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Natal é época de reacender a luz da Esperança e fortalecer a chama da Vida, renovan-

do sonhos e acreditando. 

 

Natal é tempo de agradecer as conquistas alcançadas e a felicidade de termos tido a 

oportunidade de crescer continuamente como pessoas. 

 

Natal é tempo de ternura partilhada e Esperança renovada num futuro melhor. 

 

Que neste Natal, a alegria de viver e de partilhar a Vida esteja sempre presente e que 

não nos faltem os amigos e a família ao nosso lado. 

 

Que neste Natal saibamos ser solidários e empáticos e que nas nossas famílias abunde 

a saúde, o AMOR e a PAZ! 

 

Desejo a toda a Comunidade Educativa do Agrupamento de Escolas de Barroselas um 

Santo e Feliz Natal! 

 

12 de dezembro de 2021 

A Diretora 
Maria da Conceição Ferreira Cancela  



Cáritas na escola  

     No dia 3 de dezembro, todas as turmas do 7º e do 9º ano da Escola Básica e Secundária de Barroselas 

participaram numa palestra interativa dinamizada pelo grupo disciplinar de EMRC em articulação com 

Educação para a Cidadania e em parceria com o projeto “Cáritas na Escola”. 

      Neste projeto, a Cáritas pretende chegar aos jovens motivando-os a serem membros responsáveis e 

ativos da sociedade e a trabalhar pelo bem comum, não sendo apenas “imitadores” de tendências, mas 

protagonistas da sua própria transformação. 

     Durante a palestra que contou com a presença de uma representante da Cáritas Nacional e do repre-

sentante da Cáritas Diocesana de Viana do Castelo, Dr. José Pinto, durante muitos anos professor deste 

Agrupamento, os alunos refletiram sobre a necessidade da PAZ, fruto da relação harmoniosa entre o res-

peito pelas pessoas e pelo planeta, a dignidade humana e os direitos fundamentais, o bem-estar social e 

o desenvolvimento da comunidade. 

     Estando a Cáritas comprometida de forma particular com as pessoas em situação de pobreza e margi-

nalização, foi lançado aos alunos o desafio de se tornarem seus colaboradores participando na XIX edição 

da campanha “10 Milhões de Estrelas – Um Gesto pela Paz”. Ao comprarem uma vela estarão a apoiar 

uma causa local e internacional.  

     No final da palestra com os alunos do 7º ano, ainda houve tempo para se cantar os parabéns à aluna 

do 7º D, Mariana Gonçalves, aniversariante nesse dia. 

O Grupo disciplinar de EMRC 





 

 

 

Prelúdio de Natal 

Deixamos a seguir alguns poemas de Natal, escritos 

por poetas portugueses, para entrarem de forma 

poética no espírito natalício. 

Tudo principiava  

pela cúmplice neblina  

que vinha perfumada  

de lenha e tangerinas  

 

Só depois se rasgava  

a primeira cortina  

E dispersa e dourada  

no palco das vitrinas  

 

a festa começava  

entre odor a resina  

e gosto a noz-moscada  

e vozes femininas  

 

A cidade ficava  

sob a luz vespertina  

pelas montras cercada  

de paisagens alpinas.  

 

David Mourão-Ferreira, in 'Antologia Poética'  



 O poema “Natal” e menos conhecido do 

grande público, mas também foi publicado em 

vida por Fernando Pessoa em 1928 n’O Notícias 

Ilustrado. Trata-se de um poema da saudade, em 

que Pessoa trabalha de forma original o imaginá-

rio do lar e da família, típico da Natividade. 



O Natal da escola 
O Natal vai à escola 

com roupas de fantasia; 

num bolso leva os sonhos 

e no outro a poesia. 

O Natal pousa nos livros, 

no quadro e nas carteiras 

e deixa um pó de estrelas 

no fundo das algibeiras. 

E até o telemóvel, 

que na aula não deve entrar, 

quando toca de repente 

é o Natal que vem lembrar. 

