Agradecimento
“Caminhante, não há caminho… faz-se caminho ao andar” e os passos percorridos ao longo destes oito anos tatuam na existência: Obrigada!
Experiência desafiante até ao limite transfigurou o Agrupamento de Escolas de Barroselas (AEB) e,
mesmo em tempos inusitados, uma tónica de humanismo harmoniza a vivência dos agentes no
mundo-da-vida de cada uma das escolas.
No momento em que termino o segundo mandato como Diretora, aproveito a oportunidade para
homenagear todos quantos participaram imprimindo um cunho pessoal ao Plano Estratégico de Intervenção apresentado e que centraram esta experiência nos alunos – razão de ser da Escola.
Contudo, porque o Agrupamento é feito de “tanta diversidade e tudo ser…” como entendê-lo sem
os Professores, mestres, na arte de conduzir na experiência do conhecimento, do saber Ser, e também peritos no alimentar as consciências inquietas pela ciência do mundo e suas relações? Ser professor/a é um privilégio, sobretudo quando exercido com a paixão de quem constrói a Esperança
num futuro mais justo, sustentável, centrado na pessoa humana, socialmente integrada e responsável pelos Outros. Este é o ADN do corpo docente. E não só…
Quantas transformações, mudanças, constrangimentos e inquietudes foram assumidas no decorrer deste percurso, contando com o melhor dos recursos humanos: pintar o bloco C, restaurar os
balneários, salas de aula, polivalente, sala de professores, sala de Diretores de Turma, os espaços
exteriores… Depois vieram as Obras de Requalificação, em simultâneo com o decorrer das atividades letivas e a Pandemia COVID-19... Zelar pelos alunos, pelos seus medos, sonhos, conquistas. Saber ouvir e aconselhar. Estar atento. Alimentar. Acompanhar e exigir respeito, ao respeitar. Cuidar
da saúde física e mental – estar presente – esta é a marca® dos Assistentes Técnicos, dos Assistentes Operacionais e dos Técnicos Especializados (Serviço de Psicologia e Orientação, Técnico de
Informática). Sem medir tempo construíram, no trabalho, uma segunda casa, de forma briosa e empenhada.
O Agradecimento abraça todas as Instituições e Empresas parceiras (Câmara Municipal de Viana
do Castelo, CPCJ, Escola Segura, GNR, Cruz Vermelha, Bombeiros Municipais, Bombeiros Voluntários, União das Freguesias de Barroselas e Carvoeiro, JF de Mujães, JF de Vila de Punhe, GAF, Boaventura&Boaventura L.da, Associação Desportiva de Barroselas, Casa Peixoto, Centro Paroquial e
Social de Barroselas – Casa S. Pedro, Agrupamento 85 – CNE, Centro Social e Cultural de Barroselas, Bandas de Música de Barroselas, Padela Natural, Renascer Padela, Núcleo Promotor do Auto da
Floripes 5 de Agosto, Grupo S. Paulo da Cruz, Rádio Alto Minho, CRC Neves, DECO, Chocolates AVianense, FlorArte, Amnistia Internacional, IPDJ de Viana do Castelo, Farmácia Lopes, Associação de
Reformados e Pensionistas de Barroselas, Oppium Fotografia, Fertécnica L.da, S. J. Texteis L.da,
Limaca L.da, Diastêxtil S.A., Imprensa Regional e Local, Luís da Gráfica, Irmãos EstevesLima, L. da, Casa Paula, ULSAM, Delegado de Saúde, Unidade Local de Saúde – Barroselas, AMA, APPACDM, IPVC,
ESE Viana do Castelo, CFCVC, UCP – Porto/Braga, UPorto…) e tantos outros, nomeadamente professores aposentados (Professora Sameiro Borges e Professor Rui Afonso), equipas dirigentes da Associação de Encarregados de Educação e Pais, que viabilizaram janelas de oportunidades para os
nossos alunos…
Finalmente, permitam evocar os membros das equipas de liderança intermédia do Agrupamento:
Professores Coordenadores de Estabelecimento, Professores Titulares, Diretores de Turma, Coordenadores de Departamento/Área Disciplinar, Professora Bibliotecária, EMAEI, Coordenadora de Projetos e Clubes, Secretariado de Exames… A D. Maria Marques e a D. Raquel Palma na sua diligente
coordenação de Equipas. A liderança de topo: Conselho Geral. E não poderia esquecer os elementos que me acompanharam ao longo destes oito anos como Diretora do AE de Barroselas enquanto
Direção Executiva (Glória Miranda, José Alves, Carla Fernandes, Cristina Gramacho) – as palavras
ficam aquém para expressar o empenho e dedicação com que abraçaram a Utopia e experimentaram “ir para além do limite”, de modo a inovar a “Escola como um lugar para Aprender a Ser Feliz”.

