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Editorial
Bô!

Eis-nos chegados a mais uma edição do nosso jornal, 
através do qual fomos noticiando diversas atividades, muito 
além das ditas letivas, que os nossos alunos desenvolvem. 

Programadas numa perspectiva de enriquecimento 
curricular, através delas, os alunos adquirem competências aos 
mais diversos níveis, ficando capacitados para o que o futuro lhes 
reserva e abertos a novos horizontes. Só assim, poderão estar à 
altura de enfrentarem, com êxito, os desafios que o mundo lhes 
apresenta, com as suas contínuas transformações, sobretudo 
tecnológicas, e onde a realidade acontece cada vez mais veloz e 
incerta, com as profissões hoje existentes a poderem não ser as 
da sua vida ativa.

Quantos mais conhecimentos e experiências de vida 
tiverem, mais facilmente poderão adaptar-se a situações novas. 
Deve, por isso, a educação ser tida como o mais importante 
no desenvolvimento das sociedades. O desenvolvimento do 
país está dependente da qualidade da sua educação. Segundo 
Severino (2000), “a educação é entendida como mediação 
básica na vida social de todas as comunidades humanas”.

Estou convicta de que, todos juntos, conseguiremos dar 
seguimento à História e continuaremos a contribuir com valor 
humano para grandes feitos não só para o país como ainda para 
o mundo.

O processo de aproximação entre as diversas 
sociedades e nações, seja no âmbito económico, social, 
cultural ou até político, é uma realidade em efectivação, que 
não podemos evitar. A aldeia global veio quebrar ou diluir 
barreiras. Naturalmente, a globalização tem vindo a obrigar a 
ajustamentos estruturais à medida que as economias se ajustam 
a novas realidades. Embora pareça, não estamos perante algo 
inédito: no presente ano, comemoram-se 500 anos da partida 
da armada que viria a dar a primeira volta ao mundo, a célebre 
viagem de circum-navegação, que muitos consideram ter sido 
“um dos maiores feitos da chamada primeira globalização”. 
Apraz-me aqui referir, salvaguardando qualquer problemática 
à volta da referida viagem e nacionalismos primários, que o 
principal mentor da mesma era português, formado em Portugal. 
Melhor exemplo não poderíamos apresentar de alguém que, 
aliando a formação à determinação (diria mesmo teimosia), fez 
das fraquezas forças para levar a cabo a viagem inaugural de 
contorno à esfera terrestre. Ninguém duvida já que o sucesso 
dá muito trabalho, mas é pelo esforço que se alcança a glória.

Do mesmo modo ninguém duvidará que são sucessos 
que pretendemos para os nossos alunos.

Isabel Videira 

Dia do Diploma e Quadro de Mérito
Decorreu no passado dia 7 de setembro de 2018, pelas 15:00 

horas, a cerimónia de entrega dos diplomas aos alunos que 
concluíram, no ano letivo anterior, o ensino secundário, na 
Escola Básica e Secundária.

 No âmbito do Quadro de Mérito, foram ainda entregues 
os certificados de mérito aos alunos que se destacaram pelos 
excelentes resultados escolares e aos que se distinguiram em 
atividades desportivas e atitudes de solidariedade e altruísmo 
em representação do Agrupamento de Escolas. A entrega foi 
efetuada pelo Diretor do Agrupamento de Escolas, Diretor de 
Turma, Presidente do Conselho Geral, Presidente da Associa-
ção de Pais e Encarregados de Educação, Presidente do Muni-
cípio e pelo Vereador da Educação.

O diploma de mérito de melhor aluno do Curso Científico-Hu-
manístico pertence à aluna Mariana Isabel Sanches Felizardo. 

Para além dos pais e encarregados de educação dos alunos, 
estiveram presentes os representantes das instituições locais. 
A adesão por parte de toda a comunidade educativa foi muito 
positiva, facto que a todos encheu de orgulho.
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Realizou-se no dia 9 de novembro 
de 2018 o já habitual e tradicional 
“Magusto Escolar”. Envolveu toda a 
comunidade educativa e contou com 

a presença dos repre-
sentantes das várias 
instituições locais.

Acompanhando a 
boa disposição, não 
faltaram as castanhas 
assadas, as fêveras no 
pão e suminho para 
todos os participantes.

Foi sem dúvida um 
momento de muita 
animação à volta da 
fogueira, e claro está, 
não puderam faltar as 
caras enfarruscadas!

Terminou o dia ve-
rificando-se que tudo 
decorreu como estava 

previsto, tendo-se vivido um dia diferente, conviveu-se de 
forma saudável e divertida.