O Natal entra na escola, 

na mochila e nos cadernos 

e segreda ao ouvido 

os votos que são eternos. 

O Natal é o recreio 

que a campainha anuncia;  

todos celebram contentes 

O sentido desse dia. 

(…)      

 José Jorge Letria em O Livro do Natal 

      José Jorge Letria escreveu diversos 

poemas sobre a época natalícia. Nes-

te escreve sobre a magia do Natal na 

escola. O espírito natalício invade 

tudo, até as salas de aula. 



Exposição de Presépios 
   No âmbito da disciplina de EMRC, 

os alunos do 2º ciclo elaboraram 

postais de Natal, privilegiando a 

utilização de materiais reciclados. 

     Os alunos do 8º ano procederam 

à elaboração de presépios, com a 

colaboração das famílias, privilegi-

ando a reutilização de materiais. 









Toussaint 
     En France, comme dans de nombreux autres pays, le 1er novem-

bre est férié.     Mais savez-vous exactement pourquoi le jour de la 

Toussaint est chômé et en connaissez-vous l’histoire et l’origine ? 

On vous en dit plus. 

     Comme le 15 août ou le 1er janvier, le 1er novembre fait partie 

des onze jours fériés listés dans le Code du Travail français. 

     Mais pourquoi ce jour de la Toussaint est-il férié en France et que signifie exactement cette fê-

te ?  

     Le 1er novembre correspond à la fête catholique de la Toussaint. Religieux, ce jour est l’occa-

sion pour les chrétiens de célébrer tous les saints connus et inconnus. « Chaque 1er novembre, 

l’Église honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux 

témoins du Christ » précise le site de l’Église catholique en France.  

Gonçalo Pimenta Nº 9 9º B 

La crèche de Noël 
Connaissez-vouz l’origine de cette tradition ? 

On trouve la trace des premiéres crèches au XIIéme sié-

cle. 

Et c’est Saint François d’Assise qui aurait, en 1223, créé la 

première dans une église de Greccio, en Italie. A l’époque, 

les habitants du village étaient réquisitionnés pour in-

carnes les personnages de la Navité. Puis, petit à petit, ils 

ont été remplacés par des figurines en plâtre des santons 

provençaux, donnant naissances aux crèches que l’on 

connait encore de nous jours. 

Le 1er dimanche de l’Avent est la date idéale pour commencer à installer la crèche dans sa maison. 

Vous pourrez, prépares l’étable y installer déjà l’âne et le bœuf, les rois mages ainsi que Marie et 

Joseph. 

Dans la nuit du 24 décembre on met l’enfant Jésus. 

La crèche est le symbole du catholicisme.  

Tomás Freitas 

Nº19    9ºC 



La Saint Nicolas 
Le 6 décembre il y a une fête 

en France appelée La Saint 

Nicolas. La Saint Nicolas est 

une fête catholique qui s’ins-

pire du personnage de 

l’évêque de Myre. 

Le Saint Nicolas était évêque 

et a créé une tradition. Autre-

fois, cette tradition consistait 

à offrir des bonbons aux en-

fants dans la nuit du 5 au 6 

décembre. Au XIXe siècle a 

commencé à être offerte une 

orange, symbole de prospéri-

té. A partir du XXe siècle, les 

oranges ont été remplacées 

par des cadeaux.  

La fête de la Saint Nicolas est 

associée à une légende et est 

considérée comme l'une des 

fêtes les plus importantes. 

Leonor Antunes, n.º 13 – 

9ºB 



A la Sainte-Catherine, le 25 novembre, on fête les 

fillettes mais aussi les Catherinettes, c'est-à-dire 

les jeunes filles ayant dépassé l'âge de 25 ans sans 

être mariées.  

Chaque 25 novembre donc, défilent, chapeau sur 

la tête, les jeunes filles de plus de 25 ans qui veu-

lent signaler leur célibat. Code couleur oblige : le vert et le jaune dominent, vert 

pour l’espoir, jaune pour la famille. 

