


Constante, como o cair da folhagem no outono, eis que regressa a revista do nosso 
agrupamento de escolas. De cara lavada, a Escola Viva chega com a vontade de 
sempre: projetar a escola na comunidade, divulgando as atividades e projetos que 
nela se desenvolvem e, sempre que possível, ir um pouco mais longe, mostrando 
outros horizontes ou estímulos culturais aos alunos, incentivando uma observação 
mais atenta do mundo que nos rodeia, com sentido crítico, desenvolvendo a sua 
consciência de cidadania, motivando-os para a escrita, para a leitura, para o cine-
ma, para a arte e, claro, para a aprendizagem. Mas não é só, aqui todos nos encon-
tramos: professores, alunos, assistentes operacionais e demais membros da comu-
nidade educativa já que a revista é um projeto de portas abertas e um testemunho 
para memória futura que possibilita a todos um meio de expressão.  

Pela frente, temos um ano letivo inteiro para explorar…Vamos a isso! 



Dia Europeu das Línguas 
26 de setembro  

A 26 de setembro celebra-se o Dia Europeu das Línguas, instituído desde 2001 por inici-
ativa conjunta do Conselho da Europa e da Comissão Europeia, com o objetivo de celebrar a di-
versidade linguística enquanto património comum da Europa cuja riqueza justifica a necessida-
de de preservação. 

Na nossa escola, este dia foi assinalado com a arte de bordar as palavras - a poesia. Os 
nossos alunos declamaram em português, ucraniano, inglês, francês, espanhol e alemão, numa 
atividade conjunta do Departamento Curricular de Línguas e da Biblioteca Escolar que preten-
deu assinalar a efeméride, valorizar a nossa língua materna e as suas variantes, fomentar o 
gosto pela aprendizagem de línguas estrangeiras e promover a inclusão de alunos provenientes 
de outros países, valorizando a sua língua e cultura. Os vídeos, ainda disponíveis nos canais 
digitais do agrupamento, foram publicados, um a um e de hora a hora, entre as 9h e as 15h, nu-
ma atividade designada de “Horas Poéticas”. Os textos puderam ainda ser ouvidos durante os 
“Intervalos Poéticos” do passado dia 26 de setembro. 

Fica o agradecimento aos alunos que prontamente acederam a colaborar nesta iniciati-
va, fazendo-o com uma notável entrega: Matilde Gonçalves, do 9.º A, com um poema de Fernan-
do Pessoa; Othon Pinheiro, do 11.ºB, que declamou um poema de Mário Quintana; o poema 
“Asas” de Lina Kostenko, foi declamado por David Melnikov, do 6.º C, em ucraniano e a respeti-
va tradução para português foi lida pela ucraniana Sofia Baeva, do 8.ºC; Beatriz Santos, do 
12.ºA, declamou “Human Family” de Maya Angelou; Mariana Santos, do 9.ºD, apresentou um po-
ema de Boris Vian; Luca Ponasso (6.ºB) declamou um poema de Pablo Neruda e Maria Marques 
(8.ºC) terminou a falar de amor e liberdade em alemão com “Ein Bisschen Frieden”. 

  
Carla Silva 

(Coordenadora do Departamento Curricular de Línguas) 
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DIA MUNDIAL DA MÚSICA  
 

“A música pode mudar o mundo porque pode mudar as pessoas.”  Bono Vox 
 

 Tal como é do conhecimento geral, o Dia Mundial da Música assinala-se no primeiro dia de 
outubro. Este ano, foi celebrado, com uma exposição na Biblioteca Escolar da Escola Sede do Agru-
pamento de Escolas de Barroselas, no dia 3 de outubro. Estiveram expostos instrumentos musicais, 
feitos com material reciclado, assim como cartazes alusivos aos Instrumentos Tradicionais Portu-
gueses e no Mundo, elaborados pelos alunos do 5º e 6º ano de escolaridade.  
 Sob a orientação do professor Marcial Passos, em articulação com a disciplina de Educação 
Visual, os alunos do 6º D realizaram um outdoor, com desenhos referentes aos Instrumentos Tradi-
cionais Portugueses e no Mundo. 

Durante os intervalos deste dia comemorativo, uma variada seleção musical alegrou o espa-
ço escolar, numa tentativa de sensibilizar a comunidade educativa, tornando o dia mais leve e musi-
cal. 

Foi um dia muito especial, no qual se destacou a dedicação, responsabilidade e empenho dos 
alunos que participaram nesta exposição. 

Viva a música e viva a cultura! 
 

