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Eis que estamos no Outono ....e o PAA do Agrupamento
de Escolas de Airães já fervilha com as atividades .
Os dias temáticos abrem a agenda com sessões de
(in)formação (palestras) numa escola que ainda se
espreguiça nas primeiras atividades do ano, depois de
um longo interregno devido à pandemia.
Outubro da sensibilização e da cor rosa na luta contra o
cancro. Irá percorrer toda a newsletter  para nos lembrar
a causa de todos.
Os selos atribuídos: “Escola Gandhi”, atribuído no
âmbito do Prémio Gandhi de Educação para a
Cidadania, no dia 25 de outubro; "Escola sem Bullying
Escola sem Violência". Estes selos fazem antever o
trabalho realizado e a predisposição em estruturar este
ano letivo.
A última ressalva: Plano Municipal para a "Igualdade e
Não Discriminação" com o projeto " YES, Igualdade";
não menos importante fica o projeto de ação do
município de Felgueiras com o retomar do IGEA.

 
 
 

                         O Diretor:
                     Jorge Morgado



E

As escolas do Agrupamento de Escolas de Airães associaram-se ao movimento conhecido como "Outubro Rosa". 
A data é celebrada anualmente, com o objetivo de promover a consciencialização sobre a doença e partilha de 
 informações sobre o cancro da mama. As escolas (EB da Vinha; EB Cimo de Vila; EB 1 de Airães e EBS de Airães)
partilharam os símbolos de cor rosa, sensibilizando a comunidade educativa para a temática da prevenção e
diagnóstico precoce do cancro da mama.
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 » InVerso «
forma natural, comunicação entre seres

humanos, espaço de reflexão, de dentro para
fora, ritmo, harmonia, meditar, espirito,

pensativo, liberdade , linguagem, pausas ...
em verso off course

 

» InVerso «
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Trocava o outono 
por um poema

Sou a urze do monte,
Quando o sol preguiçoso
Aquece a pedra
E a lagartixa se espreguiça…
Outras vezes sou o cardo,
E tenho o cheiro do outono
Nos pés que pisam folhas
E as minhas mãos são tolas,
Por te quererem agarrar.
Então o vento passa…
E sussurra uma canção de amor
E eu sou de novo o cardo,
Sem medo, sem embargo.
Sorvo o vento num frenesim,
Como se não houvera princípio
Tão pouco o fim…
Mas eu sei que o outono volta
E bate à porta sem avisar,
Então não sou urze, não sou
cardo,
Sou o reflexo daquilo que já fui
E isso me basta.
Porque o outono é um poema.
E é meu!

                  isabelfuturo@aeairaes.pt

-.



FAZER MAIS 
SER MELHOR 

 

"porto seguro?"
 

anabelaleao@aeairaes.pt
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Sou o rochedo,
Porto seguro,
O ombro amigo,
A sempre presente.
Confessas-me as tuas dores,
As tuas mágoas,
As tuas dúvidas...
Eu não sou o rochedo!
Não viste que sou jangada?
Madeira frágil,
À deriva.
Quem me prende ao cais?
Quem me dá a mão?
Quem me agarra antes que me
afunde em alto mar?
Só me encontras quando precisas!
Continuo perdida na névoa,
No meio dos escolhos.
É a maré que me guia.
Nunca tu!
Não sou rochedo!
Sou jangada!

 
 
 

-.



 
marialima@aeairaes.pt
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Símbolos das Jornadas
Mundiais da Juventude
no AEA

Somos jovens apenas uma
vez. Este foi o motivo que
levou um grupo de alunos do
agrupamento a juntar-se ao
maior acontecimento da
juventude que terá lugar em
Lisboa em agosto do
próximo ano: Jornadas
Mundiais da Juventude
(JMJ).
Apesar do mau tempo, não
se deixaram amedrontar e
pedalaram até à cidade da
Lixa para trazerem os dois
símbolos das JMJ: a Cruz
Peregrina e o ícone da
Nossa Senhora Salus Populi
Romani. 
Estes dois símbolos já
percorreram milhares de
quilómetros pelos países
onde se realizaram as
jornadas. Na escola sede, a   
comunidade escolar (à qual 
 se juntaram alguns pais
/encarregados da educação)
recebeu-os com alegria e
entusiasmo. 
Agradecemos aos alunos o
seu gesto, que  proporcionou
a todos a oportunidade de,
observarem, na  escola, os 
 dois símbolos, tão queridos
dos jovens de todo o mundo.

-.