A l'origine de toutes ces traditions, il y a la vie 

légendaire de sainte Catherine d'Alexandrie.  

Originaire d'une famille noble d'Alexandrie, 

Catherine se convertit au christianisme à la 

suite d'une vision. L'empereur Maxence, qui 

persécutait les chrétiens, lui proposa de renon-

cer à sa foi en échange d'un mariage royal.   

LA SAINTE-CATHERINE 

Carolina de Sá Pinto 

Nº3 9ºB 

Rime sur Noël 

Noël est chaleureux  

on est tous heureux 

il est temps d’assembler  

la famille à souper 

 

Je voudrais être le Père Noël 

et voler dans le ciel  

chargée de Bonheur 

 à minuit plein de douceur  

 

Trindade Sofia  9ºC nº18 



COMMENT VIVRE LA MAGIE DE NOËL 

L’Avent, temps de préparation à la célébration de la 

naissance de Jésus, est marqué par le symbolisme de 

l’attente et du désir. Des jours pour attendre Noël, la 

venue du Fils de Dieu parmi les hommes, mais aussi sa 

venue à la fin des temps. Par sa mort et sa résurrection, 

le Christ vient chaque dimanche tout au long de l’an-

née. 

 

 

 

Leonor Ibarra,9A 

Le défi est lancé d'allumer une bougie chaque semaine de l'Avent comme 
le montre la figure, en faisant une petite réflexion sur le sens de ce temps 
merveilleux. 



La Fête des Lumières  

Chaque année, début décembre, la Fête des Lumières se déroule pendant 4 nuits (depuis 1999) dans 

le centre de Lyon, où elle invite le public à faire la fête au cœur de l'un des plus grands événements 

urbains de la monde. 

Tout a commencé lorsqu'en 1643 la ville a supplié la Vierge Marie de la protéger de la peste qui a 

ravagé l'Europe,( les citoyens ont fait des promesses annuelles de rendre hommage si l'épidémie pre-

nait fin). 

Alors, en 1852, est inaugurée la statue de la Vierge Marie,( qui devait être inaugurée le 8 septembre, 

mais en raison de l'augmentation des eaux de la Saône, elle a été reportée au) le 8 décembre.  

Cette tradition perdure aujourd'hui et chaque 8 décembre, les Lyonnais éclairent leurs fenêtres à la 

bougie et descendent dans la rue pour admirer leur belle ville illuminée. 

Ana Rita Lopes, 9C 



Journée de la gentillesse 

(3 novembre 2021) 
                           

Le 3 novembre est célébrée en France la journée de la gentillesse, un mouvement prônant la poli-

tesse, l'empathie et la bienveillance, apparu en France en 2009, mais qui date de bien plus loin et 

existe dans le reste du monde. 

 La journée de la gentillesse est née au Japon dans les années 1960 dans le but de restaurer la gentil-

lesse et l'attention portée aux autres. 

Cette journée est célébrée dans le monde entier depuis les années 2000. 

 Très vite, de nombreux pays ont suivi le mouvement et ont proposé cette journée axée sur le dé-

veloppement personnel des qualités morales. 

( Initialement, la journée avait lieu en France le 13 novembre, mais elle a été déplacée au 3 novem-

bre en 2015, par respect pour la commémoration des attentats du 13 novembre, mais la date a été 

conservée dans les autres pays.) 

Le 13 novembre, à l'école secondaire de Barroselas, au Portugal, une activité est organisée au cours 

de laquelle les élèves mettent des fleurs dans un panier pour célébrer la gentillesse. 

