amor



No dia 16 de dezembro, a EBS de Airães recebeu a ONGD GRITAH, da Lixa, que nos brindou com 
uma sessão sobre voluntariado e Direitos Humanos. Através desta sessão organizada pelo mentor 
pedagógico Miguel Leão (Teach For Portugal), em parceria com os professores Olinda Morais e João 
Fernandes, no âmbito do projeto ContActo, os alunos do 8ºB e 9ºB tiveram a oportunidade de perceber 
o funcionamento da estrutura da organização, as ações 
humanitárias na Guiné-Bissau e um pouco mais sobre a 
Declaração dos Direitos Humanos. 

Agradecemos a presença da Daniela e da Carolina.

Projeto ContActo: Jornalismo de Impacto

Projeto ContActo: Direitos Humanos

No dia 13 de dezembro, a EBS de Airães recebeu a 
jornalista Margarida David Cardoso, dos Fumaça, que nos 
brindou com uma sessão sobre o seu percurso académico 
e profissional. Através desta sessão organizada pelo mentor 
pedagógico Miguel Leão (Teach For Portugal), em parceria 
com os professores António Meireles e Isabel Silva, no 
âmbito do projeto ContActo, os alunos do 12ºA e B tiveram 
a oportunidade de perceber como funciona o jornalismo de 
investigação e o impacto das TIC na comunicação social. 
Agradecemos a presença da Margarida na nossa escola. 

Até breve!
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Foi um “Bom Natal” para todos nós!

No dia 17 de Dezembro, partilhamos os nossos votos de um Feliz Natal com alunos, professores, assistentes 
operacionais, pais e encarregados de educação e outras pessoas da nossa comunidade através da nossa 
habitual Festa de Natal. Neste evento, muitos alunos e professores partilharam e expressaram os seus 
talentos de forma muito divertida. 



pág. 10

Reagendamento!

Bom Ano 2022 a toda a comunidade escolar!

Leia já!

Avisamos os Pais e Encarregados de Educação do 
nosso Agrupamento de que foi adiada a primeira 
sessão da Academia Digital para Pais para 27 de 
janeiro, devido à atual situação pandémica.

Saiu, no final do período passado, mais uma edição 
no jornal escolar O Riscado, distinguido com o 
Prémio Incentivo do Jornal Público. Leia já esta 
nova edição em aeairaes.pt ou no seguinte QR 
Code: 
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