CURSOS DE
EXCELENCIA COM A
GARANTIA EQAVET

profis
sional

em
ação!
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DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO

Os alunos do Curso Profissional Técnico de Farmácia
assinalaram o Dia Mundial da Alimentação, com a
realização de duas palestras para as quais convidaram
outras turmas. Para assinalar a data, o Agrupamento de
Escolas de Airães recebeu o Dr. Nuno Pereira, nutricionista
no Hospital Agostinho Ribeiro - Felgueiras, com quem foi
debatido o tema "Alimentação Saudável e as dietas da
moda" , podendo esclarecer algumas das dúvidas que
existem sobre a alimentação e o corpo ideal .
Estas iniciativas pretendem debater temáticas muito
atuais, mas também alertar para comportamentos que
podem colocar em risco a saúde e o bem estar .

DIA MUNDIAL DA  POUPANÇA

Os alunos do 3º ano Curso Profissional  de
Contabilidade (CPC) não podiam deixar
passar esta data sem apresentarem
sugestões. O objetivo deste dia é
consciencializar as pessoas acerca da
necessidade de poupar, bem como da sua
importância em resposta a dificuldades
financeiras. Para o efeito, os alunos deste
curso profissional podem alertar os
consumidores para a necessidade de
disciplinar gastos e de amealhar alguma
liquidez, de forma a evitar situações de
sobre-endividamento.
Muitos portugueses alegam que não
fazem qualquer tipo de poupança diária,
semanal, mensal ou anual. Contudo,
alguns estudos mostram que é em
períodos de crise que se registam os
maiores índices de poupança. Empresas e
famílias portuguesas fazem esforços para
reduzir custos e conseguir poupar. 

 
O QUE PODEMOS FAZER POR SI...
Para auxiliar e facilitar a poupança, existem cada vez mais
ferramentas e técnicas de poupança fornecidas por
entidades bancárias, governos e economistas.
Para ajudar à poupança, existem várias aplicações
financeiras gratuitas que podem ser instaladas no
smartphone. Na internet, também se encontram vários
sites destinados à poupança. Somos profissionais de
Contabilidade e temos ajudas / dicas válidas para
organizar uma contabilidade com vista à poupança.

carlafreitas@aeairaes.pt



O Ministério da Educação, através da
Direção-Geral da Educação, atribuiu o Selo
“Escola Gandhi”, referente à 2.ª edição.
A cerimónia decorreu no auditório da
Comunidade Hindu e contou com a
presença do Ministro da Educação, João
Costa.

O Selo “Escola Gandhi” distingue escolas que
estimulem a participação ativa na
construção de sociedades mais justas,
solidárias, igualitárias e inclusivas.
PARABÉNS ... a todos os docentes que
estiveram ligados a este prémio com um
destaque merecido à Prof Mónica Cunha
pelo empenho e dedicação.

O Prémio Gandhi de Educação para a
Cidadania visa reconhecer e distinguir
escolas que desenvolvam práticas
educativas e projetos de cidadania
promotoras do desenvolvimento de
competências essenciais de formação
cidadã, no respeito pela dignidade humana
no exercício da cidadania plena, na
solidariedade para com os outros, na
diversidade cultural, na inclusão e no
debate democrático.
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Este selo reflete o trabalho desenvolvido
pelos docentes e assistentes operacionais
/técnicos, com enfoque para o SPO, PES,
Cidadania e todos os demais que
trabalharam no desenvolvimento desta
distinção agora atribuída. 

Foi atribuído ao Agrupamento de Escolas de
Airães, o selo  "Escola Sem Bullying Escola
Sem Violência".  O selo tem a validade de um
ano, pelo que pode ser usado até ao final do
ano letivo 2022/23.
Perante esta distinção, o Agrupamento de
Escolas de Airães deve continuar a assumir-se
como um espaço privilegiado na prevenção e
combate a todas as formas de violência. Daí a
importância que assume a implementação de
um plano de prevenção e combate ao Bullying
e ao Ciberbullying.

O selo é um incentivo para continuarmos o
trabalho que desenvolvemos, mas é um
prémio de reconhecimento  e do 
 envolvimento de toda a comunidade
educativa neste objetivo comum: a
prevenção e eliminação de todas as formas
de violência.
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igea
Intervenção Precoce (atuação no desenvolvimento
infantil  , atendendo a problemas emocionais e
comportamentais com envolvimento  parental);
Gestão de Carreira  (orientação dos alunos na tomada de
decisão consciente e informada na vertente académica e
profissional);
Empreendedorismo e Cidadania (Participação ativa com
espirito empreendedor desenvolvendo habilidades);
Arte e Tecnologia ( abordagens didáticas com recurso às
artes e expressão artística).

