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“O Riscado” nasceu na pandemia, vive na guerra 

e persevera no acompanhamento das dificuldades, dos 

dias difíceis e complicados que perfilham a vida da 

comunidade educativa. 

O muro com as eras secas que apresentamos, indicia 

a frieza granítica em consonância com o breu da capa, 

a guerra que reside na Europa. Não conseguimos 

compreender motivos, esgrimir argumentos. Por outro 

lado, estamos perplexos com a ofensiva bélica e não 

somos indiferentes ao sofrimento atroz do(s) povo(s) que 

comungam os nossos valores. Todos os conflitos 

merecem atenção internacional, dedicação e apoio, 

para encontrar soluções rumo à paz. 

Entre os muros, ao longo deste período, fomos 

brindados com a avaliação da IGEC que avivou 

processos e procedimentos, a avaliação constante que 

devemos empreender. Ainda neste prisma, 

conseguimos submeter e validar perante os meritíssimos 

peritos, a documentação e o processo rumo à 

Qualidade, com a atribuição do Selo EQAVET. 

Paulatinamente vamos conseguindo e almejando 

novos patamares para obtermos uma marca de 

agrupamento, naturalmente indelével, mas com uma 

qualidade de excelência. Sentimos que o caminho tem 

dificuldades e atritos, que vamos desbravando com o 

apoio de toda a comunidade. 

Os projetos e os clubes do agrupamento tendem voltar 

à normalidade, com alguns sinais de morosidade e 

arduidade que este tempo de pandemia foi 

conquistando. A recuperação de aprendizagens foi 

alavancada com o intuito de não comprometer o futuro 

dos alunos. Professor@s e educador@s, sentem um peso 

acrescido na recuperação e o cansaço natural pelo 

esforço desprendido. 

Em abril faremos 20 anos de agrupamento. Data 

simbólica pela nossa jovialidade, mas momento de 

reflexão e de mostra pela “Semana Cultural” que 

estamos a preparar. Temos muito para dar e tanto para 

receber. Esperamos continuar a ser espaço de 

crescimento, confiança e claro, de excelência 

educacional. Parafraseando Teixeira de Pascoaes “Não 

somos mais que os nossos sonhos”. 

Mais uma vez, damos ao prelo “O Riscado”, sem 

necessidade de e … e, porque neste agrupamento os 

riscos fazem nascer as palavras e as palavras a paz que 

mundo (des)conhece.  Bons riscos... 

 

O  Diretor: 

Jorge Morgado 

 

 



 
 

 

Porquê guerra? 

 

 

A Associação de Estudantes da nossa EBS reuniu a 
escola num momento singular de união e de mobilização 
perante a situação dramática que se vive na Ucrânia. 
Para tal, dinamizou uma atividade denominada  
DIA da LUZ: 
  

azul (céu) e amarelo (calor). 
 

Esta atividade teve como fim sensibilizar a comunidade 
educativa para a guerra na Ucrânia. No dia 8 de março, 
pelas 10 horas, todos os alunos saíram das suas aulas ao 
som de uma sirene, que para muitos, gera medo e terror. 
Esta iniciativa teve como objetivo mobilizar todos os 
alunos a praticarem o bem, a serem sempre, a favor da 
paz. Além disso, procurou-se homenagear todas as 
crianças e adolescentes, que até há poucas semanas viviam em harmonia, iam à escola e tinham um lar acolhedor onde podiam descansar, mas também 
homenagear as mulheres e mães que, perante todas as dificuldades, procuram dar estabilidade aos seus, protegendo-os de tudo. E por fim, homenagear 
todos os homens, obrigados a deixar as suas famílias, cientes do que enfrentam em nome da Pátria.  
 

“Neste momento triste para a Humanidade, a Ucrânia está nos nossos corações e nas nossas preces."  

 
 

Guerra na Ucrânia 
 

Tanto tempo se passou 
Desde a segunda guerra mundial.                                                                  
Tratados de paz foram estabelecidos 
E instalou-se um clima harmonial. 
 
Esta paz durou uns anos 
Mas recentemente algo aconteceu 
A Rússia invadiu a Ucrânia 
E muita gente morreu. 
 
Mulheres e seus filhos fugiram 
Homens ficaram para combater 
Todo o país ficou apavorado, 
E a população começou a sofrer. 
 
Choros e gritos de desespero 
Despedidas tristes e apressadas 
Soldados a lutar até à morte 
E famílias a serem separadas. 
 
Um ambiente que apenas Putin criou 
Um ambiente que nunca ninguém imaginou, 
Tantas vidas inocentes a desaparecer 
Tantas crianças proibidas de crescer. 
 
No fim os culpados não são os russos 
Eles não criaram esta situação 
Eles não pediram para nascer na Rússia 
Nem para iniciar uma invasão. 
 
Quem fugiu ainda não está em paz, 
Ainda está a batalhar pela sua vida, 
Entrando em países à procura de abrigo 
Pedindo ajuda, pedindo comida. 
 
No final, o que será desta gente? 
Separados da sua terra natal 
Obrigados a adaptar-se e aceitar 
Uma realidade completamente desigual.  
 
 
Leonor Ferreira, 8º B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Há umas semanas, tivemos a notícia do início de uma nova GUERRA. 

Assim que esta notícia surgiu, muita gente levou para a brincadeira, mas depois perceberam 

que de brincadeira, aquilo não tinha nada. 

