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Sumário
Em janeiro, celebramos o nosso Agrupamento voltando 
à escola e promovendo a nossa ação junto de parceiros 
institucionais. Foi com grande entusiasmo que voltamos a ver 
a escola com alunos, professores, técnicos especializados 
e técnicos operacionais. Para continuar esta celebração, 
consideramos que é imperativa a difusão do nosso talento, 
pelo que começamos com um poema da Nina, pseudónimo de 
uma poetisa do nosso AE Airães: 
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Sentimentos confusos
Tantos sentimentos
em um corpo tão pequeno.
Tantos desentendimentos
num coração tão bom, 
Tanta raiva numa pessoa tão gentil.
Tanta força num só braço.
Tanta tristeza, 
que para acabar com ela 
só é necessário um abraço. 
Tanto ódio
num olhar tão bonito. 
Tanta confusão num simples conflito. 
Tanta alegria 
num só sorriso. 
Tanto amor
em um compromisso. 
Tantas dúvidas
num cérebro tão inteligente. 
Tantas lágrimas
a escorrer por um rosto inocente. 
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AE Airães na Lituânia!
No âmbito do projeto Erasmus+ “Act Small, Make 
a Difference”, começou, no dia 16 de janeiro, a 
mobilidade em Vilnius, na Lituânia. As professoras 
Mónica Cunha e Dina Rodrigues levaram o Bruno, 
o Vasco, a Eva, a Margarida, a Joana e a Sofia à 
capital Lituana para apresentar os resultados dos 
trabalhos realizados, até ao momento, neste projeto, 
na escola lituana, Vilniaus Gabijos Progimnazija, e 
observar outras práticas ambientais. Esta mobilidade 
serviu não só para contactar com uma nova cultura, 
mas também para trocar ideias e visitar empresas e 
organizações não governamentais que apostaram em 
ideias inovadoras para proteger o ambiente.

O dia 17 de janeiro ficou marcado pela visita à escola dos 
nossos parceiros lituanos, o Vilniaus Gabijos Progimnazija, 
onde fomos muito bem recebidos pelas professoras 
Eugenija e Virginija e pelo seu Diretor.

À vez, os nossos alunos e os seus colegas lituanos 
apresentaram os seus países e os seus projetos.   
Aprendemos a fazer papel reciclado e tivemos a 
oportunidade de provar a gastronomia lituana no lanche e 
almoço que nos foram amavelmente oferecidos. 

Depois do almoço, fomos visitar uma fábrica que produz 
sacos à base de plásticos reciclados, a Plamika UAB, e 
uma empresa familiar que se dedica à produção de óleos 
essenciais, entre outros produtos orgânicos, a Mėta. 
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AE Airães na Lituânia!
Apesar das baixas temperaturas, foi um dia em que o 
tempo nos premiou com a beleza indescritível que a 
neve confere à paisagem.

No dia 18 de janeiro, visitamos a ONG Ziedine Eko-
nomica que promove o conceito de economia circular. 
No espaço onde fomos amavelmente recebidos pelo 
seu presidente,  Domantas Tracevičius, recebem, de 
doadores anónimos, roupas, calçado, brinquedos, ca-
deirinhas de bebés e todo o tipo de objetos que podem 
servir a outras pessoas, e entregam-nos, de forma gra-
tuita, a quem entre e precise. Trata-se de uma ONG 
que aposta igualmente na promoção de workshops e 
formação para pessoas portadoras de deficiência e de-
sempregados de longa duração, ajudando estas pes-
soas a encontrar emprego. 

Depois, fomos presenteados com uma iguaria típica 
lituana e terminamos o dia numa visita ao Centro para a 
Educação Cívica, em pleno palácio presidencial, onde 
pudemos compreender melhor a história da Lituânia, o 
seu povo e a sua relação com o estado.

O dia 19 foi dia de partir para a descoberta da capi-
tal Lituana. Bravando o gelo que recobriu os passeios 
devido ao acentuado arrefecimento noturno, a nossa 
primeira paragem foram as Portas da Alvorada, onde 
visitamos a representação de Nossa Senhora, mãe da 
Caridade, importante monumento do culto mariano, 
visitado pelo próprio Papa João Paulo II, nos anos 90, 
onde terá rezado o terço. De seguida, caminhamos em 
direção à República de livres pensadores e artistas de 
Uzupis, onde pudemos admirar alguma da muita arte 
espalhada no exterior dos edifícios. Rumamos depois 
à igreja de Santa Ana no seu estilo gótico imponente. 
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AE Airães na Lituânia!
Entre conversas animadas 
subimos, de seguida, à 
Torre de Gediminas, herói 
lituano lendário, onde 
os nossos alunos não 
perderam a oportunidade 
de participar numa batalha 
de bolas de neve. Da parte 
da tarde, aguardavam-nos 
as nossas anfitriãs que 
nos levaram a visitar o 
Parlamento lituano e o 
Museu do Dinheiro. 

