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   No final deste ano e no início de 2014, aproveito para ma-
nifestar o meu agrado pela forma como todos os docentes e 
não docentes se envolveram e contribuíram para o funcio-
namento do nosso Agrupamento de Escolas. Reconheço o 
empenho, num ano que foi, mais uma vez, de mudança.
   E por que de mudança se trata, quero dizer-vos que demos 
no passado dia 11 de novembro um passo firme e impor-
tante com a assinatura do contrato de autonomia entre o 
Agrupamento de Escolas de Infias – Vizela e o Ministério 
da Educação e Ciência. Estou convencida de que o contrato 
de autonomia celebrado trará novos desafios envoltos em 
complexidade organizacional nunca antes experimentada 

no agrupamento.
   A partir de agora, vivemos “um outro tempo”, com uma nova leitura da vida do agru-
pamento. Com o contrato de autonomia agora assinado estou consciente de que o 
nosso Agrupamento não se tornará num local de tomada de decisão descentralizada. 
A este nível, muito caminho ainda há a percorrer, pois a autonomia tem sido uma his-
tória de utopia e de esperança e faz-se de forma lenta. No entanto, desejo que o mesmo 
tenha impacto na vida escolar e nas aprendizagens dos alunos, no desenvolvimento de 
dinâmicas organizacionais que contribuam para a melhoria do desempenho do Agru-
pamento e que contribua para uma melhor qualidade do serviço prestado (por via da 
concretização dos objetivos operacionais). Considero, por isso, tratar-se de um docu-
mento de grande importância estratégica para o agrupamento.
   Uma outra visão de mudança, que me deixa muito feliz e que quero aqui referenciar, 
é-nos dada pelas Associações de Pais das escolas do agrupamento. Estas têm criado di-
nâmicas de mudança muito interessantes que têm contribuído para aproximar a escola 
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à comunidade. Bem hajam!
   Este número propõe uma reflexão sobre o tema “Viver Saudável” tendo por base a 
preocupação com a alimentação saudável e o facto de 2014 ser dedicado ao Ano Inter-
nacional da Agricultura Familiar e ainda nos convida a uma viagem por todo o trabalho 
desenvolvido por todos os agentes educativos através dos textos produzidos. Com a sua 
publicação nesta edição do PG e com orgulho, dou valor à participação dos alunos, dos 
pais e dos professores na vida da escola. Referir aqui o valor desta participação é uma 
questão de justiça. 
   De toda a justiça é, também, de referir que vivemos momentos excepcionais quando 
premiamos o mérito e os excelentes resultados escolares dos nossos alunos no dia do 
diploma. Um  prémio e uma distinção são motivo de orgulho e de reconhecimento pú-
blico do trabalho efectuado e estimula a fazer mais e melhor. Este reconhecimento não 
foi financeiro mas, para mim como diretora e para os nossos alunos, tenho a certeza que 
vale muito. Orgulho-me, da mesma forma, da melhoria geral verificada nos resultados 
escolares obtidos nos exames nacionais e particularmente dos resultados do ensino se-
cundário. Parabéns aos alunos e a todos os agentes educativos.  
   Assim, valorizamos o agrupamento, anunciando tudo o que ele tem de bom e o que nos 
pode oferecer com as nossas ações.

   Para todos, um excelente 2014

Professora Rosa Maria  Almeida de Freitas Carvalho
(Diretora do Agrupamento de Escolas de Infias - Vizela)

Lista N
Nova Associação de Estu-
dantes

Associação de Pais da Escola 
Básica de S. Miguel aproxima 
alunos das gentes da terra

   Desde que tomou posse, a nova 
Associação de Pais tem-se empe-
nhado em promover ações que 
aproximem os nossos alunos da 
realidade local. Exemplo disso é 
a rúbrica “Eu Sou....”, iniciativa 
que pretende apresentar  aos alu-
nos que frequentam o ATL,  o dia 
a dia de diferentes profissionais. 
   Desde o início do ano, contamos 
já com a presença de diferentes 
personalidades locais: o presiden-
te da Câmara de Vizela, o Coman-

dante dos Bombeiros Voluntários, 
mas também jornalistas e médi-
cos.
   Para além desta rúbrica, a Asso-
ciação de Pais também tem estado 
a realizar ações de cariz recreativo 
de forma a preencher alguns pe-
ríodos e que têm merecido grande 
atenção dos mais pequenos, tais 
como técnicas de teatro, fotogra-
fia, jogos de xadrez, entre outros.

APEBSM

   A Nova Associação de Estudantes 
tomou posse no final de outubro na 
presença dos elementos da direção. 
Neste ato formal ficou expressa a 
vontade da participação ativa em 
ações a favor dos seus pares e na di-
nâmica em contexto escolar. A reda-
ção do PG aguarda com expectativa 
que esta associação deixe marcas 
positivas na vida da Escola Bási-
ca e Secundária de Infias – Vizela. 
   Entretanto, com toda a garra, a 
Associação promoveu no último 
dia de aulas um Sarau Cultural 
com a atuação de canto dos alu-
nos da Profª Cármen e dos alunos 
do Ensino Articulado, com a par-
ticipação de um Grupo de Dança, 
de um Desfile de eleição da Miss e 
Mrs Natal, com a Entrega Prémios 

dos Jogos Tradicionais e com Mú-
sica DJ. Parabéns pela dinâmica! 

PG
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UM PEQUENO GESTO, UMA GRANDE DIFERENÇA !
AÇÃO DE VOLUNTARIADO 

   No fim-de-semana de 16 a 17 
de Novembro a Escola Básica 
e Secundária de Infias - Vizela 
participou na ação do Programa 
Alimentar de Vizela “Um olhar 
aberto, uma mão solidária” de-
senvolvido pela Santa Casa da 
Misericórdia de Vizela, que teve 
como objetivo recolher alimen-

tos variados, junto das grandes 
superfícies, para ajudar famí-
lias desfavorecidas do concelho.
Os alunos do ensino secundário, 
a pedido da Santa Casa da Mise-
ricórdia de Vizela, motivados pela 
professora Elisabete Granja, de 
Físico Química, sensibilizaram 
para esta ação solidária de doa-

ção de alimentos essenciais os 
clientes dos supermercados “Pin-
go Doce”, “Vilela”, “Minipre-
ço”,  “Intermarché” e E. Leclerc.
   Felizmente, os cidadãos de Vize-
la esqueceram por um dia a crise 
e foram extremamente solidários 
e cooperaram muito nesta cau-
sa, tendo assim, sido recolhidos 

imensos e variados alimentos.
Foi sem duvida um dia feliz, 
a experiência vivida, o empe-
nho constante de toda a equi-
pa, o sentir que fomos úteis. 
A solidariedade demonstra-
da por todos foi sensacional!!
   Um grande agradecimento e 
muitos parabéns a todos os que 

contribuíram para o grande sucesso 
desta recolha: os alunos, os professo-
res, a direção da nossa escola e à San-
ta Casa da Misericórdia que organi-
zou este evento,. A todos dizemos: 
podem contar sempre connosco!!

Mariana Silva , 10º A, nº20
Paula Baptista, 10º A, nº23

   O nosso agrupamento esta-
beleceu uma parceria com o 
projeto SOPRO feminino, da 
associação SOPRO, uma Or-
ganização Não Governamen-
tal, com sede em Barcelos.
Neste âmbito, a SOPRO tra-
rá, gratuitamente, às nossas 
turmas do ensino secundário o 
seu Projeto de Intervenção em 
Violência Doméstica / Namo-
ro e (Des)Igualdade de Género.
   As ações de sensibilização 
decorrerão no dia 17 de Feve-
reiro de 2014, durante todo o 
dia, com atividades de dinâmi-
ca de grupo, produção / expo-
sição de trabalhos alusivos ao 
tema e entrega de um prémio 
simbólico ao melhor trabalho.
   Neste espírito de partilha e co-
laboração, o nosso agrupamento 

(nas escolas básicas de S. Mi-
guel, Tagilde e S. Paio e na escola 
sede) levou a cabo uma recolha 
de vestuário, roupa de cama, 
atoalhados, material escolar e li-
vros, que a SOPRO recolhe para 
servir populações carenciadas.
   Tratou-se de uma ação con-
junta do Clube de Inteligência 

SOPRO Feminino: uma ação, 
muitas ações!

   Este projeto, que nasceu das mãos da professora Adeli-
na Almeida, goza agora de um espaço amplo e organiza-
do, de modo a servir as necessidades dos nossos alunos.
   Muitos foram os que nos procuraram para receber li-
vros, mas também muitos os que contribuíram com os li-
vros que já não utilizam, a fim de ajudar os colegas.
   A todos lembramos a importância de cui-
dar bem dos livros e agradecemos a colaboração!

As professoras responsáveis

Belmira Paiva
Helena Salazar

Banco de Livros 

Emocional, do Serviço de Psico-
logia e Orientação, do Gabinete 
de Apoio ao Aluno e à Família, 
do Departamento de Ciências 
Sociais e Humanas e da CPCJ.
Que o Sopro de Solidariedade 
chegue o mais longe possível!

Belmira Paiva
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DIA INTERNACIONAL DA FILOSOFIA
   Em 2002, foi instituída a cele-
bração do Dia Internacional da 
Filosofia pela UNESCO, na ter-
ceira quinta-feira do mês de no-
vembro. 
   Esta efeméride foi comemorada 
no dia vinte e um e assume um 
papel importantíssimo na nossa 
existência, uma vez que, nos leva 
a refletir sobre as problemáticas 
com que nos deparamos todos os 
dias.
   O grupo disciplinar de Filoso-
fia não deixou passar este dia tão 
especial “em branco” e, por isso, 
dedicou-se à organização de vá-
rias atividades que decorreram 
ao longo de todo dia e tiveram 
lugar em diversos locais da mes-
ma. Foi feita uma exposição pela 
turma 10ºA, intitulada “História 
da Filosofia” que pretendia dar 
a conhecer a toda a comunidade 
educativa aquilo que a filosofia é 
desde antiguidade até à comte-
praneidade. Também, foram rea-

lizadas outras atividades, como 
um “Mural Filosófico” repleto 
de pensamentos, essencialmente 
criados pelos alunos do ensino 
básico, uma Galeria de Retratos 
de Filósofos produzidos pelos 
alunos da turma do 11ºC do Cur-
so de Artes , uma peça de teatro de 
fantoches “Bem... Bem... Bem... 
Mal...Mal...Mal...” encenada pe-
los alunos das turmas 12ºC e 12º 
B, destinada aos alunos dos 5º e 
6º anos e um debate filosófico, 
cujo tema foi “Crise demográfica: 
emigração, natalidade e envelhe-
cimento”.
   Este debate decorreu no audi-
tório 1, foi  dinamizado e organi-
zado pela professora de Filosofia 
Lurdes Pacheco com a colabo-
ração dos docentes João Pedro e 
Helena Salazar, e realizado pelas 
alunas, Marta Magalhães, Joana 
Baptista, Tânia Ferreira, Cláudia 
Ferreira com o papel de oradoras 
e a Sara Guimarães a moderadora 

do debate. Contou com a partici-
pação de diversos alunos do ensi-
no secundário e órgãos da nossa 
escola e permitiu-nos conhecer 
a situação demográfica em que 
se encontra o nosso país. Todas 
as atividades, todos os esforços, 
todo o tempo dedicado a este dia, 
para além do propósito de co-
memorar o dia internacional da 
filosofia, pretenderam divulgar a 
vida e obra de filósofos ao longo 
da história, motivar e incentivar 
o gosto pela aprendizagem de for-
ma lúdica, mostrar à comunidade 
escolar alguns trabalhos desen-
volvidos pelos alunos e desenvol-
ver atividades que pudessem co-
locar em evidência a importância 
da atividade filosófica. 
   Sê como os filósofos, livra-te 
de todos os dogmas e ideias pré-
concebidas, faz da tua mente algo 
extraordinário. 

Bárbara Fontes 10ºB

Neste dia, os alunos en-
riqueceram esta atividade com 
a sua “filosofia espontânea” 
construindo um mural de 
pensamentos. Desta forma, 
não só participaram com a 
sua presença mas também in-
teragiram vivendo o momento 
deste dia tão significativo. 

“A Filosofia é uma disciplina que 
exprime amor” 

Bruno Ribeiro, 6º A
“O Bem faz-me lembrar o 

caminho, o amor, a amizade e as 
estrelas” 

Mª Inês, 6º C
“A minha vida é uma rotunda: 

anda sempre à roda” 
Henrique, 6º B

“ A amizade verdadeira é aquela 
que nasce sem fim” 
Diana Maciel , 6º C

“ O bem é fazer as outras pessoas 
estarem bem” 

Diana Pereira, 6º C
“Nunca deixes que a tua feli-
cidade dependa de ninguém“ 
André Araújo e Sara Oliveira
“ Limite só existe para quem 

pensa pequeno” 
Anónimo

“ É tão bom ter uma irmã mais 
velha para me ajudar e para 

educar” 
Margarida, 6º B

“ A filosofia é aquela ARTE que 
é amiga do SABER, pois é assim 

que deve ser” 
Anónimo

“Quando estudamos aprende-
mos a viver” 

Tânia Mendes, 5º B
 “Quem vive sem amar, vive sem 

filosofar”
Francisca Almeida, 10º A 

“Acredita em ti e segue o teu 
sonho” 

(Anónimo)

   A turma do 6º B, acompanhada 
pela professora Cármen Oliveira, 
no dia 14 de Novembro, em cola-
boração com a Câmara Municipal 
de Vizela e a Federação Nacional 
de Associações Juvenis Locais 
(FNAJ), visitou a “Carrinha da 
Igualdade”, na Praça do Municí-
pio de Vizela
   Os alunos ficaram sensibiliza-
dos para a igualdade e não dis-
criminação. O projeto permitiu 
a desconstrução de estereótipos 

de género, realçando os valores 
da cidadania e de uma cultura de 
paz e não-violência, bem como 
o combate de todas as formas 
de violência de género, incluin-
do o tráfico de seres humanos.
   Neste trabalho de parceria com 
a FNAJ, coube à Câmara Munici-
pal servir de interlocutor com o 
agrupamento no sentido de sensi-
bilizar e mobilizar para  a paretici-
pação neste projeto.

