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Sumário
Desde o Dia da Mulher, ao Dia do Pai, passando pelo Dia da Água e pelo Dia do Sono, o mês de março ficou especialmente 
marcado pelas manifestações de agradecimento públicas por aqueles que nos são mais importantes e por aquilo que nos 
é mais especial. Como não poderia deixar de ser e porque não ficamos indiferentes aos conflitos armados em território 
ucraniano, também o nosso Agrupamento sinalizou a solidariedade para com todas as comunidades ucranianas - foi o Dia 
da Luz. 
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Academia Digital para Pais
Informamos a Comunidade Educativa do AE Airães 
que se desenvolveu uma ação de formação sobre 
Competências Digitais, sendo uma iniciativa da 
E-REDES em parceria com a Direcção-Geral da 
Educação, na qual participaram Pais e Encarregados 
de Educação do nosso Agrupamento, durante o 
mês de fevereiro de 2022. Esta ação foi dinamizada 
pelos Professores Orlando Queirós e Susana Silva 
e com apoio do Aluno Jorge Ribeiro, do 10.ºano – 
1.ºCPE.
Pretende-se dotar as famílias de competências 
digitais básicas que facilitem o acompanhamento 
escolar dos filhos e ainda lhes facultem ferramentas 
de integração, essenciais na sociedade atual. Estas 
ações são desenvolvidas em todo o território e o 
programa ganha uma nova valência associada 
à utilização segura da Internet, das redes e dos 
computadores.

Numa fase de acentuada transição digital da 
sociedade, em que as escolas se encontram 
envolvidas em processos de modernização 
tecnológica, torna-se fundamental que os pais e 
encarregados de educação consigam acompanhar 
os seus filhos numa utilização segura das 
tecnologias digitais, das redes e da Internet. Desta 
forma, pretende-se que as famílias desenvolvam 
atitudes críticas, refletidas e responsáveis no uso 
de tecnologias, ambientes e serviços digitais, que 
desenvolvam competências de pesquisa e de 
análise de informação disponível na Internet e que 
melhorem as capacidades de comunicar de forma 
adequada, aquando da utilização de meios e de 
recursos digitais.
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Projeto “A Arte da Ciência” do AE Airães Aprovado com 
Distinção pela Rede de Clubes Ciência Viva na Escola

Informamos a Comunidade Educativa do AE Airães 
que 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 em situações que 
se aproximem dos problemas reais que caracterizam a 
ciência e a tecnologia atual. 

Perspetiva-se uma maior aposta em metodologias 
que reforcem a organização de atividades e tarefas 
de caráter prático e experimental como o “Laboratório 
Aberto”, visitas de estudo e saídas de campo, bem como 
a integração de projetos inovadores desenvolvidos no 
AE de Airães e na Comunidade, que ajudem os alunos 
a explorar novas possibilidades e cenários, dando‐
lhes uma perspetiva mais prática e contextualizada dos 
conteúdos. 

As parcerias com Instituições Científicas desenvolvem 
a cultura científica e tecnológica, designadamente 
ao nível da educação, fomentando a motivação para 
a aprendizagem científica que decorre no contacto 
precoce com conhecimento científico, seus agentes 
e processos. É fundamental que os investigadores se 
desloquem à Escola para interagir com alunos e falem 
sobre a investigação que desenvolvem, compartilhando 
a sua paixão pela ciência e inspirando a próxima 
geração de cientistas.



O dia 6 de março foi dia de caminhada 
do Clube Viagens na Nossa Terra. Desta 
feita, foi o PR3CNF - Vale de Aveloso que 
foi calcorreado pelos nossos caminheiros. 
O dia foi de sol e de convívio saudável 
pelas encostas do concelho de Cinfães. 
Em caminho ficou, igualmente, uma 
visita à ponte de Esmoriz, ao Mosteiro 
de Ancede e à sua belíssima Capela do 
Senhor do Bom Despacho, assim como 
ao Centro Interpretativo do Bestança, 
que tem a reputação merecida de ser o 
rio menos poluído da Europa.

