


O amor andou no ar em Barroselas 

  A 14 de fevereiro celebra-se o Dia de São Valentim, cuja história remon-
ta ao século III, quando o general e imperador romano Marco Aurélio Cláudio, 
com o objetivo de formar um poderoso exército, proibiu o casamento dos seus 
soldados receando que os laços e preocupações familiares os tornassem mais 
fracos no campo de batalha. São Valentim terá sido um sacerdote que, contrari-
ando as ordem do imperador, celebrou diversos casamentos em segredo, aca-
bando por ser condenado à morte. 

Na nossa escola, a celebração do dia de São Valentim inspirou-se numa 
tradição minhota bem conhecida de todos nós – os belíssimos Lenços dos Namo-
rados, que remontam ao século XVII. Bordados em panos de linho ou de algodão 
com cores garridas, motivos florais, corações, pássaros e outros símbolos de 
amor, nestes lenços as jovens de meios rurais, com pouca instrução, declaravam 
os seus sentimentos com versos bordados numa caligrafia desenhada e onde 
não faltavam os erros ortográficos. Se correspondidas, o lenço era usado em 
público pelo seu amado. 

O Departamento de Línguas convidou todos os alunos da escola sede a 
celebrar o amor e a amizade escrevendo mensagens em português, inglês e 
francês e registando-as em suportes de papel decorados com os motivos carac-
terísticos dos Lenços dos Namorados. Os docentes de Educação Visual e de Edu-
cação Tecnológica prestaram um precioso apoio aos alunos do 2.º ciclo, cons-
truindo e decorando a preceito origamis em forma de coração. Foi com surpresa 
que recebemos, ainda, duas participações muito especiais - as alunas Íris Rego, 
do 8.ºC, e Mónica Silva, do 9.ºB, fizeram questão de colaborar com os seus pró-
prios lenços bordados à mão.  

Fica o agradecimento a todos os alunos, do 5.º ao 12.º anos, que contri-
buíram para uma colorida exposição que invadiu todo o Bloco A, culminando no 
espaço da Biblioteca Escolar, e que celebrou o amor, a amizade e o património.  

  
Carla Silva 
(Coordenadora do Departamento Curricular de Línguas  





















ALUNOS DO SECUNDÁRIO  
REVISTAM CAMILO NA INTIMIDADE  

Sexta-feira, 13, dia aziago para 
os Românticos do séc. XIX. Não 
obstante, esta, de janeiro de 
2023, representou ser dia de boa 
estreia para o desafio colocado 
aos alunos dos 11º e 12º anos, a 
propósito de Camilo Castelo 
Branco – vida e obra. Equipados 
de muita curiosidade e de uma 
edição personalizada do romance 
mais famoso do Romantismo 
português, «Amor de Perdição», 
da chancela da Editora Opera 
Omnia – que preparou todo o ro-
teiro –, os alunos começaram por 
ser encaminhados para o ponto 
de partida desta visita concebida 
“como um lego”.  



Parte 1: Na Biblioteca da Es-
cola, foi proporcionado aos 
alunos um périplo virtual pe-
los “saltos e sobressaltos” 
da vida pessoal, familiar e 
literária do autor, com exi-
bição de imagens e excertos 
textuais em suporte digital. 
Nesta fase, algumas curio-
sidades foram, propositada-
mente, deixadas “no ar”, a 
fim de serem retomadas “in 
loco”, nos próximos destinos: 
primeiro, o Porto e, mais 
tarde, S. Miguel de Seide 
(V.N. Famalicão).  



Parte 2: No Centro Português de Foto-
grafia, antiga Cadeia da Relação do Porto, 
os alunos conheceram, presencialmente, 
os espaços relacionados com o período 
mais marcante da turbulenta vida do céle-
bre romancista: as antigas enxovias, os 
espaços coletivos e a saleta das mulheres 
daquela antiga penitenciária, a Sala S. Jo-
ão, a cela particular de Camilo. Simultane-
amente, puderam desfrutar do manancial 
museológico ligado à arte fotográfica que 
o edifício conserva.  
Fora do edifício, uma das pegadas in-
deléveis da importância desta personali-
dade literária oitocentista: a estátua 
«Amor de Perdição», que simboliza a 
paixão entre Camilo Castelo Branco e todas 
as mulheres da sua vida e da sua obra. Em 
especial o amor a Ana Plácido. Foi esta a 
paixão que levou o casal, sob acusação de 
adultério, a ser enviado para a Cadeia da 
Relação.   
  