P.G. 

“Pensamentos” 

6º B Sensibilizado para a não dis-
criminação - “Carrinha da Igualda-
de”



5   janeiro 2014

Halloween na Biblioteca

   À semelhança de anos letivos an-
teriores, o Grupo Disciplinar de 
Inglês decidiu continuar a apostar 
na divulgação da cultura inglesa 
e, simultaneamente, promover a 
criatividade dos alunos envolven-
do-os na celebração de algumas 
festividades. 
   Neste sentido, propôs, mais uma 
vez, a realização de um concur-
so de bruxas e de vassouras para 
celebrar o “Halloween”. Tendo 
como base a cultura inglesa lecio-
nada nas aulas, bem como a cria-
tividade das turmas, foram elabo-
rados trabalhos bastante originais 
usando, na sua maioria, materiais 
recicláveis. O local escolhido para 

a exposição desses trabalhos foi a 
Biblioteca. Estes trabalhos estive-
ram cerca de uma semana em ex-
posição e as turmas que aderiram 
a esta iniciativa receberam um 
certificado de participação. 
   Além deste concurso, na manhã 
do dia 31 de Outubro, algumas 
turmas puderam participar em 
jogos de adivinhas e assistir a pe-
quenos vídeos, apresentações em 
PowerPoint e leituras e apresen-
tados na Biblioteca escolar. 
Foi uma manhã ASSUSTADO-
RAMENTE rica quer a nível cul-
tural, quer a nível da língua.

 prof.ª Paula Ferreira

  Passado na fronteira entre o 
Brasil, Argentina e Paraguai, “A 
Missão” de Roland Joffé não é um 
filme sobre religião. É antes um fil-
me sobre a Humanidade e as suas 
falhas e a maneira como o mundo 
era no século XVIII, altura em que 
os Portugueses e os Espanhóis de-
sejavam ser donos do mundo.
   Esta história não aconteceu, mas 
sendo o filme tão historicamente 
bem-conseguido, consegue dar 
a impressão de que poderia ter 
acontecido naquele lugar e naque-
le tempo. A fantástica banda so-
nora de Ennio Morricone e a cine-
matografia de Chris Menges - que 
lhe valeu um Óscar bem merecido 
-  transporta-nos para outra época 
e para outro lugar e também para a 
realidade da tribo Guarani e a ma-
neira como eles foram salvos pelos 
Jesuítas. 
  Jeremy Irons fez um trabalho 
fantástico como o padre Gabriel, 

que me fez mudar de opinião em 
relação a ele, já que não gostei de 
nenhum dos outros papéis que vi. 
Ao lado de Robert de Niro (cuja 
prestação também foi excelente) e 
de Liam Neeson, este filme conta 
com um elenco excelente que tam-
bém foi obviamente ajudado pelo 
argumento de Robert Bolt. Acho 
particularmente forte a parte em 
que a personagem de Jeremy Irons 
vai ter com Mendoza (Robert de 
Niro) e o chama de covarde, por 
estar a fugir da vida,  conseguin-
do assim convertê-lo em jesuíta, e 

mudando a maneira de ver a tribo 
que antes escravizava.
   É um filme excelente que acon-
selho a toda a gente, pois não 
acho que seja sobre morte ou re-
ligião, mas sim sobre esperança 
e humanidade e a maneira como 
às vezes é preciso não desistir 
para mudar o ponto de vista de 
alguém. Apesar do fim trágico, é 
essa a mensagem que passa.
                    Helena Poleri, Nº 12, 11º A

A Verdadeira Missão 
Sugestão cinematográfica: 

A propósito do estudo do Sermão de Santo António 
aos Peixes, de Padre António Vieira, os alunos do 11º 
ano assistiram a um clássico do cinema: “A Missão”.
Título: “A Missão”
Ano: 1986
Realizador: Roland Joffé

   O Clube de Inteligência Emo-
cional na Escola está no seu 
segundo ano de implementa-
ção no nosso agrupamento.
   As inscrições continuam a cres-
cer e o Clube conta já com cerca 
de 100 alunos que apostam no 
lema “Aprender a Ser Feliz”!
   As sessões são implementadas 
por um par pedagógico, consti-
tuído pela psicóloga responsá-
vel, Gisela Pereira, e a professora 
coordenadora, Belmira Paiva. O 
trabalho realizado oferece uma 
abordagem inovadora, dinâmi-
ca e eficaz aos desafios da escola 
moderna e proporciona a des-
coberta de respostas para uma 
vida em sociedade mais serena, 
harmoniosa e bem sucedida.
   Pela promoção da Inteligência 

Emocional, educam-se e desen-
volvem-se competências emo-
cionais que proporcionam mais 
felicidade e bem-estar pessoal e 
social. Contribui-se, assim, para 
o sucesso escolar, a diminuição de 
comportamentos e atitudes de in-
disciplina, agressividade e desmo-
tivação, bem como para a diminui-
ção de comportamentos de risco.
   Motivação, atenção, concen-
tração, serenidade e sucesso são 
as palavras-chave deste Clube! 

Belmira Paiva

O Clube 
Ensina-te
A SENTIR 

E A PENSAR...

Eu sou capaz ! Eu mereço!

Eu sou especial e único!

Eu estou bem comigo!

Clube de Inteligência Emocional na 
Escola - CIEE
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QUADRO DE EXCELÊNCIA - 1º Período - 2013/2014

Dia do diploma e da excelência 2012/2013

O agrupamento de Escolas de 
Infias – Vizela promoveu no dia 
26 de Setembro o dia do diploma 
e da excelência através de uma 
ação formal de entrega dos certi-
ficados e diplomas aos alunos que 
concluíram com êxito o ano letivo 
anterior. Tratou-se de uma ação 
de acordo com o Despacho n.º 
8248/2013 e com o projeto edu-
cativo do agrupamento.
   Foram 35 os alunos do 2º e 3º 
ciclo do ensino básico e do ensino 
secundário que nesta sessão rece-
beram os certificados de mérito e 
excelência, referentes ao desem-
penho académico no ano letivo 
de 2012-2013. As menções de 
mérito não pretenderam apenas 
premiar os bons resultados, mas 
também promover o exercício de 
uma cidadania responsável e ati-
va, assim como estimular o gosto 
pela aprendizagem. Da mesma 
forma, pretenderam servir de 
motivação e de exemplaridade a 
todos os alunos do agrupamento.
   A sessão decorreu num auditó-
rio repleto de alunos, professores, 
pais, encarregados de educação e 
familiares. O evento foi presidido 

pela diretora do agrupamento, 
Rosa Maria Carvalho e teve a pre-
sença  da Vereadora da Educação, 
Drª Dora Gaspar e de Francisco 
Ribeiro presidente da junta de 
freguesia de Infias.
   A Diretora mostrou-se feliz e 
referiu que este “reconhecimento 
está alicerçado no esforço e em-
penho dos alunos, também, no 
trabalho dos pais e professores”. 
Registou, ainda que se tratou de 
um momento de “premiar os re-
sultados escolares e o gosto pela 
aprendizagem”.
   A sessão foi abrilhantada com 
dois belos apontamentos musi-
cais proporcionados pelas alunas 
da academia de música da socie-
dade filarmónica vizelense, do 
ensino articulado, Joana Pinto, 
Beatriz Vaz, Marta Costa e Ma-
riana Costa, com duetos de flauta 
transversal e de clarinetes. Obri-
gada pela beleza que proporcio-
naram a esta sessão.

P.G.

Ano Turma Nome
10º A  João Pedro Vila Real Fernandes
  Márcia Catarina Sousa Alves
  Mariana da Cunha e Silva
  Nicole Costa Azevedo
  Rui Jorge Alves
  Sara de Faria Machado
11º A Joana Raquel Pereira Baptista
  José Luís Ribeiro Lopes
  Maria Helena Ribeiro Poleri
  Ruben Daniel Monteiro Pereira
12º A Maria Inês Coelho Fernandes
  Marta Catarina Ferreira de Almeida
  Miguel Granja Pinheiro Coelho
  Rafaela Ferreira Mainini
  Sandra Cristina Alves Sousa

Ano Turma Nome
6º D Ana Rita Pereira Monteiro
7º  B  Filipa Silva
  Orlando Cunha
 C Ana Cristina Ferreira Moreira
 D Beatriz Carvalho Martins
  Carlos Manuel Ferreira Gomes
  Catarina Oliveira Pires
  João Pedro Pereira Caldas
  José Miguel Almeida Pereira
8º A Ana Sofia da Silva Marques
  Cláudia Sofia da Cunha Luís
 B Juliana Gonçalves Machado
 C Maria Luís de Bastos Pacheco 
 E José Miguel Coelho Fernandes
  Catarina Isabel Guimarães Salgado de Abreu
9º A Tiago Miguel Faria Lemos
  Vera Sofia Fernandes Pedrosa
 C Ana Rita Coelho da Rocha
  Maria Beatriz de Sousa Leite
 E Eduardo Daniel Lima Freitas
 D Beatriz Faria Alves de Oliveira
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     A Oficina Cientistas em Ação 
composta pelos alunos da turma A 
do 10º ano, orientados pelas pro-
fessoras Elisabete Granja, Gorete 
Afonso e Elisa Saraiva, tem desen-
volvido uma série de atividades com 
o objetivo de promover e desenvol-
ver na comunidade escolar a curio-
sidade científica, em particular ao 
nível da compreensão de fenóme-
nos físicos e químicos que aconte-
cem no dia-a-dia. 
   Simultaneamente, este grupo de 
alunos tem a possibilidade de de-
senvolver técnicas de execução de 
atividades experimentais, aplican-
do os conhecimentos adquiridos ao 
nível da manipulação de materiais e 
equipamentos. 
   No passado dia 12 de novembro, 
estes alunos tiveram pela primeira 
vez a oportunidade de pôr à prova 
toda a sua capacidade de comunica-
ção e interação com os alunos mais 
novos, do 3º e 4º anos da Escola 
Básica de S. Paio, que nos visitaram 
nos laboratórios para uma divertida 
“Manhã com Ciência”. Assim, os 
alunos do 1º ciclo puderam usufruir 
de um espaço mágico de aprendiza-
gem visualizando e experimentan-
do atividades laboratoriais intera-
tivas adequadas ao seu nível etário. 
Os meninos, divididos em peque-
nos grupos, interagiram com as 
várias atividades propostas, sendo 
ajudados pelos seus colegas mais 
velhos que com muito entusiasmo 

Dia Nacional da Cultura Científica
  Uma outra actividade desenvol-
vida pelos Cientistas em Ação foi 
a comemoração do Dia Nacional 
da Cultura Científica, que se co-
memora no dia 24 de novembro. 
Este dia foi instituído em 1996 
pelo então Ministro da Ciência e 
da Tecnologia, Mariano Gago, e 
pretende homenagear o talentoso 
professor Rómulo de Carvalho. 
Esse dia pretende ser um «mo-
mento privilegiado de balanço, de 
reflexão e de ação sobre o papel do 
conhecimento no nosso futuro». 
Na nossa escola, levamos a cabo 
uma exposição sobre as dimen-
sões e escalas do Universo. Parti-
mos do “infinitamente pequeno” 
para o “infinitamente grande” e 
apresentamos em cartazes exem-

Cientistas em Ação
Manhãs com Ciência

e empenho, explicaram os conteú-
dos científicos de uma forma lúdica, 
acessível e cativante. Os meninos 
que nos visitaram  demonstraram 

muita alegria e interesse durante a 
realização das várias experiências. 
O sorriso estampado no rosto de 
cada um foi para nós um sinal de 

plos de objetos representativos de 
cada uma das respetivas escalas de 
grandeza, desde o núcleo atómico 
até às galáxias. 
Segundo alguns alunos que visita-
ram a exposição, a maior surpresa 
foi a incrível dimensão do Univer-
so (9,3 x 1024 m), uma vez que 
ficaram espantados com a grande 
quantidade de “zeros” representa-
dos por este número. Similarmente, 
também a incrível “pequenez” do 
núcleo atómico causou espanto e 
admiração nos alunos. 

Elisabete Granja
Elisa Saraiva

Gorete Afonso

missão cumprida e aguardamos 
ansiosamente as próximas visitas 
dos restantes alunos das escolas 
básicas do nosso agrupamento!

Elisabete Granja
Elisa Saraiva

Gorete Afonso
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“Vida saudável com pilhas saudáveis”
     Foi lançado um desafio aos alu-
nos da turma A do 12º ano, na dis-
ciplina de Química, relativamente 
à construção de um pilha “saudá-
vel” com uma diferença de poten-
cial entre 0,5 e 1,5V.
   Este desafio foi bem aceite e de-
senvolvido, pelos mesmos, visto 
que utilizaram materiais simples, 
de uso comum e de baixo custo. 
Trata-se de uma atividade de pro-
jeto que serviu de objeto de estudo 
sobre o funcionamento de uma 
simples pilha e suscitou muito in-
teresse e curiosidade por parte dos 
alunos tal como se pode ver nas 
fotos tiradas ao longo das sessões 
de trabalho. Alguns alunos conse-
guiram elaborar pilhas com ma-
teriais quase todos reciclados, ou 
seja, que já foram usados e foram 
aproveitados.