                                      Os professores de Educação Musical: 
      Maria João Gonçalves 

      Antonino Veloso 











Isabel II (1926-2022) 
“With the benefit of historical hindsight, we can all see things which we would wish had 

been done differently, or not at all.” 

Rainha Isabel II, 2011 

            No passado dia 8 de setembro, a rainha Isabel II 
(Elizabeth II) faleceu no castelo de Balmoral, na Escócia, aos 
96 anos de idade, apenas alguns meses depois das celebra-
ções do Jubileu de Platina que assinalaram os 70 anos de 
reinado. Foi a monarca britânica que mais tempo permane-
ceu no trono, quebrando um recorde que anteriormente 
pertencia à rainha Vitória, com um reinado de 63 anos.  

 Figura incontornável da história, Isabel II testemu-
nhou as principais mudanças sociais e alguns dos aconteci-
mentos mais marcantes dos séculos XX e XXI: a Segunda 
Guerra Mundial; a chegada do homem à Lua; a queda do 
muro de Berlim; a formação da União Europeia; o ataque às 
torres gémeas do World Trade Center; o Brexit; a pandemia 
da Covid-19; a guerra na Ucrânia, entre inúmeros outros 
marcos que mudaram e mudarão para sempre o curso da 
história mundial.  

Pela sua relevância para o domínio sociocultural no âmbito da disciplina de Inglês, foram 
vários os docentes desta área curricular que assinalaram a morte da rainha nas primeiras aulas 
deste ano letivo, com iniciativas diversas, desde a audição do hino do Reino Unido, convidando os 
alunos a cantaram em conjunto, ao visionamento de pequenos vídeos da BBC sobre a vida e o longo 
reinado desta monarca. 

O seu conhecido sentido de humor ficou evidenciado no vídeo exibido antes do início do 
concerto que celebrou o Jubileu de Platina e em que toma chá com uma das mais célebres persona-
gens da literatura infantil britânica - o ursinho Paddington. 

 

 Carla Silva 
(Coordenadora da Área Disciplinar de Inglês) 



Artista Eleanor Tomlinson surpreendida 
 com a resposta ao desenho da Rainha e do Ursinho Paddington 

Eleanor Tomlinson        

      Eleanor Tomlinson, de 
East Yorkshire, sentiu-se 
inspirada depois de assistir 
às recentes celebrações do 
Jubileu com o pequeno filme 
em que o famoso ursinho 
Paddington tomava chá com 
Sua Majestade e admitiu ter 
ficado perplexa com a res-
posta que a imagem que 
postou como uma mera ho-
menagem acabou por gerarl 
ao tornar-se viral nas diver-
sas redes sociais. Chegou a 
receber milhares de pedidos 
de cópias da imagem mesmo 
de pessoas famosas como o 
ator Hugh Bonneville que 
interpretou um papel de re-
levo nos filmes do popular 
ursinho. 



     São já dois os filmes que adaptam as aven-
turas de um jovem urso peruano que viaja até 
Londres, à procura de um novo lar. No primeiro 
filme, vamos encontrar o nosso herói perdido 
na Estação de Comboios de Paddington, receia 
que a vida em Londres não seja como ele ima-
ginava... Mas eis que o urso é encontrado pela 
família Brown, que o adopta e de repente está 
tudo muito bem. Até ao dia em este urso, o 
mais raro de todos, atrai a atenção de uma ta-
xidermista de um museu com umas contas an-
tigas para ajustar... 

No segundo filme, Paddington vive agora em Wind-
sor Gardens, Londres, com a família Brown, que o 
adoptou como se fosse do próprio sangue. Toda a 
vizinhança se habituou à sua presença no bairro e 
ele sente-se muito feliz por fazer parte da comunida-
de. Com o aproximar do 100.º aniversário da sua tia 
preferida, Paddington decide que tem de encontrar 
um presente perfeito. Depois de muito procurar, en-
contra algo muito especial numa loja de antiguida-
des: um livro em 3D sobre Londres. Quando se aper-
cebe do elevado preço do livro, oferece-se para fazer 
alguns trabalhos em troca de algum dinheiro extra. 
Quando finalmente consegue a quantia exacta para o 
comprar, descobre que o livro foi roubado. Para pio-
rar, ao perceberem todo o interesse de Paddington 
pelo objecto, as autoridades acabam por considerar 
que foi ele o responsável pelo roubo... 

https://www.youtube.com/watch?v=_hxrkPYJ9_I
https://www.youtube.com/watch?v=_hxrkPYJ9_I
https://www.youtube.com/watch?v=_hxrkPYJ9_I
https://www.youtube.com/watch?v=_hxrkPYJ9_I


FRASES QUE  
FIZERAM HISTÓRIA  
(Se não fizeram, é pena, porque são mes-
mo dignas de registo!) 