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 enriqueceram 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.

Clube Viagens na Nossa Terra

“Faça lá um poema” em Felgueiras
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Dia da Luz a Azul e Amarelo
No dia 8 de Março, celebramos o 
Dia da Luz. Um toque sonoro, via 
colunas da rádio escola, foi o mote 
para todos os alunos saírem das 
salas em direção ao átrio central. 
Os professores orientaram para a 
atividade que teve como objetivo 
a sensibilização da comunidade 
educativa para a guerra na Ucrânia.

Pudemos assistir ao momento 
simbólico, tanto na parte superior 
como na inferior, onde o  silêncio 
e recato imperaram. Os números 
revelam, à altura, que já haviam sido 
destruídas mais de 200 escolas, 40 
hospitais e que mais de 1 milhão e 200 
mil ucranianos tinham abandonado 
o país. A iniciativa da EBS de 
Airães procurou ser, em primeiro 
lugar, de alerta cívico e pedagógico 
na construção de um mundo 
melhor, perante a atual e crescente 
deterioração da paz instituída.
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Rastreio Visual/Palestra realizado na EBS de Airães 
Dinamizado pela Escola de Ciências da UMinho

Informa-se a Comunidade Educativa que, 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, se realizou, 
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 UMinho e 
Alunos do 3.º ano da Licenciatura em Optometria e Ciências da Visão, para turmas dos 8.º e 10.º anos dos 
Ensinos Básicos, Secundário e Profissional, acrescentando aprendizagens/experiências aos alunos, para 
além da monitorização da sua saúde visual.
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Dia do Pai

Dia da Mulher

No dia 19 de Março, assinalou-se, uma vez mais, o Dia do Pai. Um pouco por todo o nosso Agrupamento, os 
nossos alunos, docentes, educadores e assistentes operacionais festejaram este dia. Fique com alguns registos 
desses momentos: 

Reservadas e esbeltas como rosas
Fechadas com medo de se abrir
Usando os seus espinhos para ninguém se aproximar
E abrindo na primavera quando o sol começa a surgir.

Livres e elegantes como cravos
Com um aroma delicado e perfumador
Com um grande significado histórico
E um passado repleto de sangue e dor.

Puras e amáveis como lírios
Que representam o amor eterno e o verão
Que possuem vários formatos e cores
Que significam fartura e pureza no coração. 

Tão lindas e únicas como flores
Tão perfeitas que não dá para escolher, 
Cada uma com os seus valores
Essa é a harmoniosa e encantadora mulher. 

Leonor Ferreira



Corta-Mato CLDE
No passado dia 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 demonstrada durante o 
evento. As classificações conquistadas 
foram mérito destes atletas que deram 
tudo em prova. De destacar o 2º lugar 
obtido por Henrique Teles, na categoria 
Iniciados Masculinos. 

Mais uma vez, o grupo de Educação Física e a Associação de Estudantes, no âmbito do DE+, fizeram “mexer” 
a Escola de Airães.

No dia 10 de março, o intervalo da manhã foi dedicado ao Treino Funcional. Os alunos da turma A, do 11.° ano, 
exemplificaram, para os restantes colegas da Escola, alguns exercícios promotores de um estilo de vida ativo 
e saudável.

Treino Funcional pela manhã
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Foi um “Bom Natal” para todos nós!
Sarau de Poesia

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.

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

iniciou-se a divulgação diária dos poemas criados 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!”, destinada 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 
ciclos em atividades de treino de competências leitoras.
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Lituânia na nossa 
escola!

Israel na nossa 
escola!

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!

A convite das Academias da Fundação 
Calouste Gulbenkian e da Teach For 
Portugal recebemos, no dia 29 de março, 
uma comitiva de autarcas israelitas. Esta 
visita teve como principais objetivos 
a análise dos resultados e das boas 
práticas educativas, designadamente  
daquelas que se encontram diretamente 
relacionadas com o trabalho desenvolvido 
pela ONG Teach For Portugal no nosso 
Agrupamento. 
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