   Este grupo de alunos desenvol-
veu técnicas de execução na elabo-
ração das atividades experimen-
tais, aplicando os conhecimentos 
adquiridos ao nível do funciona-
mento das pilhas e da manipula-
ção de materiais/equipamentos.
  Num mundo que se pretende 
cada vez mais saudável, este pro-
jeto encontra-se também orien-
tado para a mobilização de uma 
campanha de reciclagem no sen-
tido de fomentar o interesse dos 
alunos e da comunidade  para as 
problemáticas ambientais asso-
ciadas ao estudo Química.

Turma do 12ºA 
Prof. Gorete Afonso

   Decorreu no passado dia 
11 de novembro a cerimónia 
de assinatura do contrato de 
autonomia do Agrupamen-
to de Escolas de Infias – Vi-
zela. O evento decorreu na 
Escola Secundário Inês de 
Castro, em Vila Nova de Gaia 
na presença do Secretário 
de Estado da Administração 
Educativa, João Casanova de 
Almeida e do Diretor Geral 
dos Estabelecimentos Esco-
lares, José Alberto Moreira 
Duarte.
   O contrato assinado pu-
blicamente pelos repre-
sentantes do Ministério da 
Educação e Ciência, pela 
Presidente do Conselho Ge-
ral, Elisabete Granja e pela 
Diretora, Rosa Maria Carva-

lho será um instrumento 
de melhoria da educação e 
permitirá uma identidade 
própria ao agrupamento, 
resultante da capacidade 
de concretização da mis-
são e objetivos constantes 
no seu Projeto Educativo.
 O Agrupamento de Es-
colas de Infias passa a ser 
um dos agrupamentos em 
todo o país que goza de 
um regime específico de 
administração e gestão es-
colar, consubstanciado no 
Contrato de Autonomia 
assinado.
   Trata-se de um documen-
to de grande importância 
estratégica para a vida do 
agrupamento.

P.G.
                

Agrupamento de Escolas de Infias – Vizela 
assina contrato de autonomia
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    Que País apresenta em desta-
que na sua Bandeira Nacional 
três instrumentos que todos os 
cidadãos têm obrigação de saber 
utilizar?
   Esse País é oito vezes maior em 
superfície que Portugal, apre-
senta cerca de 3.000km de costa 
marítima com o Oceano Índico, 
enorme variedade de culturas, 
religiões, línguas, embora a Lín-
gua Portuguesa seja a língua da 
Unidade nacional.
   Trata-se da República de Mo-
çambique que se tornou inde-
pendente de Portugal em 25 de 
junho de 1975, há quase qua-
renta anos. O Partido FRELI-
MO estabeleceu como objectivo 
“vencer o subdesenvolvimento” 
e, por isso, todos têm de estudar 

Estudar não é só com livros!!!
(“o livro”), de produzir (“a enxa-
da”) e de estar apto para combater 
(“a espingarda AK-47”).
   Assim, cada Bairro, cada Em-
presa, cada Escola e cada Turma 
deveriam ter um terreno agrícola 
a ser cultivado colectivamente e de 
forma cooperativa em tempos fora 
do horário de trabalho normal e 
cujas colheitas se destinavam às 
famílias doa trabalhadores coope-
rantes.
   Assim se treinavam técnicas de 
cultivo do ARROZ (em terrenos 
alagadiços…), de hortofrutícolas 
(que proporcionavam vitaminas 
e variedade culinária), de plantas 
com técnicas de cultivo especí-
fico como a mandioca, o feijão 
Boer (que é um arbusto), a cana-
de-açúcar, várias especiarias e até 

plantas medicinais…
   Melhorava-se a alimentação, 
perdia-se a vergonha de trabalhar 
com a enxada, ganhava-se espírito 
colectivo, esquecendo diferenças 
entre raças, culturas e sexos (o 
trabalho agrícola antes era feito 
principalmente por mulheres!).
Claro que houve abusos inevitá-
veis:
   a) eliminar jardins para nesses 
terrenos fazer hortas;
  b) nem todos achavam presti-
giante sujar as mãos na terra;
    c) a produção por falta de semen-
tes e de conhecimentos técnicos, 
nem sempre justificava o esforço.

Prof. Egidio Guimarães

Galardão Eco-Escolas 2013
    Foi com grande satisfação que 
a Escola Básica e Secundária 
de Infias - Vizela, uma Eco-Es-
cola desde 2010, recebeu  pelo 
segundo ano consecutivo o 
Galardão Eco-Escolas.  A Ban-
deira Verde Eco-Escolas 2013 
foi atribuída como forma de 
reconhecimento pelo trabalho 
realizado, em prol do desenvol-
vimento sustentável, seguindo 
a metodologia do Programa 
Eco-Escolas ao longo do ano 
letivo de 2012/2013.
   Assim sendo, a nossa escola 
esteve presente no dia 27 de 
setembro de 2013 na cerimó-
nia oficial “Dia das Bandeiras 
Verdes 2013” que decorreu em 
Cascais, Manique, para rece-
ber a Bandeira Verde.
 O evento que envolveu várias 
escolas a nível nacional, permi-
tiu o convívio e ainda, a parti-
lha de ideias e atividades rea-
lizadas ao longo do ano letivo 
pelos alunos, sob a orientação 
dos professores.
Todos os que contribuíram 

para a obtenção do Galardão 
Eco-Escolas 2013 - alunos, 
professores, assistentes ope-
racionais, assistentes técnicos, 
comunidade escolar e direção 

do agrupamento - estão de pa-
rabéns pelo bom trabalho rea-
lizado!
A Coordenadora do Programa 

Eco-Escolas

Universidade Lusófonna divulga a excelência do 
trabalho desenvolvido no Gabinete de Medição 
e Covivência da Escola Básica e Secundária 
de Infias - Vizela através da rede facebook!!!

Gabinete de Mediação e Convivência
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Desafio Temático: Viver Saudável

   O eco poster realizado teve como tema a proteção 
do ambiente, na qual foram usados super heróis, 
neste caso Eco Heróis, para divulgar essa mensa-
gem.
Os Eco Heróis são 3 jovens que após se apercebe-
rem do estado do planeta decidiram unir forças 
para tentar mudar o destino do mundo, por isso 
resolveram avisar os habitantes do planeta Terra 
das dez medidas que devem tomar para pouparem 
e para deterem a poluição do planeta.
   O eco poster tem como base uma folha de pa-
pel aguarelável, dimensão A2, constituído por 11 
quadradinhos do género banda desenhada. Os de-
senhos são pintados com lápis de aguarela e o seu 
fundo é pintado com tinta da china.
   Achamos que desta forma seconseguiríá alertar 
a população mais jovem para as problemáticas 
atuais relacionadas com o ambiente, de uma for-
ma tanto objetiva como atrativa do uso da banda 
desenhada. 

Clube da Floresta/Eco-escolas

Eco Código transmitido através de Eco Heróis

Diretora visita a horta 
pedagógica da Escola 
Básica de Infias - Vize-
la onde têm sido pro-
duzidas e efetuadas 
colheitas de  variados 
produtos biológicos. 
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   A física é, indiscutivelmente, 
a base de toda a revolução tec-
nológica que ocorreu no Séc. 
XX. Na primeira década do Sé-
culo passado, o determinismo 
dominava a natureza e tudo 
o que a Física previa não era 
passível de acarretar erro, sen-
do os resultados vistos como 
dados absolutos.  Mas, perce-
ber o fenómeno de interação 
da radiação electromagnética 
com a matéria, revolucionou 
toda a forma de olhar o mun-
do, percebê-lo e reinventá-lo. 
A Física quântica obrigou a 
certeza a dar lugar à probabi-
lidade e toda a arrogância do 
observador tornou-se humil-
de, quando se compreendeu 
que o domínio de interacção 
subatómica acarretava erros 
extraordinários! Na verdade, 
perceber os domínios subató-
micos poderia significar per-
ceber a parte que faltava para 
entender o todo da maioria dos 
fenómenos físicos. Contudo, 
como conseguir observar algu-
ma coisa cuja escala de medida 
é cerca de 10 000 milhões de 
vezes mais pequena que o me-
tro? Não há tecnologia para 
observar tal pequenez! Então, 
tentar perceber como a matéria 
reage à interação com a luz e 
analisar os resultados daí ex-
traídos, era a única forma pos-
sível de tornar o invisível ima-
ginativamente inteligível. Mas, 
outro problema se colocava: 
será que o que estou a medir é o 
que de facto existe, ou é apenas 
o resultado da interacção da 
luz que observo? Pois… assim 
nada parecia ser certo! Gran-
de problema tinham os físicos 
em mão e uma nova mudança 
de paradigma era emergente! 
Mas, afinal o que é a luz? Se 
eu perceber a luz poderei per-
ceber a estrutura atómica? Até 
então, a radiação eletromagné-
tica era vista como um simples 
fenómeno ondulatório: energia 
a propagar-se no espaço e no 
tempo. Contudo, já no passa-

do, em 1887, Heinrich Hertz 
tinha reparado que, iluminan-
do um bloco de zinco com luz, 
este ficava eletrizado. A expli-
cação dada para o fenómeno foi 
baseada na física clássica sem 
levantar grandes controvérsias. 
Contudo, quando Max Planck 
observa a interação da luz com 
um corpo negro, percebe clara-
mente que associar a luz a um 
fenómeno meramente ondula-
tório não conseguia justificar 
as suas experiências! Surge-
lhe uma ideia que, sem este 
ter plena noção, representou o 
salto para a física quântica. Se 
calhar, a luz é um conjunto de 
pacotes de energia discretos e 
não apenas uma onda! Estas 
ideias, conseguiram que Albert 
Einstein visse mais além da-
quilo que Hertz conseguiu ver 
e valeram-lhe o prémio nobel 
da física em 1921. Afinal que 
grande descoberta foi esta? Já 
alguma vez pensou como ocor-
re o funcionamento das portas 
automáticas? Como se apagam 
e acendem sozinhas as lâmpa-
das de um sistema de ilumina-
ção? Ou o que fará com que os 
portões da garagem se abram 
ou fechem sozinhos?
   O que explica o funcionamen-
to destes automatismos é o efei-
to fotoelétrico. O efeito fotoelé-
trico é a emissão de eletrões de 
um material metálico, quando 
este é submetido à radiação ele-
tromagnética. Graças ao efeito 
fotoelétrico tornou-se possível 
o cinema falado, assim como 
a transmissão de imagens ani-
madas (televisão). Graças a 
estas descobertas, os apare-
lhos fotoelétricos foram sendo 
introduzidos na indústria, no 
lazer e no nosso dia a dia. Estas 
descobertas permitiram cons-
truir maquinaria capaz de pro-
duzir peças sem intervenção 
do homem, como aparelhos 
que controlam o tamanho das 
peças, de forma mais precisa 
e eficaz do que um operário; 
permitem acender e desligar 

automaticamente as luzes da 
iluminação pública ou a aber-
tura automática das portas do 
Shopping. 
   Bem, na realidade o efeito 
fotoelétrico é só um pequeno 
exemplo do que a humanidade 
ganhou com a descoberta rela-
tiva à natureza corpuscular e 
simultaneamente ondulatória 
da radiação eletromagnética. 
Que transformações sociais 
implicou isto? Imagine o que 
vê quando olha o céu… vê es-
trelas, muitas estrelas, muitas 
luzinhas que parecem bri-
lhar de forma intermitente na 
grande esfera celeste. Agora, 
imagine que através dessas 
luzinhas que chegam à Terra, 
conseguimos saber a idade da 
estrelas, prever o que lhe vai 
acontecer e pensando ao con-
trário, o que foram no passado! 
A física quântica revolucionou 
a tecnologia sendo capaz de 
aplicar os conhecimentos da 
estrutura subatómica da ma-
téria à microeletrónica que, 
sem margem para dúvida, é 
o conhecimento mais aplica-
do na atualidade. Com isto, 
construímos sondas espaciais, 
telescópios extraordinários e, 
olhando e percebendo o uni-
verso, vamos caminhando 
para uma mudança da própria 
importância da Humanidade…
afinal de contas, nada somos 
senão o resultado de gases e 
poeiras cósmicas que se foram 
condensando.

Turma 11º A, nas aulas de FQ 
da prof Elisabete Granja

      

A Física Quântica ao serviço da humanidade

Realidades: Sociedade e Ciência
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   O Serviço de Psicologia e Orien-
tação (SPO) funciona no Agrupa-
mento de Escolas de Infias – Vize-
la, presta apoio a todas as escolas 
do agrupamento desde Jardins de 
Infância até ao 12º ano de escola-
ridade e, ao longo deste ano lecti-
vo (2013/2014), dispõe de duas 
psicólogas, Fernanda Freita e So-
fia Ribeiro.
   As funções do psicólogo escolar 
são bem definidas e abrangentes. 
Atendendo ao fato de os alunos 
passarem a maior parte do seu 
tempo em contexto escolar, per-
mite ao psicólogo elaborar um tra-

Serviço de Psicologia e Orientação
 

balho ao nível de prevenção, ava-
liação e encaminhamento. Assim, 
ao trabalhar de forma sistémica, 
as metas/objetivos são abordados 
de forma mais consistente, a sua 
intervenção, quer a nível familiar, 
quer escolar, tem como finalidade 
melhorar o desenvolvimento afe-
tivo/emocional, comportamental 
e de ensino/aprendizagem do alu-
no.
   É de realçar a importância de 
articular com toda a comunidade 
escolar, familiar e/ou instituições 
existentes, visando a obtenção de 
informações pertinentes a ter em 

conta, na avaliação e na definição 
de estratégias conjuntas a imple-
mentar.
   Este serviço acompanha os alu-
nos ao longo do seu percurso esco-
lar, contribuindo na identificação 
dos seus interesses e vocações, na 
intervenção na área das dificul-
dades de aprendizagem; na pro-
moção e desenvolvimento da sua 
identidade pessoal e na constru-
ção e solidificação do seu projeto 
de vida.
   Desenvolve o seu trabalho se-
gundo um levantamento das ne-
cessidades e de acordo com uma 

SPO - Projetos/Atividades

   Durante o primeiro período, o 
SPO implementou alguns pro-
gramas para pais, em horário pós 
laboral, nas Escolas Básicas (S. 
Paio, Tagilde) e na EB2,3/S de 
Infias. Estes projetos de “Envol-
vimento Parental” tinham por ob-
jetivo: Sensibilizar, consciencia-
lizar e formar/informar os pais/ 
encarregados de educação para 
a importância educativa de um 
conjunto de atitudes, expectati-
vas e comportamentos favoráveis 
ao rendimento escolar dos edu-

 A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo” 

Nelson Mandela

planificação que integra o plano 
anual de atividades da escola. As 
psicólogas respeitam, na sua prá-
tica, as normas éticas e deonto-
lógicas do exercício profissional 
da psicologia, nomeadamente, a 
salvaguarda da privacidade dos 
alunos e das suas famílias, da sua 
cultura, dos seus interesses e o 
respeito pelas suas decisões.

