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Bô:

O Mundo do século 21 é inconstante e está em
permanente mutação, exigindo do cidadão um conhecimento mais amplo e diversiﬁcado. Neste Mundo os saberes mais gerais e integrados são mais
importantes do que a excessiva especialização em
áreas especíﬁcas. Há que, portanto, garantir que as
diferentes áreas se relacionem e que os alunos tomem consciência que as aprendizagens adquiridas
em sala de aula se aplicarão na sua vida futura em
sociedade.
Hoje em dia, o mercado de trabalho valoriza a
integração entre os conceitos que o aluno aprende
e a sua capacidade de os aplicar no trabalho que
realiza. Esta será, no futuro, uma habilidade cada
vez mais necessária.
Os alunos, cada vez mais, terão de ser protagonistas do seu próprio processo de aprendizagem.
Sendo assim, a escola de hoje, fazendo parte integrante deste mundo em constante mudança e inseguro, deverá procurar desenvolver empatia e criar
caminhos para que os alunos assumam o seu papel com responsabilidade e maturidade de forma a
poderem fazer boas escolhas.
É importante, pois, que a escola promova uma
formação completa e de qualidade que atenda aos
aspectos intelectuais, técnicos, culturais, desportivos, estéticos e sociais. Todas as atividades educativas devem procurar o desenvolvimento do sentido
da responsabilidade, criatividade num diálogo muito próximo com o mundo tecnológico.
A informação é mais rápida e acessível aos alunos que estão cada vez mais autónomos e ligados
às novas tecnologias e mídias sociais que estão a
revolucionar a forma de ensinar e de aprender.
É também verdade que muitos alunos encaram
a escola como fazendo apenas parte das suas rotinas ou porque são obrigados. A escola só será
verdadeiramente enriquecedora, indispensável e
transformadora quando dela ﬁzerem parte alunos
motivados, com vontade de fazerem efetivamente
parte integrante do ambiente escolar. Desta forma,
o ensino deve ser contextualizado, para que os
conteúdos façam sentido para os alunos.
Bô… Como poderão constatar com a minha leitura, tentamos que todos os alunos façam, efetivamente, parte integrante do ambiente escolar do
Agrupamento de Escolas de Vila Flor.
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Dia do
Diploma
À semelhança dos anos anteriores, numa situação
normal, esta notícia começaria por informar que «Decorreu no passado dia ____ de setembro de______, pelas
______horas, a cerimónia de entrega dos diplomas aos
alunos que concluíram no ano letivo anterior o ensino
secundário, na
Escola Básica
e Secundária
de Vila Flor.
No âmbito do
Quadro de Mérito, foram ainda entregues
os certiﬁcados
de mérito aos
alunos que se
destacaram
pelos
excelentes resultados escolares
e aos que se
distinguiram
em atividades desportivas e atitudes de solidariedade e
altruísmo em representação do Agrupamento de Escolas». Este é um dos momentos altos que se vive habitualmente no nosso Agrupamento e que, este ano,
pela segunda vez, ﬁcou
condicionado pela situação pandémica que
temos vivido. No entanto, não podíamos deixar
passar este momento em
branco e foi vivido da forma possível. A entrega foi
efetuada pelo Diretor do
Agrupamento e pelo respetivo Titular de Turma/
Diretor de Turma, turma
a turma em contexto sala
de aula.
O diploma de mérito
de melhor aluno do Curso Cientíﬁco-Humanístico
pertence à aluna Raquel
Gouveia Félix.

no JI do Seixo de Manhoses
A comemoração do Dia da Alimentação tem como objetivo, entre outros, promover hábitos saudáveis; alertar
para uma alimentação saudável; aumentar a consciência
sobre o desperdício alimentar; promover a mudança de
comportamentos, nomeadamente privilegiando-se uma
alimentação à base de produtos sazonais, respeitando-se a sustentabilidade do Planeta. Devem ser feitas escolhas assertivas num regime alimentar, assim como, a

Também fazemos
a separação do
lixo, para ajudar a
cuidar do ambiente
e preservar o
planeta.

sua correlação com a qualidade de vida; estimular a criatividade na confeção de saladas, permitindo aos alunos
procurar novos sabores, texturas e aparências.
Na nossa escola cantamos, aprendemos histórias,
poesias, pintamos e fazemos muitas atividades. Gostamos de brincar na “casinha”, nos jogos e na garagem.
No recreio fazemos castelos e outras “coisas” na areia.
Também regamos as nossas plantas.

Fizemos experiências de flutuação e
explorámos a água.

Gostamos de fazer digitinta com espuma
de barbear. Hum, é fofinha e cheira bem!
Fizemos a prenda para o dia da mãe
com enfiamentos e picotagem.

Somos a Leonor e o Rodrigo
do Jardim de Infância do Seixo de Manhoses

Magusto Escolar
Realizou-se no dia 11 de novembro de 2021 o habitual e tradicional “Magusto Escolar”. Envolveu toda a
comunidade educativa e contou com a presença dos
representantes das várias instituições locais.
Acompanhando a boa disposição, não faltaram as
castanhas assadas, as fêveras no pão e suminho para
toda a comunidade escolar.
Foi sem dúvida um momento de muita animação à
volta da fogueira e claro está, não puderam faltar, as
caras enfarruscadas!
Terminou o dia veriﬁcando-se que tudo decorreu
como estava previsto, tendo-se vivido um dia diferente,
conviveu-se de forma saudável e divertida.
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Educação Especial
3 de dezembro 2021
Dia Internacional da Pessoa com Deﬁciêcia
À semelhança de anos anteriores, este ano, para assinalar o dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa
Com Deﬁciência, o grupo de Educação Especial, em parceria com o grupo de Educação Física, do Agrupamento
de Escolas de Vila Flor, realizou algumas atividades.
Na Escola Básica Dr. Artur Pimentel - Vila Flor, a atividade envolveu todas as turmas que assistiram a uma
curta-metragem do ﬁlme, em desenhos animados, da
“Bela e o Monstro”. Os alunos pintaram imagens dos
protagonistas da história e escreveram palavras relativas à mesma. Com estes trabalhos, elaborou-se um
cartaz que foi exposto na escola, juntamente com um
castelo construído em cartolina, o da Bela e o Monstro,
e que foi pintado pelos alunos.
Na Escola Básica de Santa Comba da Vilariça, visualizou-se e explorou-se o mesmo vídeo. A aluna de edu-