"Estar vivo é o contrário de estar morto". - Lili Caneças; 
"Nós somos humanos como as pessoas". - Nuno Gomes, SL Benfica; 
"Quem corre agora é o Fonseca, mas está parado." - Jorge Perestrelo (relato de jogo); 
"Inácio fechou os olhos e olhou para o céu!" - Nuno Luz (SIC); 
"O meu coração só tem uma cor: azul e branco." - João Pinto, antigo capitão do FC Porto; 
"A China é um país muito grande habitado por muitos chineses." - Charles de Gaulle; 
"Lá vai Paneira no seu estilo inconfundível... (pausa)...Mas não, é Veloso!" - Gabriel Alves; 
"Juskowiak tem a vantagem de ter duas pernas!" - Gabriel Alves; 
"É trágico! Está a arder uma vasta área de pinhal de eucaliptos." - jornalista da RTP; 
"Um morreu e o outro está morto." - Manuela Moura Guedes; 
"Prognósticos só depois do jogo." - João Pinto (FCP); 
"Antes de apertar o pescoço da mulher até à morte, o velho reformado suicidou-se." - João Cunha, 
testemunha do crime; 
"Quatro hectares de trigo foram queimados. Em princípio trata-se de incêndio." - Lídia Moreno 
(Rádio Voz de Arganil); 
"O acidente foi no tristemente célebre Retângulo das Bermudas." - Paulo Aguiar (TV Globo); 
"O acidente fez um total de um morto e três desaparecidos. Teme-se que não haja vítimas." - Julia-
na Faria (TV Globo); 
"Os antigos prisioneiros terão assim a alegria do reencontro para reviver os anos de sofrimento." - 
Maria do Céu Carmo, psiquiatra; 
"À chegada da Polícia , o cadáver encontrava-se rigorosamente imóvel." - Ribeiro de Jesus, PSP de 
Faro; 
"O acidente provocou forte comoção em toda a região, onde o veículo era bem conhecido." - Antó-
nio Bravo (SIC); 
"Ela contraiu a doença em vida." - Dr. Joaquim Infante, Hospital de Santa Maria; 
"A vítima foi estrangulada a golpes de facão." - Ângelo Bálsamo, Jornal do Incrível; 
 



"Os sete artistas compõem um trio de talento." - Manuela Moura Guedes (TVI); 
"Esta nova terapia traz esperanças a todos aqueles que morrem de cancro 
em cada ano." - Dr. Alves Macedo, oncologista; 
"Querem fazer do Boavista o bode respiratório." - Jaime Pacheco, treinador do Boavista; 
"Não tem outra, temos que jogar com essa mesma." - Jaime Pacheco, treinador do Boavista, ao 
responder à pergunta do repórter se eles iriam jogar com aquela chuva; 
"Se entra na chuva é para se queimar." - Denilson, jogador da Seleção do Brasil; 
"Haja o que hajar, o Porto vai ser campeão." - DECO, ex-jogador do FC Porto; 
"O difícil, como vocês sabem, não é fácil." - Jardel; 
"Um jogador tem que ser completo como o pato, que é um bicho aquático gramática." - César 
Prates, ex-jogador do Sporting; 
"No Porto é todo mundo muito simpático. É um povo muito hospitalar." - Deco, ex-Jogador do FC 
Porto, a comentar a hospitalidade da população; 
"Em Portugal é que é bom. Lá, a gente recebe semanalmente de 15 em 15 dias." - Argel, ex-
jogador do Benfica; 
"Nem que eu tivesse dois pulmões alcançava essa bola." - Roger, jogador do Benfica; 
"Tenho o maior orgulho de jogar na terra onde Cristo nasceu." - Djair, jogador do Belenenses ao 
chegar a Belém (zona do Restelo – 
Mosteiro dos Jerónimos) no dia que assinou contrato com este clube; 
"Finalmente, a água corrente foi instalada no cemitério, para alegria da população." - Repórter 
do Fundão. 



momentos para reflexão e aprendizagem no início do ano letivo  
X Jornadas Pedagógicas do AEB  