Quando os russos invadiram a Ucrânia, toda a gente entrou em desespero: pessoas a fugir, 

algumas a entrar em terríveis depressões e outras, infelizmente, a perder a vida. 

O barulho horrível das sirenes, dos tiros e bombas fizeram com que as pessoas ficassem com 

medo e raiva. Quando as famílias tiveram a notícia de que mulheres e crianças podiam sair do país, 

mas os homens entre os 16 e os 60 anos tinham de ficar, para combater os russos, foi uma enorme 

tristeza.  

 Famílias a separarem-se! Enquanto uns partem, se separam e choram, outros ficam e tentam 

proteger-se em estacionamentos subterrâneos, estações de metro, ginásios, igrejas. As tropas russas 

nada respeitam e, por onde passam, destroem tudo com crueldade. 

  No dia 8 de março, o Diretor e a Associação de Estudantes da nossa escola reuniram todas 

as turmas no átrio principal, onde foi feito um minuto de silêncio pela aflição que a Ucrânia está a 

passar. Também sentimos o desespero do povo ucraniano ao ouvir o barulho das terríveis sirenes… 

  Este dia, foi um momento para percebermos o medo e sofrimento que os ucranianos estão a 

ter, enquanto os russos destroem o seu país. Já que não os conseguimos ajudar a combater, vamos 

ajudá-los com mantimentos e outros bens essenciais, dando a nossa solidariedade, força e coragem 

para enfrentarem os russos! 

 

                                                                                                                  Mafalda Alves, 6º B 

  



 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPANHA DE SOLIDARIEDADE PELA UCRÂNIA 

 

De 21 a 25 de março, a Associação de Estudantes da Escola Básica e Secundária de Airães convidou toda a comunidade escolar do Agrupamento a 

participar na recolha de bens (alimentos, produtos de higiene, roupas, medicamentos, etc.). Estes produtos serão posteriormente entregues a 

instituições como a Cruz Vermelha e a Casa Amiga, que os encaminharão para a Ucrânia.  

Deixar um pai partir 

 

Não há mundo lá fora. 

Pelo menos não o que costumava ser. 

Mas há famílias sem abrigo, 

Crianças com medo de crescer. 

 
Não há nada que resista 

A coisa assim tão fatal. 

Não há nada pior que saber 

Que o homem constrói o seu próprio mal. 

 
Levanta-se terra e poeira, 

Espalham-se vidros no chão, 

Destroem-se muros e paredes 

Que desabam na estrada, no alcatrão. 

 
E o fogo solta-se à rua, 

Leva tudo pela frente. 

Leva casas, árvores e carros, 

Leva vidas, leva gente. 

 
As mulheres, senhoras de casa, 

Sem saber onde por mão, 

Agarram os filhos assustados 

E limpam-lhe as lágrimas com precaução. 

 
Procuram refúgio, 

Um lugar onde descansar. 

De olhos cheios e mãos vagas, 

Procuram onde se resguardar. 

 
E os pais despedem-se dos filhos, 

Deixam a família escapar por entre os dedos, 

Fazem-se à guerra e desfazem-se dos seus. 

Levam armas para disfarçar os medos. 

E então, pobre menina 

Que assim, tão de repente, 

Deixa a sua casa, 

Deixa a sua gente. 

Leva o gato e leva o cão, 

Leva terror nos olhos, 

Um vazio no coração. 

Não pode ficar para trás, 

Tem de esquecer e seguir. 

E por muito que lhe custe a dor, 

Tem de deixar o pai partir. 

 

Laura Faria, 8º B 

 

Laura Faria, 8º B 

Leonor, 8º B 



Notícias | Atividades 2º Período

 Divulgando literatura 
 

Faça lá um poema em Felgueiras 
 
A Biblioteca Escolar de Airães juntou-se a esta 

iniciativa da Rede de Bibliotecas de Felgueiras 

com as criações dos nossos pequenos grandes 

poetas! Os poemas foram apresentados em telas, 

decoradas pelas professoras Clara Mendes e 

Beatriz Fernandes, a quem agradecemos a beleza 

das suas pinturas. As mesmas embelezaram o 

átrio da Biblioteca Municipal. O nosso 

agradecimento também à educadora Rosário 

Varejão e às professoras Isabel Futuro e Ana 

Isabel Ferreira, pelo apoio inestimável aos alunos. 

     

 

 

 

 

 

 
 
   
 
 
 

 
                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     (fotografias das telas)  
 
 

 

 

A Semana da Leitura da Biblioteca decorreu de 21 a 25 de março. Assim, 

iniciou-se a divulgação diária dos poemas realizados pelos alunos do Pré-

escolar e 1.º e 2.º anos do 1.º ciclo, no âmbito do projeto “Era uma vez”. 

Paralelamente, começou a divulgação dos vídeos feitos no âmbito das 

iniciativas “Leitura em Vai e Vem – Desafio aos Encarregados de Educação!”, 

para o Pré-escolar, e “Vou contar uma história!”, destinadas aos alunos do 

1.º ciclo. Além disso, tiveram lugar os “Desafios Digitais da Biblioteca”, 

realizados nas aulas de TIC, com a preciosa colaboração dos docentes 

Susana Silva e Orlando Queirós, que envolveram todos os alunos dos 2.º e 

3.º ciclo em atividades de treino de competências leitoras. 

