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     Depois da interrupção de todas as atividades do Desporto Escolar devido à situação pandémica 

que vivemos, realizou-se na nossa escola a primeira competição do Desporto Escolar na modalidade 

de Basquetebol do escalão infantil B misto. Um momento há já muito esperado pelos nossos alu-

nos, que foi marcado por um animado convívio e salutar competição entre as escolas envolvidas, 

Barroselas, António Feijó, de Ponte de Lima, e Diogo Bernardes, de Ponte da Barca. Os resultados 

foram equilibrados, uma derrota frente a Ponte de Lima e uma vitória com Ponte da Barca. Todos 

os alunos participantes, jogadores e juízes árbitros, estão de parabéns, assim como os Encarregados 

de Educação envolvidos. Um agradecimento especial aos assistentes operacionais. 

A professora responsável pela equipa: Marisa Barreto 

Desporto Escolar  
Basquetebol do escalão infantil B misto  





 

     Na passada segunda feira, 14 de março, realizou-se o Corta Mato Distrital, uma das provas mais 

acarinhadas pelos nossos alunos. Depois da interrupção devido à situação pandémica que vivemos, 

o ambiente de festa que se fez notar em Valença do Minho, ao qual já estamos habituados, foi 

mais vivido e intenso devido ao sentimento de esperança que todos partilhamos. 

Fez-se notar um bom momento de convívio e de partilha de experiências entre todos os alunos das 

diferentes escolas do distrito de Viana do Castelo.  

     Os alunos da nossa escola, como sempre nos habituaram, representaram dignamente o nosso 

agrupamento com excelente participação, tendo conquistado o pódio com dois merecidos tercei-

ros lugares no escalão iniciados masculino e juvenil masculino adaptado. 

 

O grupo de Educação Física 

Os alunos do Agrupamento de Escolas de Barroselas  

no Corta Mato Distrital 





























     O Dia de São Patrício (St. Patrick’s Day) é um feriado religioso da Irlanda, comemorado a 17 de 

março, em homenagem ao santo conhecido por ter levado a religião católica para o país. Neste dia, 

é comum as pessoas vestirem-se de verde, desfilando pelas ruas, tanto na Irlanda como nos Estados 

Unidos, Canadá e Austrália, países que receberam muitos imigrantes irlandeses. 

     Na nossa escola o dia não passou despercebido … as turmas de 5º e 6º anos celebraram esta tra-

dição com muita alegria e boa disposição! Para tal, com o apoio das professoras de Inglês, os alunos 

fantasiaram-se de duendes (leprechauns), usando chapéus verdes e barbas ruivas, bem como outros 

símbolos característicos desta festa irlandesa: os trevos e o arco-íris… quem nunca sonhou em crian-

ça com um pote cheio de ouro para além do arco-íris?  

     Pelo que se pode adivinhar pelas fotos, foi um dia bastante divertido!  

O Dia de São Patrício  
 (St. Patrick’s Day)  









CRIAÇÃO DE LOGÓTIPO AEEPAEB  
Avisam-se todos os alunos que, de forma a incluir o tema no plano letivo das aulas de educação 

visual e tecnológica, o prazo de entrega das propostas para o concurso de criação do novo logotipo 

da AEEPAEB foi prolongado. Os candidatos têm agora até dia 15 de maio de 2022 para enviar as 

suas propostas.  

Concorram e BOA SORTE! 

AEEPAEB  

Associação de Encarregados de Educação e Pais do Agrupamento de Escolas de Barroselas  

CONCURSO: 



       O 9ºC da Escola Básica e Secundária de Barroselas associa-se ao desafio do Jornal Público em 

articulação com o Plano Nacional das Artes, designado Público na Escola. Para o efeito, a turma 

aproveita um projeto didático em curso no âmbito da disciplina de Educação Visual – um upgrade 

artístico no campo de ténis da Quinta da Fonte, um espaço de turismo rural sito nas proximidades 

do estabelecimento escolar, com uma vista soberba sobre a localidade, que se expande até ao mar 

(Barroselas fica a escassos quilómetros de Viana do Castelo). 

Concurso «Vamos fazer um plano»  

https://aebarroselas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/revista_aebarroselas_edu_pt/EYC0GVubam5HiVgDdABBoA0BdOvaJc4r5Y1BfvqVCWmDSQ?e=rEGOfj
https://aebarroselas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/revista_aebarroselas_edu_pt/EYC0GVubam5HiVgDdABBoA0BdOvaJc4r5Y1BfvqVCWmDSQ?e=rEGOfj


Projeto Reciclar para Ler+ 
     Exmos. Srs. docentes e não docentes, encarregados de educação e alunos, 

     Somos alunos da turma 8ºA, e estamos a dinamizar o projeto “Reciclar para Ler+” na disciplina de Cidadania e Desen-

volvimento. É um projeto da nossa Biblioteca Escolar juntamente com a empresa Resulima. Vimos propor-vos que se têm 

algum livro muito estragado, com páginas rasgadas, ou até sem capa, que em vez de o deitar ao lixo, podem-no trazer e 

entregar na escola para ser colocado nas caixas que se encontram nas entradas dos Blocos, para esse efeito. 

     A Resulima depois recolhe as caixas e os livros que serão reciclados na empresa. 

     Vamos todos juntos contribuir para: 

UM AMBIENTE MAIS VERDE E UM PLANETA MAIS SAUDÁVEL 

A turma do 8.ºA 



«Miúdos a Votos» 2022 





Material produzido na campa-

nha «Miúdos a Votos» 2022 



Material produzido na campanha «Miúdos a Votos» 2022 



Material produzido na campanha «Miúdos a Votos» 2022 

https://aebarroselas-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/revista_aebarroselas_edu_pt/EdTVQrwfb8pJh4XrOa7Kx6sB1NzzDz2iGAdAjUn0r5xkGA?e=85Mlqa
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My Love! 

I fell in love with you, 

At the first moment I saw you. 

It was love at first time. 

At first touch, 

At first eye contact, 

At first hello, 

Everything that happened. 

Every moment. 

You´re my everything. 

My heart is yours. 

I remember when you gave me flowers. 

When you gave me chocolates. 

When you drove me home. 

The butterflies in my stomach 

Our first date, 

On that cold day, 

You gave me your sweater 

And your smile... 

Your smell... 

Your hug... 

You... Everything in you... 

I love you! 

You are the one 

The only one. 

Always and forever, I hope  

How much I love... it just can’t be written. 

 

 



Creatives for Ukraine: a criatividade também é uma “arma” 

 

     Na plataforma Creatives for Ukraine, os artistas podem partilhar ilustrações. As imagens são de uso 
livre, podendo ser transferidas por qualquer pessoa, meio de comunicação ou organização. 

https://creativesforukraine.com/









