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maio 
Foi a deusa Maia que deu o nome ao 
mês de maio. Maia era filha do gigan-
te Atlas que aguentava o Mundo sobre 
os ombros e mãe do deus Mercúrio 
divindade do comércio e da eloquên-
cia. É o mês do tributo à deusa da terra 
e das flores, responsável pelo cresci-
mento das novas plantas que surgem 
na primavera. 



     No âmbito da disciplina de Inglês, os alunos das turmas 8ºC e 8ºD elaboraram os seus próprios 

Menus. Para além da eleição dos pratos a apresentar, foi-lhes dada a oportunidade de criarem um 

nome para o seu Restaurante, e a sua própria tabela de preços. Esta atividade foi proposta aos 

alunos durante o segundo período, no decorrer da lecionação da Unidade 3 “Grab a bite”. A criati-

vidade dos alunos, bem como o seu empenho e interesse, foram surpreendentes. Estão de Para-

béns pelos excelentes trabalhos apresentados!    







Homenagem ao 25 de abril 

Bianca, 8ºA 



 Este ano letivo, na disciplina de Francês, os alunos dos 7º e 8º anos celebraram o 
« Poisson d’avril » e como reza a tradição, colam-se nas costas dos nossos amigos, colegas, familiares, 
peixinhos (recortados e desenhados e alguns com mensagens carinhosas). 

Outros peixinhos, mais elaboradas, estiveram expostas à entradas dos blocos A e B. 

Para recordar esse dia, aqui vão estas fotos !Como podem ver, foi muito divertido ! 

 

Alunos do 7º e 8º anos. 











     No Dia Mundial da Poesia, 26 de março, decorreu no Centro Cultural de Belém (CCB) uma Mara-

tona de Leitura onde foram lidos os poemas vencedores do Concurso FAÇA LÁ UM POEMA, momen-

to que foi intercalado com a leitura de poemas de Helberto Hélder, por diferentes convidados. A 

EB2,3 de Barroselas esteve aí representada pelo aluno Ricardo Rocha do 8ºC, um dos premiados 

na 13.ª edição deste concurso com o poema Aguarela.   



Aguarela 

 

Como eu gostaria que todo o breu 
Fosse preenchido de pingos brancos, 
De cores que o Universo escondeu, 
De sonhos, de aurora e de seus mantos. 
 

Como eu gostaria que toda a tela 
Fosse pintada de forma ligeira:  
Perfeito pântano e verde selva, 
Deserto e prateada cordilheira. 
 

Como eu gostaria que a paleta 
Colorisse com azul oceano 
E pintasse as ondas de cor violeta. 
 

Como eu adoro a minha aguarela! 
Livre na deslumbrante eternidade 
No espaço e na sua clara tela. 
 

Ricardo Afonso 

n.º18   8.ºC 



Contornos da Palavra (13ª Edição) 
CONHECER O PASSADO, PROJETAR O FUTURO 

      A atividade cultural “Contornos da Palavra” é uma iniciativa dinamizada pela Câmara Municipal de 
Viana do Castelo, através da Biblioteca Municipal, com o propósito de proporcionar à comunidade 
vianense uma oferta educativa a partir de atividades culturais e formativas que contribuem para o 
enriquecimento pessoal e profissional dos alunos, professores e comunidade em geral. 
 

OFERTA À COMUNIDADE ESCOLAR 
 
     Os alunos do AEB, desde o pré-escolar ao ensino secundário, tiveram oportunidade de assistir a 
um conjunto de sessões dinamizadas por escritores, ilustradores, contadores de histórias e grupos de 
teatro, que, de forma presencial levaram às nossas, em contexto de Semana da Leitura, uma oferta 
que promoveu o enriquecimento das suas aprendizagens, contribuindo para a formação de mais e 
melhores leitores. 
     Esta atividade contou com a presença de: 
 
Animadores da Leitura / Contadores de Histórias: 
 
- “O Lourenço foi operado e o medo é que ficou assustado…”, Projeto ULSAM, pelos serviços Educa-
tivos da BMVC 
- “Livro”, pela ACEP - Associação Cultural e de Educação Popular 
- “Viagem de Encantar para o Planeta Salvar” com texto de Júlio Borges, pelo contador de histórias: 
Rui Ramos; 
- “Às voltas com Saramago”, pela contadora de histórias: Bru Junça 
- “O Silêncio da Água”, de José Saramago, pela contadora de histórias: Inácia Cruz - Arco-Íris dos Con-
tos 
 
Encontro com autores / Ilustradores: 
 
- Ana Rita Dias, com o livro “Um Coração, duas Casas” 
- Adelaide Graça, com o livro “Vamos lá!” 
- Sebastião Peixoto (ilustrador), com o livro “O homem da Nuvem escura” de Inês Vinagre 
- Isabel Meira, com o livro “Gosto, logo existo" 
- Rui Coelho e Ilustradora Luísa Coelho, com o Projeto “Histórias Viandantes”, projeto vencedor do 
Prémio “Jovens com Talento” 2020, da Câmara Municipal de Viana do Castelo 
  
Oficina: 
- Oficina de escrita: “Contar histórias para falar do que gostamos”, por Marco Neves a partir do seu 
livro: “A Incrível História Secreta da Língua Portuguesa” 
 