Na Escola Básica de Seixo de
Manhoses,
os
alunos visualizaram, no computador, a “História de
Tuco”. Em seguida, escreveram
frases/palavras
relacionadas com
o que entenderam da história
numa imagem do
“Tuco”, ilustrada
e recortada por eles. Contornaram as suas mãos numa
cartolina, recortaram-nas e colaram-nas na imagem, formando as asas do “Tuco”. Elaborou-se um cartaz, que foi exposto na sala
de aula, com esses trabalhos. No ﬁnal,
a professora de Educação Especial
ofereceu lembranças, doces e balões
aos alunos. Com os balões, as crianças desenharam/ montaram “O Tuco”
e brincaram entre eles.
Outras atividades realizadas no
Centro de Apoio à Aprendizagem
(CAA), ao longo deste ano letivo:

cação inclusiva, caracterizou-se de princesa e fez de anﬁtriã, recebendo os meninos do Jardim de Infância e da
Escola de Santa Comba da Vilariça, no seu castelo para
os transportar até ao mundo encantado do conto “A Bela
e o Monstro”. As crianças adoraram a experiência e, no
ﬁnal, após uma breve conversa sobre o ﬁlme, concluíram
que devemos “ver” mais com o coração. Mais importante do que o que os olhos veem é o que o coração sente!...
Na Escola Básica e Secundária de Vila Flor, realizou-se a atividade do jogo de boccia no Pavilhão Gimnodesportivo da escola secundária, em colaboração com o
grupo de Educação Física, e uma exposição de trabalhos
realizados no Centro de Apoio à Aprendizagem.
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Dia da Mãe

Como já é habitual, todos os anos, os alunos fazem
um “miminho” para oferecer à sua mãe, no Dia das
Mães, que se celebra no primeiro domingo de maio.

Na Escola Básica e Secundária de Vila Flor, realizou-se a atividade do jogo de boccia no Pavilhão Gimnodesportivo da escola secundária, em colaboração com

o grupo de Educação Física, e uma exposição de trabalhos realizados no Centro de Apoio à Aprendizagem.

Na Escola Básica de Seixo de Manhoses, os alunos
visualizaram, no computador, a "História de Tuco". Em
seguida, escreveram frases/palavras relacionadas com
o que entenderam da história numa imagem do "Tuco",
ilustrada e recortada por eles. Contornaram as suas
mãos numa cartolina, recortaram-nas e colaram-nas
na imagem, formando as asas do "Tuco". Elaborou-se
um cartaz, que foi exposto na sala de aula, com esses
trabalhos. No ﬁnal, a professora de Educação Especial
ofereceu lembranças, doces e balões aos alunos. Com
os balões, as crianças desenharam/ montaram "O Tuco"
e brincaram entre eles.
Outras atividades realizadas no Centro de Apoio à
Aprendizagem (CAA), ao longo deste ano letivo:
No âmbito da comemoração do Dia Mundial da Alimentação, 16 de outubro, ﬁzeram-se pesquisas na internet e reﬂetiu-se sobre o quadro atual da alimentação mundial.
Sensibilizaram-se, ainda, os alunos para
uma alimentação saudável e construiu-se o
cartaz partilhado nesta imagem.
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JARDIM DE INFÂNCIA DE BENLHEVAI
Atividade:

ELABORAÇÃO DAS PRENDAS PARA O DIA DA MÃE Abril 2022

Durante o mês de Abril as crianças do Jardim de Infância de Benlhevai estiveram empenhadas na realização das prendas para oferecerem no dia da mãe.
Para isso realizaram atividades diversiﬁcadas, nomeadamente:
1. Germinação do Girassol

6. Pintura e carimbagem de ﬂores de um vaso (para
colocar a planta- Girassol) e papel de embrulho
Carimbagem de papel de cenário (papel de embrulho)

7. Transplante da planta (já germinada) para o vaso
da mãe.

2. Recolha de raminhos de árvores, no recreio da escola, para colar no porta retratos.

3. Pintura com pincel de molduras (reutilização de
caixas de papelão)

4. Desenho com lápis de cor (para moldura e postal)

8. PRENDAS PRONTAS PARA OFERECER ÀS MÃES!!!
- Porta retratos (cartão e colagem de paus) com desenho para a mãe;
- Vaso com planta (girassol),
- Postal com um abraço para a mãe.

Atividade: EXPERIÊNCIAS COM ÁGUA Março 2022
No mês de Março assinalamos o dia Mundial da
água com uma experiência com água. Nesta atividade descobrimos quais os objetos que ﬂutuam e os
objetos que não ﬂutuam na água.
Foi muito divertido!!!

