


     Quase sem darmos conta, chega ao fim a primeira par-
te do ano letivo e, num piscar de olhos, vamos dizer 
adeus a 2022.  
     O mundo mudou outra vez: acabou uma pandemia e 
começou uma impensável guerra no velho território euro-
peu. Felizmente, também existem boas notícias. Por 
exemplo, pela primeira vez na história da humanidade, foi 
criada uma reação de fusão nuclear que produziu mais 

energia do que a que foi necessária para a iniciar. A descoberta foi mes-
mo qualificada como um dos feitos científicos mais impressionantes do 
século XXI e o mundo, como se sabe, necessita urgentemente de encon-
trar formas de energia alternativas. Também existem pequenas notícias 
de pessoas fantásticas, como a pequena Essie Collier, uma norte-
americana  que apesar dos seus 9 anos conseguiu salvar a vida de uma 
colega que se engasgou, durante o almoço, aplicando-lhe a famosa mano-
bra de Heimlich. Tudo porque tinha visto como se fazia num vídeo do You-
tube. Crianças como a Essie vão mudar o mundo um dia. 
     Como afirmou Heráclito de Éfeso, a única constante é a mudança, por 
isso nada nos devia surpreender. As pessoas mudam, o mundo muda e 
todo o universo está em constante transformação. Seja na vida pessoal, 
na escola, no trabalho e na sociedade que nos rodeia, temos que estar 
preparados para cenários diferentes ou imprevisíveis. 
     A escola não foge a esta regra fundamental, claro, e muda também. 
Procura, no entanto, manter alguns aspetos que deviam ser permanen-
tes, mesmo num mundo em constante metamorfose. Falamos de hábitos 
saudáveis, como a prática do desporto, ou do respeito pela diferença e 
pelos valores fundamentais dos Direitos Humanos. Vão encontrar estes 
temas devidamente representados nas páginas desta revista.  
     E é tudo por agora. Votos de um excelente Natal e que os tempos e as 
vontades em 2023 sejam reflexo do melhor que sabemos ser e fazer. 

 
 
 

                                                                                 



Sustainable  
 O Halloween é uma celebração enraizada na cultu-
ra anglo-americana, mas que conta com fãs um pouco por 
todo o mundo.  Na noite de 31 de outubro, crianças e jo-
vens fantasiam-se de bruxas, monstros, fantasmas, entre 
outras figuras assustadoras, e vão de porta em porta pa-
ra pedir guloseimas. “Trick or Treat” significa que uma 
“travessura” (“trick”) será inevitável se não houver a tão 
esperada doçura (“treat”).  

  Na nossa escola, esta data foi assinalada com a 
exposição de trabalhos alusivos à efeméride. Os professo-
res de Inglês desafiaram os alunos a reutilizar materiais 
de desperdício e, recorrendo à sua infindável criativida-
de, à preciosa ajuda dos docentes de Educação Visual e de 
Educação Tecnológica e ainda à boa vontade e apoio de 
muitos encarregados de educação, foram organizadas 
exposições na biblioteca da escola-sede e nos Centros 
Escolares de Barroselas e de Mujães, com muitas dezenas 
de trabalhos em exposição.  

 Parabéns a todos aqueles que contribuíram para 
este interessante e assustador evento que procurou pro-
mover o contacto com a cultura de outros povos, estimu-
lando atitudes de tolerância e de respeito intercultural, e 
sensibilizar para a proteção ambiental com trabalhos de 
deram nova vida a materiais cujo destino último seria o 
contentor do lixo. 

 

 

Carla Silva 

Coordenadora da Área Disciplinar de Inglês 

Halloween Exhibition 









No dia 9 de novembro, às 15H30, os alunos da escola sede aceitaram o convite da Sociedade Por-
tuguesa de Matemática e participaram nas XLI Olimpíadas.   

As Olimpíadas de Matemática visam essencialmente criar, incentivar e desenvolver o raciocínio 
Matemático, o treino na resolução de problemas e detetar vocações precoces nesta área do saber. 

 Distribuídos em 4 categorias, segundo o seu ano de escolaridade, 47 participantes demonstra-
ram todo o seu engenho e arte na resolução de problemas.  

Felicitações a todos quantos participaram! 