Bem hajam!
Maria Teresa da Costa Almeida

Com este número da nossa newsletter chega ao fim mais um ano letivo.
Tal como aconteceu no ano anterior, este foi mais um ano irregular, condicionado por uma pandemia que deu a volta ao planeta e obrigou as pessoas a
resguardarem-se nos seus lares. As escolas abriram, voltaram a fechar, recorrendo ao ensino online através do Teams, e abriram novamente as portas
ao ensino presencial até ao final do ano letivo. Como é natural, muitas das
atividades do Agrupamento que a nossa revista normalmente relata, ficaram
reduzidas ao possível, a tentativas de retomar alguma normalidade, em alguns casos, e a meras boas intenções noutros. Mas há esperança: as vacinas estão a dar os seus resultados, com um ou outro retrocesso aqui e ali,
claro, mas existem claros sinais de que o regresso à normalidade é possível
e está para breve. Da nossa parte, a equipa que leva até à nossa comunidade
escolar esta revista, esperamos ter atingido os objetivos de ser um veículo
de informação e conhecimento abrangente, abraçando a música, literatura,
arte, ciência ou qualquer outra manifestação do espírito humano, e, ao mesmo tempo, ser um mural da informação que nos vai chegando dos diversos
pontos deste nosso agrupamento de escolas. Esperamos regressar à vossa
companhia, no próximo ano letivo, com a mesma energia e, quem sabe, já
com o mundo mais parecido com aquilo a que estávamos habituados antes
de um misterioso vírus ter tomado conta dos nossos dias. Até lá, os votos de
boas férias!

A equipa da Escola Viva

Campanha “Férias: um lugar tecno saudável!”
O Professor Daniel Sampaio, a Professora Ivone Patrão e a Direção-Geral da Educação, no
âmbito do Centro de Sensibilização SeguraNet, com o apoio da Geração Cordão e do Instituto de Apoio à Criança, lançam a Campanha “Férias: um lugar tecno saudável!”, que visa
sensibilizar crianças e jovens para o uso saudável da tecnologia durante o período das
férias escolares.

Campanha "Miúdos a Votos"!

O AEBarroselas tem três livros candidatos a Livro mais Fixe na iniciativa da Revista Visão
Júnior!
A leitura e a cidadania ao serviço do desenvolvimento integral dos nossos alunos.
Os alunos do 6.°D e do 9.°B mobilizaram-se para convencer os eleitores a votar, fazendo
campanha pelos seus livros.
Estes alunos participaram em todo o processo eleitoral, produzindo material de campanha e exercendo funções como membros das mesas de voto. .
A 27 de abril, todos os alunos do 2.º e e 3.º ciclos tiveram oportunidade de exercer o seu
direito de voto.
Helena Imperadeiro
Professora Bibliotecária

«Miúdos
a
votos»!
Resultados eleitorais da nossa escola

«Miúdos a votos»! Dia de eleições na EBS Barroselas. Os alunos do 2.º e 3.º ciclos participaram ativa e civicamente num momento de cidadania e promoção da leitura. Apresentamos
os resultados eleitorais da nossa escola. Aguardamos os resultados nacionais!
Helena Imperadeiro
Professora Bibliotecária

A Festa da Leitura no AE Barroselas!

Contornos da Palavra 2021 [19 a 23 de abril] - Leituras para a Liberdade!
Uma iniciativa da CMVC, em
parceria com a BMVC, a
RBE e os Agrupamentos de
Escolas do concelho de Viana do Castelo.

"A girafa que comia estrelas"
"A girafa que comia estrelas" pela companhia de
teatro AtrapalhArte.
[1 turma na BE + 6 turmas em sala de aula via
Teams - CE Barroselas]

"A girafa que comia estrelas"
1 turma na BE + 2 turmas em sala de aula via
Teams - CE Mujães]

"O rapaz sem orelhas de burro"
pelo escritor João Manuel Ribeiro
[1 turma na BE + 1 turma em sala de aula via Teams - EB Carva-

A Festa da Leitura no AE Barroselas!
Contornos da Palavra 2021 [19 a 23 de abril]
Leituras para a Liberdade, em tempos de pandemia!
"Com asas dentro" pela contadora de histórias, Bru Junça.
[1 turma na BE + 5 turmas em sala de aula, via Teams]

Entrega de certificados e prémios
da fase municipal do Concurso
Nacional de Leitura
Alunos premiados:

Francisca Rodrigues e Rita Ferreira [5.ºB]
Íris Barbosa [9.ºC] e Ricardo Gomes [9.ºA]
João Pedro Silva [12ºA]

Parabéns!