 
Cristina Ribeiro 
prof.ª Bibliotecária 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 E viva a Cidadania!
Mais e melhor escola 

 

  
      

 

 
 

      Dia Internacional da Mulher 

     
 

Na noite de 18 de março, os nossos poetas declamaram os seus poemas ao vivo no auditório da Biblioteca Municipal, numa iniciativa da Rede de Bibliotecas 

de Felgueiras. Em nome da sala dos 4 e 5 anos do Jardim de Infância da Escola Básica de Cimo de Vila, Refontoura, a educadora Rosário Varejão leu o 

poema “O Amor É…”. Representando o 1.º ciclo, a Inês Carvalho, da turma AR3A da Escola Básica n.º 1 de Airães, leu o seu poema “Onde mora a Poesia?”. 

A aluna Francisca Fernandes, do 6.ºA, representou o 2.º ciclo lendo o seu poema “Ser cão”.  Em representação do 3.º ciclo, a aluna Carina Silva, do 8.º 

C, declamou o seu poema “Encontrei Sentimentos”. O nosso momento cultural ficou a cargo da equipa de Danças Urbanas, treinada pela professora 

Vanessa Fernandes e, neste certame, atuaram os bailarinos das turmas B e D do 9.º ano.  

                                                              



A primeira mulher 
 
Uma vez caiu uma semente na terra farta, 
Enterrou-se no fundo, 
Perdeu-se no mundo. 
Foi coberta pelas flores, pela hera 
E adormeceu durante o inverno 
À espera da primavera. 
Quando o sol quente surgiu 
A semente cedeu e abriu, 
Porém dela não nasceu uma única folha, 
Um único botão, 
Não cresceu nenhum caule, 
Nenhuma raiz que a prendesse ao chão. 
Nasceu uma imagem, 
Uma bela figura, 
Nasceu toda uma paisagem, 
Nasceu a divindade, a coragem, 
Nasceu a força, o poder, 
Nasceu a simplicidade, o saber, 
Nasceu a vitória, a beleza, 
Nasceu o maior bem da mãe natureza. 
Não era uma semente qualquer, 
Era a fonte eterna da vida. 
Foi aí que nasceu a primeira mulher.                       
 
Laura Faria, 8º B 

 
 

DESPORTO ESCOLAR  

     No dia 18 de fevereiro, deu-se início aos quadros competitivos de Desporto Escolar (DE) no nosso Agrupamento. A 

modalidade que arrancou foi o Boccia (na Divisão I3 Individual e em Equipa), depois o Futsal Masculino e o Ténis de 

Mesa. No Boccia, o AE de Airães ficou apurado para o apuramento para os Regionais, em Lordelo - Paredes. 

Relativamente ao Futsal feminino, as nossas atletas passaram à 2ª fase de apuramento. Os encontros competitivos 

de Badminton ainda decorrem. 

 

A 16 de março, realizou-se o Corta-Mato CLDE, em Lousada. O nosso Agrupamento foi representado por 14 atletas, 

apurados no Corta-Mato Escolar. Muitos parabéns a todos pelo espírito desportivo, resiliência e boa disposição, 

demonstrados durante o evento. A destacar que em Iniciados Masculino, num total de 105 atletas em prova, o 

nosso Henrique Teles conquistou um lugar no pódio, tendo ficado em 2º lugar. O jovem atleta do 

agrupamento vai participar no encontro nacional da modalidade em Valença. No escalão Juvenis Masculino, com 21 

escolas participantes, o AEA conquistou o 5° lugar por equipas.  

As classificações conquistadas foram mérito dos atletas, que deram tudo em prova! 

 

  No sábado, dia 26 de março, a equipa de Desporto Escolar - ARE - Danças Urbanas, participou no primeiro encontro 

da modalidade na Escola Básica de Lagares, em Felgueiras. A equipa, constituída por 21 atletas e 2 árbitros, 

apresentou a sua primeira rotina coreográfica que apenas será pontuada no próximo encontro, agendado para 30 

de abril. Este primeiro encontro consistiu na primeira apresentação das nove equipas em prova, ainda sem 

ajuizamento. Parabéns à nossa equipa e a todos os atletas! 

                 Vem treinar connosco para teres uma vida mais saudável, bem como o privilégio de representar o 
AEA e competir com colegas de outras escolas, no âmbito das modalidades do Desporto Escolar! 

 
 

AE Airães implementa projeto de mentoria vocacional 
 

Durante este período, o Projecto ContActo - Mentoria Vocacional, desenvolvido por um mentor pedagógico da ONG Teach For Portugal, esteve focado em 
várias sessões individuais e em pequenos grupos que associaram estudantes e ex-estudantes universitários com os nossos alunos finalistas do Ensino 
Secundário.  
 