Olimpíadas de  

Matemática  



Dia Mundial do Animal 
No dia 4 de outubro celebramos o 
Dia Mundial do Animal na BE. Os 
alunos do 5º ano vieram visitar a 
“BEcharada” e brindaram-nos 
com magníficas dramatizações da 
fábula “A Lebre e a Tartaruga” de 
Esopo. No final, colocaram os seus 
conhecimentos à prova, partici-
pando entusiasticamente num 
“Plickers" 



Clube de Leitura na Escola 



Dia Internacional da BE 
     Leituras emparelhadas no Dia Internac-
ional das Bibliotecas Escolares - Ler para a 
Paz e Harmonia Globais 
     Os alunos do 11ºB, sob a orientação da 
professora Rosa Cruz, encontraram-se com 
as turmas do 5º ano, na biblioteca, para 
dinamizarem uma conversa a partir da lei-
tura de três álbuns*, abordando vidas acor-
rentadas pela guerra e o sonho comum de 
liberdade e paz. 
      
 

*Uma longa viagem de Daniel Chambers e Fed-
erico Delicado, história de Erika de Ruth Vander 
Zee e Roberto Innocenti e Sonho com asas de 
Teresa Marques e Fátima Afonso 



Comemoração  
Dia Mundial da Música  

Comemoração do Dia Mundial da Música na BE, no dia 3 
de outubro,  com uma exposição de instrumentos musi-
cais com material reciclado e de cartazes alusivos aos 
Instrumentos Tradicionais portugueses e no mundo. 



Semana do Desporto  
no Agrupamento de Escolas de Barroselas  

Integrada no programa “Viana do Castelo - Cidade Europeia do Desporto 2023”, a “Semana do Desporto” 
decorreu entre os dias 7 e 11 de novembro no Agrupamento de Escolas de Barroselas, com um conjunto de ativi-
dades planificadas e desenvolvidas pelos docentes de Educação Física. 

A semana iniciou com o “Dia do Fato de Treino” na escola sede, tendo toda a comunidade escolar sido con-
vidada a comparecer com equipamento desportivo para participar nas atividades. Durante o período da manhã 
realizou-se uma Mega Aula de Zumba com a Professora Rita e, durante o período da tarde, a palestra “À conversa 
com…” com a atleta Marta Paço, campeã mundial de Surf Adaptado, e seu treinador Tiago Prieto.  

Na terça-feira, no período da tarde, o Clube de Voleibol da Associação Desportiva de Barroselas dinamizou 
jogos de Voleibol Feminino e Masculino, promovendo esta modalidade na escola sede; a ADB dinamizou ainda no 
Centro Escolar de Barroselas várias atividades relacionadas com as modalidades de futebol e de voleibol, que as 
crianças e seus professores consideraram um ótimo dia de prática desportiva. Na quarta-feira o Clube de Remo 
Viana Remadores do Lima marcou a sua presença com uma demonstração de Remo Indoor. 

O Grupo Flash Li Dance marcou a sua presença nestas atividades na quinta-feira, com a apresentação de 
duas danças no período da manhã; no período da tarde, decorreu uma palestra com o ciclista internacional Rui 
Sousa, que dialogou com os alunos presentes sobre a sua carreira, tempo que sintetizou como “Reviver momen-
tos!”. 

A semana culminou com o Corta-Mato, no dia 11 de novembro, sexta-feira, com a presença da campeã euro-
peia e mundial Manuela Machado, no qual participaram alunos de todos os escalões, desde o primeiro ciclo ao 
ensino secundário. 

Ao longo da semana decorreram ainda diversos torneios interturmas das diferentes modalidades coletivas 
que são abordadas nas aulas de Educação Física, que incluíram também jogos entre Professores e Alunos.  

Tratou-se de uma festa desportiva com elevada adesão de toda a Comunidade Escolar, tendo sido vivencia-
das novas experiências, com a sensibilização para a importância de estilos de vida ativos e saudáveis. 
  