A Festa da Leitura no AE Barroselas!
Contornos da Palavra 2021 [19 a 23 de abril]

"O rapaz sem orelhas de burro" pela contadora de histórias, Inácia Cruz.
[1 turma na BE + 2 turmas em sala de aula, via Teams - EB Vila de Punhe]

"Ora Eça, Senhor Queiroz!" pela escritora Gisela Silva.
[1 turma na BE - 12.ºA]

A Festa da Leitura no AE Barroselas!
Contornos da Palavra 2021 [19 a 23 de abril]

"Vozes em Liberdade" pela companhia de teatro Krisálida.
[2 turmas na BE / 2 sessões + 2 turmas em sala de aula, via Teams

"Liberdade e confinamento: cara ou coroa?"
pelo Prof. Doutor Nuno Fadigas, professor de Filosofia
[1 turma na BE + 2 turmas em casa, via Teams]

SWS
[Secret Words Seekers]

Primeira reunião do Clube de Leitura do 9.ºB

De Repente Canta a gente

No dia 4 de maio, pelas 9 horas, decorreu na Escola Sede uma ação de capacitação “De Repente, Canta a Gente”, um projeto promovido pela CIM Alto Minho e Câmara Municipal de Viana do Castelo. Esta ação foi dinamizada pelo cantador repentista Augusto Canário, acompanhado por Cândido Miranda à guitarra e voz. Os alunos do 5º D, as professoras de educação musical e de português desta
turma, e a Diretora do Agrupamento prof. Teresa Almeida Costa assistiram e a participaram com muito
interesse e entusiasmo. Houve uma articulação com a disciplina de educação musical e português,
mais precisamente com as professoras Maria João Gonçalves e Ana Marques, uma vez que a Rima é
um conteúdo trabalhado nestas disciplinas no 5º ano de escolaridade. A professora de português, no
final desta ação, presenteou aos artistas repentistas um poema elaborado por ela.
Durante esta ação, Augusto Canário explicou aos alunos técnicas de como elaborar rimas
(cruzada, emparelhada, intercalada) para o Canto ao Desafio. Foi produzida a seguinte rima realizada
pelos alunos com a ajuda do Canário, que foi, no final, cantada por todos:

“Na escola somos felizes,
Na terra de Barroselas.
As pessoas são amigas,
A escola é das mais belas.
Estou todo o ano à espera,
De sentir certos odores.
Quando chega a primavera,
Sinto o cheirinho das flores”
Com a realização desta atividade, os alunos e professoras aprenderam e enriqueceram o conhecimento do Cantar ao Desafio.
Como despedida, foi oferecido a Augusto Canário uma lembrança elaborada pelo Clube de Expressão Plástica.
Este projeto tem como objetivo promover os Cantares ao Desafio e a Desgarrada- património
imaterial da região- através destas ações de capacitação realizadas por diversas escolas do distrito de
Viana do Castelo. O site (www.derepentecantaagente.pt) possui materiais didáticos para aprender e
treinar essa forma de canto ancestral.
Os alunos poderão remeter a produção de rimas, sob a orientação da docente de educação musical, enviando-as para o referido site acima mencionado. Os que forem selecionados, poderão ser convidados a cantá-las com repentistas famosos no dia 16 de outubro, no Teatro Sá de Miranda em Viana
do Castelo.
Este projeto, encerra no dia 27 de novembro, com a realização de duas atividades no Centro Cultural de Viana do Castelo.

La Fête du Muguet - le 1er mai

Neste 3º período, na disciplina de francês, os 7º e 8º anos, os alunos celebraram a “Fête
du Muguet”, tradição francesa que consiste em oferecer a flor, o Muguet, no dia 1 de maio
para desejar boa sorte a quem a recebe. Assim, as professoras de francês lançaram-nos um
desafio: produzir um postal sobre “O Muguet”.
Os postais estiveram expostos em todos os blocos para celebrar o dia 1 de maio mas
também para dar a conhecer, a todo a comunidade, esta tradição francesa que teve a sua
origem no renascimento com o rei Charles IX e, mais tarde, pelos grandes costureiros franceses.