SPO a quem se destina? 
O SPO tem como público-alvo os 
alunos, trabalhando em articula-
ção com professores, funcioná-
rios, pais e encarregados de edu-
cação, na recolha de informação 
e na definição de estratégias a se-
rem implementadas em contexto 
sala de aula e/ou em casa.

Psicólogas
Sofia Ribeiro e Fernafa Freitas

candos; Proporcionar aos pais/
encarregados de educação um 
momento de convívio na escola, 
onde possam colocar questões 
pertinentes, relacionadas com a 
educação do seu educando, de 
uma forma não formal. 
  Na sequência deste projeto, ar-
ticulou-se com as representantes 
da Comissão de Crianças e Jovens 
em Risco (CPCJ), docentes Con-
ceição Ribeiro e Arminda Teixei-

ra que realizaram um workshop 
para educadores de infância e 
professores do agrupamento, 
com o objetivo de consciencializar 
e sensibilizar sobre a importância 
do papel parental. 

Psicólogas
Sofia Ribeiro e Fernafa Freitas   

     

     

Programa de “ Promo-
ção e Treino de Com-
petências de estudo”:
 
   Elaborou-se um programa para 
as competências de estudo que 
terá como base procedimentos que 
procuram desenvolver nos alunos 
até ao 9º ano de escolaridade uma 
maior consciência dos seus pró-
prios processos de aprendizagem, 
um maior auto-conhecimento das 
necessidades pessoais relativas 
ao estudo, bem como a “desco-
berta” das estratégias mais ade-
quadas à sua realização escolar.

     

Programa de “Com-
petências Sociais”: 

   Projeto implementado ao longo 
do primeiro período, que se realiza 
em contexto sala de aula em arti-
culação com o diretor de turma, 
com os objetivos de promover a 
capacidade de argumentação e 
reflexão dos jovens perante dife-
rentes problemáticas com as quais 
se confrontam; refletir sobre a 
influência dos nossos conceitos, 
valores e como agimos diante de 
uma decisão de muitos riscos.

Psicólogas
Sofia Ribeiro e Fernafa Freitas   

Projeto de “Envolvimento Parental”
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“Programa de Orientação 
Escolar e Vocacional”

Decorrerá no segundo período, 
tem como objetivos desenvolver 
competências cognitivas e ati-
tudes facilitadoras do processo de 
tomada de decisão; desenvolver 
competências facilitadoras do 
processo de tomada de decisão; 
desenvolver competências de 
adaptação e transição para o mun-
do do trabalho.

“Relações Interpessoais”

Este projeto tem como público-
alvo os técnicos operacionais 
com o objetivo de os dotar de 
comportamentos e capacidades 
comunicacionais que lhes permi-
tam proceder adequadamente em 
diferentes situações da sua vida 
pessoal e profissional. 
O SPO tem a seu cargo o Gabi-
nete de Apoio ao Aluno e à Famí-

lia (GAAF), que se encontra 
disponível para atendimento du-
rante todo o ano letivo, às terças 
e quintas feiras entre 17:h20 e as 
18h:20. Este gabinete tem como 
principal objetivo o atendimento 
a Pais/Encarregados de Educação, 
de forma a promover a aproxima-
ção Pais/Escola; apoiar o acom-
panhamento do percurso escolar 
dos educandos; ajudar os Pais na 
resolução de problemas inerentes 
à infância e à adolescência.

“Viver saudável” 

Atendendo ao fato desta edição 
de jornal estar subordinada ao 
tema “Viver saudável” gostaría-
mos de deixar algumas dicas so-
bre o que entendemos por vida 
saudável. Assim, Ser saudável é 
um estado de completo bem-estar 
físico, mental e social, e não ape-
nas a ausência de doenças. 
Ter hábitos alimentares saudáveis 

é fundamental  para a saúde e 
bem-estar dos nossos alunos. 
Devido ao rápido crescimento e às 
mudanças que se operam no seu 
corpo  durante a puberdade, os 
nossos alunos têm  maiores neces-
sidades alimentares,  e uma dieta 
adequada é fundamental  para 
garantir a sua saúde física e emo-
cional. Bons hábitos alimentares 
também ajudam a prevenir doen-
ças crónicas no futuro, incluindo 
obesidade, doenças cardíacas,  
cancro e diabetes. 
De realçar a importância dos alu-
nos tomarem, todos os dias, o 
pequeno almoço antes de virem 
para a escola. Desta forma esta-
mos a aumentar a concentração 
escolar, a capacidade de memo-
rização e retenção de informação.
Como diz o ditado popular “Bar-
riga vazia não puxa carroça”.

Psicólogas
Sofia Ribeiro e Fernafa Freitas   

O Negrilho de Miguel Torga

Serviço de Psicologia e Orientação (cont.) 
Projetos/Atividades

Na terra onde nasci há um só poeta

Os meus versos são folhas dos seus ramos.

Quando chego de longe e conversamos,

É ele que me revela o mundo visitado.

Desce a noite do céu, ergue-se a madrugada,

E a luz do sol aceso ou apagado

É nos seus olhos que se vê pousada.

Esse poeta és tu, mestre da inquietação Serena!

Tu, imortal avena

Que harmonizas o vento e adormeces o imenso

Redil de estrelas ao luar maninho.

Tu, gigante a sonhar, bosque suspenso

Onde os pássaros e o tempo fazem ninho!

Desafio Temático: Viver Saudável
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PESPSE – Projeto de Educação Sexual 

e Promoção da Saúde Escolar 

“Atitudes Promotoras da Saúde - Campanhas de Sensibilização – 9º ano” 

   As campanhas de sensibilização alertam as pessoas para determinadas doenças e/ou comportamentos de risco e incentivam a adoção de estilos de 
vida mais saudáveis.
   Nas aulas de Ciências foi-nos lançado um desafio, planear uma campanha de sensibilização para ajudar a comunidade educativa a estar mais infor-
mada sobre determinadas doenças e/ou comportamentos inadequados (diabetes, SIDA, alimentação desequilibrada e tabagismo).
   Assim, a 14 de novembro comemorámos o Dia Mundial da Diabetes, que se comemora em todo o mundo com ações para a educação e prevenção. 
Sabias que nos últimos anos temos assistido a um aumento alarmante de casos de diabetes? Conheces os fatores de risco e as medidas de prevenção? 
Então informa-te pela tua saúde!
   Uns dias mais tarde, a 17 de novembro, assinalámos o Dia do Não Fumador. Apesar das inúmeras campanhas, nacionais e internacionais, o consu-
mo de tabaco entre os jovens continua a aumentar. Um cigarro contém substâncias tóxicas, muitas das quais comprovadamente cancerígenas. Sabias 
que todos os anos são diagnosticados no nosso país 4000 novos casos de cancro do pulmão?
   No início de dezembro, juntámo-nos às comemorações mundiais na luta contra a SIDA. Apesar de só existirem 3 formas de contágio (contatos se-
xuais não protegidos, sangue contaminado e mãe grávida-filho), continua a existir muita discriminação e falta de informação.
   Durante o mês de janeiro terminaremos este nosso projeto com uma semana dedicada à alimentação, fica atento às atividades e exposições.

Beatriz, Inês, José Teixeira e Vítor
9º D Dia Mundial da Luta Contra a SIDA – 1 de dezembro

     Comemoram-se este ano 30 anos da infeção VIH/SIDA em Portugal, 
uma vez que o primeiro caso diagnosticado e comprovado teve lugar 
em junho de 1983. No final do ano passado estavam contabilizados em 
todo o mundo 35,3 milhões de infetados com o HIV, 42 580 no nosso 
país. Portugal  regista uma média anual de mais de 1500 novas infeções.     
   É importante reduzir esta taxa, mas também promover um diag-
nóstico precoce. Cientes de que a informação e a prevenção são as 
melhores armas neste combate, os nossos alunos assinalaram o 
Dia Mundial da Luta Contra a Sida, sob o lema da OMS “ZERO: 
novas infeções, casos de discriminação e mortes por SIDA”.

Prof.ª Gabriela Salgado e alunos do 9º ano

Dia Mundial da Luta Contra a SIDA – 1 de dezembro
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Dia Mundial da Alimentação 

   No passado dia 17 de novem-
bro, assinalou-se o Dia do Não 
Fumador e, mais uma vez, os 
alunos do 9º ano aproveita-
ram para alertar a comunidade 
para os malefícios do tabaco. 
Os fumadores têm em média me-
nos 10 anos de vida do que os 
não fumadores. Isto porque as 
substâncias absorvidas destroem 
alguns órgãos importantes ao 
mesmo tempo que fragilizam o 
organismo em relação a vírus e a 
doenças oportunistas.  Os male-
fícios do tabaco explicam-se em 

   Uma alimentação saudável deverá ser completa, equilibrada e 
variada, com todos os grupos da roda dos alimentos, respeitando 
as doses diárias recomendadas de cada um dos nutrientes.
   De todas as refeições, o pequeno-almoço assume uma grande 
importância, pois é essencial para proporcionar ao organismo 
os nutrientes e a energia necessários ao começo de um novo dia. 
Um pequeno-almoço equilibrado e completo evita a fraqueza e 
a dimuição do rendimento físico e intelectual no final da manhã, 
assim como reduz o apetite para o almoço. Quando não tomamos 
o pequeno almoço diminuimos a capacidade de concentração, au-
mentamos a irritabilidade, mal-estar e má disposição geral, cria-
mos impaciência e agressividade e uma quebra na capacidade de 
resposta e reflexos.
   Nos últimos anos tem aumentado a taxa de doenças associadas 
à alimentação desequilibrada (obesidade, diabetes tipo 2, doenças 
cardiovasculares,…). Na “fast food” o fabricante consegue uma 
produção em massa e barata dos ingredientes. O valor nutricional 
do produto é sacrificado em detrimento desta conveniência. Para 

PESPSE – Projeto de Educação Sexual 

e Promoção da Saúde Escolar 

   Comemorou-se a 14 de Novem-
bro, o Dia Mundial da Diabetes, 
criado em 1991 com o objetivo 
de dar resposta ao aumento alar-
mante de casos de diabetes no 
mundo. Existem atualmente 371 
milhões de pessoas que vivem 
com diabetes e 280 milhões es-
tão em alto risco de desenvolver 
a doença, de acordo com a Fede-
ração Internacional da Diabetes.
    Em Portugal, 12,4% da população 
tem diabetes, sendo que destes, 
5,4% não estão diagnosticados.
A campanha do Dia Mundial da 
Diabetes 2013 marcou o quinto 
e último ano da campanha para 
2009-2013 “educação e preven-

Dia Mundial da Diabetes   

grande parte pelas minúsculas 
gotas de alcatrão nele incluídas.
    Este alcatrão contem substân-
cias cancerígenas e co-canceríge-
nas: isto é, tanto provoca o cancro 
como acelera a produção das célu-
las cancerosas. O fumo é também 
composto por 2 a 6 por cento de 
monóxido de carbono, um gás 
tóxico que dificulta o transporte 
e utilização do oxigénio. Estes 
compostos irritantes alteram o 
funcionamento dos pêlos micros-
cópicos que libertam os pulmões 
das partículas indesejáveis. Per-

ção da diabetes”, promovida pela 
Federação Internacional da Dia-
betes.  A nossa escola juntou-se às 
comemorações mundiais, com o 
tema “Diabetes: Proteger o nosso 
futuro”, os alunos do 9º ano, numa 
articulação Ciências Naturais/ Ci-
dadania/ PESPSE, trabalharam 
esta doença ao longo do mês de 
Novembro, preparando uma ex-
posição de trabalhos, que estive-
ram disponíveis para a restante 
comunidade educativa, visando a 
necessidade do reforço da educa-
ção sobre a diabetes e o aumen-
to de programas de prevenção.

9º D

devolver todos os sabores perdidos, durante o processamento dos 
ingredientes, são adicionadas grandes quantidades de açúcares, 
gorduras e sal, para que nos proporcionem as sensações adequa-
das. Contudo, sabe-se que, quando em excesso, estes ingredientes 
provocam graves consequências na nossa saúde:

a) as gorduras usadas neste tipo de produtos,  as chamadas gor-
duras saturadas, aumentam os níveis de colesterol, provocando 
coágulos nas artérias e aumentando o risco de doenças coronárias;
b) o excesso de açúcares tem impacto na saúde dentária, mas tam-
bém pela sua ligação direta à obesidade, às doenças cardíacas e até 
ao cancro;
c) o sal em excesso é responsável em grande parte pelo aumento da 
pressão arterial e aumenta o risco de ataques cardíacos.