 

David Maciel,9B 



Dia Internacional das Pessoas com deficiência 
  3 de dezembro 



O Dia Internacional das Pessoas com Deficiência (3 de dezembro) é uma data comemorativa 

internacional promovida pelas Nações Unidas desde 1992, tendo como objetivo promover uma maior 

compreensão dos assuntos relacionados com a deficiência e mobilizar para a defesa da dignidade, dos 

direitos e do bem-estar das pessoas com deficiência. Procura também aumentar a consciência dos be-

nefícios trazidos pela integração destas pessoas em cada aspeto da vida política, social, económica e 

cultural e pugnar para que se crie um mundo mais inclusivo e equitativo para as pessoas com deficiên-

cia, seja ela física ou mental. 

A educação inclusiva, definida, há poucos anos, pela UNESCO (2017), como “o processo de 

fortalecimento da capacidade do sistema educativo para alcançar todos os alunos”, recebeu grande 

destaque com a Declaração de Salamanca, proclamada pela Conferência da UNESCO, realizada em 

1994 e subscrita por 92 países e organizações. Esta declaração define princípios, políticas e práticas no 

âmbito das necessidades educativas especiais, defendendo o direito à educação de todos os alunos 

em escolas regulares com base em práticas inclusivas.  

O nosso agrupamento associou-se também à comemoração desta data desenvolvendo, na 

semana entre 30 de novembro e 3 de dezembro, algumas atividades em sala de aula, relacionadas 

com a efeméride, e contou com o envolvimento de todos os alunos, de todos os ciclos de ensino. 

O grupo disciplinar de Educação Especial, com a colaboração dos Educadores de Infância, 

Professores Titulares de Turma, Professores de Cidadania e Desenvolvimento assim como com outros 

docentes de EMRC, Filosofia e Português, assinalaram esta data, de forma singela, fazendo uma abor-

dagem à temática da deficiência, do respeito pelo outro e pela diferença que incluiu, na escola básica 

e secundária, a visualização de um pequeno excerto de um filme seguido de algumas reflexões sobre 

o assunto, e que culminou na elaboração, por cada aluno, de uma mensagem inclusiva que serviu para 

decorar uma estrutura em forma de árvore, onde todos os ramos, diferentes, fazem parte do mesmo 

todo, como cada pessoa, com as suas especificidades, faz, também, parte de um todo que é a socieda-

de.  

Nos outros estabelecimentos do Agrupamento os trabalhos realizados pelos alunos foram 

também expostos em espaços adequados, para visualização de todos. 

O grupo disciplinar de Educação Especial agradece a todos os que colaboraram e tornaram 

possível a realização desta atividade e proporcionaram aos alunos momentos de reflexão sobre um 

tema que a todos diz respeito. 

 

O Coordenador da AD de Educação Especial, Professor Vítor Marinho 





NATAL SOLIDÁRIO COM A  

Todas as Escolas do Agrupamento de Escolas de Barroselas participaram, mais um ano, na campa-

nha de venda de estrelas de Natal da Fundação Make-A-Wish, com o objetivo de se angariar fundos pa-

ra a concretização de desejos de crianças e jovens, entre os 3 e os 17 anos, com doenças que colocam 

as suas vidas em risco.  

O desenvolvimento desta atividade só foi possível graças ao envolvimento solidário dos professo-

res Diretores de Turma, Titulares de Turma, Titulares de Grupo, Coordenadores da Educação Pré-

Escolar, do 1º Ciclo, de Estabelecimentos e da Estratégia de Educação para a Cidadania de Escola, assim 

como dos alunos e respetivos Encarregados de Educação. 

Na escola-sede, os alunos do 8ºA colaboraram na divulgação da atividade, os alunos do 6ºB, 6ºC e 

6ºD, sob a orientação da professora Natália Leites, realizaram a decoração de variadas estrelas de Natal 

que serviram para se criar a “Constelação dos desejos!”, montada pelos alunos do 10ºB e do proJetArte 

do Ensino Secundário. Neste âmbito, gostaríamos de endereçar um especial agradecimento ao Sr. Ruca 

que amavelmente cedeu o sistema luminoso para se enriquecer a decoração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a venda das estrelas de Natal da Make-A-Wish perfez-se um total de 2050€, que contribuirá 

para a concretização de desejos a serem realizados longo do ano de 2022. 