Corta-mato Manuela Machado 

Rui Sousa Palestra 

Palestra Marta Paço 







Dia Internacional dos  
Direitos Humanos  



      
      A fim de se comemorar o Dia Internacional dos Direitos Humanos, os professores do Departamento 
de Ciências Sociais e Humanas, juntamente com a Professora Bibliotecária, a Coordenadora da Estraté-
gia de Educação para a Cidadania na Escola e a Coordenadora do 1ºCiclo, delinearam algumas atividades 
para toda a comunidade escolar. 
      Todos os anos, a 10 de dezembro, o mundo celebra o Dia dos Direitos Humanos, o mesmo dia em que, 
em 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os 
alunos dos vários anos e ciclos/níveis de escolaridade trabalharam esta temática em várias disciplinas, 
com estratégias distintas e elaboraram trabalhos diversificados, que passaram por reflexões individu-
ais, posters relativos aos principais Defensores dos Direitos Humanos e pesquisas e apresentação da 
informação relativa à História da Declaração dos Direitos Humanos e aos Direitos das Crianças. Estes 
trabalhos estão expostos na Biblioteca Escolar, bem como, uma mostra de publicações referentes à te-
mática.  
     Destaque-se, também, a palestra alusiva à efeméride dinamizada pelo Sr. Padre Fábio Carvalho, que 
ocorreu no dia 7 de dezembro, e as palestras promovidas pelos Guardas da GNR Inclusão da Pessoa com 
Deficiência no Centro Escolar de Barroselas. 
     No espaço exterior do Bloco A encontra-se a instalação artística Sentir os Direitos Humanos idealiza-
da pelos alunos do Ensino Secundário. Foram, igualmente, elaborados dois painéis/murais As Nossas 
mãos pelos Direitos Humanos e Rostos pela Igualdade, que se encontram no Polivalente. Nas janelas do 
Bloco A estão colocados braços coloridos com o objetivo de lançar Um (a)braço pelos Direitos Humanos. 
     Houve, ainda, leitura de poemas e missivas realizada pelos alunos do Ensino Secundário e do 8ºano 
aos alunos do Segundo Ciclo. 
Durante estes dias e até 31 de janeiro de 2023, está a decorrer A Maratona de Cartas 2022, uma vez que 
o Agrupamento se associou à Amnistia Internacional para o maior evento de ativismo desta organiza-
ção. Esta iniciativa está a ser amplamente divulgada na comunidade, de modo que o maior número de 
pessoas participe e assine as petições.  
     No dia 9 de dezembro, no intervalo da manhã, na Escola-sede, decorreu um momento simbólico, jun-
tando todos os alunos, docentes e pessoal não docente, de mãos dadas, para a realização de 1 minuto de 
silêncio. 













Dia Internacional das Pessoas com Deficiência 

O Dia Internacional da Pessoa com Defici-

ência  (3 de dezembro) é uma data comemo-

rativa internacional promovida pe-

las 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 

benefícios trazidos pela integração destas pessoas em cada aspeto da vida polí-

tica, social, económica e cultural e pugnar para que se crie um mundo mais in-

clusivo e equitativo para as pessoas com deficiência, seja ela física ou mental.  

O nosso agrupamento associou-se também à comemoração desta data fa-

zendo uma sensibilização para estas questões, nas diversas turmas, e distribu-

indo, a toda a comunidade escolar, um marcador de livro alusivo ao dia, elabora-

do por alunos do Agrupamento com a colaboração da Professora Natália Leites e 

projetando um pequeno filme, no polivalente e na sala dos professores da esco-

la sede, que apresentava algumas personalidades famosas que têm alguma limi-

tação, incapacidade ou deficiência. Nas escolas do 1.º Ciclo e nos Jardins de In-

fância do agrupamento foi também exibido, nas diversas turmas, uma curta-

metragem de animação, de 2019, da Produtora Pixar, “Float”, relacionado tam-

bém com esta temática.  

 

Grupo Disciplinar 910 (Educação Especial) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/ONU
https://pt.wikipedia.org/wiki/Defici%C3%AAncia


filme sobre per-

Dia Internacional das Pessoas com Deficiência 



filme sobre personalidades famosas:  

curta-metragem “Float 

Dia Internacional das Pessoas com Deficiência 

https://aebarroselas-my.sharepoint.com/personal/p88_aebarroselas_edu_pt/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fp88%5Faebarroselas%5Fedu%5Fpt%2FDocuments%2FDocuments%2FBarroselas%2F2022%5F2023%2FDIPCD%2FDIPCD%5FMPEG4%2Emp4&ga=1
https://aebarroselas-my.sharepoint.com/personal/p88_aebarroselas_edu_pt/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fp88%5Faebarroselas%5Fedu%5Fpt%2FDocuments%2FDocuments%2FBarroselas%2F2022%5F2023%2FDIPCD%2FFloat%5FPixar%5F2019%2Ewmv&ga=1


     Mais uma vez, o nosso agrupamento associou-se àquele que é, provavelmente, o maior momen-
to de ativismo do mundo: a Maratona de Cartas.  
     Todos nós somos desafiados a agirmos em defesa de quem se encontra em risco por se mani-
festar contra a violação dos direitos humanos. Este ano, a Aleksandra Skochilenko (Rússia; presa 
por se opor à invasão russa da Ucrânia), a Chow Hang-tung (Hong Kong; presa por usar as redes 
sociais para pedir que se acendessem velas em memória das vítimas do massacre de Tiananmen, 
em 1989), a Dorgelesse Nguessan (Camarões; 5 anos de prisão por participar na sua primeira ma-
nifestação), o Luis Manuel Alcántara (Cuba; artista preso por defender a liberdade de expressão) e 
o Nasser Zefzafi (Marrocos; 20 anos de prisão por defender mudanças no seu país) foram os casos 
escolhidos para serem ajudados.  
     Nos anos anteriores, a voz de quem assinou as petições e escreveu cartas chegou aos gover-
nantes dos países visados e ajudou a libertar pessoas presas injustamente, a redefinir leis injus-
tas e a responsabilizar os poderosos. Este ano, vamos continuar a agir. Até 31 de janeiro de 2023, 
a Amnistia Internacional pretende recolher o maior número de assinaturas em defesa destas cinco 
pessoas.  
     Podemos contar com a vossa ajuda? Basta o simples gesto de assinar a petição em: 
 
