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     Com este número, fica concluído mais um ano letivo e mais uma etapa da nossa revista Escola Viva.  

     Nestas páginas, e nas da irmã mais nova, a Escolinha Viva, foi sendo retratado um pouco do que é 

feito por todo o nosso Agrupamento de Escolas. Não foi possível ter  aqui tudo representado, o que é um 

excelente sinal do dinamismo de todos os profissionais e alunos de todas as escolas, mas, claro, é sempre 

possível fazer mais. Por isso, prometemos continuar a dar o nosso melhor a estes projetos. Para já, uma 

pausa que está mesmo a fazer falta depois da loucura do último par de anos... 

     Recordamos a quem eventualmente tenha perdido alguns números que eles estão disponíveis de for-

ma permanente no site do nosso agrupamento: 

https://aeb.edu.pt/category/projetos/revista-escola-viva/ 

     Obrigado por nos terem feito companhia ao longo destes 8 números e até ao nosso regresso! 

 

 

    Prof. AV 



     Dia 5 de junho celebra-se o Dia Mundial do Ambiente. Os alunos do 11º ano foram desafiados, na 
disciplina de Inglês, a fazer campanhas de sensibilização ambiental - uma temática incontornável no 
mundo atual inscrita nas Aprendizagens Essenciais da disciplina e cuja abordagem está prevista para o 
11º ano em Cidadania e Desenvolvimento.  Este foi o vídeo produzido pelos alunos Alexandre Bernar-
dino, André Dias, Beatriz Santos, Mónica Miranda e Letícia Costa.  

Dia Mundial do Ambiente 

https://drive.google.com/file/d/1mP452W3hflg9IbCXLjqodqbTs9zh3HVg/view


O 7ºB e a astrónoma Elisabete da Cunha 
 

Neste ano letivo, num dia chuvoso de abril, a turma 7ºB, recebeu a astrónoma Elisabete da Cu-

nha, nossa conterrânea e que estudou na nossa escola, estando agora emigrada na Austrália. 

De férias no nosso país aceitou com gosto o convite feito pela turma para falar sobre a desi-

gualdade e a discriminação de género, e em particular na Ciência, revisitando a escola e alguns 

professores.  

Numa aula partilhada entre os professores de Ciências Naturais e de Físico-química a nossa 

convidada abordou o tema respondendo às questões previamente elaboradas, bem como res-

pondeu às inúmeras questões sobre o seu trabalho e o modo de vida no outro lado do mundo. 

Também não faltou a sessão de fotografias. 



AMPV2022 



Restauro da pirâmide 
Aquele que é o ícone in-

contornável da nossa es-

cola sede, a pirâmide, es-

tava a necessitar de al-

guns retoques para recu-

perar os pequenos maus-

tratos que o tempo inevi-

tavelmente provoca na 

estrutura. Assim, uma ex-

tensa equipa dedicou-se 

com afinco a esta tarefa, 

como documentam as 

imagens. 







O Renascer de um aquário 
 

     Neste ano letivo, a turma 7ºB, com ajuda do professor Marcelo Torre, deu início ao projeto de 

recuperação do aquário que se encontra no Bloco A na Escola Básica e Secundária de Barroselas. 

     A turma começou por retirar a areia e os pedaços de rocha que estavam sujos. De seguida, fez-se 

a lavagem do aquário, da areia e das rochas, com ajuda do professor. O passo seguinte foi colocar 

no aquário a areia e as rochas para decorar e, por fim, encher com água. Também foram adiciona-

dos o filtro em forma de cascata e a bomba de oxigénio para garantir uma melhor limpeza e oxige-

nação. 

     Mais tarde, foram colocados dois peixes para o nosso aquário de água fria – shubunkin (Carassius 

aratus) - ”o Romeu e a Julieta”. 