E assim termina esta mobilidade tão enriquecedora neste país de contrastes e de gente tão simpática. O dia seguinte 
foi o dia de regresso a casa, levando na mala a certeza e a alegria de uma experiência única, a de uma mobilidade 
Erasmus.
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Os alunos do CAA do Agrupamento de Escolas de Airães deram início, mais uma vez, às sessões de 
Hipoterapia na Escola Equestre da Quinta da Granja, em Felgueiras.

Estas sessões contaram com o contacto ocular e com o toque através da escovagem do pêlo do cavalo 
Santiago Assim, os alunos puderam aproximar-se sem medo e com a recetividade característica 
deste cavalo. A parte final das sessões é sempre a mais adorada, pois montam o cavalo!

Alunos do CAA retomam hipoterapia



O Cantar dos Reis da Refontoura

O Cantar dos Reis da Pedreira

O Cantar dos Reis, na EB1 da Refontoura, é uma 
atividade que faz parte do Plano Anual de Atividades 
do Agrupamento e uma tradição a manter. Mas, como 
já vem sendo hábito em virtude da pandemia, não 
podendo percorrer as ruas da freguesia, alunos e 
professores gravam a atividade e partilham-na com a 
comunidade.

Assim, é com muito gosto que alunos e professores da 
EB1 da Refontoura divulgam o seu cantar dos reis, na 
página de Facebook do Agrupamento. Visite, através 
do seguinte QR Code:

As crianças da Escola Básica de Vinha-Pedreira quiseram 
partilhar, com toda a Comunidade Educativa, a sua alegria 
e mostrar que, do longe se faz perto, basta querer. De  
forma atípica, não quiseram deixar de comemorar um dia 
tão especial - o Dia dos Reis - e, tal como os Reis Magos 
terão presenteado o Menino, também eles quiseram levar 
este presente até às casas daqueles que, todos os anos e 
de bom grado, nos costumam receber neste dia especial, 
sempre com um sorriso no rosto e um docinho para as 

nossas crianças.

Veja no QR Code ao lado.
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Apresentação Externa do Agrupamento
No dia 17 de janeiro, o AE Airães teve a oportunidade de 
apresentar a ação e o Projeto Educativo que o rege a parceiros 
externos, através de uma sessão muito especial, realizada na 
Casa de Anciães. Neste evento, estiveram presentes diversos 
parceiros externos, bem como uma equipa da IGEC. Alunos, 
professores e técnicos prepararam o evento que, para além 
da apresentação das ações do Agrupamento, contou com a 
participação e atuações de diversos clubes e projetos. 

No passado dia 27 de janeiro, a Drª 

Helena Sousa, da Cooperativa Bem da 

Terra, parceira do nosso Agrupamento, 

deu um workshop (Parte 1) sobre ervas 

e mezinhas da comunidade escolar. A 

seguinte parte (Parte 2) contará com uma 

contextualização relativa ao conceito de 

“Farmácia Natural” e “Jardim Medicinal”. 

Parceria “Bem da Terra”



Projeto ContActo: Mentoria Vocacional
O Projeto ContActo (Teach For Portugal) avança, já no próximo mês, numa nova etapa e segmento 
de atuação: a orientação vocacional. Os estudantes do 12º Ano terão oportunidade de ter um 
mentor externo (de preferência, estudante universitário) com quem irão partilhar experiências 
e usufruir de um serviço de mentoria vocacional, focada em planos curriculares de diferentes 
faculdades, bem como todos os outros assuntos relacionados com o prosseguimento de 
estudos pós-ensino secundário.

Aceda aos nossos conteúdos, aqui:
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Foi um “Bom Natal” para todos nós!
Terminamos como começamos: com obra produzida com o talento de Airães. Desta feita 

da professora Isabel Futuro: 

Gosto de mimosas…

 É Janeiro repetido de frio e de sol, que veste de amarelo, a cada ano, a natureza 
acordada numa espécie de primavera antecipada. E há mimosas! Singelas! Radiosas de 

sol e de cor, afirmando-se pelo facto de crescerem sem lei…
 São manchas coloridas na beira da estrada, gritos de espanto e de cor, ao virar da 

curva. Não se gosta do odor acre que delas emana, mas não se fica indiferente quando 
explodem de cor e se materializam em tufos de baga amarela, incendiando o verde da 

folhagem como sóis pequeninos, aos milhões…
 Depois secam e, mirradas as corolas, fica agora o cheiro a finitude do durar… Nada 

dura para sempre, ou será que dura?
Talvez dure a saudade da ausência, talvez…

 Gosto de mimosas, pelos olhos da minha mãe!
Era um vez e era Janeiro adiantado e as duas, num passeio de carro numa longínqua tarde 
de sol, por entre estradas estreitas,  como lagartos preguiçosos ao sol, quando minha mãe 

falou assim:
- São lindas as mimosas! Lembram-me a minha infância longínqua… e a avó a ralhar, a 

ralhar, porque em casa, as mimosas não ornamentavam jarras…
Eu gosto delas, porque a minha mãe gostava. E isso basta!

 Elas já tingem as bermas da estrada que eu percorro no caminho para a escola. 
- Ah! Vou falar aos alunos que gosto de mimosas, mas que gosto mais da minha mãe!

Isabel Futuro
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