5. Carimbagem
das mãos
(para o postal)

6

Desporto Escolar
Depois de quase dois aos de paragem forçada, eis que o desporto regressou em força à nossa escola. Os clubes do Desporto
Escolar, Badminton, Natação, Boccia e Ténis de Mesa, voltaram
ao ativo, mas com mais uma novidade, o clube Escola Ativa. A
adesão dos alunos da escola não podia ter sido melhor e os resultados conseguidos ﬁzeram-se notar, elevando o Agrupamento
de Escolas de Vila Flor.
Para além dos treinos das modalidades em questão, muitas
outras atividades, previstas no Plano Anual de Atividades do
Grupo de Educação Física, regressaram à escola, como o Dia
do Badminton, Dia do Ténis de Mesa, Dia do Boccia, Corta-mato escolar e distrital, Dia Internacional da Pessoa com Deﬁciência, Basquetebol 3x3 e Dia Mundial da Dança.
Todas estas atividades permitiram a aquisição de novas
aprendizagens e foram um meio de convívio entre a comunidade escolar. O Desporto, como prática regular de uma atividade
que requer exercício corporal e que obedece a determinadas
regras, permite, também, diversão, entretenimento e momentos
de alegria, fomentando valores, responsabilidades, espírito de
equipa e o vínculo dos alunos à nossa escola.
Ficam aqui alguns registos fotográﬁcos desses momentos
partilhados por todos e para todos como meio de incentivo à
prática desportiva.

Como num caminho nunca vamos sós, segue um especial
agradecimento aos alunos pela disponibilidade e empenho demonstrado, aos pais/encarregados de educação, que colaboraram na realização das atividades propostas, à comunidade
escolar, pelo proﬁssionalismo, simpatia e boa disposição, e à
Autarquia, pela cedência de infraestruturas de qualidade essenciais à prática desportiva e pelo apoio logístico prestado,
nomeadamente a nível de transporte.
Que a Educação e o Desporto continuem de mãos dadas
e que este continue a ser o palco para desenvolver, não só as
capacidades físicas, mas sobretudo as sociais e humanas.
Parabéns a todos os que vestiram e continuam a vestir a
camisola deste Agrupamento.

O Fluviário Vai à Escola
O” Fluviário Vai à Escola” é uma plataforma pedagógica que tem
como base o maior aquário móvel da Europa.
No dia 25 de fevereiro, todos os alunos do Agrupamento de Escolas tiveram oportunidade de vivenciar essa experiência única,
inovadora, de aprendizagem ao vivo e com interação com o ecossistema ﬂuvial, a par de
uma sensibilização ecológica, ambiental e ética
que se mostra urgente.
Foi um sucesso...!

Elementos metálicos no organismo
humano
Os alunos de Química do 12.º ano realizaram uma atividade que teve como objetivo descobrir e apresentar a
importância dos elementos metálicos no organismo humano. Fizeram pesquisas sobre esse tema e elaboraram uma
apresentação sob a forma de cartaz.
Na Tabela Periódica existem 118 elementos químicos,
no mínimo 60 deles estão presentes no corpo humano. Estes possuem ﬁnalidades ainda pouco conhecidas. Alguns
desses elementos químicos são considerados essenciais
para a vida, responsáveis por manter o equilíbrio nutricional do organismo. A ausência ou deﬁciência dessas substâncias, caracterizada pela carência nutricional, está relacionada com o desenvolvimento de prejuízos funcionais, já
que participam de diversos processos metabólicos. Com o
funcionamento inadequado do organismo, doenças podem
surgir, podendo levar o indivíduo à morte.

A coordenadora técnica do Desporto Escolar
Joana Taboada
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Dia Mundial da Saúde
Assinala-se esta quinta-feira, 7 de abril, o Dia Mundial
da Saúde, instituído pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que, este ano, 2022, tem como lema "Nosso
Planeta, Nossa Saúde", para chamar a atenção global
para a interconexão entre os ecossistemas do planeta
e nossa Saúde.

A Turma TAS de 10.º ano preparou uma exposição
no Bloco B, da Escola Sede, para comemorar esta data.
Também estes alunos participaram, no dia 7 de abril,
num Rastreio Nutricional, a realizar pela Nutricionista do
Município de Vila Flor.

Salut à tous!
En ce qui concerne la matière française, des élèves de 7ème et 8ème
ont décoré un coin de la bibliothèque de notre école avec de belles œuvres,
faisant allusion à Noël. L’objectif était de les motiver à étudier la langue, développer des compétences culturelles, promouvoir l’interculturalité, l’esprit de
tolérance et le respect d’autrui. La plupart des étudiants a participé avec enthousiasme à la réalisation de ces travaux.
L’enseignante impliquée remercie tous ceux qui l’ont aidée à organiser
et à embellir l’espace, notamment ses collègues qui sont à la bibliothèque.
VIVE LE FRANÇAIS !!!
La Prof. Isabel Mendes Fonseca
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Fórum da Juventude

“Olimpíadas Mais da Química 2022”

A CPCJ de Vila Flor, em colaboração com a Câmara Municipal e o Agrupamento de Escolas de Vila Flor, promoveu a realização do 1.º “Fórum da Juventude - 2022”, no dia 21 de abril,
à tarde, com início às 14 horas, no Centro Cultural de Vila Flor.
Pretendeu-se, com este evento, promover o direito à participação
das crianças e jovens, através da partilha das suas ideias, opiniões e, em simultâneo, apresentá-las aos decisores locais. Todas
as turmas, desde o 1.º ciclo ao 12.º ano, tiveram representantes, eleitos pelos colegas através de voto secreto, para apresentarem as questões e sugestões na melhoria dos seus direitos.
O fórum foi transmitido em direto no facebook da CPCJ, tendo as
respectivas turmas assistido em situação de sala de aula.