7B e o aquario_grupo 1 

7B e o aquario_grupo 2 



Hábitos alimentares da  
comunidade escolar 

(Trabalho da turma 9ºC ) 



A alimentação é um fator que condiciona a saúde do indivíduo e da própria comunidade. O 
conceito de saúde definido pela OMS (Organização Mundial de Saúde), e que define saúde co-
mo um estado de completo bem-estar físico, mental e social, reforça a alimentação como um 
determinante para o bem-estar nos 3 domínios atualmente abrangidos pelo conceito de saú-
de. 
Os hábitos alimentares têm vindo a alterar-se ao longo do tempo e a sociedade moderna, no-
meadamente na sociedade Ocidental, nem sempre evoluiu no sentido mais favorável à prática 
de hábitos alimentares saudáveis. Atualmente, no entanto, são cada vez mais as correntes que 
defendem práticas de alimentação saudável, tentando recuperar bons velhos hábitos que, en-
tretanto, se foram perdendo ao longo das gerações. 
Com o objetivo de aferir acerca dos hábitos alimentares da comunidade escolar, a turma do 
9ºC optou por implementar um inquérito, de forma a refletir e concluir acerca dos hábitos ali-
mentares dessa mesma comunidade. 
Com este projeto, os alunos puderam trabalhar por etapas e pôr em prática competências 

transversais e aprendizagens essenciais, principalmente no âmbito das disciplinas de Ciências 

Naturais (profª Carla Magalhães), TIC (prof. Filipe Paiva) e Português (profª Rosa Cruz). Daí que 

todo o processo, bem como o produto realizado deem resposta aos objetivos de um projeto 

maior designado por “Linhas de Fino Aparo”, em estreita articulação com a Biblioteca Escolar, 

com o beneplácito da RBE. 

Os resultados e conclusões deste projeto podem ser consultados clicando neste anexo! 

https://aebarroselas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/revista_aebarroselas_edu_pt/EYW7KJwkLnBIhNWibbVCPpoBPHlOZ7p8VX8VfnbRVkbjsA?e=NX4zGS
https://aebarroselas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/revista_aebarroselas_edu_pt/EYW7KJwkLnBIhNWibbVCPpoBPHlOZ7p8VX8VfnbRVkbjsA?e=NX4zGS


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 comuni-
dade 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 as-
sistir a um conjunto de sessões dinamizadas por escritores, ilustradores, contadores de histó-
rias 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, contribuin-
do 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 
Educativos 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 Contos 
 
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 vence-
dor 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 – Associa-
ção Teatro 
- “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 
 







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  





“Contos do Padre Brown” 

G.K. Chesterton Professor Otto Lidenbrock 

O Martelo de Deus  

Relativamente ao conto “O 
Martelo de Deus”, adorei a sua leitu-
ra, pois tem uma escrita rica e diversi-
ficada.  

O autor relata os erros cometi-
dos por uma família afetivamente dis-
tante, que mais tarde, se arrepende 
deles. O interessante é que o autor 
utiliza Deus como a verdadeira entida-
de à qual a personagem recorre para 
pedir perdão pelos erros cometidos. 
Neste conto, concretamente foi uma 
das personagens que matou o seu 
próprio irmão, devido a um momento 
de raiva. Também aborda um assunto 
importante e recorrente: quem faz a 
maldade nem sempre é a pessoa que 
se pensa, logo “As aparências ilu-
dem”.   

Retiro como lição deste conto 
o seguinte: não devemos cometer 
maldades mesmo que as pessoas as 
tenham feito connosco, porque tudo 
o que fazemos ao outro volta para 
nós. Precisamos de ter mais consciên-
cia de que temos de nos respeitar e 
amar. É um conto que nos faz refletir 
sobre um tema presente no mundo 
de hoje em dia, ou seja, a rivalidade e 
a ausência de laços afetivos da pró-
pria família e também, a partir daí, os 
erros cometidos derivado a este tipo 
de atitude mais fria e egoísta. 

 Para concluir, aconselho viva-
mente a leitura deste conto, embora 
para um público mais crescido devido 
à complexidade da narrativa.    

Matilde Gonçalves 



Ricardo Afonso 

Rita Reis 



Rita Reis 



Bruna Lourenço 



Concurso: “Viajando na Leitura” – 2º período 
Modalidade: Resumo 
Obra: O Estranho Caso do Cão Morto 
Autor:  Mark Haddon 
 

 
Christopher Boone é um jovem de quinze anos, portador de Asperger (uma forma de autis-

mo), que um dia ao passear pelas redondezas da casa onde mora com o pai, encontra Wellington, o 
cão da vizinha, morto, no meio do jardim.  