     Nos primeiros dias do ano escolar, todos os docentes do Agrupamento foram convidados à participação nas X Jor-
nadas Pedagógicas, subordinadas, neste ano, ao tema “Construção de comunidades educativas de aprendizagem – 
mudar práticas, construir futuros”. 
     Estas Jornadas decorreram nos dias 5, 6, 7 e 14 de setembro, com um programa preparado e distribuído pelos vá-
rios dias pela Diretora do Agrupamento, Professora Conceição Cancela, e sua equipa diretiva.  
     A primeira atividade consistiu no Workshop “A Saúde mental e as Competências Sócio emocionais - uma abordagem 
holística”, dinamizado pelas Psicólogas do Agrupamento, Dra. Susana Cabanelas e Dra. Marisa Silva, tendo sido reali-
zado em três dias diferentes para grupos específicos: no dia 5, para os Docentes da Educação Pré-Escolas e do 1º Ci-
clo; no dia 6, para do Docentes do 2º Ciclo; e, no dia 7, para os do 3º Ciclo e do Ensino Secundário. Durantes estas ses-
sões, as Psicólogas apresentaram as atividades planeadas e os procedimentos previstos para cada um dos “4 eixos de 
ação” do Projeto Árvore dos Afetos 22/23, que envolverão Alunos – 10 Sessões em grupo-turma em contexto sala de-
aula com vista à prevenção de problemáticas através da promoção de Competências Sociais e Emocionais e Apoio psi-
cológico individual; Pais/ Encarregados de Educação –  4 Encontros (In) Formativos em Parentalidade Consciente para 
Pais com filhos em acompanhamento e 4 Workshops temáticos no âmbito da Participação Democrática na vida da Esco-
la; e Docentes/Não docentes – Abertura e implementação do GAP – Gabinete de Apoio ao Profissional. 
O programa do dia 14 teve início às 9:30 h com a Conferência “Supervisão Pedagógica e Transformação da Prática”, 
apresentada pela Prof.a Doutora Maria Alfredo Moreira, da Universidade do Minho. Partindo de várias referências ao 
Projeto Educativo do Agrupamento, e realçando especificamente o eixo de intervenção “Prestação do Serviço Educati-
vo” e o seu campo de análise “Planificação e acompanhamento das práticas educativa e letiva”, a Conferencista procu-
rou levar os docentes à reflexão sobre a importância de uma efetiva supervisão pedagógica. 
      



     A tarde começou com a Conferência “À desco-
berta do Património Beneditino”, pelo Prof. Doutor 
Gonçalo Maia Marques, docente da Escola Superior 
de Educação de Viana do Castelo; após uma prele-
ção enquadradora da história da Ordem Benediti-
na, com enfoque particular na sua implementação 
em Portugal, iniciou uma visita guiada ao Mosteiro 
Beneditino de Carvoeiro, com a descrição sábia dos 
pormenores mais importantes deste Mosteiro: os 
elementos da sua fachada principal, com especial 
realce para o brasão beneditino com os seus sím-
bolos característicos; no interior, o Conferencista 
destacou o retábulo do altar-mor, de estilo barro-
co, com uma descrição pormenorizada dos elemen-
tos que o constituem, percorrendo de seguida ou-
tros espaços – sacristia, antigos claustros, coro. 
      





     Às 16:30 h, foram recebidos pelo Presidente da Junta de Freguesia de Vila de Punhe, António Costa, que deu a conhe-
cer esta Porta do Geoparque de Viana do Castelo, denominada de Porta do Neiva, instalada na sede da Junta de Freguesia, 
que tem como valência o Museu do Mel e do Caulino; no final da visita, os mais de 100 docentes foram brindados com uma 
prova de mel e de licores de vários sabores. 
A terminar este dia, pelas 17:30 h, realizou-se uma visita à exposição “Ciclo do linho”, no edifício da Associação Sénior de 
Barroselas, que contou com a presença de um ex-aluno do Agrupamento, Filipe Pinheiro, profundo conhecedor das artes 
da lã e do linho, e que deu a conhecer o ciclo da lã, desde a recolha e tratamento até à sua utilização na produção têxtil, e 
o ciclo do linho, desde a sua sementeira até estar também pronto para ser usado. 



     Integrado na Semana Europeia do Desporto, a Escola Básica e Secundário de Barroselas assina-
lou, na passada sexta feira 30 de setembro, o Dia Europeu do Desporto na Escola com um momento 
de dança “Flashmob” alargado a toda a comunidade educativa.  

Flashmob 

https://fb.watch/g5e-ce1CsF/
https://fb.watch/g5f462HEQQ/
https://fb.watch/g5f462HEQQ/


    O 11º B – Línguas e Humanidades, fez uma recolha de provérbios populares alusivos às características 
climáticas do país e sua influência na agricultura. Leiam e verifiquem se já os conheciam todos. 
 