O espirito solidário, a alegria do acontecimento e a dedicação de todos ao programa “Make-A-Wish 

vai às escolas”, faz com que sejam preenchidos, com mais intensidade, os corações desta comunidade 

escolar, uma vez que, ano após ano, se continua a contribuir para realização de desejos. 

Muito obrigada a todos pela participação!  

A Coordenadora de Projetos,    

Cláudia Ribeiro 



Ora vamos lá ver 
as decorações de 
Natal deste 
ano... 





Aprovado! 



Ana Félix  

 Professora de Geometria Descritiva - A 

Filosofia da linha 

A Geometria Descritiva 

É disciplina que não faz farinha… 

Ou te repele ou te cativa! 

Por entre linhas neste final 

A todos vem desejar feliz Natal 

Trazendo luz e esperança 

Que a todos fique na lembrança! 



Cantinho da Ilustração 
Aman daharwal é  um artista Indiano, éspécializado ém ilustraça o digital, com um gosto particular 
pélo surréal é minimalista. Esta zébra é  o séu trabalho mais curioso. Quasé qué é  difí cil olhar para a 
ilustraça o sém séntir algum désconforto visual, na o acham? 



     Divulgamos um mural, em formato Padlet, com trabalhos dos 
alunos das turmas 8A e 8B, contendo textos informativos, comen-
tários, acrósticos e poemas sobre a temática Direitos Humanos. 
Neste Padlet, constam também trabalhos da escola Pintor José de 
Brito, pois foi um projeto desenvolvido em parceria/intercâmbio 
com esta escola para comemorar o Dia International dos Direitos 
Humanos 10 de dezembro.  

Dia International dos Direitos Humanos  

10 de dezembro 

https://padlet.com/p505/direitoshumanos


O EXERCÍCIO DE REFLEXÃO NAS REDES SOCIAIS 
  

     Vale a pena fazer o exercício de examinar criticamente as nossas crenças mais funda-
mentais pois, no nosso dia a dia, existem muitas coisas que nem sequer questionamos, são 
crenças que nos têm acompanhado desde sempre. Esta atitude acompanha-nos quando 
utilizamos a internet, com todas as desvantagens que acarreta. 
     Atualmente, é raro o momento em que pensamos nos riscos que corremos quando utili-
zamos a internet. Todas as vantagens proporcionadas vêm acompanhadas de aspetos nega-
tivos: as fake news, a pornografia infantil, o discurso de ódio… A humanidade está tão ofus-
cada pela luz da internet que esquece o seu lado mais sombrio. Torna-se necessário que se 
comece a examinar, criticamente, o lado falso, ilegal e perigoso da tecnologia, com o objeti-
vo de travar e protegermo-nos desta diária exposição. 
     A internet também promove o questionamento das nossas crenças. Hoje, estamos mais 
expostos a todo tipo de informações, opiniões, o que nos leva a ter uma mente mais aber-
ta, levando-nos a aceitar os diferentes pontos de vista, reflexo da humanidade. 
 

Ana Pinto, n.º 2 – 10º A 
 

     Claro que é importante examinar criticamente as informações veiculadas na internet, 
pois nem tudo o que chega através dos meios de difusão é verdadeiro. Temos direitos e de-
veres e isso aplica-se também nas redes sociais. Devido ao mau uso da liberdade, há pesso-
as que publicam conteúdos inteiramente falsos (as fake news são muito frequentes) indu-
zindo as pessoas em erro; não se usa a liberdade para fins bons, mas para rebaixar e humi-
lhar os outros. Muita da informação que nos chega, por não existirem filtros, nem qualquer 
tipo de controlo, podem ter um impacto negativo na sociedade, na vida de cada um.  
     A liberdade é um direito, muitos lutaram para a alcançarmos, mas quando a temos, será 
que a sabemos utilizar corretamente? 
     Todos temos liberdade para expor as nossas crenças, mas também temos o dever de res-
peitar as do outro. Na utilização correta das redes sociais é essencial proteger a informação 
pessoal e adotar princípios coletivos neste espaço, tornando-o um lugar mais seguro. Posso 
concluir que todos temos o direito à expressão, mas isto não inibe o respeito pelo próximo.  