Este acontecimento é muito perturbador, pelo que decide descobrir quem é o assassino de 
Wellington, assumindo o papel de detetive. Por sugestão da sua professora de educação especial, Si-
obhan, ele vai escrevendo num caderno tudo o que o possa ajudar a desvendar este crime e que seja 
algo que ele goste de ler. 

A investigação vai decorrendo, até que, sem acreditar, Christopher descobre que a sua vida, o 
seu mundo tão organizado e previsível, não existe.  

Ele descobre que o criminoso é o seu pai e que, afinal, a sua mãe não morrera como o pai lhe 
havia dito.  

A mãe estava viva, vivia em Londres com o Sr. Shears por quem se tinha apaixonado. Lá, ela 
trabalhava e de lá escrevia-lhe todas as cartas que o pai tinha escondido.  

Face a esta situação, Christopher considera que não pode confiar no pai e decide ir viver com 
a mãe, aventurando-se numa viagem até Londres para a reencontrar. 

De novo junto da progenitora, Christopher passa a viver com ela. Contudo, aos poucos, vai-se 
reaproximando do pai.  

Christopher é um jovem que adora matemática, ciências e do Sherlock Holmes, mas não gosta 
do amarelo nem do castanho, nem de ser tocado por ninguém. Contudo,  aprendeu progressivamen-
te a lidar com os seus medos e com os constrangimentos dos outros e, a partir de uma lógica muito 
própria, a gerir a sua vida e as suas emoções. 
 

 
Raquel Moreira 



Comentário ao romance “O Estranho 
Caso do Cão Morto” de Mark Haddon 

A meu ver, o romance “O Estranho Caso do Cão Morto” é cativante, dra-

mático, empolgante e tocante. É um livro que cativa até ao fim, pois 

quando iniciei a sua leitura não conseguia parar de o ler pelo facto de ser 

tão interessante.  

Adorei esta narrativa, visto que aborda um assunto muito delicado na 

vida de certas pessoas, o autismo, que é sofrido pelo personagem princi-

pal, o Christopher. O autismo é um transtorno no desenvolvimento neu-

rológico, que gera alterações na comunicação, na interação social e no 

comportamento de uma pessoa. Este livro demonstrou-me o quanto uma 

pessoa que sofre de autismo pode ser corajosa, determinada e muito in-

teligente, como Christopher. Penso que pode ser uma grande ajuda para 

pessoas que sofrem deste transtorno, uma vez que nos encoraja a vencer 

os nossos medos e obstáculos, tal como Christopher que teve a coragem 

de viajar para Londres completamente sozinho e enfrentou muitos desses 

medos durante esse percurso. Eu, pessoalmente, gostei muito do facto de este jovem achar que a sua 

mãe estava morta, mas, na verdade, encontrava-se viva, pois adiciona um drama esplêndido ao romance 

e, para mim, esse foi o maior mistério descoberto em toda a narrativa. Para além de achar esta história 

muito interessante, também adquiri vários conhecimentos matemáticos ao longo de todo o livro e até 

aprendi sobre espécies que não fazia ideia que existiam nas páginas 105 e 106. Agrada-me a maneira co-

mo o romance foi escrito, especialmente os capítulos terem sido numerados de acordo com a paixão de 

Christopher por números primos, achei muito criativo, e vou atrever-me a dizer que, como o livro foi nar-

rado na primeira pessoa, faz-nos sentir um bocado dentro da mente de uma pessoa autista. 

Em suma, esta obra fez com que eu conseguisse entender melhor as pessoas autistas e como fun-

ciona a mente delas, permitiu-me também concluir que a mente é muito poderosa e gera uma grande 

influência sobre nós, pois ela é que nos governa, e o estado mental de uma pessoa é muito importante 

para a sua vida.  

Francisca Pereira 

 

 

 



Francisca Rodrigues 

https://www.youtube.com/watch?v=If8PafJYrus


Tomás Cerqueira 



https://www.dailymotion.com/video/x22h27j




      

A aluna Raquel Moreira do 

8.º C sagrou-se vencedora do 

1.º prémio do Concurso "Uma 

Aventura...  Literária 2022", 

na modalidade de 

"Recomendação de Leitura" 

do livro "Diário Secreto de 

Camila". 