Parte 3: S. Miguel de Seide, 
onde Camilo viveu 26 anos e 
alguns meses, até à sua morte 
em 1890. Segundo o próprio, 
terão sido “os piores” anos, 
mas, segundo nos apercebe-
mos, também os mais produ-
tivos. Aqui, o grupo pôde 
“vasculhar” a intimidade do 
autor sob vários prismas, 
contando com o “vivíssimo 
rasgo” de dois competentíssi-
mos guias de visita, que pu-
seram os visitantes, a espa-
ços, boquiabertos com a fa-
miliaridade e a profundidade 
dos seus testemunhos e 
chamadas de atenção para 
objetos de relevo dando visi-
bilidade real às relações 
privadas e sociais de Camilo 
(e Ana Plácido), incluindo cer-
tas peculiaridades de hábitos, 
nomeadamente ao nível da 
douta truculência linguística, 
ou astuta prolixidade, que 
sempre caracterizou o estilo 
camiliano. A história desta 
casa-museu conserva os 
“ingredientes” que Camilo 
mais apreciava na construção 
das suas novelas romanescas: 
amor, drama, tragédia. A vida 
do escritor foi uma autêntica 
novela romanesca.   
Foi uma experiência de génio!  
Verdadeiramente per-
suadidos, os professores e 
alunos participantes agrade-
cem muito penhoradamente à 
Editora Opera Ominia e ao 
diretor da Casa-Museu/
Centro de Estudos Camilianos 
a excelência desta experiência 
pedagógica.  
  











https://aebarroselas-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/revista_aebarroselas_edu_pt/EW_LHcqb2ddFpByjyLTxm-IBoUgA1Q7SizcwhSBgghQ57Q?e=iKtyUD


     Os símbolos Oficiais da Jornada Mundial da Juventude, a Cruz peregrina e o Ícone de Nos-
sa Senhora Salus Populi Romani, foram acolhidos com grande alegria e entusiasmo no dia 
26 de janeiro pela comunidade educativa da Escola Sede do AEB. 
     Todos os alunos fizeram uma paragem nas atividades letivas para acolherem os Símbolos 
com tapetes floridos e com o Hino da JMJ Lisboa 2023 que os professores de Educação Musi-
cal e de Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC) ajudaram a preparar. O professor Vítor 
Marinho e a assistente operacional, Ilda Peixoto, deram o seu testemunho como peregrinos 
aquando da sua participação nas Jornadas Mundiais da Juventude em Roma. A Presidente da 
Associação de Estudantes, Letícia Oliveira, aluna finalista de EMRC, explicou que a Cruz dos 
jovens, com 3,80 metros, entrou na Escola carregada simbolicamente por dois representan-
tes dos Professores, um representante da Associação de Pais, um representante dos Assis-
tentes Técnicos e outro dos       Assistentes Operacionais, assim como pelos alunos finalis-
tas de EMRC, uma vez que estes são transmissores dos valores universais que os Símbolos 
representam, tendo, agora, os jovens a missão de levar esses valores para fora da Escola e 
serem construtores de um mundo mais justo, mais solidário e pacífico. 
      Foi uma honra para o Agrupamento de Escolas de Barroselas ter recebido os Símbolos 
que já percorreram os cinco continentes e quase 90 países e que se têm afirmado como um 
sinal de esperança. 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BARROSELAS ACOLHE SÍMBOLOS OFICIAIS 

 DAS JORNADAS MUNDIAIS DA JUVENTUDE LISBOA 2023 











Tributo aos professores:  
Guardiões Da Chama 

     Este pequeno filme de animação, que apresenta os professores como os Guardiões da Chama, 
uma chama que pode fazer com que todos brilhem, parte do poema “Keepers of the Flame”,  escrito 
por Paul Reynolds, e é um tributo aos professores e ao seu papel de alimentarem e protegerem o 
espírito da aprendizagem de todas as crianças. O filme-poema termina com uma citação do grande 
poeta inglês, William Butler Yeats: “Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fi-
re.” (A educação não é encher um balde, mas sim acender uma chama). O filme, que utiliza as ilus-
trações do próprio Peter Reynolds, é narrado, na sua versão original, por Chester Gregory, e foi 
produzido pelos “FableVision Studios”. 