Em reunião entre o Diretor do Agrupamento de Escolas de
Airães e a Equipa  do Educa  Felgueiras - IGEA, no dia 21 de
outubro  ficaram concertadas as áreas de intervenção , a
saber:

1.

2.

3.

4.

Neste âmbito,  o Agrupamento de Escolas de Airães, numa
parceria estreita com o município de Felgueiras, assume uma
estratégia educativa tendo como subjacente o principio de
igualdade de oportunidades a todas as crianças e jovens,
como também reforçar o papel deste agrupamento (AEA)
como lugar de oportunidades e sucesso educativo.   



os primeiros 
EB da VINHA

 PEDREIRA

 
ESCOLA BÁSICA 1 DE AIRÃES 

255 488 761

ESCOLA BÁSICA Nº 1 DE AIRÃ
ESCOLA CIMO DE VILA  - REFONTOURA

255 336 244

ESCOLA BÁSICA Nº 1 DE AIRÃ
ESCOLA DA VINHA - PEDREIRA

255 341 334
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Mais um ano se inicia e com ele novos rostos, novos sonhos e novos sorrisos, para enfrentarmos na nossa Escola.
Cada criança é um diamante em bruto, que precisa de ser lapidado, é uma planta que tem de ser cuidada, podada e
guiada pelo melhor caminho, mas, cada uma delas irá fazê-lo ao seu ritmo.
E nós, docentes, já na nossa vasta experiência, achando que sabemos tudo, continuamos aprender a cada dia com estes
seres maravilhosos, que são as nossas crianças.
Na Escola Básica da Vinha – Pedreira, este foi um início de ano calmo, assertivo em que o dever é uma coisa muito
pessoal e decorre da necessidade de entrar em ação e não da necessidade de insistir com os outros para que façam
qualquer coisa!
Vejamos sempre a Escola como uma Organização Aprendente…
Bom Ano 2022/2023 para todo o Agrupamento de Airães!

ildasilva@aeairaes.pt

https://aeairaes.pt/geral/#
https://aeairaes.pt/geral/#
https://aeairaes.pt/geral/#
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EB Nº 1 AIRÃES
 

 São como andorinhas que partem…

Neste outono, o Centro Escolar de Airães disse
adeus a duas pessoas extraordinárias que, dia
após dia, encheram de alegria e boa disposição
a nossa escola! Estou a referir-me à D. Olinda e
ao senhor Lino que, durante algum tempo,
fizeram parte das nossas vidas, marcaram pela
positiva a sua passagem por esta grande casa
que, apesar desta ausência, será sempre a casa
de cada um deles.
Cuidaram das crianças e dos espaços, com zelo
e um sorriso nos olhos que iluminava os dias
difíceis de chuva teimosa. Estavam sempre
prontos a ajudar, a colaborar, a responder aos
desafios que lhes eram solicitados, com mãos
que acolhem, com braços que abraçam, com
palavras de esperança.
Partiram como se fossem andorinhas que
regressam, quem sabe, um dia… A escola sentiu
a falta destas duas pessoas extraordinárias que
cumpriram com zelo e devoção a missão de
cada um.
Resta dizer que, na memória e na lembrança,
estão sempre connosco e, se a fé não nos
abandonar, voltarão um dia, quais andorinhas
que regressam quando cheira já a primavera.
- Quem sabe? Sonhar, não custa…
- Obrigada, D. Olinda. Obrigado, senhor Lino.
Celebrámos o Dia da Alimentação. As nossas
crianças deliciaram-se com uma salada de fruta,
no sentido de as incentivar a consumir cada vez
mais fruta e a crescerem saudáveis.