Janeiro 
 
 Trigo de Janeiro engorda o carneiro.  
Janeiro molhado, se não cria o pão, cria o gado. 
Quem azeite colhe antes de janeiro, azeite deixe no madeiro. 
 

Fevereiro 
 
Fevereiro chuvoso faz o ano formoso. 
Chuva de fevereiro vale um estrumeiro. 
 

Março 
  
Em março espetam-se as rocas e sacham-se as hortas. 
Março chuvoso, São João farinhoso. 



 

Abril 
 
Abril frio, traz pão e vinho.  
Abril frio e molhado, enche o celeiro e farta o gado. 
 

Maio 
 
Maio frio, junho quente, torna o lavrador valente. 
Água de maio boa para todo ano. 
Água de maio, pão para todo o ano. 
 

Junho  
 
Nevoeiro no São João estraga o vinho e não dá pão.  
Em junho foice em punho. 
Junho floreiro, paraíso verdadeiro. 
 



Julho 
 
O castanheiro quer em julho ferver e em agosto beber. 
Não há maior amigo do que julho com seu trigo. 
No dia de São Tiago, vai à vinha e prova o bago. 
 

Agosto 
 
Se não debulhas em agosto, terás sempre desgosto. 
Em agosto, toda a fruta tem seu gosto. 
Chuva de agosto apressa o mosto. 
 

Setembro 
 
Setembro molhado, figo estragado. 
Setembro cara de poucos amigos, cara de figos.   
Em setembro, ramo curto, vindima longa. 
 



Outubro 
 
Outubro chuvoso torna o lavrador virtuoso. 
Em outubro sê prudente: guarda pão, guarda semente. 
Com a vinha em outubro, come a cabra, engorda o boi e ganha a dona. 
 

Novembro 
 
Novembro à porta, geada na horta. 
Novembro põe tudo a secar, pode o Sol não tornar.  
Em novembro, prova o vinho e planta o cebolinho. 
 

Dezembro 
 
Mal vai Portugal se não há 3 cheias antes do natal. 
Caindo o Natal à segunda-feira, o lavrador tem de alargar a eira.  
Quem quer bom alhal tem de o semear pelo natal. 
 

 





Não percam o primeiro número da nova revista do nosso 
agrupamento: a revista do PNC: StoryBoard.!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estejam atentos às caixas de  
correio eletrónico! 



Divulgação 

Fast Heroes 



https://pt-pt.fastheroes.com/
https://pt-pt.fastheroes.com/


Visita inesperada no Bloco A! 



     A tecnologia moderna mudou as nossas vidas, para o bem e para o mal. Ninguém pode negar que simplifi-
cou o acesso a muitas fontes para todo tipo de informação, mas nem sempre é fácil identificar qual a que é 
verdadeira. 
     Também mudou os nossos relacionamentos, amizades, a comunicação entre as pessoas e nosso bem-estar 
geral.  Mas será que os nossos computadores portáteis, smartphones e videojogos são realmente um substi-
tuto adequado para família e amigos? Talvez seja hora de pensarmos sobre este assunto antes que seja tarde 
demais… ou será já tarde demais? 
     As imagens que se seguem, de artistas gráficos como Angel Boligán, Pawel Kuczynski, John Holcroft e San-
tiago Vecino, podem ser ponto de partida para um debate de ideias. 

Sinal dos tempos 
A tecnologia moderna mudou os nossos comportamentos e as nossas vidas para melhor? 

Cantinho da Ilustração 



https://www.instagram.com/angelboligan/












https://www.instagram.com/sanvecino/










Concurso Jovens Talentos  
O Concurso Jovens 
Talentos,  na área 
da Fotografia, Short 
Vídeo e Expressão 
Escrita, que a Casa 
dos Rapazes em 
parceria com A CIM 
Alto Minho se en-
contra a desenvol-
ver, no âmbito do 
projeto Cultura para 
Todos, é uma inicia-
tiva que desafia os 
jovens dos 10 con-
celhos do Alto Mi-
nho, com idades en-
tre os 14 e os 20 
anos, a inspirarem-
se em projetos de 
música tradicional 
da região e a apre-
sentarem obras ori-
ginais e inéditas, 
através da fotogra-
fia, de um short ví-
deo ou da expressão 
escrita. 
 
O regulamento pode 
ainda ser consulta-
do no site da Casa 
dos rapazes em:  

https://www.casarapazesviana.pt 

https://www.casarapazesviana.pt/