https://www.youtube.com/embed/6pLwoUTsj8A?t=20s
https://www.youtube.com/embed/6pLwoUTsj8A?t=20s
https://www.youtube.com/embed/3YTvMYJJ_0w


Resultados 1º Período #Bora Ler+ 



PROF. INTERNET  
BREVE INTRODUÇÃO À IA  
A inteligência artificial (IA) está já presente na vida quotidiana, incluindo na educação 

O que é a IA? 
   Não há consenso sobre a definição de IA (inteligência artificial) entre os investigadores. A IA pode 
ser definida como um sistema informático capaz de realizar tarefas inteligentes que geralmente 
estão associadas à mente humana, como interpretar e processar informações, aprender, racioci-
nar, solucionar problemas, prever, tomar decisões e, por vezes, também criar. No entanto, como a 
inteligência (tanto nas máquinas como nos seres humanos) é um conceito vago, os investigadores 
de IA utilizam principalmente a noção de racionalidade.  

Então, afinal, a IA é ou não inteligente? 
     Bem, ela ainda não realiza todas as tarefas humanas referidas antes por isso a resposta terá 
que ser: ainda não,  mas demonstra potencial tendo em conta que a aposta em AI vai ser forte por 
parte das grandes companhias como a Microsoft, que vai incorporar  no seu motor de pesquisa, o 
Bing, a tecnologia do Chat GPT, e a Alphabet, a dona do Google, que tem já a sua versão de AI, de-
signada de BARD, recentemente tornada pública. 

https://blog.google/technology/ai/bard-google-ai-search-updates/


PROF. INTERNET  
Quem tem medo da inteligência artificial? 

     No cinema, os computadores que se tornaram inteligentes quase eli-
minaram a espécie humana. Afinal, o que é o exterminador implacável 
dos filmes do Arnold Schwarzenegger senão uma variante assustadora-
mente evoluída de inteligência artificial (IA)?  

     Na ficção especulativa, o fenómeno tem sido explorado há bastantes 
décadas: em 1872 , Samuel Butler,  na sua novela “Erewhon”, inspirado 
pelas teorias de Darwin, aplica as mesmas leis à evolução das máquinas, 
e surge o primeiro esboço ficcionado do que seria a inteligência artifici-
al. Mais tarde, em 1921, Karel Čapek, introduz pela primeira vez a palavra 
“ROBOT” numa peça de teatro intitulada “R.U.R.: Rossumovi Univerzální 
Roboti ”, onde um cientista cria máquinas parecidas com seres humanos 
( os robots, claro) que, mais tarde, se revoltam contra os seus criadores. 

Cenas da peça Rossumovi Univerzální Roboti , onde a palavra Robot é utilizada pela 1ª vez 



Em 1950, Asimov com o seu livro “Eu, Robot” apresenta os robots mais sofisticados da ficção espe-
culativa e cria mesmo três leis universais que ainda são citadas em robótica:  

 
• Primeira Lei – “um Robot não pode ferir um ser 
humano ou, por omissão, permitir que um huma-
no seja ferido”. 
• Segunda Lei – “um Robot deve obedecer às or-
dens dadas a ele por seres humanos, exceto 
quando tais ordens entram em conflito com a 
Primeira Lei”. 
• Terceira Lei – “um Robot deve proteger a sua 
própria existência, contanto que tal proteção 
não entre em conflito com a Primeira ou a Se-
gunda Lei”. 

     Vale recordar que mais tarde Asimov acrescentou a “Lei Zero”, mais importante que todas as ou-
tras: “um Robot não pode causar mal à humanidade ou, por omissão, permitir que a humanidade so-
fra algum mal.” 

     No cinema, o filme 2001 A 
Space Odyssey, apresentava o 
computador Hal 9000, uma for-
ma de inteligência artificial 
avançada, capaz de controlar 
todos os aspetos complexos de 
uma viagem espacial, de preser-
var as vidas dos seres humanos 
a bordo, que acaba por se revol-
tar contra os seus criadores por 
não ser capaz de gerir algo tão 
tipicamente humano como são a 
ambiguidade e a contradição. 