Muitos parabéns! 

Concurso "Uma Aventura...  Literária 2022"  

12ª edição do "Prémio António Manuel Couto Viana" 

     A aluna Bruna Martins 

Lourenço do 6.º A foi vence-

dora da 12ª edição do 

"Prémio António Manuel 

Couto Viana", na modalida-

de de Ilustração, elaborada 

a partir da "Lenda de Viana” 

in Lendas do Vale do Lima. 

Muitos parabéns! 





Em Lisboa e Sintra,  
à boleia de Eça de Queirós 

Alunos da turma 10B: 2021/2022 

https://aebarroselas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/revista_aebarroselas_edu_pt/EcLNpBD-yYdNiNgpeLPxOXwBs-_HP_02C7ZFr8OGAS8tAg?e=R8R0yn


Concerto Didático  

No dia 26 de maio, os alunos do sexto ano de escolaridade deslocaram-se ao 
Teatro Sá de Miranda de Viana do Castelo para assistir ao Concerto Didático da Or-
questra Júnior da ARTEAM (Escola Profissional Artística do Alto Minho). O concerto 
foi fantástico, uma vez que proporcionou aos alunos um conhecimento mais especí-
fico da música erudita, assim como conhecer auditiva e visualmente a família dos 
instrumentos que constituem a orquestra clássica. Este ano o concerto foi dedicado 
ao grande compositor Ludwig van Beethoven. A temática incidiu sobre Os segredos 
de Beethoven. Para finalizar em beleza os alunos entoaram e tocaram na flauta de 
bisel o “Hino da Alegria”. 

Além disso, os alunos demonstraram bastante entusiasmo e recetividade à 
música, manifestando-se na atitude e no saber estar. 

Em forma de conclusão, a música é uma área imprescindível para uma me-
lhor formação integral dos alunos! 

 
   A professora de Educação Musical 

 
    Maria João Gonçalves 







Visita de estudo ao “Museu do Chocolate Avianense” 

     No passado dia 29 de abril de 2022, decorreu a visita de estudo a Durrães, à empresa de “Chocolate Avianense”, 
na qual participou a turma do 8.ºA, da Escola Básica e Secundária de Barroselas, sob a responsabilidade das profes-
soras Pilar de Antas e Cláudia Ribeiro. 
Saímos da escola às 14:25m e fizemos a caminhada, usufruindo de um dia muito agradável. 
Chegamos ao Museu, tiramos fotos para registar o momento e no hall de entrada, podia-se sentir o cheiro do cho-
colate.  
     A visita foi acompanhada por uma excelente profissional que explicou os procedimentos da produção do choco-
late e outras curiosidades. Seguimos-a por um corredor, cujas paredes, apresentavam informações sobre as dife-
rentes fases da produção do chocolate e que culminou num revestimento em vidro, onde através deste, podíamos 
observar o chocolate a ser embalado. 
Prosseguimos para a próxima etapa e observamos as diferentes embalagens de chocolate ao longo dos anos, desde 
1914 a 2018. 
     De seguida, deslocámo-nos até uma sala para assistir a um mini- filme, onde era retratada a origem, formação e 
desenvolvimento do chocolate.  
     Fomos para outra sala que continha informações sobre o chocolate, ecrãs com fotos das sementes de cacau, 
quadros com a representação das antigas fabricas, exemplares e modelos de produtos, diferentes caixas de choco-
late ao longo dos anos, registos e títulos da marca (Avianense). Vimos ainda um ecrã com a apresentação digital 
dos vários processos do fabrico, desde o cacau até ao chocolate, e ainda por curiosidade, observámos um banco 
com odor a chocolate. 
     Prosseguimos para uma sala contígua, onde assistimos a um workshop do fabrico do chocolate, protagonizado 
pela monitora. Derreteu o chocolate e colocou-o numa banca e depois numa forma, deixou arrefecer um pouco e 
de seguida colocou no frigorifico. Assim, que ficou sólido o chocolate, este estava pronto a ser consumido.  A moni-
tora retirou um exemplar do frigorifico e foi esses que tivemos a oportunidade de provar. 
     Noutra sala, numa máquina própria, alguns alunos puderam personificar uma embalagem de chocolate. 
     Durante a visita, fomos sempre acompanhados pela guia que nos explicava o que estávamos a observar ao nosso 
redor, a cada passo dado. 
     Mais tarde, dirigimo-nos para o hall de entrada onde recebemos os chocolates que tínhamos personalizado e 
tivemos a oportunidade de comprar chocolates, pois havia uma mini-loja aberta ao nosso dispor. 
     Fora do edifício, foi oferecido a cada aluno, uma barra de chocolate.  
     Chegamos à escola, cerca das 16h50min e assim demos por concluída a nossa visita. 
     O que retirei desta visita de estudo é que o chocolate sofre diversas transformações, até chegar às nossas mãos; 
oferece muitos benefícios ao nível da saúde, tais como, reduzir o stress, contribui para a função cerebral e diminui 
os danos cardiovasculares;   enriqueci ao nível do património local, pois fiquei a saber mais sobre a história da fábri-
ca do “Chocolate Avianense”. 
 