O Projeto ContActo pretende promover um maior envolvimento comunitário e um incremento das expectativas futuras dos alunos. Trata-se de conversas 
individuais, ou em pequeno grupo, online e com um cariz voluntário. Os mentores voluntários universitários são identificados tendo em consideração aquilo 
que são preferências geográficas, universitárias e de área de estudos dos nossos alunos. Para garantir o sucesso deste programa, é dada realizada uma 
reunião prévia com cada um deles para que sejam informados e formados dos objetivos do projeto e do tipo de conversa que deverá ser desenvolvida, bem 
como todos os voluntários têm na sua posse um manual de orientação com questões de desenvolvimento pessoal e profissional que os mesmos devem 
colocar aos nossos estudantes durante as sessões.  
Entre todos os alunos aderentes ao projeto e inquiridos no final do processo, 100% deles assumiram que as sessões funcionaram como um importante 
instrumento de esclarecimento de dúvidas. Também 100% dos alunos afirmaram que ficaram extremamente satisfeitos com a organização, perfil dos 
mentores, utilidade da sessão e prestação de todos os agentes envolvidos, recomendando vivamente este projeto aos seus amigos.  
 
“O Projeto ContActo serviu-me de inspiração para o meu próprio futuro 
ainda por traçar, para esclarecer questões acerca da universidade, como 
por exemplo, a parte da logística desde a alimentação, passando pelas 
propinas e pelo alojamento; os planos curriculares e saídas profissionais e 
descobrir um pouco mais sobre uma das opções que tenho em mente, quer 
de curso, quer de instituição de Ensino Superior. Aproveito para ressalvar 
que projetos como este, devem continuar a existir para ajudar alunos como 
eu, que têm incertezas sobre o seu percurso académico e pela incrível 
experiência que podem vir a passar através da comunicação de 
experiências vividas.” - revela um aluno integrante do projeto. 



       E viva a Cidadania! 

       
 

  Dia de São Valentim - 14 de fevereiro 

 

  No Dia de São Valentim, @s noss@s alun@s quiseram mostrar quanto o carinho por amigos, família e animais de estimação é importante 

para a sua felicidade. No âmbito da "Atividade PRESSE - Espalha o Amor", toda a comunidade educativa foi desafiada a espalhar o amor, numa 

iniciativa que privilegiou as demonstrações de atos de amor, num sentido amplo, com várias dimensões. Para espalhar o amor, escreveram 

mensagens dirigidas a amigos(as), professores(as), família, às pessoas que mais lhes fazem bater o coração. 

As mensagens foram colocadas numa caixa disponibilizada na Biblioteca para o efeito, no entanto, também foram realizados e divulgados 

muitos outros trabalhos, desde danças, vídeos, textos em prosa e em verso, flyers, fotografias e decorações, realizados no âmbito das várias 

disciplinas.  

 

 A Associação de Estudantes da nossa EBS também organizou várias atividades para os seus colegas e tirou simpáticas fotografias, que depois 

foram partilhadas na página do Facebook do Agrupamento. 

Ninguém quis deixar passar este dia sem partilhar o seu trabalho feito com carinho, distribuindo Amizade e Amor, pela Escola! 

 
 

 

Reportagem desenvolvida no âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento  
 
Airães. Terra do Românico, das gentes e do rancho. Terras férteis dos agricultores e também dos amadores que a lavram e cultivam, para dela comer.      

A subida dos preços dos produtos petrolíferos poderá levar os agricultores a reduzir ou abandonar a produção agrícola. Este agravamento, com a subida brutal do preço 

dos combustíveis, da eletricidade e também dos fertilizantes e da alimentação animal, tem efeitos diretos na competitividade do setor e impactos desastrosos no 

rendimento dos agricultores, que já antes eram cerca de metade do rendimento dos demais cidadãos.  

A inflação já esperada no início do ano 2022, a somar aos resultados socioeconómicos derivados dos conflitos incitados pela Rússia, contribuem de forma maximizada 

para a subida dos combustíveis fósseis. Assim, e como a economia funciona de forma conectada, a subida dos combustíveis não prejudica apenas o dia a dia dos 

agricultores, mas de todos nós, pois a subida dos preços relacionados com o setor agrícola, resulta num aumento dos preços dos produtos nos mercados e, 

consequentemente, no aumento dos orçamentos familiares. 

É, portanto, necessário que se promovam medidas de regulação do mercado que proíbam, por exemplo, que se pague aos agricultores pelos seus produtos abaixo do 

custo de produção, que se controle a especulação com o preço dos alimentos e dos fatores de produção. 

Para além do impacto direto desses aumentos, também a fatura dos agricultores ameaça entrar em breve pela casa dos consumidores, como já abordado anteriormente. 

“A subida dos preços, para já, ainda não me afetou nada porque estou a manter os preços para esta campanha, mantenho a mesma coisa com respeito aos meus clientes 

e para a próxima campanha vamos ver como as coisas vão evoluir e se as coisas continuarem a aumentar muito, terei de aumentar os preços também.” - conta-nos um 

agricultor de Airães que, entre a incerteza do futuro, guarda para si os prejuízos em nome de um bem comunitário, mas, quiçá, insuportável para si próprio. No entanto, 

um segundo entrevistado afirma que terá de subir os preços dos seus produtos, caso contrário, correrá o risco de falência. 

 

 
Ana Fernandes, nº1; Cláudia Faria, nº2; Francisca Fernandes, nº4; Sara Magalhães, nº14 | 6º A 



Projeto Ciência Sala de Aula 
  
O Projeto CSA – Ciência na Sala de Aula, ao longo deste período continuou a ter um papel muito importante na promoção 
da intelectualidade científica, no desenvolvimento cognitivo e no pensamento crítico e autónomo. 
As turmas do 9º ano, na disciplina de Físico-Química, desenvolveram trabalhos que incidiram em temáticas diferentes, 
tendo por objetivo a sua participação na Semana Cultural que irá ocorrer no final de abril no nosso Agrupamento. Os 
temas foram: 
 
 
 
 

Na Turma A  

 
O Plástico - “Até 2050 os oceanos poderão conter, por peso, mais 
plástico do que peixe.” 
 
