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     Em início de mandato como Diretora do Agrupamento de Escolas de Bar-

roselas, cabe-me o privilégio de escrever o editorial do primeiro número da 

Revista “Escola Viva”.  

     Numa época em que vivemos rodeados de incertezas e receios, desem-

penhar esta função torna-se tarefa árdua, mas, simultaneamente, desafi-

ante e gratificante.  

     Acredito que o Agrupamento de Escolas de Barroselas se pode tornar 

uma escola de referência na região. Assim nós o queiramos! O caminho já 

começou a ser traçado e compete-nos, a todos nós, continuar.  

     Enquanto Diretora deste Agrupamento e numa lógica de liderança 

partilhada, considero que, na Escola, todos são importantes, professores, 

alunos, pais/EE e pessoal não docente. Nesse sentido, incrementar o envol-

vimento e o comprometimento de todos com aquela que é a Missão do Pro-

jeto Educativo – Desenvolver Competências e Saberes, Educar para a Cida-

dania – é o propósito que, desde já, assumo. Igualmente defendo como rele-

vante, no domínio da liderança, o desiderato da construção de uma Escola, 

Comunidade de Aprendizagem, numa perspetiva holística e integradora. A 

Escola deve, por isso, ser um espaço de partilha, de cooperação, de aprendi-

zagem colaborativa onde todos e cada um pode e deve desenvolver ao máx-

imo o seu potencial. O desenvolvimento tecnológico e científico, bem como 

a velocidade a que as mudanças ocorrem na sociedade exigem da Escola 

grande capacidade de adaptação e desencadeiam processos de mudança, 

por vezes, dolorosos, mas inevitáveis. 

     O desafio que se nos depara agora é grande e exigente, já que requer mu-

danças significativas na gramática escolar: no modo de ensinar, no modo 

de avaliar, na forma de organizar os alunos e as turmas. Nesta lógica, o tra-

balho colaborativo reveste-se de enorme importância e pretende-se que se 

constitua como local privilegiado para a partilha de saberes e experiências e 

que potencie práticas reflexivas promotoras de mudança e de melhoria da 

qualidade do ensino e da aprendizagem, do clima de escola, em suma de 

melhoria da Escola, enquanto organização que presta um serviço ao país. 

 

Maria da Conceição Ferreira Cancela  

 

Editorial 



Dia Europeu  
das Línguas  

O projeto Erasmus+ do nosso agrupamento apresentou os re-

sultados dos trabalhos realizados pelos alunos no âmbito do Dia 

Europeu das Línguas. Parabéns aos nossos jovens pelo talento 

revelado nas ilustrações produzidas! Excelente atividade para conhecer vocabulário diversificado 

sobre alimentação nas diversas línguas envolvidas neste projeto. 















DIA MUNDIAL DA MÚSICA 
Dia Mundial da Música, 1 de outubro de 2021, 

sexta-feira! 

Foi comemorado, na Escola sede do Agrupa-

mento da Escolas de Barroselas, no âmbito da disci-

plina de Educação Musical, o Dia Mundial da Músi-

ca. Para este evento, os alunos do 5º e 6º ano reali-

zaram pequenas biografias sobre Mulheres compo-

sitoras, intérpretes, pianistas e maestrina, a nível 

nacional e internacional, passando por vários géne-

ros musicais tais como:  Erudito (clássico), Jazz, 

Soul, Pop, Rock, Fado, Música Ligeira Portuguesa,  

Indie Pop, World Music, Música Cabo- Verdiana, 

R&B (Rhythm and Blues), Samba, Bossa Nova e 

MPB(Música Popular Brasileira). Esta homenagem, 

feita à MULHER, deve-se ao facto de que nunca de-

vemos esquecer o quão importante a MULHER foi e 

é na música. Além disso, um grupo de alunos do 6º 

ano, elaboraram trabalhos relacionados com os pa-

íses que fazem parte do programa Erasmus+, pes-

quisando instrumentos tradicionais, estilos musi-

cais e danças caraterísticas de Portugal, Espanha, 

Grécia e Chipre. Estes trabalhos foram expostos no 

hall da Biblioteca.  

Em articulação com a disciplina de Educação 

Visual, sob a orientação da professora Natália Lei-

tes, os alunos do 6º B, C e D pintaram desenhos 

alusivos a este dia. Estas pequenas obras de arte 

foram expostas na parte exterior do Bloco A. 

