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Sumário
Neste mês de abril, cumprimos o nosso 20º aniversário. Deixa-nos cheios de orgulho poder partilhar com toda a comunidade 
educativa este marco tão importante da nossa história, feita por cada um dos nossos alunos, docentes, assistentes 
operacionais, técnicos superiores, administrativos e encarregados de educação. Estamos alinhados e comprometidos com 
o desenvolvimento a longo prazo do nosso Agrupamento, no que diz respeito às suas práticas pedagógicas, bem como 
com o impacto social que o nosso estabelecimento pode ter na nossa comunidade. Para o celebrarmos, realizamos a nossa 
Semana Cultural, onde foram integradas várias atividades lúdicas e formativas, bem como cerimónias de reconhecimento de 
todos aqueles que fazem a nossa escola. Mais uma vez, não deixamos de relembrar e festejar a liberdade que nos trouxe o 
dia da Revolução de 25 de Abril de 1974. 
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Clube Viagens na Nossa Terra
Realizou-se, no dia 3 de abril, mais uma etapa 
da Grande Rota 50 da Peneda-Gerês. O Clube 
Viagens na Nossa Terra levou um grupo de 
caminheiros a fazer a etapa 18 que liga Pitões da 
Júnias a Outeiro. Em Pitões, fomos amavelmente 
recebidos pela Presidente da Junta de Freguesia 
que nos apresentou a aldeia e nos levou numa visita 
guiada ao Ecomuseu, ao Forno do Povo, ao Moínho 
Comunitário, e à aldeia. Depois do almoço, fomos 
agraciados com uma visita ao belíssimo Mosteiro 
de Pitões das Júnias. Já a caminho de Outeiro, 
pudemos admirar a cascata cantante e as belíssimas 
paisagens circundantes. Um pouco antes de chegar 
a Outeiro, caiu um manto branco sobre a paisagem 
e como crianças foi grande o júbilo por nos vermos 
rodeados de uma cortina de flocos de neve. Foi 
um dia de quatro estações, de muito convívio e de 
comunhão com a natureza.

No âmbito do Clube Viagens na nossa Terra, 
recebemos, no dia 7 de abril, a visita do Chefe Tony 
Martins, Chefe Cozinheiro do Ano 2020, que nos veio 
preparar sopa de peixes do rio ao mar, bochecha 
de porco, puré de batata doce e tronchuda com 
enchidos e vinagre de tinto e uma sobremesa à base 
de  chocolate, avelã e caramelo salgado. Estava 
tudo muito delicioso! Obrigado, chefe, pela simpatia 
e pela comida saborosa com que nos presenteou.

Chegaram ao fim, no dia 16 de abril, os três 
dias de caminhada em direção de Santiago de 
Compostela (Caminho de Torres) organizados 
pelo Clube Viagens na Nossa Terra. Com início 
em Felgueiras, rumamos a Pombeiro e depois a 
Guimarães, onde pernoitamos, e ainda pudemos 
participar em aulas de Pilates e de Língua Gestual 
Portuguesa. Assistimos, ainda, a um dos concertos 
do Festival Internacional de música religiosa na 
belíssima igreja de São Francisco. Terminamos a 
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Clube Viagens na Nossa Terra
noite participando na Procissão das Endoenças. No 
segundo dia, rumamos a Braga. Depois de uma visita 
a alguns marcos históricos da cidade, fomos espreitar 
a Procissão do Enterro do Senhor, antes de recolher 
à acolhedora Pousada da Juventude bracarense. Por 
fim, caminhamos em direção a Ponte de Lima, tendo 
dada por terminada a nossa jornada junto à Igreja de 
Anais, Vila Verde. Para o ano, há mais!

O dia 1 de maio foi dia de caminhada. Desta feita, 
o Clube Viagens na Nossa Terra levou um grupo de 
caminheiros a fazer o PR5SMP - Trilho da Senhora 
da Serra. Foi uma jornada dura, fisicamente, mas 
recompensadora pois, entre gargalhadas e muito boa 
disposição, chegamos ao topo da montanha com 1416 
m de altitude! No regresso, como diz o povo, “a descer 
todos os santos ajudam”. Depois do almoço, fomos 
muito bem recebidos pelo senhor César, oleiro em 

Gondar, que nos explicou o segredo da sua arte, assim 
como pela curadora do Museu Rural do Marão que nos 
fez viajar ao passado, não muito longínquo, daquela 
região. Finalmente, paramos na Igreja Românica de 
Lufrei, onde pudemos ouvir a interpretação por parte 
de um dos nossos historiadores residentes, o Miguel 
Sousa. Foi um dia passado em excelente companhia, 
que deu para aprender, conviver, praticar exercício 
físico e valorizar o que é nosso.