https://www.amnistia.pt/maratona/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juntos, vamos continuar a mudar o mundo! 
 
 
 

Professora Isabel Sá 
Coordenadora da Estratégia de Educação para a Cidadania 

 no Agrupamento de Escolas de Barroselas 
 

Maratona de Cartas 2022 

https://www.amnistia.pt/maratona/
https://www.amnistia.pt/maratona/
https://www.amnistia.pt/maratona/


https://www.amnistia.pt/maratona/


No entardecer da terra, 
O sopro do longo outono 
Amareleceu o chão. 
Um vago vento erra, 
Como um sonho mau num sono, 
Na lívida solidão. 

Soergue as folhas, e pousa 
As folhas volve e revolve 
Esvai-se ainda outra vez. 
Mas a folha não repousa 
E o vento lívido volve 
E expira na lividez. 

Eu já não sou quem era; 
O que eu sonhei, morri-o; 
E mesmo o que hoje sou 
Amanhã direi: quem dera 
Volver a sê-lo! mais frio. 
O vento vago voltou. 

Fernando Pessoa 



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 



O desejos dos pais dos nossos alunos do 7ºC 

para 2023 





O ensaio… 

Um Cântico de Natal  

Magnífica atuação dos nossos alunos, no último dia de aulas, encantando o público que aplaudiu e acompanhou 
entusiasmado. 



Os nossos professores cantam e encantam! 

 
 
 
 
A performance 

O ensaio… 

Embora talvez seja melhor não concorrerem, para já, ao The Voice, os 
docentes da nossa escola decidiram dar um ar da sua graça, revelar os 
dotes artísticos e cantar uma magnífica versão do clássico “A Todos Um 
Bom Natal” no último dia de aulas. 



O ensaio… 



O ensaio… 





PROF. INTERNET  
Dicas e Sugestões Variadas do Mundo Online 

     O teu papel de parede (wallpaper) do computador ou do telemóvel é sempre o mesmo? 
Se a resposta é sim só posso dizer uma coisa: que seca! Bem, o prof. Internet vai dar-te 
uma pequena ajuda com as sugestões que se seguem. Existem diversos sites que tem co-
mo único objetivo fornecer magníficos wallpapers, cobrindo todo o tipo de gostos, das 
paisagens naturais às figuras dos jogos, das imagens simples às abstratas. É apenas o 
sentido estético de quem escolhe que decide qual descarregar e utilizar nos seus equi-
pamentos. Pesquisa nos sites a seguir indicados e dá vida nova ao fundo dos teus 
écrans!  

https://www.teahub.io/
https://www.teahub.io/
https://www.zedge.net/wallpapers
https://wallpapercave.com/
https://wallpapercave.com/
https://www.zedge.net/wallpapers


    Em vez de estar a tua fotografia nos perfis dos sites que frequentas na internet que tal criares o 
teu próprio avatar? Como sabes, o avatar é um personagem que nos representa. Neste site podes 
gerar o teu! 

PROF. INTERNET  

Se queres saber mais sobre a origem da palavra “avatar”, visita este site que explica tudo! 

https://peeps.ui8.net/
https://peeps.ui8.net/
https://ensina.rtp.pt/artigo/avatar/
https://ensina.rtp.pt/artigo/avatar/
https://ensina.rtp.pt/artigo/avatar/


     O artista britânico Rogan Brown, agora radicado na França, inspira-se na natureza e é conhecido por 
passar inúmeras horas a cortar, minuciosamente, à mão, minúsculas esculturas de papel inspiradas em 
bactérias, vírus, corais e outras estruturas naturais. “De bactérias a árvores, galáxias espirais e partí-
culas subatómicas. Constantemente navego por imagens da natureza em toda a sua infinidade de com-
plexidade, sempre procurando correlações e padrões que depois uso no meu próprio trabalho.” Os re-
sultados são esculturas delicadas e surrealistas feitas de camada sobre camada de papel cortado à mão 
ou a laser.  

Esculturas de papel  