9º D

turbando o equilíbrio pulmonar, o 
fumo do tabaco torna-o mais sus-
ceptível às doenças respiratórias.
   A doença mais vulgar associada 
ao consumo do tabaco é o can-
cro. Todos os anos são diagnosti-
cados no nosso país 4000 novos 
casos de Cancro do Pulmão, a 
maioria associado ao  tabagismo, 
mas este pode ocorrer não ape-
nas nos pulmões, mas também 
na laringe, na faringe ou na boca.

9º D

Dia Mundial do Não Fumador 
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  Pesquisa Google - uma ferramenta útil!

Viver Saudável
   A Câmara Municipal de Vizela, através do Setor de Educa-
ção, promove4 uma palestra subordinada ao tema “Comer 
bem em tempos de crise”, direcionada à comunidade em 
geral, no dia 16 de outubro, de forma a comemorar o Dia 
Mundial da Alimentação.
   A palestra, aberta a toda a comunidade educativa do Agru-
pamento de Escolas realizou-se no auditório da Escola sede.
     

P.G

 O mirtilo ou blueberry (vaccinium myrtillus)  é uma espécie frutífe-
ra de ramos verdes – amarelados, de pequeno porte, que tem peque-
nas bagas pretas azuladas, comestíveis e pertence á família das Ericácias.
   E originária de algumas regiões da Europa e América do Norte, onde é muito apre-
ciado pelo seu sabor exótico, pelo valor económico e pelos seus poderes medici-
nais, sendo considerado como “fonte de longevidade”, devendo-se especialmen-
te ao alto conteúdo de antocianidinas contidas nos seus pigmentos de cor azul.
   Este fruto serve para tratar diarréias graves, alívio de inflamações na boca, catar-
ros, favorece a visão, serve para tratar infecções urinárias e é um forte antioxidante.
   O Mirtilo possui um valor nutritivo indiscutível; é um fruto conhecido pela sua riqueza 
em diversas vitaminas como a A, B, C e PP, possuindo ainda sais minerais, magnésio, po-
tássio, cálcio, fósforo, ferro, manganês, açucares, pectina, tanino, ácidos cítrico, málico e 
tartárico. Conhecido como o rei dos antioxidantes e o fruto da juventude, o Mirtilo está no 
topo dos alimentos com maior teor de antioxidantes, ultrapassando as vantagens de outros 
vegetais como repolhos, espinafres e brócolos. O Mirtilo é aceite como uma planta medi-
cinal, da qual se podem usar quase todas as partes da planta, flores, folhas, fruto e raízes.
   Este fruto tem-se verificado eficaz na prevenção contra doenças degenerativas, evitan-
do o desenvolvimento de cancro nas células e também no tratamento de alterações da 
visão, problemas linfáticos e no fortalecimento dos vasos capilares. É também eficaz c
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    “Vida saudável” foi o tema que o departamento de educação espe-
cial desenvolveu nas suas atividades do PAA.
   Salientámos a “feirinha de educação especial” na qual durante 
duas semanas vivenciamos e trabalhámos com produtos hortofru-
tícolas biológicos e de qualidade. Inserido na disciplina matemática 
para a vida os alunos, que beneficiam da medida educativa currículo 
específico individual, trabalharam competências como a seriação, 
classificação, quantidade, dinheiro, …O culminar deste trabalho 
foi a realização da feirinha no átrio da escola sede, pelo que agrade-
cemos às famílias dos nossos alunos, bem como a colaboração e o 
empenho de todos os docentes do agrupamento que compraram os 
nossos produtos. Estamos certos que proporcionmos e fomentámos 
a importância de uma alimentação saudável e variada, em TODO o 
ser humano.
   As comemorações do Dia Internacional da pessoa com deficiência 
– Festa dos afetos, também foi uma atividade que proporcionou uma 
vida saudável, no qual desenvolvemos a prática de exercício físico, 
nos alunos das duas UAEM e partilhamos afetos. 
   Fomos abrilhantados com a presença de ilustres personalidades 
Vizelenses.
   Em articulação com o grupo de educação física proporcionamos 
aos alunos um dia diferente, no qual participaram em diversas ativi-
dades desportivas. 
  O departamento de educação especial agradece, com mil afetos a 
intervenção da Sª Diretora, na qual louvou o nosso empenho e de-
dicação a estes alunos e suas famílias. Salientamos, também, a in-
tervenção do Senhor Padre Rosas, que com sua espontaneidade e 
alegria nos agraciou com as suas palavras.
   Para encerrar este período letivo visitámos o Guimarães Shopping, 
com a visita aos correios para entrega da carta ao Pai-Natal e encon-
tro com o senhor das barbas brancas. Aproveitámos também para 
passar pelo hipermercado  Continente onde tivemos oportunidade 
de observar diversos produtos, muitos dos quais também vendemos 
na nossa feirinha.
   Com uma alimentação equilibrada, comendo produtos frescos e 
biológicos, praticando exercício físico e muitos afetos estamos no 
caminho de uma “vida saudável”.

Departamento de Educação Especial
     

Unidades de Intervenção Especializada - Atividades para promover “Vida Saudável”

“Feirinha de Educação Especial” 

“Atividades Desportivas” 

“Dia Internacional da Pessoa com Deficiência – Festa dos Afetos” “Guimarães Shopping” 



   Após a classificação  da cidade de Vizela  como “CITTASLOW” (Cidade de Bom Viver) em 2011, o Agrupamento de Escolas de 
Infias, em parceria com a Câmara Municipal de Vizela, iniciou a atividade educativa no âmbito desta classificação. Com o intuito da 
promoção dos valores do território junto dos mais novos, este projeto, que se encontra já em desenvolvimento como oferta comple-
mentar do 1º Ciclo do Ensino Básico, designa-se de “CITTASLOW KIDS – Viver Vizela”.
   Encarado como um projeto inovador em termos de cidadania das crianças pela Cittaslow Nacional e Internacional como a primeira 
experiência a nível mundial, a iniciativa da autoria da Professora Valéria Pereira e Maria José Oliveira, dedica uma hora semanal no 
horário dos alunos, para a sua execução. Tendo por base a necessidade de formação para uma consciência e aprendizagem de vida 
“Cittaslow”, os alunos são motivados no sentido do seu crescimento enquanto elementos integrantes e participativos da comunidade 
local.
   Neste sentido, foram desenvolvidas diversas atividades nas diferentes escolas que constituem o agrupamento: o caracol, feira hortí-
cola, o magusto, festa do pijama, heróis da fruta, horta pedagógica, mergulho no território, slow food – magusto, maior flor do mun-
do, o nosso passado e segurança na escola.  

Escolas Básicas  do Agrupamento inserem-se na temática Viver 
Saudável com o projeto “CITTASLOW KIDS – Viver Vizela”.

Desafio temático: Viver Saudável 



Escolas Básicas  do Agrupamento inserem-se na temática Viver 
Saudável com o projeto “CITTASLOW KIDS – Viver Vizela”.

Kids Cidadania e desenvolvimento sustentável

         Este projeto destina-se à promoção da cidadania e sustentabi-
lidade, assumida como uma das missões essenciais da escola e da 
cidade de Vizela enquanto “Cittaslow”. Contribuir para a cons-
trução de cidadãos do futuro, que conheçam o meio onde estão 
inseridos ajudando no desenvolvimento e divulgação de Vizela, 
levando a cabo atividades no âmbito da prevenção primária, no 
sentido de promover o desenvolvimento de capacidades pessoais 
e sociais, tendo em vista melhorar a qualidade de vida. Quando 
falamos em Projeto “Cittaslow Kids” falamos em planeamen-
to de ações futuras que dependem de uma idealização presente 
tendo em vista a consciencialização de uma cidade Cittaslow.
   Decorre daí, a necessidade de explicar que tipo de socieda-
de é essa, para a qual pretendemos formar os nossos alunos. 
  É dessa necessidade de formação para uma vida Cittas-
low que se revela a dimensão pedagógica deste projeto. 
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Hélder Silva falou a alunos do ensino secundário sobre “Li-
teracia mediática: o impacto da TV na sociedade” 
(um bom exemplo de articulação entre bibliotecas escolares)

   No dia 14 de outubro, pelas 10h, 
a Escola Secundária das Caldas 
de Vizela recebeu um seu antigo 
aluno – Hélder Silva – reconheci-
do jornalista e pivot da RTP, para 
uma palestra sobre literacia me-
diática – o impacto da televisão na 
sociedade.
   Esta iniciativa teve por base um 
trabalho de articulação/aproxi-
mação entre as bibliotecas esco-
lares dos dois agrupamentos de 
Vizela e surge no âmbito do pro-
jeto “Leitura e literacia mediática: 
uma atitude educacional na so-
ciedade de informação do século 
XXI”, do agrupamento de escolas 
de Infias-Vizela. Financiado pela 
Fundação Calouste Gulbenkian, 
destina-se a alunos dos cursos 
profissionais e encontra-se já no 
seu segundo ano de concretiza-
ção. 
  Por intermédio da professora 
bibliotecária do Agrupamento de 
Escolas de Caldas de Vizela – Ali-
ce Abreu – Hélder Silva aceitou o 
desafio de conversar com os alu-
nos do 12º ano, de algumas tur-
mas de ambas as escolas, sobre 
questões éticas que sustentam a 
informação em televisão e dispo-
nibilizou-se ainda a responder a 

Projeto “Leitura e literacia mediática: uma atitude educacional na sociedade 
de informação do século XXI”.

algumas questões reveladoras das 
preocupações dos alunos no que 
respeita ao consumo televisivo. 
   Foi uma manhã muito provei-
tosa, na medida em que se pro-
porcionou aos alunos um impor-
tantíssimo espaço de debate, no 
âmbito da influência dos media na 
sociedade e da urgência de aten-
ção, por parte dos jovens, ao mun-
do que os rodeia, no sentido de se 
tornarem cidadãos críticos e indis-
pensáveis ao desenvolvimento do 
seu país. A este propósito, Hélder 
Silva, em jeito de alerta, salientou 
que os jovens vivem alheados dos 
problemas da atualidade e deve-
riam utilizar as várias plataformas 
de comunicação, com vista à aqui-
sição de competências que lhes se-
rão úteis nas várias circunstâncias 
da vida, nomeadamente na sua 
formação enquanto cidadãos. 
   Na sua maioria, os alunos pre-
sentes admitem que as observa-
ções do jornalista convidado os 
levou a refletir sobre a forma como 
estabelecem as suas prioridades 
e encaram o seu dia a dia. As pa-
lavras do jornalista foram ao en-
contro daquilo que os jovens de 
hoje pensam e sentem – a quase 
inexistente necessidade de conhe-

Desafio dos livros

o gado definhando sem 
pasto, 
a morte e o frio por todo o 
lado, 
só a morte, a fome e o frio 
por todo o lado, António! 
É preciso embarcar! 
Badalão! Badalão! – o sino 
já entoa a despedida. 
Os juros crescem; 
o dinheiro e o rico não têm 
coração. 
E as décimas, António? 
Ninguém perdoa – que mais 
para vender? 
Foi-se o cordão, 
foram-se os brincos, 

cimentos para uma compreensão 
e formação de espírito crítico face 
ao mundo que os rodeia. Os jo-
vens presentes acreditam que, em 
parte, isto se deve à falta de expec-
tativas relativamente ao futuro, 
no entanto, a palestra deixou-os 
alerta para o facto de, à vontade 
de mudar, subjazer a vontade de 
fazer melhor e de se envolver na 
vida nacional, mais não seja es-
tando informados relativamente 
aos assuntos diários que influem 
na vida de todos. Para quase todos 
esta palestra foi muito esclare-
cedora ainda na medida em que 
ficaram a conhecer os diferentes 
requisitos e mecanismos que pre-
sidem à produção de uma notícia, 
a natureza dos acontecimentos, as 
fontes de informação, os pressu-
postos éticos, entre outros.
  As professoras responsáveis dei-
xam um agradecimento público 
ao Hélder Silva, pela disponibi-
lidade e colaboração prestadas. 
Muito obrigada, Hélder!

Emília Monteiro e Alice Abreu

Terra

António, é preciso partir! 
o moleiro não fia, 
a terra é estéril, 
a arca vazia, 
o gado minga e se fina! 
António, é preciso partir! 
A enxada sem uso, 
o arado enferruja, 
o menino quere o pão; a tua 
casa é fria! 
É preciso emigrar! 
O vento anda como doido – 
levará o azeite; 
a chuva desaba noite e dia – 
inundará tudo; 
e o lar vazio, 

Poesia    
Vida

Do que a vida ê capaz! 
A força dum alento verdadei-
ro! 
O que um dedal de seiva faz 
A rasgar o seu negro cativeiro ! 

Ser! 
Parece uma renúncia que ali 
vai, 
— E é um carvalho a nascer 
Da bolota que cai! 

Miguel Torga
in “Diário (1943)”

foi-se tudo! 
A fome espia o teu lar. 
Para quê lutar com a secura 
da terra, 
com a indiferença do céu, 
com tudo, com a morte, 
com a fome, coma a terra, 
com tudo! 
Árida, árida a vida! 
António, é preciso partir! 
António partiu. 
E em casa, ficou tudo medo-
nho, desamparado, vazio. 

Fernando Namora
 in “Terra”

Vendaval

Meu coração quebrou. 
Era um cedro perfeito; 
Mas o vento da vida levantou, 
E aquele prumo do céu caiu 
direito. 

Nos bons tempos felizes 
Em que ele batia, erguido, 
Desde a rama às raízes 
Era seiva e sentido. 