 

Francisca Rodrigues, n.º 3 - !0º B 



Na minha opinião, valerá a pena examinar criticamente as informações transmitidas nas re-
des sociais porque, apesar da Declaração Universal dos Direitos Humanos afirmar que todo 
indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal (garantindo-se assim a liberda-
de de expressão), assiste-se ao aproveitamento deste espaço virtual, para abusarem dessa li-
berdade e tornarem as redes sociais um lugar mais perigoso e prejudicial. Como exemplo, po-
demos referir as fake news – através das quais muitos indivíduos publicam informações falsas 
para ganharem a atenção ou provocarem o pânico em quem as visualiza. Assim, não devemos 
promover a partilha de informação sem antes a analisarmos criticamente. 
     Quando navegamos nas redes sociais devemos abandonar a atitude dogmática, acreditando 
em tudo como verdade absoluta, e procurar saber se a informação é, de facto, verdadeira ou 
falsa. Todos temos deveres para com a sociedade, na qual desenvolvemos a personalidade e, o 
desenvolvimento enquanto pessoas implica desenvolvermos o espírito crítico nas mais diver-
sas situações, onde as redes sociais se incluem. 
 

Maria Pereira, n.º 9 – 10º B 
 
 

     A internet assume um papel importante no nosso dia a dia, especialmente se falarmos em 
redes sociais. Estas, como o nome indica, constituem uma rede de pessoas que interagem en-
tre si de diversas formas, tornando-se desta forma, uma importante ferramenta na formação 
do caracter, opiniões, identidades e conexões entre indivíduos que partilham os mesmos gos-
tos, interesses, valores, etc. Mas, não tem associado apenas vantagens: existe falta de privaci-
dade, pornografia, catfishing, fake news… levando-me a questionar: será a internet um lugar 
seguro? Será a internet um lugar harmonioso? Será a internet um lugar onde haja privacidade? 
Será a internet um lugar onde haja liberdade de expressão? A resposta a estas questões é não. 
A liberdade mal exercida torna este um lugar tóxico. 
     A Declaração Universal dos Direitos Humanos defende a garantia à liberdade de opinião e 
de expressão, porém, nem todos a sabem usar, de modo a zelar por uma boa comunicação, 
um bom ambiente. Se todos evitarmos cometer erros ortográficos, escrever com maiúsculas, 
publicar comentários ofensivos, preconceituosos, ou assuntos polémicos, abordados de forma 
superficial e acrítica, que podem causar um grande impacto em quem lê, todos sairíamos be-
neficiados. Todos temos deveres para com a comunidade e o uso incorreto da nossa liberdade 
de expressão viola os direitos dos outros que connosco vivem em sociedade. 
 

Roberta Gonçalves, n.º 11 – 10º B 





 

 

Alunos do 11º ano da Escola Básica e Secundária de Barroselas – Alexandre Bernardino, Ana 

Francisca Gonçalves, André Dias, Letícia Costa, Mónica Miranda, Érica Antunes e Francisca Carvalho- 

deslocaram-se a Albino (Bérgamo), Itália, de 21 a 27 de novembro de 2021, no âmbito do projeto Eras-

mus+ Gender Violence Prevention begins with us”.  

 Alunos e professores de três das cinco escolas europeias que integram o projeto (Portugal, Espa-

nha e Itália) deslocaram-se a Albino com o intuito de desenvolverem várias dinâmicas relacionadas 

com a temática em questão, bem como apresentarem in loco um conjunto de atividades que foram 

sendo trabalhadas em sala de aula, com a ajuda e dinamização preciosas dos seus professores titula-

res. Por constrangimentos associados à Covid-19, não foi possível à França e à Letónia participarem 

presencialmente nesta mobilidade. Não obstante, sempre que possível foram promovidas interações 

online para que também os alunos desses países pudessem participar em várias das atividades propos-

tas. 