     Em 1982, com o filme Blade 
Runner era introduzido um 
novo tipo de inteligência artifi-
cial, com cópias quase perfei-
tas de seres humanos e com 
capacidades iguais ou, em al-
guns casos, bastante superio-
res aos seus criadores. 

     Mas será que a IA no mundo real é real-
mente assustadora como os livros e os filmes 
descrevem? Devemos ter medo das mudanças 
que vai trazer? Claro que não! E o que por aí 
vem é verdadeiramente fascinante. 
2023, e eis que aquilo que era ficção se co-
meça a banalizar na vida real. Em boa verda-
de, a IA já faz parte das nossas vidas há mui-
to tempo, embora ainda não se tenha revela-
do o suficientemente espantosa para nos 
chamar a atenção. Isto vai mudar e 2023 
poderá ser o grande ano da revelação da IA, 
particularmente nas suas variantes associa-
das às nossas interações online.  

     Nas últimas semanas, o Chat GPT, que já 
anda por aí livremente desde novembro, con-
seguiu finalmente despertar a curiosidade e 
já surge, timidamente, questão: e agora, isto 
vais ser útil na escola ou vai ser um proble-
ma? 



Como pode a IA ser integrada na educação? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Esta pergunta é complexa, claro, mas a Plataforma digital europeia para a educação escolar já apon-
ta algumas pistas: 
      “Existem muitas aplicações promissoras da IA que prenunciam o modo como ela pode transformar a 
educação nas próximas décadas. A IA pode acelerar a aprendizagem personalizada, proporcionar aos 
alunos avaliação e feedback contínuos e aplicar análises de aprendizagem para diferenciar o processo 
de aprendizagem, de forma a adaptá-lo às necessidades individuais dos alunos em tempo real (UNESCO, 
2020). A IA já revelou um potencial enorme para apoiar os alunos com necessidades especiais ao ser 
sensível às suas competências. Outras aplicações promissoras da IA incluem a avaliação de novos con-
juntos de competências e análises preditivas para reduzir o abandono escolar (OECD), bem como uma 
metacognição melhorada e a aprendizagem colaborativa eficaz. O apoio da IA à aprendizagem colabora-
tiva inclui a formação de grupos adaptáveis, a facilitação de especialistas, agentes virtuais e moderação 
inteligente para formar um grupo mais adequado para uma tarefa colaborativa específica.”  

https://iite.unesco.org/wp-content/uploads/2020/11/Steven_Duggan_AI-in-Education_2020.pdf
https://iite.unesco.org/wp-content/uploads/2020/11/Steven_Duggan_AI-in-Education_2020.pdf
https://www.technologyreview.com/2017/03/23/68727/machine-learning-opens-up-new-ways-to-help-disabled-people/
http://www.oecd.org/education/trustworthy-artificial-intelligence-ai-in-education-a6c90fa9-en.htm




ONDE POSSO ENCONTRAR AS FERRAMENTAS  
DE IA QUE JÁ EXISTEM? 

     Boa pergunta! A resposta é simples: vão até ao site a seguir indicado e 
escolham. Há de tudo: ferramentas para gerar imagens a partir de descri-
ções de texto, ferramentas para fazer música ou para gerar textos de toda 
a espécie…enfim, um mundo por explorar. No momento em que o redator 
estagiário da nossa revista escrevia este artigo, estavam indicadas 685 
ferramentas de inteligência artificial! Se existissem dúvidas que 2023 vai 
ser o ano da IA, o  elevado número em oferta só o parece confirmar. 

https://www.futuretools.io/
https://www.futuretools.io/
https://www.futuretools.io/


Dicas para pais  
A Educação e o Insucesso Escolar 
  
O homem não é a soma do que tem, mas a totalidade do que ainda não tem, do que poderia ter. 
Jean-Paul Sartre 
  
A vida atual exige-nos um grande esforço de atualização de conhecimentos. 
Múltiplas são as ocasiões para a formação de profissionais, mas o tempo escasseia para refletir sobre 
um papel infinitamente mais complexo por parte dos pais: o de criar as condições para ajudar uma 
criança a crescer confiante, estável, capaz de ser feliz. 
A vivência de relações que confiram um sentimento de segurança ajuda a criança e, mais tarde, o 
adolescente a manifestar comportamentos sociais mais positivos. Percebe-se, assim, como é essenci-
al refletir sobre as atitudes pedagógicas que enformam os gestos de todos os dias. 
  