Bonjour, nous sommes des élèves de français de l’école de Barroselas. Ce
trimestre, en classe de français, pour célébrer la Fête du Muguet, une fleur que
les français offrent le 1 er mai, nous avons réalisé une carte postale sur cette
fête. Nous avons fait une petite exposition à l’entrée de tous les blocs de l’école.
Nous souhaitons à tous: “Un joli brin de muguet
Pour du bonheur toute l’année!”
Les élèves de 7e et 8e années.

PROJETO ÁGOR@

É com enorme alegria e satisfação que vos apresentamos as alunas Ana Rita Sousa, Ana
Beatriz Gomes, Maria Barbosa, Mafalda Martins (fila de cima, da esquerda para a direita), Alexandra Sotomaior, Ana Isabel Maciel, Matilde Rodrigues e Gisela Barbosa (fila de baixo, da
esquerda para a direita), do 12º A, que foram as mentoras voluntárias do “Projeto Ágor@”.
Tiveram como missão acompanhar e apoiar alunos no desenvolvimento das aprendizagens,
no esclarecimento de dúvidas, na integração escolar, na preparação para os momentos de
avaliação e em outras atividades, conducentes à melhoria dos resultados escolares. As sessões foram desenvolvidas semanalmente, na plataforma Teams.
Com a mesma missão
do
Projeto
Ágor@, também se
implementou
o
“Projeto PAIDEIA”,
que é dinamizado por ex-alunos
do Agrupamento de Escolas de
Barroselas. Neste ano letivo tivemos a participação da mentora voluntária Mariana Puga.
Estas alunas estão a ganhar
asas e partem para novas paragens… como deram muito
de si, levam muito de nós: o
nosso reconhecimento e agradecimento profundo por colaborarem na construção de um
Mundo melhor! Bem hajam!
Coordenadora de Projetos

O Meu Vizinho Totoro
O seu título original é "Tonari no Totoro" e foi produzido pelo famoso estúdio Ghibli, em
1988, com argumento e realização do japonês Hayao Miyazaki. "O Meu Vizinho Totoro",
na sua edição nacional, é uma obra-prima do cinema de animação. Resumidamente, conta a história de duas irmãs, Satsuke e Mei, que descobrem um mundo mágico na floresta,
perto da sua nova casa, para onde se mudaram com o pai para ficarem mais perto da
mãe, que se encontra hospitalizada. O pai sai todos os dias para dar aulas e as crianças
exploram a floresta. A aventura começa quando um dia a mais jovem, Mei, encontra uma
pequena passagem entre a vegetação que divide o quintal da floresta que a leva a um
lendário espírito da floresta, conhecido como Totoro. Mais tarde, quando Mei tenta visitar
a mãe por conta própria e se perde na floresta, só o grande e misterioso Totoro pode ajudá-la a encontrar o caminho de regresso a casa com a ajuda de outras criaturas fantásticas. As imagens, tudo fruto de trabalho manual sob a direção minuciosa de Miyazaki,
possuem o traço clássico da animação japonesa, venerado em todo o mundo, e a banda
sonora de Joe Hisaichi fica colada ao ouvido quando o filme termina. É um filme animado
e é encarado, já se sabe, como algo menor por muitos que continuam a pensar que este
género de cinema é só para crianças. Encarado no seu todo, sem preconceitos, é, na verdade, uma pequena obra-prima do cinema. Se o encontrarem algum dia nos nossos canais de televisão, ou numa qualquer plataforma de streaming, façam um favor a vocês
mesmo e reservem-lhe, de espírito aberto, 80 minutos da vossa vida…É menos do que um
jogo de futebol, vá lá.

15 curiosidades sobre o Meu Amigo Totoro

Um Totoro da autoria das alunas Bianca, Margarida e Matilde do 7ºA

A Escola Viva tem o privilégio de partilhar
com os nossos leitores uma edição especial,
dividida em nada mais nada menos do que
dois suplementos recheados de informação,
notícias, vídeos e muitas fotografias! Apesar
do período pandémico que assolou o planeta
e limitou os trabalhos do projeto Erasmus+
em que o nosso agrupamento participa, as
atividades não cessaram e o retrato do muito
que se conseguiu fazer está plasmado nos 3
suplementos que aqui se divulgam a toda a
comunidade.
Para aceder a cada um dos suplementos
o processo é simples: cliquem na capa do
fascículo que pretendem ler e serão reencaminhados para as versões disponibilizadas
online. Boas leituras!

Escola Viva Nº8

Suplemento ERASMUS+ 2º ciclo

Escola Viva Nº8

Suplemento ERASMUS+ Secundário