Para além da receção oficial na Câmara Municipal de Albino e de vários workshops 

(Apresentação da pesquisa previamente realizada acerca das diferentes leis existentes em cada país 

contra a violência de género; Elaboração de scripts para a realização futura dos filmes “Gender violen-

ce in the past, the present and the future”; tradução dos textos da aplicação digital “Detection of Gen-

der Violence”; Pesquisa e compilação de notícias online, na imprensa nacional e internacional, acerca 

de notícias recentes a relatar casos de violência de género; Continuação da construção do site do pro-

jeto; Elaboração de frases alusivas ao tema a constar numa instalação), o programa contou também 

com uma série de atividades e visitas culturais: Tours em Milão e na Città Alta de Bérgamo; Visita guia-

da à exposição de fotografia intitulada “A mulher e a fotografia”, em Milão; Visita guiada à exposição 

de pintura de Moroni e ao Museu etnográfico de Albino; Visita guiada à Academia Carrara e à Casa 

Mater, (uma casa abrigo em Bérgamo); Visita guiada ao espaço escolar e às várias exposições de traba-

lhos realizados pelos alunos italianos. No dia 25 de novembro, Dia Internacional para a Eliminação da 

Violência Contra as Mulheres, foram também desenvolvidas várias atividades alusivas, nomeadamente 

declamação de poesia em Inglês e em Língua Materna, dinamização de um flashmob, apresentação de 

canções, entre outros. 

Durante a semana de trabalhos, os alunos do Agrupamento de Barroselas fizeram jus ao empe-

nho que todos depositaram nesta deslocação, particularmente a docente Carla Silva, na forma como 

preparou os alunos para este desafio, o qual ultrapassaram com mérito e excelência. Foi por todos os 

presentes destacado o excelente desempenho dos nossos alunos, não só na proficiência comunicativa 

em Inglês, mas também no conhecimento académico que revelaram possuir e na sua génese como ci-

dadãos humanistas. 



Os anfitriões italianos acolheram calorosamente toda a comitiva portuguesa proporcionando, 

também, momentos de franco convívio e amizade entre todos. De realçar, o vislumbre de alguma nos-

talgia e tristeza aquando da despedida entre as famílias que hospedaram os nossos estudantes e os 

próprios, com revelação de promessas de próximos encontros entre as famílias. 

Em março, será a nossa vez de dar as boas-vindas aos países parceiros do projeto, pelo que se 

avizinham dias de grande azáfama na escola. 

Finalmente, gostaríamos de deixar uma palavra de agradecimento à União das Freguesias de 

Barroselas e Carvoeiro, na pessoa do presidente Rui Sousa, pelo apoio dado a este projeto, numa par-

ceria que simboliza inequivocamente aquilo que deve ser a cooperação entre representantes locais e 

os estabelecimentos de ensino da sua área de influência, permitindo assim que os nossos jovens te-

nham acesso a estas experiências únicas para a sua formação global. 

 

A Coordenadora do Projeto, 
Patrícia Borlido 



Outono em Albino 







Professor “Harrnaldo”e 

o grande pintor Moroni 

Nações unidas em Albino 

Receção oficial a alunos e professores  

na Câmara Municipal de Albino  



Visita guiada à exposição de pintura de Moroni  











Visita guiada ao Museu etnográfico de Albino  









tradução dos textos da aplicação digital  
“Detection of Gender Violence”  



Atividade e visita cultural: Tour em Milão  





Visita guiada à exposição de 
 fotografia intitulada 
 “A mulher e a fotografia”, em Milão  













Dia Internacional para a  
Eliminação da Violência  
Contra as Mulheres  





Visita guiada à Academia Carrara  



Tour na Città Alta de Bérgamo  