Autoritarismo 
As crianças e os jovens necessitam que o educador atue com autoridade. 
Esta é, aliás, uma condição fundamental para que o processo de crescimento decorra com sucesso. É 
importante, porém, não esquecer que um comportamento exageradamente inflexível se pode trans-
formar em autoritarismo. Uma atitude prepotente, repressiva, provoca um maior distanciamento afe-
tivo em relação à criança, deixando-a desconfiada e insegura. Em muitos destes casos, os pais recor-
rem com frequência à ameaça, podendo mesmo provocar no educando desobediência e revolta. 
  
Permissivismo 
No extremo oposto ao comportamento anterior está o permissivismo, atitude não menos prejudicial à 
educação do que a anterior. Sem a interiorização da necessidade de respeitar determinadas regras, 
na ausência de um ambiente estruturado ao seu redor, a criança poderá desenvolver comportamen-
tos violentos e gerar diversos problemas na escola. 
  
Inconsistência 
Os filhos tendem a imitar o exemplo do educador. Se a incoerência marcar a relação, a criança vai 
sentir-se naturalmente confusa, estando mais sujeita ao aparecimento de atitudes de indisciplina e 
de desinteresse escolar. 
  
 



Assertividade 
Caracteriza o educador que respeita e é respeitado, que dá liberdade de ação à criança, mas que lhe 
exige responsabilidade, que castiga com adequação quando é necessário, mas não se vinga. 
  
Auto-conceito e auto-estima 
O modo como o indivíduo se vê a si próprio (auto-conceito), e o modo como se avalia a si mesmo 
(auto-estima) têm uma enorme influência no desenvolvimento pessoal e no rendimento escolar. Na 
verdade, se a criança tiver uma má imagem de si própria, baixa as expectativas e a confiança que 
deposita em si, podendo sofrer de ansiedade e insatisfação. 
  
Algumas das atitudes a seguir apresentadas permitem incentivar o seu filho a reforçar a auto-
estima e a ser mais feliz: 
• ajude-o a transformar os pensamentos negativos em afirmações positivas, através de um diálogo 
interno. Eu sou capaz. Eu acredito nas minhas capacidades; 
• mantenha o sorriso e o olhar; 
• escute-o atentamente; 
• elogie-o com sinceridade; 
• use construtivamente o humor. 
  
José Matias Alves 
Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica Portuguesa 
Professor Associado 
Membro Integrado do Centro de Investigação para o Desenvolvimento Humano (CEDH) 
Consultor externo do Agrupamento de Escolas de Barroselas 



PROF. INTERNET  
Dicas e Sugestões Variadas do Mundo Online 
Experimenta já os teus dotes de compositor clássico e lidera o teu próprio coro. Só tens 
que subir o volume do computador e clicar em cada um destes cantores, arrastando-os 
para cima ou para baixo conforme desejes notas mais graves ou agudas na tua maravi-
lhosa composição musical. Diversão garantida! 

https://artsandculture.google.com/experiment/blob-opera/AAHWrq360NcGbw?cp=e30.&fbclid=IwAR2v8w5L8EHaFbG5o6xVVEqlyP8MI-tNzHhEcGVsMHZOJ2DolIKZ71QJT34


     A Fundação Soares do Santos, na sua Iniciativa Educação, criou um projeto interessante 
com um conjunto de histórias em vídeo, onde o texto é sublinhado à medida que é lido, para 
que as crianças possam acompanhar a audição dos mesmos com a sua própria leitura. Hoje, 
sugerimos duas dessas histórias. 

DE MARIA ISABEL MENDONÇA SOARES  
FIOS BRILHANTES  

de António Torrado  
TAXI 

https://www.youtube.com/watch?v=0_s3W9RwgnA&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=RIUAE_IM7Es




Parece, mas não é!  