No dia 30 de abril, o grupo-equipa de Desporto 
Escolar A.R.E. - Danças Urbanas teve o seu primeiro 
encontro com ajuizamento na Escola Básica e 
Secundária de Nevogilde (Lousada Oeste). A nossa 
equipa alcançou um espetacular segundo lugar na 
classificação final, tendo conquistado os juízes com 
a sua atuação. Estiveram presentes um total de 8 
equipas das escolas: Airães, Lagares, Lixa, Paços de 
Ferreira (com 2 equipas), Gomes Teixeira - Armamar, 
Morgado Mateus- Vila Real e, os anfitriões, Lousada 
Oeste - Nevogilde. Parabéns a todos os atletas por 
mais um espetacular desempenho e também aos 
nossos juízes árbitros (Ana Beatriz e Marco) que 
tiveram a sua primeira experiência a pontuar as 
outras equipas. O próximo encontro será no dia 29 
de maio, em Paços de Ferreira, para pontuar uma 
nova coreografia.

No dia 27 de abril de 2022, parte da equipa do jornal escolar 
O Riscado deslocou-se ao Agrupamento de Escolas Eça de 
Queirós, em Lisboa, para o I Encontro Nacional de Jovens 
Jornalistas. Neste evento, a equipa teve a oportunidade 
de conhecer outras de quase 40 agrupamentos de 
escolas diferentes e receber formações com jornalistas 
especializados, do Jornal Público. Obrigado ao Eça News, 
à Escola Secundária Eça de Queirós (Lisboa), à DGE e ao 
Jornal Público pela iniciativa.

Primeiro encontro do 
grupo de Danças Urbanas

O Riscado participa no I Encontro 
de Jovens Jornalistas
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Durante a nossa semana de aniversário (de 25 a 29 de abril), a EBS de Airães transformou-se num verdadeiro palco de celebração. 
Foram realizadas várias atividades com um cariz formativo (workshops e palestras), pedagógico (atividades enquadradas nos 
DAC) e social (celebração do Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância), mas também de diversão (visitas externas, 
sessões de teatro) e de festejo (apresentações públicas de dança e canto). De seguida, fica uma galeria com alguns dos 
momentos desta semana: 

Semana Cultural

Color Games (26 de abril)

Entrega de Prémios de Excelência, Mérito e Valor (26 de abril)

Atividade PRESSE Paper (26 de abril)

Sessão Comemorativa - “20 Anos do AE Airães - Jubilados” (26 de abril)



Semana Cultural

Tolerância Social “Mundo ao Contrário” (26 de abril)

Atividade “Laço Azul” (27 de abril)

Workshop “Como Fazer Gomas” (27 de abril)

Olimpíadas das Línguas (27 de abril)



Semana Cultural

Atividade sobre Património Cultural (28 de abril)

Workshop “Comunicação Não Violenta” (28 de abril)

Apresentação Musical (28 de abril)

Olimpíadas das Línguas (27 de abril)
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Semana Cultural

Atividade “Brigada Verde” (28 de abril)

Atividade “Eu e a Comunidade” (28 de abril)

Visita a Braga (28 de abril)

Atividade “Dia Internacional da Dança” (29 de abril)
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No âmbito do Clube de Ciência Viva de Airães, do 
Projeto de Promoção e Educação para a Saúde, 
da parceria desenvolvida com a Escola Superior de 
Saúde do IPPorto e de acordo com o Plano Anual 
de Atividades do Agrupamento de Escolas de Airães, 
realizou-se, com sucesso, no dia 7 de abril, um 
Rastreio Auditivo, dinamizado pelo Diretor do Curso 
Superior em Audiologia, Professor Doutor David 
Tomé e Alunas do 3.º ano da Licenciatura, para todas 
as turmas dos 8.º e 10.º anos dos Ensinos Básicos, 
Secundário e Profissional, funcionários e professores, 
acrescentando aprendizagens/experiências aos 
alunos, para além da monitorização da sua saúde 
auditiva.

