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Sumário
Neste mês de maio, o nosso Agrupamento centrou as suas atenções na 3ª Edição da Semana Virtual da Ciência, possível 
de ser consultada na página oficial de facebook. Para além disso, ressaltamos a importante programação que a nossa 
Biblioteca Escolar teve ao longo deste mês, bem como a participação e dinamização de atividades realizadas pelos Cursos 
Profissionais da Escola Básica e Secundária de Airães. Fique a conhecer mais nas próximas páginas!
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Semana da Ciência Mais um almoço!
Informa-se a Comunidade Educativa que, no âmbito 
do Clube de Ciência Viva de Airães, se realizaram, 
na EBS de Airães, atividades experimentais nos 
Laboratórios Abertos de Ciências e Física e Química, 
durante a Semana Cultural, dinamizadas pelos 
alunos e professores do Clube de Ciências, pelos 
alunos das turmas do 10.º ano do Curso Profissional 
de Eletrónica e 11.º A de Ciências e Tecnologias como 
cientistas mentores, acrescentando aprendizagens/
experiências para além do incremento de uma 
cultura científica, aos alunos dos 5.º e 6.º anos, bem 
como aos alunos de Ensino Especial.

No dia 12 de maio, os Clubes Viagens na Nossa 
Terra, Eco-Escolas e PES convidaram o Chefe 
Diogo Novais Pereira para vir à escola preparar uma 
refeição deliciosa que consistiu num caldo de repolho 
assado, arroz caldoso de galinha com legumes e 
leguminosas e aletria cremosa, acompanhados por 
uma kombucha caseira. A refeição estava deliciosa! 
O nosso agradecimento ao Chefe Novais, e ao Filipe 
que o acompanhou, pela refeição e pela simpatia 
com que nos brindaram.
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Curso profissional Técnico Auxiliar de Farmácia dinamiza 
atividades na Semana Cultural

O curso profissional Técnico Auxiliar de Farmácia (TAF) 
teve uma participação ativa durante a Semana Cultural, 
iniciando a mesma com uma ação de sensibilização para 
a correta higienização das mãos, que se comemora a 5 de 
maio, promovida anualmente pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS). Com esta iniciativa pretendia-se 
consciencializar toda a comunidade educativa para a 
importância da higiene das mãos e restantes precauções 
básicas de controlo de infeções.

No dia 27 de abril, deu-se continuidade ao conjunto de 
atividades promovidas pelo TAF através da realização da 
palestra “Proteção solar: O porquê da sua importância!”. 
O objetivo desta palestra era alertar para os perigos da 
exposição solar sem utilização de fator de proteção. 
Desde já, agradecemos a colaboração da Farmácia de 
Fervença na concretização desta iniciativa.

Nos dias 28 e 29 de abril, os alunos do curso profissional 
TAF, antecipando o mês do coração que é assinalado 
durante o mês de maio, realizaram um rastreio à 
tensão arterial na tentativa de alertar a população para 
a problemática das doenças cardiovasculares (tensão 
arterial e dislipidemia). Foram entregues panfletos 
informativos sobre as patologias que continham medidas 
farmacológicas e não farmacológicas, valores de 
referência, sintomas e causas.



A Associação para a Promoção da Segurança Infantil 
(APSI) colaborou com a nossa escola, oferecendo 
um Kit com materiais para celebrar o Dia Nacional da 
Segurança Infantil, a 23 de maio.

Os nossos alunos do 2º CEB, nas aulas de Cidadania, 
foram convidados a analisar o problema da segurança 
ao circular na rua. Rapidamente concluíram que, em 
Airães, nomeadamente na rua de Sta. Maria, não 
há passeios para peões e o trânsito é caótico nos 
momentos de entrada e saída da escola, não se 
podendo circular em segurança.

Elaboraram cartazes e manifestaram o seu 
descontentamento e a necessidade de melhoramentos 
na circulação junto à escola.Foram também 
publicados vídeos na página do Facebook da escola.

Partilhamos as fotografias que foram submetidas pela 
turma do 2.º CP ao Concurso  sobre o Património Imaterial 
do Território da Rota do Românico, visando enfatizar a 
importância dos modos de fazer, assim como as festas/ 
tradições, destacando-se o casamento e a cultura popular 
local.

Um agradecimento muito especial a todos os alunos da 
turma de Contabilidade do 11.°ano, e aos professores Elisa 
Gaspar, Natalina Leite e Miguel Leão pela dedicação e 
trabalho exemplar.

Dia Nacional da Segurança Infantil Participação no Concurso da Rota 
do Românico
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Após um ano de muita dedicação, empenho, aprendizagem e diversão chega ao fim mais um projeto eTwinning. O projeto Green 
Inclusion teve como objetivos usar a educação ambiental como veículo de promoção da inclusão de crianças com necessidades 
educativas especiais, usando a horta biológica da escola como bom exemplo da partilha de boas práticas e divulgação do que 
no agrupamento se faz para envolver os alunos nas questões ambientais e ensinar o que eles e as famílias podem fazer para 
ajudar a proteger o planeta.

O projeto foi desenvolvido por alunos do 10ºano, do 1.º e 2.º anos do ensino profissional  e da educação inclusiva e teve a 
colaboração dos professores Mónica Cunha, Susana Silva, Diana Abreu, Orlando Queirós, Cristina Filipe e Carlos Costa.  O 
produto final foi a criação de uma revista, utilizando como recurso ao website Madmagz, onde foram publicados os trabalhos dos 
alunos que refletem tudo o que aprenderam, as suas experiências, a partilha de boas práticas e deixam alguns conselhos sobre 
agricultura biológica, mostrando o crescimento das suas culturas até à colheita.