Agora jaz no chão. 
Palpita ainda, e tem 
Vida de coração... 
Mas não ama ninguém. 

Miguel Torga,
 in “Diário (1942)”
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Sugestões de leitura
 Ofertas

Comunidade de leitores  

   Designa-se “comunidade de lei-
tores” os grupos de pessoas que 
reúnem periodicamente para ler e 
debater sobre esta ou aquela obra, 
sobre este ou aquele texto. Ape-
sar de nessas comunidades dever 
existir um líder, que coordena o 
contributo dos participantes, na 
nossa a liderança é assumida pe-
los alunos. 
   O 6º C, com a professora Cris-
tina Cunha, a propósito da cele-
bração do Dia da Implantação da 
República, preparam a leitura do 
texto “Mataram o rei!”, adaptado 
a partir da obra O dia em que ma-
taram o rei, de José Jorge Letria. 
Ensaiaram inúmeras vezes, para 
que a leitura fosse fluída e expres-
siva. E valeu a pena!      Foi um mo-
mento que abriu novos horizontes 

àqueles que nele tomaram parte. 
Ainda a atividade não estava ter-
minada e logo dois alunos do 5ºC 
aproveitaram para participar, 
lendo e brincando com o texto.
   E daí o 5º C, com a professo-
ra Estela Silva, juntou-se a este 
esforço de lermos uns para os 
outros, de mostrarmos que a lei-
tura é companheira em todos os 
momentos! Fizeram e apresen-
taram trabalhos sobre lendas e 
ainda realizaram leituras destas 
narrativas orais, de caráter ma-
ravilhoso, que surpreenderam os 
presentes. 
   Realmente, o empenho destas 
turmas foi visível no fantástico 
resultado que conseguiram – mo-
tivação para a leitura, na comuni-
dade de leitores.   

   Se numa comunidade de leitores 
se pretende apenas ler e confron-
tar diversos pontos de vista de 
acordo com a leitura efetuada por 
cada um dos participantes, a ver-
dade é que estes momentos tive-
ram/têm em força caminhos que 
não se esgotam nestes encontros, 
pois podem originar outras ações 
de promoção de leitura. 
   O trabalho continua no próximo 
período. Esperamos por outros 
interessados! A leitura está por 
aí!!

Cristina Cunha 
Emília Monteiro

Estela Silva

Esta é a Cidade

Esta é a Cidade, e é bela.
Pela ocular da janela
foco o sémen da rua.
Um formigueiro se agita,
se esgueira, freme, crepita,
ziguezagueia e flutua.

Freme como a sede bebe
numa avidez de garganta,
como um cavalo se espanta
ou como um ventre concebe.
Treme e freme, freme e treme,
friorento voo de libélula

sobre o charco imundo e estreme.
Barco de incógnito leme
cada homem, cada célula.
É como um tecido orgânico
que não seca nem coagula,
que a si mesmo se estimula
e vai, num medido pânico.

Aperfeiçoo a focagem.
Olho imagem por imagem
numa comoção crescente.
Enchem-se-me os olhos de água.
Tanto sonho! Tanta mágoa!
Tanta coisa! Tanta gente!
São automóveis, lambretas,

Numa atitude de boa vontade e de par-
tilha, o departamento de Línguas ofere-
ceu à biblioteca escolar vários livros de 
Sophia de Melo Breyner Andersen. Mais 
uma ação de apoio à promoção da leitura!

A biblioteca agradece!

Poesia   
motos, vespas, bicicletas,
carros, carrinhos, carretas,
e gente, sempre mais gente,
gente, gente, gente, gente,
num tumulto permanente
que não cansa nem descança,
um rio que no mar se lança
em caudalosa corrente.

Tanto sonho! Tanta esperança!
Tanta mágoa! Tanta gente!

António Gedeão
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Projeto “Leitura e literacia mediática: uma atitude educacio-

nal na sociedade de informação do século XXI”

   A relevância dos media locais 
é inquestionável ou ficariam as 
comunidades (locais e regionais) 
tendencialmente amputadas de 
boa “informação de proximida-
de” a qual gera um maior inter-
câmbio cultural, uma melhor 
qualidade de vida e um menor 
isolamento das populações.
   Para os nossos alunos, esta vi-
sita da rádio à escola, também 
num trabalho de articulação/
aproximação entre as bibliotecas 
escolares dos dois agrupamen-
tos de Vizela, foi um excelente 
contributo para dotá-los de com-
petências de literacia mediática 
que lhes permitam usar de modo 
informado, crítico e responsável 
os media, por forma a “sobrevive-
rem” num mundo em constante 
mutação.
   A sessão mostrou de que forma 
a rádio Vizela interage com os vi-
zelenses através das suas iniciati-
vas e dos seus programas. E este 

esforço concentra-se nas pessoas, 
nos rostos que a dinamizam: Fá-
tima Anjos (Coordenadora Geral 
da Rádio Vizela); Helena Lopes 
(Autora do programa “Primeiro 
Café”); Zélia Fernandes (Editora 
de Desporto da Rádio Vizela e do 
RVJornal); e José Marinho (Re-
pórter Desportivo – relatador). 
S   endo a rádio uma das platafor-
mas mais interessantes e apela-
tivas da comunicação, é possível 
perceber a presença do rigor na 
recolha e transmissão da infor-
mação por parte do jornalista, 
quer desenvolva trabalho na rá-
dio, quer no jornal. Isto ficou bem 
claro pelos nossos convidados!
   Foi uma tarde muito enrique-
cedora, na medida em que deu a 
conhecer o outro lado das notí-
cias, dos conteúdos programáti-
cos da radio! Não houve muitas 
perguntas, mas conseguiu-se 
criar momentos divertidos com a 
simulação de um relato de futebol 

e de um momento do programa 
“Primeiro Café”, com a narrativa 
de experiências, ...
   Ficou a mensagem: A radio traz 
magia, traz o mundo para dentro 
das nossas casas e estimula uma 
sadia participação na vida cole-
tiva. É uma fonte de informação 
valiosa e variada, que proporcio-
na tempos agradáveis. E como 
todos os media, é necessário gerir 
bem a sua utilização enquanto ci-
dadãos atentos e críticos.
   Um bem-haja a todos os espe-
cialistas da radio Vizela que se 
disponibilizaram a estar connos-
co! 

A PB
Emília Monteiro

     

   A adolescência é um período de 
grandes transformações físicas 
e psicológicas. O(a) jovem deve 
estar preparado(a) para estas mu-
danças. Cabe, em primeiro lugar, 
à família; depois, à escola e à so-
ciedade proporcionarem as condi-
ções necessárias para uma forma-
ção harmoniosa de todo o seu ser. 
Um aspeto importante dessa for-
mação é a educação sexual, que 
contempla informação e reflexão. 
   Com o objetivo de criar espaços 
de discussão sobre temas relati-
vos às preocupações dos jovens, 
a biblioteca escolar desenvolveu 
esta atividade, em parceria com a 
CPCJ, na figura da docente Con-
ceição Ribeiro. E, deste modo, fi-
cou esclarecido que sexualidade... 
sexo... são coisas diferentes! 
   A psicóloga Marta Araújo, num 
conjunto de desafios lançados aos 
alunos, levou-os a falar de sexuali-
dade, entendendo-a como o abor-
dar de questões íntimas do ser 
humano: emoções... comporta-
mentos... pensamentos... Foram 
capazes de distinguir e refletir so-
bre um leque de mitos associados 

à sexualidade que impedem a sua 
vivência de forma natural e har-
moniosa. Dos temas abordados 
destacam-se os afetos, o amor, 
as relações sexuais, a gravidez na 
adolescência, a violação e o abuso 
sexual e as doenças sexualmente 
transmissíveis.
   E assim se passou a manhã! 
Com a quase totalidade das tur-
mas de 9º ano e de ensino secun-
dário! Muitas questões! Muitas 
dúvidas! Muitas brincadeiras! 
Aprendeu-se imenso! Os alunos 
foram verdadeiramente proativos 
e tornaram bastante dinâmicas 
as sessões. Mas ficou muito por 
dizer!!!!

Parabéns e obrigada a todos!
a PB

Emília Monteiro

Palestra: “Sexualidade e afetos: mitos e crenças”
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Agricultura tradiconal em entrevista

Alunos - Como se chama e que 
idade tem?
Adão Mendes - Chamo-me Adão 
Ferreira Mendes e tenho 63 anos.

Alunos -  Quando é que aprendeu 
a fazer pão?
A. M. - Aprendi com a minha 
mãe, via como ela fazia… Quan-
do eu era pequeno, tínhamos 
uma masseira muito grande, do 
tamanho dessa mesa, só se fazia 
pão uma vez por semana e era 
para muita gente. A primeira 
vez que fiz pão já era casado, foi 
na altura entre o Natal e o Ano 
Novo, tinha sobrado meia rasa de 
farinha e eu decidi surpreender a 
minha mulher com uma fornada 
de pão. Ela saía da fábrica às dez 
horas da noite, quando chegou a 
casa e viu o que se passava disse 
“Já andaste a fazer tenda”. Mas 
depois tirei o pão do forno, a mi-
nha sogra provou e disse logo 
“Está bom, até no sal acertas-
te!”. E pronto, foi a primeira vez 
que fiz pão sozinho, ninguém me 
ensinou, foi só a ver …

Alunos -  Então, agora que já jun-
tou água quente, fermento e sal à 
farinha, a massa já está pronta?
A. M. - Não, ainda não. Primeiro 
é preciso amassá-la muito bem 
na masseira e depois temos que 
a deixar levedar durante mais ou 
menos 45 minutos. Assim a mas-
sa vai crescer…

Alunos - Enquanto esperamos 
que a massa levede, podemos vi-
sitar a quinta e fazer-lhe algumas 
perguntas sobre o seu modo de 
vida?
A. M. - Claro, vamos então ver a 
quinta…

Alunos -  Com que idade iniciou a 

sua atividade na agricultura? 

A. M. - Comecei a trabalhar no 
campo aos cinco anos a guardar 
o linho no campo, porque po-
diam roubá-lo, e eu estava perto 
para vigiar e avisar a minha mãe 
se alguém o tentasse roubar.

Alunos -  Por que motivo decidiu 
seguir a agricultura?
A. M. - Antes de ser agricultor 
fui cobrador no Soares, fazia a 
carreira Guimarães-Porto. Nessa 
altura, isto foi nos anos 80, decidi 
dedicar-me à agricultura a tempo 
inteiro e comprei esta quinta… 
Sempre estive ligado ao campo, 
aprendi a trabalhar as terras com 
os meus pais e depois fui apren-
dendo mais coisas. Na altura em 
que comprei esta quinta dava 
mais lucro trabalhar no campo 
do que trabalhar numa fábrica… 
Agora trabalho só por “caroli-
ce”, para produzir os alimentos 
que consumo.

Alunos - Os seus pais já cultiva-
vam o mesmo que o senhor?
A. M. - Os meus pais cultivavam 
feijão, cebola, milho, centeio… 
guardavam as sementes. Eu tam-
bém uso as minhas sementes, 
não quero sementes estrangei-
ras…

Alunos - Então as farinhas que 
usa para fazer o seu pão são dos 
seus cereais?
A. M. - Sim, vêm do centeio e do 
milho que ponho naquele terre-
no lá em baixo, tenho um moi-
nho para moer e só uso a minha 
farinha. Para fazer o pão só te-
nho necessidade de comprar o 
fermento, isto porque o fermen-
to de pacote é mais rápido, mas 
também podia fazer eu o meu 

fermento.

Alunos - E agora o senhor con-
tinua a cultivar o mesmo que os 
seus pais ou já tem outras cultu-
ras?
A. M. - Cultivo o mesmo que os 
meus pais, é o que comemos: 
cebola, feijão, milho, centeio, 
couves… Agora também tenho 
quivis, castanhas, abacates e 
diospiros. Tenho um bocado de 
vinha…

Alunos - E quanto vinho teve este 
ano?
A. M. - Este ano tive 930 litros de 
vinho.

Alunos - Tem necessidade de 
comprar produtos agrícolas ou é 
autossuficiente?
A. M. - Sou autossuficiente, não 
necessito comprar quase ali-
mento nenhum.

Alunos -  Então também tem ani-
mais, faz a criação deles só para 
abate e consumo?
A. M. - É um privilégio, hoje em 
dia, ter e criar animais. Dantes 
comia-se tudo o que vinha de um 
animal: a carne toda, as vísceras, 
as tripas, até os ossos e a cabe-
ça tinham proveito… Hoje só se 
aproveita cerca de cinquenta por 
cento, o resto vai para o lixo, por 
isso não dá lucro criar animais 
para vender. Eu faço criação para 
uso próprio. Tenho três vacas ga-
legas, galos, galinhas para cria-
ção e consumo. Também tenho os 
meus companheiros: os cães e os 
gatos. Noutros tempos tive doze 
cabeças de gado, mas agora seria 
muito trabalho para pouco lucro.

Alunos -  Também tem mais algu-
ma atividade para além da agri-
cultura?
A. M. - Não, não tenho mais ne-

nhuma atividade para além da 
agricultura, mas sei de tudo um 
pouco, também sou eletricista e 
serralheiro. Fui eu que construi 
a quinta…

Alunos -  Então também é arqui-
teto e trolha…
A. M. - Fui eu que construí a 
quinta, eu é que pensei onde é 
que ia pôr o gado e como ia pôr 
o espigueiro à altura do trator 
para descarregar as maçarocas 
do milho. Mas só tirei o nono ano 
há pouco, pelas Novas Oportuni-
dades, depois mostro-vos o meu 
portefólio.