Magusto Escolar

Parlamento dos Jovens

No dia 18 de janeiro os Jardins de Infância de Benlhevai 
e Santa Comba da Vilariça, no âmbito do projeto curricu-
lar “As cores e a vida”, festejaram o Dia  Internacional do 
Riso.  Foi uma atividade plena de boa disposição, bem-
-estar e de interação entre todos.  É importante a tomada de 
consciência das emoções e a necessidadede de as reconhe-
cer e de proporcionar ferramentas para lidar com impulsos, 
adequando emoções e manifestações, sejam elas positivas 
e ou negativas. 

No dia dezoito de março de 2019 decorreu em Bragança a ses-
são distrital do Parlamento dos Jovens do ensino secundário cujo 
tema foi “Reverter o Aquecimento Global”. Os alunos envolvidos 
nesta iniciativa foram: Alice Magueta, David Crisante, Fábio Pena-
fria, Francisco Salgueiro e Telma Tomaz, fazendo-se acompanhar 
pelo professor Cândido Reis. As medidas propostas por estes alunos 
consistiam na implementação de painéis solares em edifícios públi-
cos e financiamento dos mesmos em edifícios privados; conversão 
dos terrenos baldios, abandonados e/ou sem aptidão agrícola, em 
áreas florestais, através do fornecimento de árvores por parte do Es-
tado, e a criação de uma rede integrada de postos de carregamento 
de carros elétricos em todos os municípios. As propostas da nos-

sa Escola foram integradas 
naquelas que o Distrito de 
Bragança apresentou na ses-
são Nacional do Parlamento 
dos Jovens que se realizou 
na Assembleia da República.

 Andreia Andrade,11.º A

 Dia do riso
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3 de dezembro 2018

Dia Internacional da Pessoa 
com Deficiência

Educação Especial

O Grupo 910 (Educação Especial) promoveu na semana de 
3 a 7 de dezembro algumas atividades junto da comunidade 
escolar, tendo como objetivo assinalar o Dia Internacional da 
Pessoa com Deficiência. Esta data, reconhecida pela ONU, 
comemora-se internacionalmente no dia 3 de dezembro.

Em 2018 o tema adotado pela ONU foi "Emponderan-
do pessoas com deficiência e garantindo inclusão e igual-
dade", que chama atenção para os 30 objetivos de desen-
volvimento sustentável da ONU a serem alcançados em 
2030 e como estes objetivos podem criar um mundo mais 
inclusivo e equitativo para as pessoas com deficiência.

Ao longo da semana na Escola Básica e Secundária foi or-
ganizada uma pequena exposição de trabalhos alusivos à data, 
os quais foram elaborados pelos alunos das várias turmas do 
2º ciclo, bem como pelos alunos do centro de apoio à apren-
dizagem. Também em algumas escolas do pré-escolar e do 1º 

ciclo, foram 
c o l o c a d o s 
cartazes e de-
senvolvidas 
várias atividades. Na Biblioteca Escolar foi projetado um vídeo 
alusivo à data como forma de sensibilizar a comunidade escolar.

Os professores de Educação Especial que prestam apoio 
ao centro de apoio à aprendizagem, em colaboração com a 
professora Cláudia Crisóstomo do grupo de Educação Física, 
organizaram no polivalente da escola uma mostra de diferen-
tes atividades, nomeadamente com demonstrações de Boccia 
e de Goalball e ainda um circuito com obstáculos para ex-
perienciar a deslocação de invisuais. Os muitos alunos que 
aderiram puderam experienciar, assim, estas atividades dife-
rentes num espírito de “Escola Inclusiva/Escola para Todos”.

Grupo 910 – Educação Especial
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Com o objetivo de sensibilizar o grupo para a aceitação, 
tolerância, solidariedade em relação à diferença, os Jardins de 
Benlhevai e Sta. Comba da Vilariça vivenciaram o Dia Inter-
nacional da Pessoa com Deficiência, no dia 3 de dezembro. 
As crianças assistiram à dramatização de uma história e, pos-
teriormente, experienciaram algumas dificuldades inerentes a 
pessoas diferentes.

Dia Internacional da Lembrança
do Holocausto

No âmbito da disciplina de História esteve patente no 
Agrupamento de Escolas de Vila Flor, entre os dias 24 e 
31 de janeiro, uma exposição de trabalhos realizados pelos 
alunos que frequentam o 9º ano do Ensino Básico, alusiva 
ao Dia Internacional de Comemoração em Memória das 
Vítimas do Holocausto.

 Este dia é celebrado, anualmente, no dia 27 de janeiro. 
A data foi designada pela Assembleia-Geral das Nações 
Unidas, através da resolução (A / RES / 60/7), de 1 de no-
vembro de 2015, que vem assinalar o dia da libertação do 
maior campo de extermínio nazi, Auschwitz-Birkenau (na 
atual Polónia), pelas tropas soviéticas, em 1945. Todos os 
anos, a ONU insta todos os cidadãos a recordarem a res-
ponsabilidade coletiva de prevenir o genocídio, os crimes 
de guerra e contra a Humanidade e a limpeza étnica.