Espetáculos: 
- “A maior flor do mundo” de José Saramago, pelo grupo de teatro - BICHO PAPELÃO 
- "Quando te vi, amei-te já muito antes", pelo grupo de teatro ITINERANTENREDO – Associação Tea-
tro 
- “Objeto quase desconhecido”, pelo grupo de teatro KRISÁLIDA Associação Cultural  
-“Stand Up Maias”, pelo grupo de teatro Atrapalharte 
- “Antlia”, pelo grupo de teatro REPTIL Associação Cultural 
 







     Com receitas criativas, aproveitando os alimentos e as sobras das refeições pode-se reduzir muito 

o desperdício alimentar nas nossas casas. Assim, no âmbito do projeto de Educação Inclusiva e da 

Oficina de Artes e Sabores, os alunos Afonso e Carlos Monsanto do 6.º ano arregaçaram as mangas e 

aventuraram-se na criação da receita "Ovos d'Ouro", a partir do reaproveitamento de sobras alimenta-

res. Este desafio teve o objetivo de os sensibilizar para a importância das receitas saudáveis e susten-

táveis, assim como para a proteção ambiental e economia familiar, em harmonia com os Objetivos 

para o Desenvolvimento Sustentável. 

    Parabéns ao Afonso e ao Carlos pelo seu honroso 3º lugar no Escalão B. 

 

                           Conhece aqui a receita destes chefs!  

Ovos d'Ouro Receita vencedora 

https://www.youtube.com/watch?v=qMgKbtfU__k
https://www.youtube.com/watch?v=qMgKbtfU__k
https://www.youtube.com/watch?v=qMgKbtfU__k


Preparing a healthy breakfast at school 















 
 
Alunos e professores das cinco escolas europeias que integram o projeto (Portugal, Espanha, 

Itália, França e Letónia) deslocaram-se a Barroselas de 27 de março a 2 de abril, com o intuito de de-
senvolverem in loco um conjunto de atividades no âmbito do projeto Erasmus+ “Gender Violence Pre-
vention Begins with Us”.  

No primeiro dia, após a receção de boas-vindas na escola sede do Agrupamento, realizaram 
uma visita a Santa Luzia, seguida de um tour guiado a alguns pontos icónicos da cidade diretamente 
relacionados com a figura feminina, nomeadamente a Estátua de Viana e o Museu do Traje. A tarde foi 
concluída com uma visita à exposição “Mulheres no Infinito” da autoria do fotógrafo vianense Arménio 
Belo, seguida de uma cerimónia de acolhimento no Salão Nobre da Câmara Municipal. 

O segundo e terceiro dias foram preenchidos com testemunhos de violência doméstica e diver-
sos workshops alusivos ao tema do projeto, destacando-se a presença da artística plástica Rita GT, a 
qual orientou os alunos na construção de uma performance/instalação sobre feminismo e sobre a im-
portância da consciencialização acerca das questões de igualdade e equidade de género. 

No quarto dia, após um tour por alguns dos principais pontos turísticos da cidade do Porto, o 
grupo realizou uma visita à exposição de fotografia “Lente Feminina”, patente no Centro Português de 
Fotografia (Antiga Cadeia e Tribunal da Relação do Porto), seguida de uma visita à exposição imersiva e 
interativa “Frida Kahlo, A Vida de um Ícone”. 

A manhã do último dia, sexta-feira, foi preenchida com a apresentação dos trabalhos desenvol-
vidos pelos alunos nos diferentes workshops dinamizados ao longo da semana, sendo a tarde dedicada 
à participação na ação “Healthy youth in a healthy city”, a qual incluiu primeiramente um percurso pelo 
Parque Ecológico Urbano de Viana do Castelo, seguido de uma ação de sensibilização de "Educação pa-
ra a Saúde, orientada pela UCC de Barroselas, e finalmente uma experiência de remo indoor, dinamiza-
da pelo Viana Remadores do Lima. 

Durante a semana de trabalhos, os alunos dos diferentes países fizeram jus ao empenho que 
todos depositaram nesta deslocação, participando de forma entusiasta nas diferentes atividades. 

Os dinamizadores deixam uma palavra de agradecimento à Câmara Municipal de Viana do Cas-
telo, pelo apoio dado a este projeto, numa parceria que simboliza inequivocamente aquilo que deve 
ser a cooperação entre representantes locais e os estabelecimentos de ensino da sua área de influên-
cia, permitindo assim que os nossos jovens tenham acesso a estas experiências únicas para a sua for-
mação global. Também um agradecimento à Diretora do Agrupamento, Professora Conceição Cancela, 
Professores e Assistentes Operacionais diretamente envolvidos, às famílias que acolheram os alunos 
estrangeiros, ao CNAN - Clube Náutico e Ambiental do Neiva, ao Agrupamento de Escolas de Santa Ma-
ria Maior, à PpDM - Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, ao GAF - Gabinete Atendi-
mento à Família, à UCC de Barroselas, ao VRL – Viana Remadores do Lima e ao Flag Design Hotel, pela 
colaboração que deram em momento diferentes deste Projeto. 

 
A Coordenadora do Projeto, 

Patrícia Borlido 
























