Alunos -  Aquelas alfaias para 
que servem?
A. M. - Temos ali o arado, que 
dantes era puxado pelos bois e 
agora é pelo trator; um limpador 
que fui eu que adaptei os garfos 
de trás… Não deito nada fora, 
nem um arame sequer, tudo tem 

Entrevista ao Sr. Adão Mendes
da Quinta Lameiro de Moinhos

   No dia 19 de novembro, visitámos a quinta Lameiro de Moinhos, que está ao lado da 
escola. Esta visita serviu de pretexto para conversarmos com o seu dono e também para 
aprendermos a fazer o pão da forma tradicional. 
Quando chegámos à Quinta, já o forno estava aceso, a farinha pronta na masseira e a 
água a aquecer no fogão. Foi-nos explicado que a farinha era uma mistura de milho e de 
centeio e que para fazer pão bastava juntar fermento, uma mão cheia de sal e um pouco 
de água quente até obter a massa maleável que, depois de bem amassada e fermentada, 
daria origem ao pão. 
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Reutilizo tudo, estão a ver aquele 
limpador de milho? Tem um mo-
tor de uma máquina de costura 
velha… Os materiais de constru-
ção também vieram quase todos 
daqui da quinta: as traves vieram 
de um carvalho, aproveitei os pe-
nedos de cá para fazer a pedra…

Alunos -  Acha que já passou tem-
po suficiente para a massa leve-
dar? Podemos ir à cozinha ver?
A. M. - Acho que sim, vamos lá 
então…

Alunos -  A massa está realmente 
maior, é preciso deixá-la levedar 
dento da masseira, não podia ter 
ficado em cima da mesa?
A. M. - Não, nem pensar, a mas-
seira tem uma tampa, fecha-se e 
assim a massa fica quente. Se es-
tivesse fria não levedava.

Alunos -  E agora, o que está a fa-
zer?
A. M. - Agora estou a fazer uma 
espécie de bola com a massa. Es-
tão a ver aquelas couves em cima 
da mesa? Ponham uma couve na 
pá de ir ao forno, depois eu ponho 
a massa do pão em cima…

Alunos -  Para que é que serve a 
couve na base do pão?
A. M. - A couve serve para a mas-
sa não ficar em contacto com a 

base do forno. Estão a ver que 
está cheio de poeira das cinzas? 
Assim, o pão não fica em contac-
to direto com esse pó.

Alunos -  Por que é que faz uma 
cruz na massa?
A. M. - Já era assim que a minha 
mãe fazia… e diz-se também 
uma reza “ Eu t’acrescento, den-
tro do forno, fora do forno, ámen 
para todo o sempre”.

Alunos -  Quantos pães consegue 
cozer nesse forno?
A. M. - Dá para uns doze pães.

Alunos -  E o que faz às cinzas 
que tira do forno?
A. M. - As cinzas são ricas em 
potassa, por isso dantes eram 
usadas para pôr nos campos e 
corrigir os solos, mas hoje já não 
é preciso porque os adubos que 
usamos já têm potassa.

Alunos -  E pronto, passada uma 
meia hora o “nosso” pão já esta-
va cozido. E que delicioso estava.

A. M. - Antes de irem, vou con-
tar-vos uma história, é a lenda de 
Infias, saiu da minha cabeça…  
Há muitos, muitos anos atrás 
apareceu um viajante em Vizela, 
estava cansado e queria chegar 
rapidamente a Guimarães. Per-

guntou lá num tasco como é que 
se chegava a Guimarães e disse-
ram-lhe “Segue por este cami-
nho, chegando ali infia à direita 
e é sempre em frente, vê a Penha 
e é logo Guimarães”. Passados 
uns tempos, veio outro viajante 
e perguntou também em Vizela, 
“Então qual é o caminho para 
Guimarães?”. Logo lhe respon-
deram as pessoas, vai sempre em 

Entrevista ao Sr. Adão Mendes da Quinta Lameiro 
de Moinhos (continuação)

frente, chegando ali à frente infia 
à direita e já está perto de Gui-
marães. Pronto, e assim ao longo 
dos tempos este infia transfor-
mou-se em Infias, mas isto é da 
minha cabeça é uma história que 
inventei.

Alunos -  Mesmo assim é uma 
história muito engraçada, ainda 
vai pegar e fica mesmo a “lenda 

de Infias”. 
Obrigado senhor Adão, pelo seu 
trabalho e pelo seu acolhimento!

Alunos -  Origada Sr. Adão, o pão 
está delicioso!

Alunos da turma 8º F, 
com a colaboração da professora 

Helena Salazar

Desafio temático: Viver Saudável 
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Cabazes de Natal oferecidos pelo E-LECLERC LORDELO, Supermercado 
Stª Eulália, Diana Isabel, Lda, Pais e Encarregados de Educação de
Forma Solidária e com Calor Humano!

     A Diretora do Agrupamento 
de Escolas de Infias – Vizela, 
consciente das dificuldades e 
carências socio económicas 
com que as famílias dos nos-
sos alunos se deparam na atual 
conjuntura do país, promoveu 
a atividade “Cabazes de Natal”. 
A referida atividade inseriu-se 
no contexto do espírito de in-
terajuda, do fomento do gosto 
pela sociabilidade, da promo-
ção da vivência do Espírito Na-
talício e da abertura da escola 
à comunidade. Desta forma, 
aliou-se a dimensão social à di-
mensão pedagógica e propor-

cionaram-se alguns momentos 
de calor humano, nesta época, 
a algumas famílias.
  Os “Cabazes Solidários”, 
patrocinados pelo E. Leclerc 
Lordelo, Supermercado Costa 
e pelos Encarregados de Edu-
cação, foram colocados no hall 
principal da Escola Básica e 
Secundária de Infias – Vizela 
e, posteriormente, distribuídos 
às famílias mais carenciadas 
como contributo para um me-
lhor NATAL.

P.G.

     Que este simples conto de Na-
tal possa contribuir para que, 
cada vez mais, as pessoas façam 
da partilha e da boa vontade um 
propósito de vida!
   Tinha pensado, de forma in-
termitente, como todos os anos 
com este momento. Era véspera 
de Natal.
   Reviu mentalmente a lista de 
prendas que havia pedido ao 
Pai Natal na carta que religiosa-
mente tinha depositado no mar-
co do correio perto de casa.
     Imaginava-o como um Se-
nhor já com uma certa idade, 
gorducho e de longas barbas 
brancas, algo desajeitado, mas 
com poder e destreza suficien-
tes para descer por chaminés 
estreitas. Quando chegasse a 
sua casa deveria ter fome, pelo 
que se dispôs a colocar na mesa 
as gomas, as batatas fritas, o 
“cachorro” que tinha pedido à 
mãe e fingido comer e a coca-
cola que nas últimas refeições 
tinha substituído por água.
   Cansado de tanto resistir ao 

CONTO DE NATAL

sono, sentiu-se transportado 
para uma terra fria e distante e 
“viu” o Pai Natal à boleia de re-
nas que puxavam um trenó que 
esvoaçava. Imaginou-o a apro-
ximar-se de sua casa e acordou 
na expectativa de o ver. Desen-
freadamente correu em direção 
à sala e ficou estacado e per-
plexo! Em cima da mesa conti-
nuavam intactas as gomas, as 
batatas fritas e a coca-cola. Só o 
“cachorro” tinha desaparecido! 
Confuso, viu a Viki correr ao seu 
encontro, abanando a cauda. 
Sentou-se, aconchegou-a e, a 
medo e num sussurro, encostan-
do a sua cabeça à dela, pergun-
tou:

- Foste tu, não foste, Viki?!

Professor: Mário Menezes
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EB1 / JI de São Paio
Notícias da Escola

A higiene e os comportamentos abusivos 
   Dia vinte e seis de novem-
bro, o Senhor enfermeiro 
Edgar Fonseca, que tra-
balha no Centro de Saúde 
de Vizela, veio apresentar 
uma palestra aos alunos do 
3º e 4º anos, da escola Bá-
sica de S. Paio, com o tema 
“ A higiene e os comporta-
mentos abusivos”. Abordá-
mos a temática da higiene e 
destacou-se a importância 
da lavagem das mãos vá-
rias vezes ao dia. Tratámos 
da higiene do corpo de uma 
forma generalizada, dando 
especial destaque às zonas 
do corpo que por vezes não 
são cuidadas como deviam.     
   Falámos sobre os compor-
tamentos discriminatórios, 

ao nível da diferença de cor 
ou religião e ainda sobre os 
comportamentos abusivos. 
Esse foi um dos objetivos 
do enfermeiro Edgar, mos-
trar às crianças que deve-
mos ter cuidado com os 
deswconhecidos.
   Concluiu-se que todos so-
mos diferentes e temos que 
respeitar os outros inde-
pendentemente da sua cor, 
raça ou religião.

Texto coletivo 3º C

                                                     

O São Martinho na nossa escola

   No dia onze de novembro, festejamos o São Martinho na nossa escola.
   Durante a manhã, fizemos uma feirinha de São Martinho. Todos os alunos trouxeram produtos 
variados para vender. Os nossos familiares e amigos vieram visitar-nos. Foi uma manhã divertida 
e diferente de todas as outras.
   De tarde, como já é tradição, fizemos um magusto e os nossos amigos do quarto ano apresenta-
ram-nos um teatro sobre a lenda de São Martinho. Fizemos uma grande fogueira, onde assamos as 
castanhas. Depois deliciamo-nos e enfarruscamos as nossas caras.
   Para finalizar, cantamos canções aos nossos colegas, usando o microfone. Foi uma animação!
   Foi um dia muito especial e o Verão de São Martinho repetiu-se, pois estava um magnífico dia!
    

Alunos do 2º B

   No dia 27 de novembro fomos à sede do Agrupamento de Escolas de Infias – 
Vizela. O motivo pelo qual fomos ao Agrupamento foi para participarmos no pri-
meiro corta mato dirigido a todos os quartos anos. Chegámos lá, de manhã bem 
cedo e começámos por aquecer com muita genica ao som de algumas músicas bem 
mexidas.
   Às dez e meia, estávamos todos no lugar da partida. Primeiro partiram os rapazes 
e depois as raparigas. Antes disso, ficaram lá duas atletas muito conhecidas que se 
chamavam Dulce Félix e a Salomé.
   No final da prova a escola de S. Paio saiu vencedora. Ganhou o Luís e em 2º lugar 
ficou o Bruno. Na parte feminina ganhou a Isabel e a Letícia  ficou em 2º lugar.
     Quando chegámos à escola foi o culminar da celebração com todos em coro 
dizendo:
    -Campeões. Campeões. Nós somos campeões…
      Este dia foi  cansativo mas sentimos um grande orgulho.

Texto coletivo 4ºD 
               

 Corta – Mato

Desafio temático: “Viver Saudável” 
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Comportamentos e hábitos de vida saudável
      No dia 26 de novembro, e no âmbito do trabalho desenvolvido ao nível do PESPSE, recebemos a visita do senhor enfermeiro Ed-
gar que amavelmente se deslocou à nossa escola para nos esclarecer sobre comportamentos e hábitos de vida saudável. 
   Deu-se especial atenção à higiene oral e aos cuidados que devemos ter com os nossos dentes, que por esta altura sofrem uma alte-
ração, devido ao aparecimento de uma nova dentição – a dentição definitiva.
    Para terminar da melhor forma esta atividade, a nossa colega Beatriz Luís distribui Kits de higiene oral e panfletos informativos 
que a sua mãe gentilmente nos ofereceu.
   Muito obrigado a todos que participaram nesta atividade e que nos proporcionaram a possibilidade de aprofundar e enriquecer os 
nossos conhecimentos nesta área.
   
        Alunos do 2º B

VISITA A GUIMARÃES Cientistas em  
Ação  na nossa 
escola
   No dia 12 de novembro, os alunos 
dos 3.º e 4.º anos participaram na 
atividade “Manhãs com Ciência” 
realizada na Escola Sede deste Agru-
pamento pela Oficina “Cientistas 
em Ação”. Foi uma atividade muito 
interessante e com uma participação 
muito positiva por parte dos alunos. 
   Parabéns ao grupo de alunos e pro-
fessores que nos receberam.

 3º C e 4º D 

   No dia vinte e dois de novembro, nós, os alunos do 4º ano 
da Escola Básica de S. Paio visitámos o Paço dos Duques, 
o Castelo de Guimarães a ainda o Museu Alberto Sampaio. 
  Começámos a nossa visita pelo Paço dos Duques de Bragança. 
A nossa guia informou-nos que este edifício foi mandado cons-
truir por D. Afonso para a sua esposa Dona Constança e é atual-
mente a residência oficial do Senhor Presidente da República, 
quando este se desloca ao norte do país. Foi construído no sé-
culo XV e tem forte influência francesa devido às suas viagens.
   Iniciámos a visita com um inesperado encontro com D. Afon-
so Henriques. Foi maravilhoso. Ele não conhecia as coisas do 
nosso tempo, não sabia o que era um autocarro nem uma má-
quina fotográfica. Tivemos uma conversa muito interessante 
onde nos explicou factos muito importantes ocorridos duran-
te a sua vida. Que são o princípio da História do nosso país
   Em seguida visitámos o salão dos “passos perdidos”, tem esta 
designação porque as pessoas quando pretendiam falar com o 
Duque, era ali que esperavam e muitas vezes iam embora sem 
o ver, perdendo todos os passos que davam durante a espera. 