Por Beatriz Teixeira; Beatriz Araújo; Letícia Pinto; Matilde Santos | 
9ºA 
O impacto dos plásticos 
O plástico quando não descartado de forma certa vai parar nas 
ruas, bueiros, rios, lixões, aterros sanitários, florestas e oceanos. 
À medida que se decompõem no meio ambiente, os plásticos 

libertam gases de efeito estufa, contribuindo dessa maneira para 
as alterações climáticas e o aquecimento do planeta. 
 
Como reduzir o consumo de plástico no dia a dia: 
Utilizar sacos reutilizáveis; 
Evitar comprar alimentos embrulhados com plástico;  
Ter garrafas de água de metal para evitar comprar as de plástico; 
Utilizar sacos feitos de papel ou pano; 
Utilizar potes de vidro em casa para guardar ou utilizar algo; 
Investir no uso de palhinhas de metal; 
Tenha os seus próprios talheres de metal; 
Use sabonete em vez de gel de banho.

 
 
 

Na Turma B 
Reflexão - Joana Cardoso | 9º B 
 

O Plástico é um ótimo recurso, mas não é bom,  
se o deitarmos para o chão. 
O Planeta precisa que cuidem do Ambiente e da Natureza. 
Para que nunca perca a sua mais pura beleza.  
As pessoas não percebem que fazem mal, às plantas e animais… 
E se continuarem a deitar o lixo para os oceanos, será tarde demais.  
Temos de aprender a reciclar,  
A não desperdiçar, 
Não poluir,  
Proteger, 
Cuidar. 
Se queremos que o mundo seja um lugar melhor, nós devemos ser melhores! 
 
  
 
A segurança rodoviária refere-se a métodos e medidas para reduzir o risco 
de acidentes na rede rodoviária de determinado país ou região, diminuindo 
assim o número de pessoas feridas ou mortas. 
As melhores práticas de segurança rodoviária têm seu foco na prevenção de 
acidentes. 
No caso dos peões, recomenda-se que usem sempre que possível as 
passadeiras e que atravessem unicamente quando o semáforo está verde para 
eles, entre outros conselhos que contribuem para aumentar a segurança. Em 
Portugal, a Autoridade Nacional Segurança Rodoviária é a instituição que 
planeia e coordena no território português toda a política estatal em matéria 
de segurança rodoviária e sua regulamentação. 
Por Ângelo Santos; Marco Mendes; Pedro Silva; Paulo Sousa | 9ºB 
 
 

Na Turma C 
Gamificação em sala de Aula 
A Gamificação foi a potencialidade encontrada para os alunos da Turma C, se 
envolverem no processo ensino-aprendizagem e trabalharem nas aplicações: 
kahoot; quizizz, Classtime e produzirem jogos a partir dos conteúdos 
programáticos. Sem dúvida que despertou interesse, aumentou a participação, 
desenvolveu criatividade e autonomia, promoveu o diálogo para a resolução 
de situações-problema.  
Por Francisco Lopes; Hugo Teixeira; Rafael Coelho | 9ºC 
 
 
 

Na Turma D 
Prémios Nobel da Física e da Química de todos os tempos 
O Prémio Nobel é um conjunto de seis prémios internacionais anuais, 
concedidos em várias categorias por instituições suecas e norueguesas, para 
reconhecer pessoas ou instituições que realizaram pesquisas, descobertas ou 
contribuições notáveis para a humanidade, no ano imediatamente anterior, ou 
no decurso das suas atividades. É amplamente considerado como o mais 
prestigiado prémio. O último desejo do cientista sueco Alfred Nobel 
estabeleceu os prémios em 1895. Os prémios em Química, Literatura, Paz, 
Física e Fisiologia ou Medicina foram concedidos pela primeira vez em 1901.  
Os alunos irão homenagear os laureados na área da Física e Química e 
contribuíram para o conhecimento científico que hoje fazem parte do currículo. 
Por Tatiana Carvalho | 9ºD 

 



Clube Viagens na Nossa Terra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muito do que somos, é o resultado do que vivemos e 

experienciamos.  

Ao longo deste período, foram várias as ofertas de 

experiências proporcionadas nas diversas atividades deste 

clube. Entre elas, o PR3CNF - Vale do Aveloso/Cinfães e 

várias etapas da Grande Rota 50 da Peneda-Gerês. 

Proporcionaram-se visitas guiadas a aldeias e 

monumentos e admiraram-se as belíssimas paisagens 

circundantes. Até já fomos notícia na imprensa de 

concelhos que visitámos! 

 

 
 

Na atividade do dia 03 de abril, fomos agraciados com 

queda de neve, no final de mais uma caminhada. Foi um 

dia de quatro estações, de muito convívio e de comunhão 

com a natureza, o reflexo da pluralidade de descobertas, 

experiências e aprendizagens que o nosso Clube 

proporciona.  