                                   joselopes@aeairaes.pt
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halloween
 A Escola Básica e Secundária de
Airães vestiu-se a rigor para o
Halloween. Com a imaginação dos
alunos (desde o 1º CEB ao ensino
secundário), o talento dos
professores, assistentes
operacionais, pais e encarregados
de educação aconchegaram a
escola com muitas energias
negativas, más vibrações que
vinham do além...
Trabalho vistoso, digno de registo a
que o Departamento de Línguas e,
de modo muito especial, a
 Coordenadora Dina Rodrigues nos
habituou com estas iniciativas e
trabalhos magníficos. 
A Associação de Estudantes da
EBS de Airães, também se vestiu a
rigor e organizou, com  Prof João
Fernandes, uma noite de cinema
com a visualização de um filme do
"Halloween" no átrio,
acompanhados das bruxas, numa
noite de chuva e vento, com muitos
arrepios, mas munidos de pipocas
para afastarem o medo...
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O evento “O Espaço vai à Escola
2022", dinamizado pelo ESERO
Portugal (https://www.esero.pt/) e
orientado pelos cientistas Ilídio Costa
e Paulo Maurício do Centro de
Astrofísica da Universidade do Porto,  
foi realizado, nos dias 24 e 31 de
outubro, direcionado para os alunos
dos 6.º e 5.º anos,  no âmbito do
Clube de Ciência Viva, em articulação
com os professores de Ciências do AE
de Airães, com o intuito de
incrementar atividades pedagógicas e
científicas, em parceria com
Instituições de Investigação e do
Ensino Superior. No âmbito desta
iniciativa, cientistas e engenheiros
que trabalham em várias áreas
ligadas ao Espaço dão palestras
exclusivas para as escolas.  As
palestras propostas são destinadas
aos vários níveis de escolaridade,
desde o pré-escolar ao secundário. 
Esta iniciativa é uma ação anual do
ESERO PT, e tem início na Semana
Mundial do Espaço, que decorre de 4
a 10 de outubro.
O ESERO (European Space Education
Resource Office) é um programa
educativo da Agência Espacial
Europeia (ESA, https://www.esa.int/)
que usa o Espaço como contexto
inspirador para a aprendizagem das
ciências, tecnologias e matemática,
como forma de promover o interesse
dos alunos nestas disciplinas, nos
níveis básico e secundário e
incentivar carreiras científicas e de
engenharia.

 
                                  

 orlandoqueiros@aeairaes.pt

https://www.esero.pt/
https://www.esa.int/


Natural de Freamunde, como fazia
questão de frisar. O professor Luís Taipa
passou a fazer parte desta escola, quase
desde o seu início.
Ensinava Educação Tecnológica. Ai daquele
que não soubesse o nome
«nomenclatura!» de cada peça de
ferramenta!!!
Este professor era «recoletor»: recolhia
monos (televisões, PCs, cafeteiras elétricas,
micro-ondas, …) Tudo lhe era entregue, e,
graças a ele, recebemos inúmeras
bandeiras verdes do Eco-Escola.
Tampas de plástico, pilhas, rolhas de
cortiça, papel, ... tínhamos sempre alguém
que tudo recebia. A sala de Educação
Tecnológica (a sala “dele”) estava mais de
metade atravancada com
eletrodomésticos fora de uso, aos quais
ele dava destino.
Os alunos achavam-no rezingão, mas,
quando subia ao palco com o Clube de
Teatro, ninguém o reconhecia: a magia da
transformação acontecia e todos se
escangalhavam a rir. O homem era um
artista!
Nas «Viagens na Nossa Terra», era
incansável!
Tirava os óculos (já com fundo de garrafa)
e, aproximava do seu olho “bom” o que
queria ler, e via e lia o que nenhum de nós
conseguia.
Dedicou a vida ao ensino e aposentou-se
quando chegou o momento, contudo,
continua a fazer parte da nossa história.
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Luís    TAIPA 

 DESTAQUE



 TECA 

an Open Space
to learn

 
 

Pelo terceiro ano consecutivo, a Biblioteca

Escolar dinamiza o projeto “10 Minutos a Ler”,

com a colaboração de vinte e cinco professores

de quatro Departamentos Curriculares, que

acompanham nas suas disciplinas, em dias e

horas previamente estabelecidos no horário da

turma, a leitura que os alunos fazem dos livros

que escolheram.

Todas as turmas dos 2.º e 3.º ciclos estão

envolvidas nesta atividade que pretende

estimular a leitura lúdica e, com ela, melhorar

as competências leitoras dos discentes.

Iniciado a 17 de outubro, o projeto “10 Minutos

a Ler” prolongar-se-á até final do 3.º período.

O prazer de ler promove-se assim… lendo.
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 cristinaribeiro@aeairaes.pt 
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 O Plano Municipal para a
Igualdade foi apresentado
no dia 24 de outubro com  
medidas para tornar o
Município de Felgueiras
mais igual e menos
discriminatório das quais
se destacam intervenções
em áreas como:
remunerações,
acessibilidades, escolhas
profissionais, orientação
sexual e identidade de
género, conciliação entre
vida profissional, familiar
e pessoal, desporto, entre
outras.

PROJETO
YES IGUALDADE

PLANO MUNICIPAL PARA A IGUALDADE
E NÃO DISCRIMINAÇÃO

 
O evento contou ainda com a apresentação do projeto Yes,
Igualdade que visa promover a participação pública e
política de jovens raparigas.
O projeto YES Igualdade é financiado no âmbito do
Programa Conciliação e Igualdade de Género dos EEA Grants,
operado pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de
Género (CIG), contando com sessões formativas nas escolas. 