O professor António Ferreira, do grupo disciplinar de Física e
Química, efetuou a inscrição dos alunos Afonso Aldeia, António Oliveira e António Bragança nas Olimpíadas de Química Mais 2022,
promovidas pela Sociedade Portuguesa de Química.
A prova realizou-se no dia 30 de abril de 2022, na Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro. Esta iniciativa permitiu promover
uma interação entre alunos de vários agrupamentos de escolas e
dos alunos com a Química fora do espaço da sala de aula.
Os três alunos do agrupamento participaram de forma empenhada nas tarefas propostas ao longo do dia, tornando este dia numa
experiência agradável e enriquecedora.
O professor António Ferreira

Dia Mundial da Luta Contra a SIDA
Assinalou-se em dezembro, o Dia Mundial da Luta contra
a SIDA, com a exposição de um laço que retratou a temática.
Este foi exposto no polivalente após uma abordagem feita em
sala de aula com os alunos do 1º ano do Curso Técnico Auxiliar de Saúde. Também referente a esta temática foi feita uma
recolha de tampinhas para colaborar com a Associação Sol,
fundada em 17 de dezembro de 1992, que apoia e protege
crianças e jovens infetados e afetados pelo vírus VIH/SIDA.
Posteriormente a associação Sol deu o seu testemunho através de uma palestra que decorreu no dia 25 de maio de 2022.
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Atividade 70 já
De forma a comemorar o 32.º aniversário da Convenção dos Direitos das
Crianças, a CPCJ de Vila Flor, em colaboração com o Agrupamento de Escolas de Vila Flor, promoveu a realização da atividade “Campanha “70 já”, dinamizada pelo IPDJ (Instituto Português do Desporto e Juventude).
O evento contou com a participação dos alunos do 9.º ano e da turma
do curso proﬁssional TAS do 3.º ano. O objetivo foi reﬂetir sobre os direitos
da juventude em diferentes esferas da vida, tais como: a cultura, o ensino,
o acesso ao primeiro emprego, a habitação, o desporto e os tempos livres.
Decorreu no dia vinte e seis de abril, promovida
pela CPCJ de Vila Flor, a atividade Teatro Debate – “(In)dependências”, destinada aos alunos do
Secundário, com a abordagem do tema a Prevenção de Comportamentos Aditivos, levada a cabo
pela companhia de Teatro USINA. O objetivo foi
alertar para os perigos relacionados com adições:
álcool, estupefacientes e tecnologias.

Comemoração do Dia das Línguas
No dia 26 de maio, o Departamento de Línguas do
Agrupamento de Escolas de Vila Flor comemorou o Dia
das Línguas.
Para assinalar a efeméride, a cantina foi decorada
com elementos alusivos aos três países, cujos idiomas
são lecionados: Português, Inglês e Francês. A hora de
almoço foi marcada por um manjar tipicamente português e complementado com deliciosas sobremesas típicas das nações abrangidas por esta celebração.
Seguiu-se um momento com um grande simbolismo:
a distribuição de cartões com diversos poemas, nas três
línguas.
Esta iniciativa visa sensibilizar a comunidade escolar
para a diversidade cultural e linguística europeia e incentivar as pessoas a aprenderem línguas.
Toda a comunidade educativa participou de forma
empenhada, tendo as professoras incentivado para a
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colaboração de todos de uma forma ativa e criativa. De
referir ainda a cooperação de todas as auxiliares que
trabalham na cozinha, assim como a cozinheira que
prepararam as iguarias que degustámos.
Um bem-haja a todos os que participaram!
Obrigado
Thank you
Merci
Departamento de Línguas

Diogo Piçarra
em Pessoa
Decorreu no dia 28 de março de 2022 (Dia
Nacional da Juventude) a atividade promovida pelo Município de Vila Flor, no Auditório
Adelina Campos do Centro Cultural de Vila
Flor, intitulada “Diogo Piçarra em Pessoa”.
Esta iniciativa integra-se no projeto criativo
de descoberta, reinvenção e reconstrução
da obra de Fernando Pessoa, desenvolvido
pelo músico Diogo Piçarra e pela empresa
Betweien, destinada aos alunos do 5.º ao 12.º
ano de escolaridade.

Dia de S. Valentim
Porque os afetos são fundamentais, o tema foi
abordado e explorado no CAA.
Violência no Namoro
O tópico “Violência no Namoro”, integrado no
PES, também foi trabalhado.
Com a orientação dos professores, os alunos
ﬁzeram pesquisas na internet. O tema foi analisado e explorado, para que os jovens, possam
compreender a verdadeira dimensão da violência
no namoro e a sua prevalência na vida adulta.
Com a informação recolhida foram elaborados
desdobráveis.

––––––––––––––––––––

Dia Internacional do Riso
E porque rir é o melhor remédio…
Anedotas
1 - O Joãozinho pergunta à professora: “Sra. Professora, era capaz de me castigar por algo que
eu não ﬁz?”
- Claro que não, Joãozinho.
- Ainda bem, porque não ﬁz os trabalhos de
casa…
2 - Porque é que as rodas do comboio são de
ferro?
- Porque se fossem de borracha apagavam a
linha!
3 - A professora tenta ensinar matemática ao
Joãozinho:
- Se eu te der 4 chocolates hoje e mais 3 amanhã, tu vais ﬁcar com…com…. com…
- Contente!
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Biblioteca Escolar
Leitor do mês
Todos os meses é feita a estatística/análise da aﬂuência aos vários setores de
atividades existentes na Biblioteca.
É sempre interessante dar importância aos nossos leitores, pelo que, mensalmente, elegemos o melhor leitor do mês, o qual é agraciado com um livro.
Parabéns a todos os leitores vencedores!