 

 
 

Para quem nos conhece apenas como um clube que 

organiza caminhadas, partilhamos outros eventos 

organizados na escola e que demonstram que vamos muito 

além das atividades físicas. Na verdade, além de 

caminhadas, organizamos eventos gastronómicos, 

workshops, palestras motivacionais sobre 

empreendedorismo para os nossos alunos e atividades que 

visam o staff da nossa escola e da nossa comunidade, 

como é o caso, não só das caminhadas, como da 

peregrinação a Santiago de Compostela, pelo Caminho de 

Torres, a realizar entre 14 e 16 de abril. 

 

Não percam a oportunidade de participar! 

 

 

Clube de Ciência Viva 

No âmbito do Clube de Ciência Viva de Airães, do Projeto de Promoção e 

Educação para a Saúde, da parceria desenvolvida com a Escola de Ciências 

da Universidade do Minho e de acordo com o Plano Anual de Atividades do 

Agrupamento de Escolas de Airães, realizou-se com sucesso, no dia 17 de 

março/2022, um Rastreio Visual e Palestra intitulada “Olhos para que vos 

quero: a Evolução do Sistema Visual”, dinamizado pelos Professores do 

Departamento de Física da Universidade do Minho e alunos do 3.º ano da 

Licenciatura em Optometria e Ciências da Visão, para turmas dos 8.º e 10.º 

anos, do Ensino Básico, Secundário e Profissional, acrescentando 

aprendizagens/experiências aos alunos, para além da monitorização da sua 

saúde visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O nosso projeto “A Arte da Ciência” foi Aprovado com Distinção pela 

Rede Nacional de Clubes Ciência Viva na Escola, com um plano de 

intervenção e desenvolvimento de atividades até agosto de 2025, 

reforçando o investimento nas Ciências e na Qualidade das 

Aprendizagens dos nossos Alunos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decorrente do Projeto Educativo do AE de Airães, o Clube Ciência Viva 

tem como propósito ser um espaço aberto de contacto com a Ciência, a 

Tecnologia, Ambiente e Artes e visa dar um contributo relevante na 

educação e no acesso generalizado dos alunos a práticas científicas, 

promovendo as metodologias científicas e o ensino experimental das 

ciências, incrementando o trabalho prático e experimental, a 

interdisciplinaridade e o trabalho colaborativo, contextualizando o 

conhecimento. 

 

 

 

 



Projeto DAC - 9º B “A Felicidade bate à porta” 
 

“A Felicidade bate à porta”, o Projeto DAC dinamizado no seio da turma do 9.ºB, do 

Agrupamento de Escolas de Airães, volta a surpreender com uma mensagem que envolveu 

docentes, alunos e encarregados de educação. Esta mensagem tem por objetivo fazer 

acreditar na palavra Esperança e Felicidade e irá chegar a várias instituições e lares. 

 

 

“A Felicidade  

 

 

PLANO NACIONAL DE CINEMA 
 

 

O Plano Nacional de Cinema (PNC), no qual a nossa escola está inscrita, surgiu após a criação do Plano Nacional de Leitura, orientado para o desenvolvimento de 

competências de literacia e leitura. Criado em 2013, o PNC tem vindo a aumentar o número de alunos e professores envolvidos no projeto. Os conteúdos são 

direcionados para todos os níveis de ensino e incluem obras que vão desde o cinema mudo à atualidade, sem esquecer os primeiros passos da animação portuguesa, 

documentários, adaptações de obras literárias e materiais pedagógicos sobre os grandes marcos da História de Portugal. O acesso a estes materiais é restrito às 

escolas inscritas, como é o caso da nossa. 

No âmbito deste projeto, ao longo deste ano letivo, têm sido feitas várias sessões de cinema no âmbito de disciplinas como EV, Geografia, História e Cidadania, 

apresentando-se desde cinema de animação, até longas-metragens, envolvendo todos os níveis de ensino e privilegiando-se temas criteriosamente escolhidos pelos 

professores envolvidos no projeto, João Fernandes e Natalina Leite, com a colaboração dos professores das várias disciplinas. 

 

 

Sabias que a 22 de março se comemora  

o Dia Mundial da Água? 
 

 

Porque a água é um tema emergente e prioritário no âmbito  
da educação ambiental e porque sabemos que os agentes  
educativos, em especial, as crianças e jovens, desempenham 
um papel crucial na mudança de comportamentos. 

 

 

 

                                            
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Sabias que? 

 

Rir faz bem? Porquê?  

Entre outros benefícios: 

 

 Ajuda a aprender. RIR é benéfico ao nível cognitivo, visto 

permitir uma maior irrigação e oxigenação do cérebro, 

melhorando a memória, a atenção e a aprendizagem. 

  



 

  

Professores e Alunos Lituanos Visitam Airães 

 
No âmbito do nosso projeto Erasmus+ “Act small, make a difference”, recebemos na nossa escola a delegação lituana composta por 

duas professoras e seis alunos, no dia 28 de março. Foi um dia cheio de visitas e de atividades para a nossa equipa Erasmus anfitriã e 

para os nossos convidados! 

Comitiva de Autarcas Visita a Nossa Escola! 