Neste espaço há duas magnífi-
cas tapeçarias que representam 
factos da história de Portugal.
   Visitámos ainda a sala das armas 
e o salão dos banquetes, onde ficá-
mos a conhecer algumas formas 
particulares da vida naquela época 
em que não se usavam talheres, 
nem guardanapos. A comida pre-
ferida eram os animais que caça-
vam e bebiam vinho adoçado com 
mel. O teto deste salão é de madei-
ra com a forma de uma caravela in-
vertida. As salas estavam decora-
das com grandes vasos de cerâmica 
e cofres. O aquecimento é feito 
pelas grandes lareiras que existem 
em quase todas as divisões. Este 
Paço tem trinta e nove chaminés 
cilíndricas. Ainda falámos sobre 
alguns costumes nada higiéni-
cos que se praticavam na altura.
   Depois do Paço, fomos ao Castelo. 
Pelo caminho ainda entramos na 
capela de S. Miguel onde se diz que 
D. Afonso Henriques foi baptizado. 
   No Castelo, visitámos o es-
paço interior que não é mui-
to grande e vimos as ameias.
   Em seguida visitámos o Museu 
Alberto Sampaio. Aí assistimos a 
uma peça de teatro onde nos foi 
apresentada a forma como D. João 
I, entrou nas muralhas da Vila. Foi 
muito bonito. Depois visitámos as 

relíquias que este museu conserva 
que são o Loudel que D. João ves-
tiu na Batalha de Aljubarrota e ain-
da o Presépio de prata, o tríptico da 
natividade, oferecidas por este rei 
em sinal de gratidão pela ajuda que 
Nossa Senhora de Guimarães lhe 
concedeu no momento da batalha.
 Nós adorámos esta visi-
ta pela História de Portugal!

Texto coletivo - 4º D
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EB1 / JI Tagilde
Notícias da Escola

   Com a motivação na participação no projeto “HERÓIS DA FRUTA” no âmbito do tema deste Jornal “Viver Saudável” a Turma 2, do Jardim de 
Infância da Escola Básica de Tagilde, realizou algumas atividades sobre a MAÇA, com a aprendizagem de um provérbio e de uma lengalen-
ga.  Estes trabalhos foram realizados pelas crianças através de pintura, colagem e recorte. Para além de ser desenvolvido o Domínio da Expres-
são Plástica foi também desenvolvido o Domínio da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita assim como a Área de Formação Pessoal e Social.

Dia da Alimentação 

 Sou pequeno e brincalhão
Sou o segundo a sortear
Não sou de comer mas de embelezar
A tua casa vou alegrar.

O cabaz vamos sortear
Para uma pessoa agradar
Nesta crise ajudar
Vamos todos celebrar.
 
Hortaliças com fartura
De cores e tamanhos diferentes      
Para uma alimentação saudável
E viver todos contentes.

Hortaliças vamos vender
A um euro para comer
As pessoas vão comprar
Para a saúde melhorar.

Toda a gente me quer comer
Sou pão caseirinho
Venham comprar
Vão gostar de saborear.

Pão caseiro redondinho
Quentinho e gostoso
Aquele cheirinho apetitoso
Ai, que pão tão delicioso.

Castanhas deliciosas
Vamos assar
Felizes todos à espera
Para comer e gostar.

Castanhas na brasa
Quentinhas e amarelinhas
Apetece comer
Só de ver.

Castanhas vamos vender
Assadas e quentinhas
Com cheirinho delicioso
Já apetece comer.

4º ano turma D

Feira de S. Martinho

Desafio temático: “Viver Saudável” 
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EB1 / JI de Tagilde (Cont.)

FESTA DE NATAL 2013
Foi com muita alegria que festejamos o Natal na 
nossa escola. 

Batido de Fruta
Bem juntinhas
As nossas frutas
Tal e qual como deve ser
Importantes para a saúde 
De todas devo comer
Oh! Que delícia!

Deitei tudo na tigela
E agitei muito bem

Fruta, iogurte e bolachas
Raladinhos. Oh! Que bem!
Um copinho de leite
Também eu acrescentei
Agora, se todos gostam, isso é que eu 
já não sei! 

3º ano turma C

POESIA

O mar que enrola na praia
é de todos, é de todos!

A espuma da onda brilhante
é de todos, é de todos!

O vento que agita a vaga
é de todos, é de todos!

O Sol que dá luz ao dia
é de todos, é de todos!

A nuvem que brinca no céu
é de todos, é de todos!

O rio que corre pró mar
é de todos, é de todos!

A árvore que dá sombra ao dia
é de todos, é de todos!

A estrela que brilha no céu
é de todos, é de todos!

EB1 / JI Tagilde
Notícias da Escola
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Centro Escolar de S. Miguel
Notícias da Escola

Dia Nacional do Pijama 2013 

   Um dia muito preenchido com várias atividades relacionadas com a Alimentação. Os alunos elaboraram trabalhos na sala de 
aula e assistiram a uma sessão de sensibilização da Drª Joana Duarte, nutricionista da Câmara Municipal de Vizela.
       

Dia Mundial da Alimentação

   Pelo segundo ano consecu-
tivo as turmas do pré-escolar 
participaram neste projeto, 
que se realiza a nível nacio-
nal e que de ano para ano tem 
aumentado a adesão por par-
te das escolas.
      

Desafio temático: “Viver Saudável” 
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 A Mala dos Afetos

Centro Escolar S. Miguel(Cont.)

 Magusto    No dia 11 de novembro festejamos o S. Martinho na nossa escola, com o tradicional ma-
gusto. Durante a tarde o convívio foi no recreio da escola, onde cantamos canções alusivas 
ao Dia, comemos castanhas e fizemos a fogueira.

Outono comemorado 
através da expressão 
plástica

Dia onze de novembro
Vai haver festa na escola,
Vamos fazer um magusto,
Brincar e jogar à bola.

Sabes mãe, eu gostaria
De poder participar;
Já tenho sumo p’ra beber
Compra-me castanhas p’ra 
assar.

Para correr tudo bem
E ficar tudo limpinho,
Dá-me as castanhas corta-
das
Que é dia de S. martinho!
   

   Deu-se início junto dos alunos 
do 1º ciclo à ação “Mala dos Afe-
tos”, da CPCJ de Vizela, com a 
produção de poemas e desenhos 
alusivos à importância dos afe-
tos como meio de prevenção dos 
maus tratos infantis. O proje-
to irá desenvolver-se até abril e 
aqui ficam algumas imagens das 
primeiras atividades realizadas.

Chegou o Outono!

   Os meninos do Jardim Infância da sala nº 1 exploraram 
com intensidade as cores do outono.
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Biblioteca Escolar de S. Miguel
Centro Escolar S. Miguel(Cont.)

 “Vem ler-me uma história”

Amor…
Amor é um sentimento contra-
ditório, 
uma  emoção   confusa.
Algumas pessoas
 pensam que o amor é felicida-
de 
 e que transforma  as  suas  
vidas.
Outras pessoas 
 julgam que o amor faz sofrer
 e as torna solitárias.
Algumas pessoas
acham que o amor tem signifi-
cados diferentes:
 dar as mãos, brincar juntos, 
olhar  nos olhos,
 abraçar, dar beijinhos, dar 
miminhos,…
Outras pessoas
 julgam que amar é sempre  
igual;
basta dizer «amo-te», sem 
demonstrar!
Umas pessoas
 gozam com o Amor e com a 
Amizade;
 magoam, entristecem, tiram a 
alegria.
Outras pensam 
 que estes sentimentos são 
eternos,        
para a vida e que estão sempre 
presentes,
 nos nossos  corações!
E  tu?

3º F

   A Biblioteca Escolar da Escola S. Mi-
guel, em colaboração com familiares 
próximos dos alunos da turma (pais, 
avós, irmãos…), está a implementar o 
Projeto “Vem ler-me uma história…”.   
   Na prática, esta iniciativa proporciona 
a vinda à turma de um familiar próximo 
de um aluno, de acordo com uma calen-
darização estabelecida, para dinamizar 
a leitura de uma história referenciada 
no Plano Nacional da Leitura (PNL). 
Ao longo deste período já tivemos a visi-
ta de mães, pais, irmãos, primos e avós. 

  Durante  o  primeiro período, a professora Car-
la Pedro desenvolveu atividades de leitura jun-
to dos nossos alunos, com as histórias: “O maca-
co Albino”, “Todos no sofá”, “Uns óculos para 
a Rita”, “Ninguém dá prendas ao Pai Natal” e 
“Shhh!”. São sempre sessões muito animadas em 
que os alunos se sentem motivados para a leitura.
Realizaram-se também sessões de utilizadores, en-
volvendo apresentações de Powerpoint e filmes 
relacionados com a utilização das bibliotecas es-
colares. Os alunos fazem regularmente o emprés-
timo domiciliário de livros para leitura autónoma.
   O livro de Luísa Ducla Soares “Uns óculos para a 
Rita” foi o escolhido pela professora bibliotecária para 
lançar um desafio aos alunos da nossa escola.    Esta 

obra, como sugere o próprio título, parte de um pro-
blema: as dificuldades de visão de uma menina que 
acaba por ficar feliz quando começa a usar óculos. 
Com o objetivo de sensibilizar as crianças para a im-
portância da visão, promoveu o concurso “Uns ócu-
los para a Rita”. Este concurso, sendo de carácter 
facultativo, dirigiu-se às turmas do 3º ano de escola-
ridade e consistiu em construir uns óculos com ma-
teriais reciclados. A criatividade e originalidade dos 
alunos e dos respetivos familiares surpreendeu-nos! 
   Alunos, professores e auxiliares votaram nos seus 
óculos preferidos e o resultado foi o seguinte: o 1º lugar, 
com 75 votos, foi para a Inês de Castro Peixoto; o 2º lu-
gar, com 22 votos, foi para a Lara Rafaela Sousa Faria 
e o 3º lugar, com 20 votos, foi para a Inês Leão Lima.

Leitura de histórias

Concurso “Uns óculos para a Rita” Empréstimo domiciliário Vencedores
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Na Escola Básica de Infias fizeram-se espetadas 
Cittaslow Kids - Slow Food

Jardim de Infância e EB1 de Infias
Notícias da Escola

   No dia da alimentação os alunos trouxeram uma peça de fruta. Os mais velhos cortaram a fruta aos pedaços e todos fizeram a sua 
espetada. Nesse dia a sobremesa foi confecionada pelos alunos e saboreada com muito agrado pelos docentes, alunos e pessoal não 
docente.

   Para assinalarmos o 
Dia Nacional da Água 
contamos a história 
“Uma Gotinha de Água”.
Aprendemos o ciclo da 
água, a sua importância 
e descobrimos as suas ca-
racterísticas através da 
realização de experiên-
cias. Todos experimenta-
ram e descobriram a que 
sabe a água quando adi-
cionamos alguma coisa.
Vejam como foi este belo 
dia de aulas na Esco-
la Básica de Infias ….

DIA NACIONAL DA ÁGUA

Desafio temático: “Viver Saudável” 
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  O dia 27 de Novembro surgiu cheio 
de sol para ajudar à realização de 
mais um Corta Mato Escolar, no âm-
bito do Desporto Escolar, da respon-
sabilidade do Grupo de Educação 
Física e dos alunos do Curso Profis-
sional de Técnico de Apoio à Gestão 
Desportiva. Divididos por vários es-
calões 270 alunos realizaram as suas 
provas com grande entusiasmo e 
dedicação, contando com a presença 
das atletas, referências do Atletismo 
nacional, Dulce Félix e Salomé Ro-
cha.

Corta Mato 2013 
    Este ano, e pela primeira vez, fo-
ram convidados alunos finalistas 
das Escolas do 1º Ciclo do Agrupa-
mento de Escolas de Infias, dentro 
da iniciativa “o meu primeiro Cor-
ta-Mato”, e que, com a sua alegria, 
deram um toque diferente a esta 
atividade. 
   Foram distribuídas medalhas pe-
los vencedores, entregues pelas 
simpáticas atletas nossas convida-
das, e diplomas de participação, a 
assinalar a ocasião, a todos os alu-
nos do 1º Ciclo.

“270 alunos participaram no Corta Mato 2013!”

    É de salientar todo o apoio recebido, imprescindível 
para a realização de uma atividade tão abrangente, 
nomeadamente da parte da Direção da nossa escola, 
dos Serviços Administrativos, de todos os professo-
res das turmas do 4º ano, e também a excelente cola-
boração dada por todos os funcionários em particular 

à D. Rosa e Sr. Marco e, ainda, da Câmara Munici-
pal, Guarda Nacional Republicana, Bombeiros de 
Vizela, Tempo Livre de Guimarães e das empresas 
(Pingo Doce, Continente, Estamparia - Estampa 
Delicada, Xavier – Materiais de Construção e Paste-
laria Fina). 
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Desporto Escolar
   Continuando a tradição da nossa 
Escola com o Desporto Escolar, 
estão já em pleno funcionamen-
to os Grupos Equipa que irão 
representar a Escola Básica e Se-
cundária de Infias no ano letivo 
2013/14, no âmbito do Desporto 
Escolar, coordenado pela Profes-
sora Lurdes Salgueiro.
    As opções são várias: Badmin-
ton (escalões Infantil B masculi-
no e feminino), com o Professor 
António Marques; Basquetebol 
(escalões Iniciados masculinos e 
Juvenis Femininos), com o Pro-
fessor Ricardo Cibrão; Dança, 
com a Professora Isabel Monteiro 
; Futsal (escalões Infantil B femi-
nino e Iniciados Masculinos), com 
o Professor Mário Menezes e BTT 
(escalão vários misto), com o pro-
fessor Rodrigo Barros.
  O Professor Rodrigo Barros dará 
continuidade ao trabalho iniciado 
há alguns anos com a modalidade 
Boccia, ao nível do desporto adap-
tado, e que envolve vários alunos 
da Unidade de Intervenção Espe-
cializada.
     Procuramos alunos com von-
tade de participar, vontade de 
aprender um pouco mais de uma 
modalidade e com boa disposição 
para se juntar a um grupo de ami-
gos... Juntas-te a nós?



Natal - Momentos em que conseguimos ouvir o coração! 