Durante o dia, ouviu-se uma variada seleção 

musical, de forma a sensibilizar a comunidade esco-

lar para o gosto da música e sentido estético, tor-

nando o dia muito mais agradável e musical. 

Foi uma comemoração muito especial. Música é 

Vida!  

 

A professora de Educação Musical 

Maria João Gonçalves 











Dia Mundial do Animal 

     O Dia Mundial do Animal celebra-se anualmente a 4 de outubro. A data foi escolhida em 1931 durante 

uma convenção de ecologistas em Florença. A escolha teve em conta o facto do dia 4 de outubro ser o 

dia de São Francisco de Assis, o santo padroeiro dos animais. O Dia Mundial do Animal é celebrado em 

vários países, através de diversos eventos e iniciativas. Nas escolas, sobretudo no ensino pré-escolar, as 

atividades no Dia Mundial do Animal deixam os mais pequenos encantados. 

     Também o nosso agrupamento celebrou a data com uma exposição alusiva ao tema na BE. 







      Os alunos do 5º ano 

foram visitar a 

“BEcharada” e brinda-

ram os presentes com 

magníficas dramatiza-

ções da fábula “A Lebre 

e a Tartaruga”. No final, 

colocaram os seus co-

nhecimentos à prova 

participando entusiasti-

camente num “Plickers”. 

“A Lebre e a Tartaruga”é 

uma famosa fábula de 

Esopo, com uma moral 

inerente e com intenção 

de ensinar valores. Mais 

tarde, foi recontada por 

La Fontaine. 













     Este ano, a BE, em colaboração com os professores de Inglês do nosso agrupamento, 

participou na celebração do Halloween, disponibilizando espaço para a exposição dos 

monstros que os nossos alunos foram convidados a criar a partir de materiais recicláveis e 

também sugerindo diversos livros que se enquadram no espírito desta celebração. 

     O Dia das Bruxas, ou Halloween, é celebrado anualmente na noite de 31 de outubro. 

Apesar de Portugal não ter uma tradição tão forte neste dia como os Estados Unidos e o 

Reino Unido, também se celebra o Halloween no nosso país, sendo sobretudo as crianças e 

os jovens que se mascaram com visuais assustadores para percorrer as ruas em grupo, ba-

tendo de porta em porta a pedir guloseimas às pessoas. Tudo isto, claro, era um retrato 

dos tempos pré-pandemia Covid19. Mas, enquanto não regressa tudo ao normal, a BE pro-

pôs substituir estas saídas por momentos de leitura. Já sabem: visitem a nossa biblioteca 

escolar porque não vão faltar livros com imaginários mais assustadores. Bons sustos!  







Cantinho da Imagem 

Tatsuya Tanaka tem mais de 2 milhões de seguidores nas 

redes sociais graças à sua criatividade. Este fotógrafo utili-

za objetos comuns para criar situações engraçadas, mani-

pulando o curioso mundo das miniaturas e arrancando 

sempre um sorriso. 

https://www.instagram.com/tanaka_tatsuya/?hl=en
https://www.instagram.com/p/CO8yfjLNN8T/
https://www.instagram.com/p/CO8yfjLNN8T/


https://www.instagram.com/p/CO8yfjLNN8T/
https://www.instagram.com/p/CO8yfjLNN8T/




     Os drones oceânicos, pequenos barcos não tripulados, equipados com 
câmaras, são a mais recente ferramenta utilizada pelos cientistas para estu-
dar o comportamento dos nossos oceanos e tentar perceber melhor qual a 
dimensão de fenómenos como, por exemplo, o estado das diversas espécies 
marinhas ou o aquecimento global.  

     Um destes drones, o Saildrone SD 1045, ganhou recentemente fama pla-
netária ao filmar, em mar alto, o furacão Sam. Vista desta forma, a tempes-
tade é aterradora, com ondas de 15 metros e ventos de quase 200 kmh. 
Imaginem só o que é estar num navio e enfrentar um mar agitados desta 
forma! Foi a primeira vez que um auxiliar científico deste género se encon-
trou no olho de uma tempestade destas dimensões, o que permitiu recolher 
dados valiosos para o estudo científico deste género de fenómenos atmos-
féricos. Vejam o vídeo que a seguir partilhamos e admirem o poder brutal 
da natureza. 

O pequeno drone no 

coração do furacão 

https://www.youtube.com/watch?v=9XoTAvcKgOE&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=uQM_03zuSAI