Teatro de fantoches
No mês de novembro, a equipa da Biblioteca Escolar percorreu todas as escolas do 1.º ciclo do Agrupamento
com a apresentação de um teatro de fantoches, com a história: “A formiga horripilante”.
Esta atividade foi realizada em parceria com a técnica Luciana Vaz (PNPSE), na medida: “Aprender a Ser
Mais e Melhor”.
Todo o enredo da história desenrolou-se numa ﬂoresta muito colorida, onde os animais que lá viviam eram
diferentes de todos os outRos, mas ao mesmo tempo muito divertidos, amigos e bastante solidários.
Foi uma história muito apreciada por todos, onde o vibrar das nossas crianças foi uma constante.
De acrescentar que todo o cenário e animais foram confecionados pela equipa da Biblioteca Escolar, o
que tornou ainda mais atrativa a história.
Foi uma aventura de emoções, de sorrisos, de alegria e, acima de tudo, conseguimos transmitir às nossas crianças que todos somos diferentes, mas é essa diferença que nos torna únicos. Conseguimos, também,
incentivar os nossos alunos para a leitura. Mostrar-lhes que ler desenvolve a criatividade, a imaginação, a comunicação, o senso crítico e amplia a habilidade na escrita.

Leitura em Linha
Os alunos do 9.º B
realizaram a atividade
“Leitura em linha”.

Coreograﬁa com a turma do 9.º C, com a colaboração do 9.º A e 9.ºB, alusiva à temática da igualdade de Género, no âmbito da disciplina de Cidadania
e Desenvolvimento, com a articulação da Técnica do
PNPSE.

Durante toda a semana decorreu a Feira do Livro.
Os alunos encantaram-se com novas
aventuras,
novos
contos, novos mundos por descobrir…
Visitem-nos em https://bibliotecaescolarv3.wixsite.com/bevf
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Mês dos Afetos

No mês de fevereiro, a Biblioteca festejou os afetos: amor, amizade, carinho, tolerância, solidariedade, diferença, aceitação,... momentos únicos vividos por todos!
Foi um trabalho de articulação entre a Biblioteca Escolar e a Técnica da medida "Aprender a Ser Mais e Melhor
- PNPSE", Psicóloga Luciana Vaz.

Mês Internacional das Bibliotecas Escolares
A Rede das Bibliotecas Escolares (RBE) comemora todos os anos, no mês de outubro, o Mês Internacional das Bibliotecas Escolares
(MIBE), sendo uma oportunidade de darem a conhecer o trabalho que desenvolvem e mostrarem que não são apenas um serviço, mas
um centro nevrálgico vital nas escolas.
Este ano o Tema da MIBE (2021) foi “Contos de Fadas e Contos Tradicionais de todo o Mundo”.
Como sempre a “Nossa Biblioteca” não é exceção e, neste mês, apresentou um leque variado de atividades de acordo com o tema, das quais se destacaram:
- Leitura (na biblioteca) de contos tradicionais nos intervalos;
- Teatro de fantoches para todos os alunos do Agrupamento de 3.º e 4.º anos de escolaridade;
- Contos tradicionais pelas salas de aula com caracterização dos intervenientes (alunos);
- Recriação do ambiente que rodeia a ação do Conto:
”A Menina do Mar” de Sophia de Mello Breyner Andresen, pelo clube de leitores do 3.º ciclo;
- Marcadores de livros alusivos ao tema; entre outras.

Piquenique de leitura

Os alunos do Apoio Tutorial Especíﬁco ﬁzeram
um piquenique de leitura, onde todos leram um trecho de uma história e, no ﬁm, se deliciaram com
um apetitoso lanche.

O dia 19 de maio foi de festa para o Pré-Escolar e Primeiro Ciclo. Foi abrilhantada com o grupo
de cavaquinhos “Com Cordas”, que nos brindaram a todos com as suas melodias, e enriquecida
com os poemas dos meninos de 1.º ciclo.
Obrigada, estão todos de parabéns!!!!!
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Semana da Leitura
16 a 20 de maio
De 16 a 20 de maio, a Biblioteca Escolar promoveu
a Semana da Leitura com o tema “Ler sempre, Ler em

A equipa da Biblioteca Escolar agradece a participa-

qualquer lugar”.

ção e a colaboração de todos. Sem dúvida que o sucesso e os bons níveis de desempenho que a Biblioteca

Foi uma semana de festa com todo o Agrupamento
reunido em redor da leitura, dos livros, da poesia e da

apresenta se devem a toda a comunidade educativa e
é neste sentido que trabalhamos todos os dias, para

escrita. Foram momentos mágicos vividos por todos,
onde se abriram portas a cada virar de página e se en-

que os nossos alunos se tornem cidadãos exemplares
e proﬁssionais competentes, de forma a contribuir para
o desenvolvimento do país e de um mundo melhor.

trou no mundo da imaginação, que não termina.
Abertura oﬁcial:
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JI de Santa Comba
Recebemos uma carta vinda de um Jardim de Infância de Felgueiras, nela
vinham ovinhos, folhas e uns bichinhos muito pequeninos, eram Bichos da
seda. Numa caixinha ﬁzemos furos, forramos com papel de cozinha, colocamos os papéis com os ovos, os bichinhos e as folhas de amoreira.
Sabiam que os bichos da seda se alimentam com folhas de amoreira? Os
bichinhos estão a crescer, estão a ﬁcar grandes e estão sempre a comer.
Temos de continuar a dar-lhes folhinhas e a cuidá-los com muito amor e,
se assim continuam, temos de lhes construir uma casinha maior.