Matilde Gonçalves, N.º14, 8.ºA 



O MARQUÊS DE POMBAL 

Sebastião José de Carvalho e Melo nasceu em Lisboa, a 13 de maio de 1699. Filho 
de Manuel de Carvalho e Ataíde e Teresa Luísa de Mendonça de Melo. Em 1723 casou-
se com Teresa de Noronha e Bourbon Mendonça e Almada e já viúvo voltou a casar-se, 
já com Maria Leonor Ernestina de Daun. 
Estudou Direito na Universidade de Coimbra e serviu o exército, onde foi cabo. Foi em-
baixador na corte inglesa e austríaca.  
Foi representante do despotismo esclarecido em Portugal no século XVIII.  
Introduziu reformas políticas, económicas, sociais e no ensino. 
Ocupou a Secretaria de Estados dos Negócios Interiores do Reino e organizou o plano 
de reconstrução da cidade de Lisboa após destruída pelo terramoto de 1755. 
Em 1769 recebeu o conhecido título de Marquês de Pombal.  
Em 1777, após a morte do rei D. José I é afastado de Lisboa e exilado em Oeiras. Fale-
ceu a 08 de maio de 1782. 



A grande obra do Marquês 

     Entre as várias reformas do Marquês, destaca-se a reconstrução da cidade de Lisboa, 
após o terramoto em 1755. 
     Reuniu os engenheiros Manuel da Maia e Eugénio dos Santos e o arquiteto Carlos 
Mardel e começou lentamente a levantar a cidade. 
     Na reconstrução da “baixa” lisboeta utilizou ideias urbanísticas da época, como as 
ruas largas, direitas, paralelas e perpendiculares umas às outras, os edifícios da mesma 
altura, onde o rés-do-chão se encontrava ligado ao comércio e os andares eram utiliza-
dos para habitação. Os edifícios foram construídos utilizando o método “antissísmico” da 
gaiola. 
     O Terreiro do Paço, hoje em dia conhecido como Praça do Comércio, foi reconstruído 
e no seu centro existe uma estátua de D. José I, afirmando o seu poder e prestígio. 
     É possível concluir que o Marquês de Pombal teve uma grande importância durante a 
sua época, contribuindo para o crescimento e modernização da capital portuguesa. 
     Foi também muito odiado, uma vez que oprimiu as classes sociais mais elevadas reti-
rando-lhes títulos e poder e perseguindo-as. 
     Por outro lado, foi muito amado pela burguesia, pois promoveu-a socialmente, benefi-
ciando-a na sua política. 
     O Marquês de Pombal, tornou-se uma destacável figura da História Portuguesa.  
 

 
 

Margarida Liquito, n.º11, 8.ºA 
Disciplina de História 



Atividade da Revolução de abril na escola 

 

 

  

No âmbito do Plano Anual de Atividades foi desenvolvida na disciplina de História, com a profes-

sora Pilar de Antas, professora de História, a atividade “Comemorativa do feriado histórico- O 25 

de abril” nas turmas do 7.ºano e do 8.ºA. 