Este projeto teve como parceiros internacionais alunos e docentes da França, da Polónia e da Turquia e aqui fica o QR Code 
de acesso ao produto final:

Projeto eTwinning
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No dia 22 de maio, foi dia de mais uma caminhada 
organizada pelo Clube Viagens na Nossa Terra. 
Desta feita, fomos visitar a Ecovia do Litoral, entre 
Miramar e Esmoriz. Abençoados por um dia de 
sol deslumbrante, com direito a brisa fresca com 
cheiro a maresia, caminhamos por quilómetros de 
passadiços com vista para a praia, para os canais 
e para os caniços. Tivemos também a oportunidade 
de visitar o Aquário  da praia da Aguda. Foi um dia 
passado em excelente companhia, onde imperou a 
boa disposição e a conversa animada.

Durante a semana de 23 a 27 de maio, a professora 
Diana Abreu, em parceria com outros docentes 
e colaboradores do AE Airães, organizou a 
3.ª edição da Semana Virtual da Ciência, com 
espaço nas plataformas online do Agrupamento, 
nomeadamente na página de facebook oficial. 
Durante este período, foram partilhados textos sobre 
Ciência, trabalhos teóricos, bem como conteúdos 
relativos ao Projeto Ciência Sala de Aula, ao Projeto 
de Ciências Experimentais e Ciência Viva, aos 
trabalhos desenvolvidos no âmbito da disciplina de 
Matemática e outros projetos do 1ºCiclo, Pré Escolar 
e Disciplinas do DMCE. 

Clube Viagens na Nossa 
Terra

Semana Virtual da Ciência
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Em maio, a Biblioteca dinamizou a “Hora do Conto”. 
Assim, um primeiro grupo de alunos do 6.ºA contou 
a história “O fuso, a lançadeira e a agulha”, dos 
Irmãos Grimm, e um segundo grupo narrou “O conto 
comprido”, de Cristina Norton, ambos sob orientação 
da professora Ana Isabel Ferreira. Para além da 
transmissão na Rádio Felgueiras, os podcasts estão 
disponíveis no Blogue da Biblioteca. Esta iniciativa é 
promovida pela Rede de Bibliotecas de Felgueiras 
em parceria com a Rádio Felgueiras.

A Biblioteca foi igualmente responsável pela atividade 
“Li & Gosto!” durante o mês de maio, no âmbito da 
parceria entre a Rede de Bibliotecas de Felgueiras e a 
Rádio Felgueiras. 

A aluna Mafalda Vieira, do 6.ºC, apresentou o livro 
“Gravity Falls”, de Alex Robert Hirsch, ao passo que a 
aluna Francisca Fernandes, do 6.ºA, fez uma apreciação 
crítica da obra “Histórias da Terra e do Mar”, de Sophia 
de Mello Breyner Andresen, ambas sob orientação da 
professora Ana Isabel Ferreira. Após a transmissão na 
Rádio Felgueiras, os podcasts ficaram disponíveis no 
Blogue da Biblioteca. 

Hora do Conto Li & Gosto!
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No dia 13 de maio, a turma do 10.ºA participou no 
encontro com o escritor Afonso Reis Cabral, na 
Biblioteca Municipal, uma iniciativa da Rede de 
Bibliotecas de Felgueiras. Autor de obras como “O 
meu irmão” (Prémio Leya 2014) e “Pão de Açúcar” 
(Prémio José Saramago 2019), o escritor interagiu 
com os presentes, respondendo a perguntas sobre o 
seu percurso literário e pessoal.

Era uma vez uma contadora de histórias chamada Clara 
Haddad que, numa manhã de nevoeiro, chegou à nossa 
Escola num comboio mágico, vinda de um país muito 
distante e trazendo como bagagem apenas uma mala cheia 
de histórias.

Trezentas crianças do Pré-Escolar e do Primeiro Ciclo do 
nosso Agrupamento partilharam, encantadas e divertidas, 
deste momento mágico num Anfiteatro que fez a sua 
verdadeira inauguração com chave de ouro.

Esta foi uma atividade dinamizada pela equipa da Biblioteca 
do Agrupamento e é em nome dessa equipa que queremos 
agradecer a todos quantos fizeram esta atividade acontecer.

Encontro com o escritor 
Afonso Reis Cabral

As histórias contadas por 
Clara Haddad
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No dia 5 de maio o Curso Profissional Técnico Auxiliar de 
Farmácia foi visitar o Museu da Farmácia do Porto e o 
armazenista OCP Portugal, na Maia, ficando a perceber 
mais sobre a história da farmácia e do circuito / distribuição 
do medicamento na atualidade!

Consulta a oferta educativa 
do nosso Agrupamento aqui:

Visita ao Porto!

Prata para o Grupo de 
Danças Urbanas!
O AE Airães é Prata! Neste sábado, dia 28 de maio, 
o grupo-equipa de Desporto Escolar A.R.E. - Danças 
Urbanas alcançou um espetacular segundo lugar na 
classificação final da modalidade no último encontro 
do CLDE do Tâmega, em Paços de Ferreira, tendo 
conquistado os juízes com mais uma atuação. Neste 
encontro foram ponderados os resultados dos 2 
encontros com ajuizamento para apuramento da 
classificação final. Estiveram presentes um total de 8 
equipas das escolas: Airães, Lagares, Lixa, Lousada 
Oeste, Gomes Teixeira - Armamar, Morgado Mateus- 
Vila Real e, os anfitriões, Paços de Ferreira (com 2 
equipas). Parabéns a todos os atletas por mais um 
espetacular desempenho e também aos nossos juízes 
árbitros (Ana Beatriz e Marco). Este ano não haverá 
progressão para os regionais, por decisão superior, 
mas vamos continuar a treinar e a crescer com estes 
jovens atletas tão empenhados e dedicados!
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