Curiosidades
Sabiam que, tal como as abelhas, os bichos-da-seda são os únicos outros insetos que os humanos domesticaram.
Os bichos-da-seda produzem casulos feitos de um único ﬁo de seda crua através de sua saliva. Esses ﬁos
podem ter entre 300 e 900 metros de comprimento, dando voltas em torno de seu corpo 300.000 vezes.
O ﬁo, embora mais ﬁno do que o cabelo humano, é mais leve do que o algodão e mais forte do que o aço,
quando comparado ao peso.
A sua ﬂexibilidade e resistência tornam-no incrivelmente versátil para uma variedade de usos. A seda é usada
na medicina para suturas, pneus de bicicleta e paraquedas, para além dos habituais tecidos em seda.
Jardim de Infância de st.ª Comba de Vilariça
Ano letivo 21/22
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Laboratório Aberto
No dia 4 de abril de 2022 realizou-se o “Laboratório Aberto”, organizado pelos docentes de Física e Química. Este ano os alunos do segundo
ciclo do Agrupamento puderam realizar atividades
experimentais no laboratório de Química da Escola Básica e Secundária de Vila Flor, levando-os a
descobrir, de forma simples e divertida, novos conceitos sobre a Ciência.
Os alunos mostraram-se muito interessados

Violência no namoro
No âmbito da atividade “Violência no namoro”, promovida pelo PES/Programa Nacional de Saúde Escolar
e dinamizada pela GNR-Escola Segura, o professor de
Educação Visual, Paulo Trigo, em conjunto com os alunos do 9.º ano e com a colaboração de alguns alunos
do 8.º ano, nas aulas de Educação Visual e de Cidadania e Desenvolvimento, organizaram uma exposição
dos trabalhos realizados pelos alunos, no polivalente do
Agrupamento.

e participativos ao longo das atividades, pedindo
aos professores inúmeras informações sobre o
que acontecia em cada experiência.
Esta atividade foi um sucesso, tendo-se motivado os mais pequenos para o estudo das Ciências
Experimentais.

“Qualiﬁca 2022”
No dia 22 de abril de 2022 os alunos do ensino
secundário deslocaram-se a “Qualiﬁca 2022 – Feira de Educação, Formação, Juventude e Emprego” que se realizou na Exponor em Leça do Bálio,
com os diretores de turma, professores das tur-

Texto colocado na exposição: “A Prevenção da Violência no Namoro cruza vários domínios. Uma vez que
há uma maior perpetração deste tipo de violência sobre
as raparigas, é considerada também violência de género e enquadra-se no crime de Violência Doméstica.

mas e elementos do CLDS-4G de Vila Flor, sendo
a visita organizada pelo CLDS-4G de Vila Flor. Os
alunos mostraram-se interessados nas várias informações e atividades apresentadas pelas Universidades, Institutos Politécnicos, GNR, PSP,
Exército e Força Área. Ao longo do dia os alunos
foram esclarecendo dúvidas, obtendo informações
sobre percursos académicos e proﬁssionais de
acordo com os seus interesses, tendo uma visão
mais ampla para o futuro próximo de cada um.
Professores: António Ferreira e Gorete Fernandes

A violência pode ser ativa ou passiva, verbal ou agida, psicológica ou física. Na violência há́ sempre um
problema de poder; uma assimetria que é usada como
fonte de abuso e de triunfo da força sobre a fragilidade.
A violência no namoro não é uma brincadeira de crianças e pode acabar na sala de audiência de um tribunal. Basta apresentar queixa-crime contra o agressor. A
possibilidade existe desde 2013, quando o Código Penal incluiu no artigo 152.º, relativo ao crime de violência
doméstica, uma alínea sobre as relações de namoro. É
urgente explicar que atitudes como o insulto, a ameaça,
a humilhação e a proibição não se legitimam. Que em
caso algum se deve bater. E que nunca se faz pressão
para ter um beijo, muito menos sexo.”
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“Uma Viagem ao Interior da Terra”
Os alunos da turma 10.º A realizaram, no dia 04 de

tos e Gabros em Morais (CIGM), Descontinuidades de

abril, uma visita de estudo ao Geopark Terras de Cavaleiros (Macedo de Cavaleiros), no âmbito das discipli-

Conrad e Moho em Lagoa (G32) e Gnaisses de Lagoa
(G31).

nas de Biologia/Geologia e Geograﬁa A.
“Uma Viagem ao Interior da Terra” foi o programa

O Guia, Pedro, durante toda a visita de estudo captou a atenção dos alunos através de uma assertividade

educativo eleito para aprofundar conhecimentos sobre
a história do planeta Terra, relacionar a distribuição dos
principais recursos do subsolo com as unidades geo-

excecional, linguagem adequada à faixa etária e um diálogo permanente. A visita de estudo permitiu à turma
aprofundar os seus conhecimentos através de apresen-

morfológicas, desenvolver atitudes de valorização do

tações criativas, vídeos, mapas interativos, amostras do

património geológico, descrever a paisagem do ponto
de vista morfológico e adquirir novos saberes, assegu-

tipo de rochas, observações “in loco”. Foi sem dúvida
uma experiência muito gratiﬁcante, pois esta saída de

rando o desenvolvimento do raciocínio, da reﬂexão e da
curiosidade cientíﬁca.

campo permitiu-lhes serem protagonistas ativos e não
uns meros observadores da paisagem.

Como ponto de partida foi realizada uma introdução
à saída de campo na sede do Geopark, seguindo-se a
visita aos geossítios Cromite de Morais (G23), Peridoti-

É para repetir, pois existem mais Geossítios para
descobrir!!