No âmbito do Clube de Ciência Viva de Airães, da parceria 
desenvolvida com a Rede de Escolas Quânticas e LIP, a 
EBS de Airães participou com sucesso, no dia 7 de abril, na 
Palestra Online, dinamizada pelo Professor Doutor Yasser 
Omar, do Instituto Superior Técnico da Universidade de 
Lisboa, com turmas dos 10.º, 11.º e 12.º anos dos Ensinos 
Secundário e Profissional,  acrescentando aprendizagens/
experiências aos alunos, para além do incremento da sua 
cultura científica. 
O Quantum@School em português contou com a  
participação de mais de 900 alunos, de 24 escolas de 
Portugal, Angola, Brasil, e São Tomé e Príncipe.
Esta iniciativa, com origem no PQI – Portuguese Quantum 
Institute, está representada em 68 países, e em mais de 
200 eventos de divulgação sobre a Ciência e as Tecnologias 
Quânticas, cobrindo África, as Américas, a Ásia e a Europa, 
assinalando o Dia Mundial Quântico a 14 de abril. A EBS 
de Airães é agora membro da REQ - Rede de Escolas 
Quânticas.
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No âmbito do Programa ZEUS da Câmara Municipal 
de Felgueiras, da parceria desenvolvida com a 
Universidade de Aveiro e adesão em articulação 
com o Clube de Ciência Viva, a Escola Básica e 
Secundária de Airães dispõe, a partir do mês de abril, 
de uma estação meteorológica com dados recolhidos 
e debitados para a plataforma online Ecowitt Weather, 
podendo, a partir daí, ser analisados e trabalhados.

No âmbito do Clube de Proteção Civil do AE de Airães, do 
Clube de Ciência Viva, do Projeto de Promoção e Educação 
para a Saúde, da parceria desenvolvida com o INEM e de 
acordo com o Plano Anual de Atividades, realizou-se com 
sucesso, no dia 29 de abril, uma ação Masstraining sobre 
Suporte Básico de Vida, dinamizada pelo INEM e Bombeiros 
Voluntários de Felgueiras para todas as turmas dos 9.º e 
10.º anos dos Ensinos Básicos, Secundário e Profissional, 
acrescentando aprendizagens/experiências aos alunos, 
para além da formação prática sobre o algoritmo SBV, PLS 
e desobstrução da via aérea.
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Feira das Plantas
Regressando aos bons velhos tempos, 
decorreu, no dia 7 de abril, das 9h30 até às 
17h00, na EBS de Airães, a Feira das Plantas. 
Durante este dia, procedeu-se à venda de 
plantas e arranjos florais, bem como ao 
aprofundamento dos conhecimentos sobre 
botânica com o Clube de Ciências. 

Selo EQAVET
O Agrupamento de Escolas de Airães 
concluiu, com sucesso, mais um processo 
importante que foi o reconhecimento de um 
dos sistemas de garantia da qualidade (pelo 
prazo máximo de 3 anos) implementados 
pelos operadores de EFP, alinhados com o 
Quadro EQAVET determinando a atribuição, 
por parte da ANQEP, I.P., do selo EQAVET.
Parabéns a todos quantos contribuíram para 
o sucesso deste tão almejado selo! 
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Foi um “Bom Natal” para todos nós!

Concurso Nacional de Leitura
No dia 4 de abril, as alunas Diana Moura, do 9.ºA; Ana Costa, do 12.ºA e 

Diana Teixeira, do 12.ºB, realizaram a prova escrita do Concurso Nacional de 
Leitura, representando Felgueiras com muito mérito e distinção. As alunas 

garantiram esta presença após terem vencido a fase municipal nos dias 8 e 
15 de fevereiro. Os nossos parabéns e muito obrigada pela participação!

Participação na Rádio Felgueiras
Esta semana, um grupo de alunas do 6.º A esteve na Rádio Felgueiras, onde 

contou a história “O fuso, a lançadeira e a agulha”, dos Irmãos Grimm, sendo 
possível voltar a ouvir o momento no próximo sábado, entre as 11h00 e as 

12h00. Para isso, já sabem: sintonizem a Rádio Felgueiras!
Em nome da Biblioteca Escolar, aqui deixamos os nossos agradecimentos a 
este grupo de alunas do 6.ºA, assim como à professora Ana Isabel Ferreira, 

por esta leitura expressiva.
Durante o mês de maio, o nosso Agrupamento é responsável pela iniciativa 

“Hora do Conto”, dinamizada pela Rede de Bibliotecas de Felgueiras, em 
parceria com a Rádio Felgueiras.



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.
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