Os alunos decoraram a porta da sua sala de aula, com elementos e motivos referentes a esta 

data. Pesquisaram sobre o tema, colocaram mensagens alusivas à Revolução e à democracia, 

construíram cravos, colocaram símbolos na porta da sala relativos à revolução dos cravos.  Os 

alunos da turma desenvolveram a atividade com grande empenho, criatividade e entusiasmo.  

 

Pilar de Antas (Professora de História) 

Decoração de algumas das portas das turmas: 7.ºC; 7.ºD e 8.ºA  



Exposição sobre a  importância da  água e o projeto “Reciclar para Ler+” 

     Foram elaborados cartazes pela turma do 8.ºA, sobre a importância da água, inserida no domínio 
da Educação Ambiental, na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento com  a professora Pilar de 
Antas. Teve como objetivo levar  a que os alunos  reflitam sobre os problemas ambientais e repre-
sentem através do desenho a importância da água para a vida na Terra.   

     Ainda nesta disciplina, realizaram os cartazes sobre o projeto “Recilclarpara  Ler+” e  responsabi-
lizaram-se pela divulgação do projeto ao nível da angariação dos livros na comunidade escolar para 
a Resulima.   

     Estes trabalhos foram expostos na sala de aula dos alunos e fizeram parte da exposição global de 
Cidadania no Polivalente da Escola. 



Projeto DAC do 8ºA no âmbito da Visita de Estudo  
à Fábrica de Chocolate AVIANENSE no 3º período  

https://puzzel.org/pt/wordseeker/play?p=-N4MhdorKqDdwMQnixKa
https://puzzel.org/pt/wordseeker/play?p=-N4MhdorKqDdwMQnixKa
https://aebarroselas-my.sharepoint.com/personal/a7934_aebarroselas_edu_pt/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fa7934%5Faebarroselas%5Fedu%5Fpt%2FDocuments%2FTIC%208%C2%BAA%2FAttachments%2FAvianense%282%29%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fa7934%5Faebarrosel
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https://aebarroselas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/revista_aebarroselas_edu_pt/Edmbiq8rUDlKm39UGqjpbC8BR_ClHy3QxJ_xVLpu7vZFHQ?e=naPJt0




 
Acróstico 

Como uma história encantante 

História que desaparece inevitavelmente 

O chocolate lembra-nos uma estrela cadente 

Cadente no céu 

Ou será na boca? 

Leite ou negro 

A sensação não é diferente 

Tão grande é a sensação dominante 
E que sente-se em todo o lado 

A sensação parece ter-nos procurado 
Vamos acompanhá-la desejadamente 
Inusitado é este sabor 
Apesar de sabermos, estar a acabar 
Não te entristeças, parece ele realçar 
E sentimos a sensação atenuar 
Não será o fim? 
Secalhar será 
E então aí o final aparecerá 

 

                

 

 

 

 

Andreia Cordeiro 8ºA  



A Água  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muitos se perguntam, qual a importância da água?  Então hoje irei responder.       

A água como todos sabem é importante para os seres vivos, desde plantas, ani-

mais e seres humanos. Como também sabem, o ser humano é constituído por 

60% de água, que além de regular a nossa temperatura interna, também é essen-

cial para todas as funções orgânicas. A água é importante para o cultivo, para a 

rega, já que a água é essencial para a produção dos alimentos e para a nossa 

existência. Resumindo, sem água, não existe vida, não existe os recursos necessá-

rios para sobrevivermos. 

 

Bianca Silva, N.º7, 8.ºA (Disciplina de Cidadania e Desenvolvimento) 



Porquê a Água? 
Água para beber, 

Água para crescer. 

 

Este bem tão precioso,  

Que escasso se está a tornar! 

Se sem ela ficarmos, 

Mal iremos estar. 

 

Potável ou do mar, 

Poluída está a ficar. 

 

É importante para todos nós, 

Procurar resgatar, 

Procurar salvar. 

 

Importante para a vida, 

E para tudo o que existe. 

Sem água para beber, 

Nada irá sobreviver. 

 

Dos rios aos mares 

Da neve à chuva 

Todos, dela necessitamos! 

 

Sem Ela, não há vida, 

Nem um único ser humano. 

 

Margarida Líquito, n.º 11. 8.ºA 

(Disciplina de Cidadania e Desenvolvimento) 



A importância da água 
É um bem oferecido, 

Pela Natureza, 

O seu desperdício,  

É uma tristeza! 