Sede do Geopark Terras de Cavaleiros- Introdução à visita
de campo com o Guia Pedro

Geossítio Descontinuidades de Conrad e
Moho em Lagoa (G32)

As docentes: Rosa Gouveia e Sílvia Marcos

Sede do Geopark Terras de Cavaleiros- à descoberta da
Hipsometria da região com o Guia Pedro

Geossítio Gnaisses de Lagoa (G31)
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À Descoberta da Geograﬁa
No dia 1 de abril de 2022, a turma do 11.º B realizou

Com a realização desta visita de estudo foi possível

uma visita de estudo à Serra da Estrela no âmbito da
disciplina de Geograﬁa A, juntamente com a professora

enriquecer o nosso conhecimento num contexto real,
num ambiente apelativo, motivador e de convívio.

da disciplina, Odete Samorinha.
Ao longo da visita de estudo todos nós compreende-

Também nos foi possível observar as diferenças paisagísticas entre o meio rural da Beira Interior e de Trás-

mos o impacto do turismo na economia daquela área
rural, nomeadamente, através da existência de diversas
casas de campo (chalés), adaptadas ao meio onde se

-os-Montes.
No geral, podemos aﬁrmar que ﬁcamos mais motivados para a disciplina e satisfeitos com a visita de estu-

localizavam, existência de pluriatividade e comercializa-

do, pois proporcionou-nos experiências inovadoras, ori-

ção de produtos endógenos (queijo, vestuário, calçado
de couro/lã, entre outros).

ginais e desencadeou em todos nós novas sensações
e aprendizagens, que serão sem dúvida alguma, úteis

Tivemos ainda a oportunidade de experienciar um
dos desportos de inverno praticado na região (patina-

para o nosso futuro.

gem no gelo) e observar, in loco, como as diferentes
práticas de turismo/desportos de inverno estão implementadas e contribuem para o desenvolvimento sustentável daquela região rural.
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Alunos do 11º B

“O Vale Glaciário do Zêzere”
No âmbito da disciplina de Geologia, os alunos da
turma 12.º A realizaram, no dia 23 de março, uma visita

“O Vale Glaciário do Zêzere” foi o programa educativo escolhido, contudo, devido às condições meteoroló-

de estudo ao Estrela Geopark (Serra da Estrela).

gicas adversas, foi necessário fazer ajustes ao progra-

Esta visita teve como objetivos promover o interesse
pelo estudo da geologia, desenvolver atitudes de valori-

ma da visita. Assim, efetuou-se uma primeira paragem
no Centro de Interpretação da Serra da Estrela (CISE),

zação do património geológico, consolidar e aprofundar
conhecimentos previamente adquiridos e adquirir novos

seguindo-se os geossítios: Vale do Rossim, Nascente
do Mondeguinho, Nascente termal das Caldas de Man-

saberes, assegurando o desenvolvimento do raciocínio,
da reﬂexão e da curiosidade cientíﬁca.

teigas, Vale glaciário do Zêzere, Fonte Paulo Luís Martins e Covão da Ametade

Centro de Interpretação
da Serra da Estrela (CISE)

Geossítios - Nascente do Mondeguinho e Fonte Paulo Luís Martins.

Geossítio - Vale do Rossim.

Geossítio - Covão da Ametade.

Geossítios - Vale glaciário do Zêzere
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Carta ao
Covid-19

Comemoração do Dia da Europa
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No ano letivo de 2021/2022 o grupo de Geograﬁa realizou
novamente o Concurso Europeu tendo como tema: Ano Europeu
das Cidades Mais Verdes.

Entre os dias 06 e 13/05/2022, realizou-se no polivalente da
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE VILA FLOR uma exposição dos trabalhos relativos ao Concurso Europeu, para comemo-

Com esta atividade pretende-se encorajar iniciativas de sensibilização com o objetivo de trazer a natureza para as cidades e
tornar os nossos bairros mais ecológicos; incentivar os cidadãos
a agirem e a melhorarem os seus próprios bairros; criar uma cul-

rar o Dia da Europa (9 de maio).
O concurso e a exposição foram propostos e coordenados
pelo grupo de Geograﬁa. Esta atividade contou com um grande
envolvimento dos alunos que participaram de forma empenha-

tura de valorização dos espaços verdes; aumentar o número de
projetos de infraestruturas verdes e promover as boas práticas a
ﬁm de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos europeus.

da e entusiasta. Pais, encarregados de educação e comunidade
contribuíram também para o sucesso da mesma.

Atividades Freixiel

Na nossa escola festejámos o dia mundial da alimentação. Ouvimos histórias, dramatizações lengalengas e canções. Observámos a roda dos alimentos e aprendemos que há alimentos que podemos
comer em grande quantidade e outros que podemos evitar. Aprendemos ainda que devemos beber muita
água e também o leite escolar.

Com criatividade e com a ajuda do nosso amigo “Google”
produzimos bonitos animais

Borboleta

Polvo

No Halloween mascarámo-nos de bruxinhas

Leão
E no S. Martinho ﬁzemos as nossas bolsinhas.

Havia tanto para contar, mas falta-nos espaço para mostrar.
E por isso aqui ﬁca o nosso último registo.

Laboratório H2O

No dia 10 de fevereiro decorreu, na Escola Básica e Secundária de
Vila Flor, uma oﬁcina experimental de Educação Ambiental intitulada
“Laboratório H�O”.
“Nesta oﬁcina, o valor da água vamos explorar. Com olhos bem
abertos e microscópio ligado, um mundo novo será desvendado: rotíferos, copépodes e outros que tais, mas nem todos são animais. A água
da torneira é segura e tratada? E para onde vai depois de usada? Passo
a passo vamos experimentar vem daí ver o que dá”. Foi, desta forma,
que os alunos do 2.º ciclo e do TAS, a quem se destinou a oﬁcina, foram
convidados a participar.
Os alunos consideraram esta oﬁcina muito interessante, pois, com
ela, aprenderam os diferentes processos de tratamento da água, a sua importância na nossa vida, ganhando, assim, maior consciência do seu valor e
da necessidade de se fazerem opções
de consumo mais conscientes, bem
como a escolha de medidas para se
poupar água e de proteger o ambiente.