 
A convite das Academias do Conhecimento da Fundação Calouste Gulbenkian e da Teach For Portugal recebemos, no dia 29 de março, 

uma comitiva de autarcas israelitas. A Teach For Portugal foi o exemplo a conhecer na Escola Básica e Secundária de Airães. O grupo 

visitou igualmente o Agrupamento de Escolas de Caíde de Rei. Em ambos os Agrupamentos, esta comitiva pôde conversar com Diretores, 

professores, mentores e alunos. A CIM do Tâmega e Sousa, com o Município de Lousada, apresentou a sua estratégia para a educação, 

da qual a Teach For Portugal faz parte com um Mentor em cada município. 

 

Esta iniciativa teve como principais objetivos a análise dos resultados e das boas práticas educativas, designadamente daquelas que se 

encontram diretamente relacionadas com o trabalho desenvolvido nas turmas do 2º ciclo pelo mentor pedagógico Miguel Leão.  



 
      “Como aviões de papel” 

 
 

                              

“Andamos para aqui e nem sequer 
sabemos o que nos conduz, o que nos 
domina. Não sabemos o que nos aguarda. 
Não sabemos para onde estamos a ir, 
quando chegaremos, se chegaremos. 
Como aviões de papel.” 
 
 
Aviões de Papel | Paulo Kellerman 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: Teresa Afonso 
 
 

O Teatro veio à escola! 
 
 

Nos dias 24 de fevereiro e 30 de março, os alunos do 

ensino secundário assistiram, com muito prazer e 
entusiasmo, à representação das peças “M. de Maias” e 
“P. de Pessoa”, encenadas pela companhia “Crónica 
Pitoresca”. 
Sediada em Vila Nova de Gaia, esta companhia brindou-
nos com uma viagem através de Ofélia até ao Fernando 
Pessoa, passando pelos heterónimos Alberto Caeiro, 
Álvaro de Campos e Ricardo Reis, não deixando a 
Mensagem esquecida. Foi impressionante assistir à 
declamação de toda a «Ode Triunfal» de Álvaro de 
Campos. 
 
Na abordagem do romance de Eça de Queirós «Os 
Maias», foi-nos dada a oportunidade de relembrar a obra, 
em estreita interação com o dueto de atores, que 
desempenharam excecionalmente os seus papéis, 
adequando a linguagem e o vocabulário à nossa realidade. 
No meu ponto de vista, a ida ao Teatro não só nos 
proporcionou um bom momento como também permitiu a 
retoma de conteúdos de uma forma mais interativa e 
divertida. 
Espero que esta iniciativa se volte a repetir :) 
 
 
Margarida Pinho, 12º B 

 
 
 
 
 
 
 
Para que não falte energia aos nossos alunos 

no início do 3º período, ajude-os a preparar 

este colorido batido cheio de fruta. Um 

smoothie rico em nutrientes à base de 

banana, abacaxi, frutos vermelhos e 

espinafres, o segredo da força do Popeye.  

 
 
 

Ingredientes 

Para a camada verde 

50 g espinafres, ½ banana, de preferência 

congelada, ½ iogurte natural 

   

Para a camada rosa 

(50 g) mix de frutos vermelhos, ½ banana de 

preferência congelada, ½ iogurte natural  
 
 
 
 
 
 

 
 

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 uma 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 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Preparação 
 
Passo 1 

Deite todos os ingredientes da camada verde 
para um liquidificador e bata bem. 
Passo 2 

Divida por dois copos. 
Passo 3 

Passe o liquidificador por água e coloque nele 
todos os ingredientes da camada rosa.  
Bata bem. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      PÃO DE LÓ  

     de Margaride 
 

As variações à volta desta extraordinária 

iguaria portuguesa são muitas, sendo esta 
a de Felgueiras.  

Ideal para épocas festivas, não sendo tão 
calórico quanto se possa pensar, 
principalmente quando comparado com 
outros bolos, o Pão de Ló de Margaride faz 
as delícias de todos. 

Aprenda a fazer Pão de Ló de Margaride 
de forma simples, fácil e tradicional. 
Experimente-o e delicie-se! 

Receita: 
 

INGREDIENTES 

• 12 gemas 

• 3 ovos inteiros 

• 225 g de açúcar 

• 100 g de farinha  

PREPARAÇÃO 

Pré-aqueça o forno nos 200º C. 

Numa tigela adequada, coloque as gemas, 

os 3 ovos inteiros e o açúcar, que devem 

ser muito bem batidos, durante cerca de 

15 a 20 minutos, até obter um creme 

esbranquiçado e completamente 

homogéneo. 

Acrescente a farinha (deve ser bem fina e 

peneirada) e envolva delicadamente, até 

ter todo o conteúdo devidamente 

misturado. 

• Forre com papel almaço, uma forma de 

barro e despeje a massa na forma. Tape 

com a tampa e leve ao forno durante 60 

minutos. 

• Retire do forno, destape e desenforme 

quando arrefecer. 

 

DICAS 

▪ Idealmente utilize forma de barro, 

mas se não tiver, pode optar por 

uma forma de alumínio. 

▪ O papel a utilizar deve ser almaço, 

mas pode usar papel vegetal. 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este pão de ló é provavelmente o mais 

famoso de Portugal, sendo ideal para 

épocas festivas, com destaque para a 

Páscoa.  

É tradição cortá-lo à mão!  