 

Acham que têm em abundância,  

Então, não lhe dão importância. 

Não se importam se a poluem, 

Sempre a tiveram em exuberância. 

 

Esta água, sempre corrente, 

Que percorre a serra, 

Dá frescura à gente, 

Dá vida à terra.  

 

Esta água que é vida, 

A sede cura,  

Não deve ser poluída, 

Tem de se manter pura. 

 

Outros, mal sabem que existe, 

Cegos à sua importância, 

 Desperdiçam-na! É triste. 

Assim, o problema persiste. 

 

Com pequenos atos podemos evitar, 

Estas diferenças… 

Então! A Água comece a poupar. 

 

Ana Catarina Monsanto, N.º2, 8.ºA,  

(Disciplina de Cidadania e Desenvolvimento) 



Para mim… 
 

A água é saudável, 

Para nos saciar. 

Pode-se beber ao almoço, 

E também ao jantar. 

 

A água da rede é boa, 

Como a do garrafão. 

Mas da torneira, 

Pode fazer mal ao coração.  

 

Tomo banho com água quente, 

Rego as plantas com água fria, 

Lavo os dentes, 

Sem gastar em demasia. 

 

Ana Catarina Monsanto, N.º 2, 8.ºA  

(disciplina de Cidadania e Desenvolvimento) 

 

 



Dia Mundial da Criança – Projeto GloBe 

     No passado dia 1 de junho, Dia Mundial da Criança, os alunos do 2º Ciclo da escola-sede tiveram 
um dia especial. Houve interrupção de aulas, para que as aprendizagens se pudessem realizar de 
forma diferente e bem mais animada.  

     Esta interrupção, prevista no âmbito do projeto GloBe, Global Learning for Sense of Belonging, 
permitiu que temáticas sobre Cidadania Global, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o 
meio local (região do vale do Neiva e do monte da Padela) fossem abordados através de jogos, 
dramatizações, um atelier sobre energias renováveis, a entoação de um hino, bem como a partir 
de uma exposição de trabalhos realizados por alunos dos 2º e 3º ciclos. Esteve ainda patente um 
painel, no recinto escolar, no qual cada aluno poderia deixar ilustrado um desejo para o futuro das 
pessoas e do planeta.   

    O projeto GloBe, Global Learning for Sense of Belonging, envolve professores das escolas da 
Finlândia, Roménia e Portugal, para refletirem sobre Educação para a Cidadania Global/Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável e sobre a forma como estas temáticas poderão ser abordadas nas 
escolas. A EBS de Barroselas é uma das três escolas que representa Portugal, juntamente com a EB 
2,3 Frei Bartolomeu dos Mártires (Viana do Castelo) e a EB 2,3 Lindley Cintra (Lisboa).  

     Na semana passada, os docentes dos três países que integram este projeto encontraram-se em 
Cluj-Napoca, na Roménia, e as três docentes da escola de Barroselas apresentaram as atividades 
realizadas neste dia 1 de junho, facto que mereceu aplausos dos presentes. 

     Foram dias muito intensos e muito proveitosos, que mostraram que nestes três países, situados 
em três pontos diferentes do globo e com realidades tão distintas, todos procuram algo em co-
mum: um mundo mais livre, justo e sustentável. 

A equipa, 

Professoras Isabel Sá, Lúcia Maciel e Sofia Ribeiro 







https://aebarroselas-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/revista_aebarroselas_edu_pt/EYlknEbdTcRIhHt0ChEfgQQBkOkSRaOk9F5ZQkSUe4NJ4w?e=7vwq3y


Os mais pequenos de visita à futura escola 









Alunas do 11º e 12º anos da Escola Básica e Secundária de Barroselas – Beatriz Santos, Petra 
Reis, Bianca Nonato, Sónia Barbosa e Lara Cruz- deslocaram-se a Marmande, França, de 8 a 13 de 
maio de 2022, no âmbito do projeto Erasmus+ Gender Violence Prevention begins with us”.  
 Alunos e professores das cinco escolas europeias que integram o projeto (Portugal, Espanha, 
Letónia, Itália e França) deslocaram-se a Marmande com o intuito de desenvolverem várias dinâmi-
cas relacionadas com a temática em questão, com a ajuda e dinamização preciosas dos seus profes-
sores titulares.  