A atenção dos alunos foi captada por um apresentação criativa, divertida e interativa, em que participaram de forma muito ativa, havendo
um diálogo permanente e produtivo.
É para repetir!!!
Para os alunos do TAS, esta oﬁcina culminou com uma visita à
ETAR de Vila Flor.
Não se esqueçam: Devemos poupar o nosso PLANETA e a nossa
ÁGUA, pois ela é escassa.

21

FALANDO POR
PARÁBOLAS…

Cantinho da Matemática!
CALVIN E A MATEMÁTICA…

UM PROBLEMA DE LÓGICA…

Quando chove, o gato ﬁca no quarto ou no sótão.
Quando o gato está no quarto, o rato está na sua toca e o queijo ﬁca no frigoríﬁco.
Se o queijo está sobre a mesa e o gato no sótão, então o rato está no quarto.
Agora está a chover e o queijo está na mesa.
Então onde estão o gato e o rato?

SOMOS UNS PARA OS OUTROS…

SUDOKU

TRIÂNGULO ZOOLÓGICO…

O Sudoku é um jogo de lógica muito simples e viciante, inventado pelo arquiteto Howard Garns.

A palavra Sudoku signiﬁca "número sozinho" em japonês, o que
mostra exatamente o objetivo do jogo: preencher um quadrado 9x9

O Sudoku existe desde a década de 1970, mas apenas ganhou
popularidade mundial a partir de 2004, quando começou a ser publicado diariamente na secção de puzzles do jornal “The Times”.

com números de 1 a 9, sem repetir números em cada linha, em cada
coluna e em cada quadrado de 3x3.

22

3º CICLO
Classificação Máxima 125 Ponto
SECUNDÁRIO
Vencedores do Concurso Europeu
2022
3.º CICLO

Classiﬁcação Máxima 125 Pontos
Vencedores

SECUNDÁRIO

Vencedores
Vencedores

1º

1º Lugar – Ana Delfim 8ºA ............................... 97 Pontos
1.º Lugar
Ana Delﬁm 8.º A
97 Pontos

1.º Lugar
Cláudio Firmino 11.º B
108 Pontos

2º

2º Lugar – Bruna Sampaio/João Evaristo 9ºA…50 Pontos
2.ª Lugar
Bruna Sampaio/João Evaristo 9.º A
50 Pontos

2.ª Lugar
João Carvalho 11.º B
90 Pontos

3º

3º Lugar – João Fernando 9ºB ………………… 42 Pontos
3.º Lugar
João Fernando 9.º B
42 Pontos

3.º Lugar
Gabriela Gaspar 11.º B
84 Pontos

SuperTmatik

SECUNDÁRIO
No âmbito do Plano Anual de Atividades, realizou-se, no Agrupamen-

dia 28 de Abril, e contou com a presença do senhor Diretor do Agrupamento de Escolas de Vila Flor, que desde sempre apoiou esta atividade.

to de Escolas de Vila Flor, a décima edição do campeonato inter-turmas
de cálculo mental SuperTmatik.
Os vencedores foram:
Este campeonato foi organizado pelo grupo de Mate7.º ano
1º
Lugar
Cláudio
Firmino
11º B …………….108 Pontos
mática do 3.º Ciclo e Ensino
1.º lugar: Beatriz Franco Pinheiro Pereiros (7.º C)
Secundário e teve como prin2.º lugar: Eduardo Tomás Leão C. Santos Ribeiro (7.º C)
cipais objetivos desenvolver
3.º lugar: Matilde Baróﬁa Vitorino (7.º B)
destrezas de cálculo mental e
4.º lugar: Alexy Queijo de Almeida (7.º A)
reforçar a componente lúdica
8.º ano
na aprendizagem da matemá1.º lugar: Rodrigo Madeira Queijo Pereira (8.º C)
tica.
2.º lugar: Gonçalo Afonso dos Santos (8.º B)
A 2º
faseLugar
ﬁnal teve- lugar
na
João Carvalho
11ºJoana
B ………………90
Pontos
3.º lugar:
Soﬁa Vilares Queijo (8.º C)
Biblioteca Escolar, entre os
4.º lugar: André Filipe Cordeiro Teixeira (8.º B)
dias 29 de Março e 28 de Abril,
9.º ano
e envolveu 48 alunos do 3.º
1.º lugar: Verónica Costa Rodrigues (9.º C)
Ciclo, que se mostraram muito
2.º lugar: Gabriel Ben Souza (9.º A)
empenhados e competitivos.
3.º lugar: Inês Santa Comba Mesquita (9.º B)
Neste ano, os professores de Matemática tiveram
a colaboração
dos
3º Lugar
– Gabriela
Gaspar 11º B ……………84 Pontos
4.º lugar: Bruna Alexandra Queijo Silvino (9.º A)
alunos Diogo Barreira e Pedro Garção, do 12.º ano, que ajudaram na
distribuição das cartas e na arbitragem dos jogos.
Parabéns aos vencedores!
A entrega de troféus e certiﬁcados teve lugar na Biblioteca Escolar, no

Vencedores
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TEMA DE NATAL
Natal é gratidão!
Natal é tolerância!
Natal é saber ouvir!
Natal é respeito!
Natal é solidariedade!
Natal é humildade!
Natal é partilha!
Natal é sinceridade!

e
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Natal é educação!
Natal é honestidade!
Natal é magia e festa!
Natal é paz!
Natal é determinação!
Natal é esperança!
Natal é acreditar!
Natal é amor!
Natal é afeto, carinho e amizade!
Natal é união!
Natal é aceitação da diferença!
Natal é altruísmo!
Natal é encontro!
Natal é vida!
É na simplicidade das coisas que se
vê a grandeza de cada ser humano!
Textos da autoria de
Leonida Gonçalves
12/12/2021
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