 

 

 

 

 

 

DADOS NUTRICIONAIS 

 
Fatia 100g  

 

Calorias: 265kcal 

Hidratos de Carbono: 39g 

Proteínas: 8g 

Gordura: 9g 

Gordura Saturada: 3g 

Gordura Polinsaturada: 2g 

Gordura Monoinsaturada: 4g 

Gordura Trans: 1g 

Colesterol: 354mg 

Sódio: 37mg 

Potássio: 66mg 

Fibras: 1g 

Açúcar: 28g 

Vitamina A: 478IU 

Cálcio: 46mg 

Ferro: 2mg 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
FESTIVAL DO PÃO DE LÓ 

 

De 8 a 10 de abril, na Praça Dr. Machado 

de Matos.  

O Festival do Pão de Ló, Mostra Internacional de 

Doces Tradicionais, é um evento de referência do 

concelho de Felgueiras e que se realiza há mais de 

uma década. 

O anfitrião do certame, o Pão de Ló de Margaride 

reina como sempre. A grande novidade deste ano, 

as 10 diferentes receitas de Pão de Ló nacional que 

se farão representar de Norte a Sul do país, incluindo 

das regiões autónomas. Para além do anfitrião, o 

nosso nobre e tradicional doce de Páscoa, 

teremos doçaria de mais 8 países representados. 

Ao todo, estarão presentes nesta edição do Festival 

de Pão de Ló, 40 expositores provenientes de Norte 

a Sul do País e Ilhas e de vários pontos do mundo, a 

saber: Angola, Argentina, Brasil, India, França, Polónia 

e Venezuela. 

O certame que decorre na Praça Dr. Machado de 

Matos abre ao público no sábado, dia 9 de abril, às 

10h00. A abertura oficial do evento, acontecerá pelas 

15:00 de sábado, com uma recriação histórica que 

contará com a participação de todos os ranchos 

folclóricos do concelho, alusiva às comemorações do 

centenário do Teatro Fonseca Moreira. A 

população receberá calorosamente o grande 

benemérito do concelho de Felgueiras, António José 

da Fonseca Moreira, que à sua morte deixou um 

enorme legado patrimonial e sociocultural à sua terra 

natal. 

                                                Fonte: CMF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Miguel Leão 
Casa do Pão de Ló de Margaride 

 

 

 

 

 

 



 
Casa do Pão-de-Ló 
Fotos: Miguel Leão 

 

Um pouco de História 
--- Natalina Leite 

 

  

Na praça da República, mesmo no centro da cidade de Felgueiras, no nº 304, fica 
situada uma das mais antigas empresas de doçaria tradicional em Portugal, 
a fábrica mais antiga do pão de ló de Margaride. Numa casa revestida a azulejos verdes, 
com grandes varandas de ferro, continua-se a fabricar de forma artesanal, um doce de 
apenas 3 ingredientes (ovos, açúcar e farinha), com a mesma receita, há 300 anos. 
O pão de ló começou a ser feito na freguesia de Margaride (daí ter esse nome), mas 
não se sabe quando começou exatamente o seu fabrico, ou pela mão de quem. Em 
1730, uma mulher de nome Clara Maria, registou a receita, tornando-a no 10º registo 
de marca mais antigo do nosso país.  
Existem mais fábricas de Pão de Ló em Felgueiras, no entanto, esta Fábrica de Pão de 
Ló de Margaride é a mais antiga, tendo passado por dois outros espaços até, em 1900, 
se ter estabelecido na casa onde permanece até hoje e onde ainda funciona em pleno 
a produção, tanto de pão de ló, como de cavacas, outra iguaria aqui fabricada, com a 
mesma massa. 
Em 1888, a Fábrica do Pão de Ló de Margaride, então governada por Leonor Rosa da 
Silva, foi elevada a fornecedora da Real e Ducal Casa de Bragança. Os dois brasões 
colocados atrás do balcão de venda e o carimbo de autenticação, colocado no papel de 
embalagem dos produtos, ainda hoje usados, fazem prova disso.        
Com mais de um século de uso, os fornos continuam a brilhar com a sua alta chaminé. 
Duas placas brilham mais intensamente: uma marca a fundação da empresa (1730) e 
outra a implantação da fábrica neste edifício (1900). A fábrica por si só é um verdadeiro 
museu e merece uma visita, mas é mesmo lá que se fabrica o nosso prestigiado doce. 
Logo na entrada, através da escadaria de acesso, os nossos olhos ficam maravilhados 
e o coração dispara. O impacto visual e o efeito surpresa maravilham os visitantes e 
clientes. O olhar perde-se entre tantos objetos antigos para observar e o cheiro dá 
vontade de degustar os doces ali produzidos. Depois da receção, onde se encontra o 
balcão de venda e atendimento, onde se pesam e embalam as iguarias, há outra sala, 
onde se produzem os doces. As masseiras continuam a bater a massa da mesma receita 
de há 300 anos, que depois é colocada nas formas de barro forradas a papel almaço e 
os fornos continuam a cozer pão de ló, à mesma temperatura de sempre (280º C), sem 
nunca se abrir a porta, num processo de produção em que são necessárias quase 3 
horas. 
A Fábrica do Pão de Ló de Margaride é um daqueles lugares que nos cativam e onde 
sabe bem estar, deixando a imaginação levar-nos emocionados por séculos de doces 
histórias. Visitem-na, faz parte do nosso património e da nossa História! 
 

Para saber mais: 
https://www.youtube.com/watch?v=pST-OHOkEi8 
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