Para além da receção oficial na Câmara Municipal de Marmande e de vários workshops, o pro-
grama contou também com uma série de atividades e visitas culturais, nomeadamente a Bordéus e a 
Marmande.  

Para Patrícia Borlido, Coordenadora do Projeto, as alunas do Agrupamento de Barroselas fize-
ram jus ao empenho que todos depositaram nesta deslocação, participando ativamente nas ativida-
des propostas. 

Por sua vez, os anfitriões franceses acolheram calorosamente toda a comitiva portuguesa pro-
porcionando, também, momentos de franco convívio e amizade entre todos. Segundo Patrícia Borli-
do, o momento da despedida entre as famílias que hospedaram as estudantes e as próprias foi pau-
tada por uma certa nostalgia e tristeza, acompanhadas, no entanto, de promessas de próximos en-
contros entre as famílias. 

https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/marmande_47157/lot-et-garonne-venus-de-toute-l-europe-pour-lutter-contre-les-violences-faites-aux-femmes_51117965.html
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https://www.youtube.com/watch?v=3ODnoqkIiVI
https://www.youtube.com/watch?v=q8whLuv3xm4










          Tomás Castro, Débora Reis, Dalila Santos, Mariana Machado, Santiago Martins, Francisco 

Lima e Simão Bouças - alunos dos 6º e 7º anos da Escola Básica e Secundária de Barroselas – 

estiveram em Ormylia, Grécia, de 29 de maio a 3 de junho de 2022, no âmbito do projeto 

Erasmus+ Gender “European Food Adventures”.  

 Alunos e docentes das seis escolas europeias que fazem parte do projeto (Portugal, Es-

panha, Grécia, Chipre, Turquia e Croácia) encontraram-se em Ormylia, a última mobilidade do 

projeto, com o objetivo de formalmente finalizarem o mesmo, não sem antes desenvolverem 

várias atividades, com a colaboração dos seus professores titulares. Com efeito, para além da 

receção oficial na escola do país anfitrião de alguns workshops, o programa contou também 

com uma série de atividades e visitas culturais, nomeadamente a Salónica e a Meteora.  

De acordo com a Coordenadora do Projeto, Patrícia Borlido, os anfitriões gregos aco-

lheram calorosamente os participantes lusos proporcionando momentos de franco convívio e 

amizade entre todos. Por seu turno, os alunos do AE Barroselas participaram também ativa-

mente nas dinâmicas propostas, correspondendo às expectativas que todos depositaram nes-

ta deslocação.  



https://aebarroselas-my.sharepoint.com/personal/p953_aebarroselas_edu_pt/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fp953%5Faebarroselas%5Fedu%5Fpt%2FDocuments%2FVideo%5FGr%C3%A9cia%5FMariana%20Machado%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Fp953%5Faebarroselas%5Fedu%5F
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Alunas do 11º ano da Escola Básica e Secundária de Barroselas – Ana Francisca Gonçalves e 

Francisca Carvalho - deslocaram-se a Jelgava, Letónia, de 5 a 10 de junho de 2022, no âmbito do pro-

jeto Erasmus+ “Gender Violence Prevention begins with us”.  

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

Espanha, Letónia, Itália e França) deslocaram-se a Jelgava com o intuito de desenvolverem várias di-

nâmicas relacionadas com a temática em questão, com a ajuda e dinamização preciosas dos seus pro-

fessores titulares.  

Para além da receção oficial na Câmara Municipal de Jelgava e de alguns workshops, o progra-

ma contou também com uma série de atividades e visitas culturais, nomeadamente a Riga e Jelgava.  

Para Patrícia Borlido, Coordenadora do Projeto, as alunas do Agrupamento de Barroselas fize-

ram jus ao empenho que todos depositaram nesta deslocação, participando ativamente nas ativida-

des propostas. Por sua vez, os anfitriões letões acolheram calorosamente a comitiva portuguesa pro-

porcionando, também, momentos de franco convívio e amizade entre todos.  



https://www.youtube.com/watch?v=HJGKt1NZikE
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