Esta iniciativa pretende preservar a memória do trági-
co acontecimento, sensibilizando as novas gerações para a 
dimensão e consequências do genocídio, por forma a que 
estes acontecimentos não se repitam, uma vez que este las-
timoso episódio que ocorreu nos campos de concentração 
e de extermínio correspondeu à negação dos direitos huma-
nos feita em nome de causas ideológicas. 

Aqueles que cometeram estas atrocidades rejeitaram os 
valores essenciais da vida humana e do respeito pelo Outro.

    A formação de um juízo crítico, responsável e cons-
ciente é essencial na construção de uma sociedade toleran-
te, moderada e aberta à diferença. 

Às gerações mais novas cabe manter vivo este legado, 
em que o passado deve servir apenas como lição histórica 
para que atrocidades como estas não se voltem a repetir.

Recordar é um imperativo. É necessário fazer com que o 
Dia da Memória não se reduza a uma reevocação do passa-
do, mas nos interrogue também sobre o presente e sobre a 
realidade das sociedades europeias.
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Projeto de Promoção de Educação 
para a Saúde - PES   Este ano, na ativida-

de do PES “Dia Mundial 
de Luta Contra a Sida”, 
tivemos a colaboração 
da Associação SOL que 
enriqueceu com o seu 
testemunho esta ativida-
de. A Associação Sol foi 
fundada em 17 de Dezembro de 1992, centrando os seus esfor-
ços no apoio aos ÓRFÃOS da SIDA. 

Recebeu o prémio da UNESCO, como Associação com uma 
filosofia pioneira, tanto a nível nacional como internacional, em 
5 de Outubro de 2000 e o prémio dos DIREITOS HUMANOS, 
por unanimidade na Assembleia da República, em 10 de De-
zembro de 2001.

A Associação tem como objetivo principal o apoio e proteção 
às crianças e jovens infestadas pelo vírus HIV/SIDA, bem como 
o apoio e proteção a crianças e jovens portadores de deficiên-
cia motora profunda, com grave compromisso de autonomia 
e respetivas famílias, bem como a de carácter, nomeadamente 
médico, social e logístico e humanitário.
SOL representa Solidariedade, luz, esperança, promoção da 
igualdade de tratamento e apoio na luta contra a discriminação 
e na promoção da cidadania e DOS DIREITOS DO HOMEM 
E DA CRIANÇA.

C A R N A V A L

A par do trabalho de transmissão de conhecimentos, a Es-
cola deve, igualmente, educar para os valores, promover a 
saúde, a formação e a participação cívica dos alunos, num 
processo de aquisição de competências que sustentam as 
aprendizagens ao longo da vida e que promovem a autonomia.

O PES, Projeto de Promoção de Educação para a Saúde, tem aqui 
um papel de grande relevância em toda a comunidade educativa.

Neste ano letivo, 2018/2019, as Áreas de Intervenção Priori-
tária são: saúde mental e competências socioemocionais; higie-
ne corporal e saúde oral; hábitos de sono e repouso; alimentação 
saudável e atividade física; prevenção do consumo de tabaco, 
bebidas alcoólicas e outras substâncias psicoativas, bem como 
de comportamentos aditivos sem substâncias e educação sexual.
A  Educação Sexual é trabalhada no âmbito do programa PRESSE. 

À semelhança dos anos anteriores, são várias as atividades 
promovidas por esta equipa, sendo o seu objetivo envolver, sem-
pre que possível, toda a comunidade educativa. Desenvolvem-
-se várias atividades e projetos, ao longo de todo o ano letivo, 
com temáticas que promovem uma educação para a saúde ade-
quadas às várias faixas etárias e às problemáticas que devem ser 
tratadas em cada uma delas. Destacam-se o Dia da Alimenta-
ção, o Dia Internacional da Luta contra a Sida e o Dia do Cora-
ção (Caminhada pelo Coração). Em termos de projetos destaca-
mos “Escola feliz”, ”Alimentação saudável e atividade física”, 
“Educação para os afetos e a sexualidade”, “ Sorri-dente”, “A 
turma do posturinha”, “Violência no namoro”, entre outros.

No âmbito do PES, Projeto de Educação para a Saúde, e a 
pedido do grupo de Ciências Naturais do 2.º ciclo, teve lugar, 
no dia 9 de maio, uma atividade destinada aos alunos do 6.º 
ano, levada a cabo por uma equipa do INEM, subordinada 
ao tema “Suporte Básico de Vida”. Os alunos entusiasmados 
assistiram a uma aula diferente, onde puderam experienciar 
os procedimentos a ter, numa situação de emergência mé-
dica, consolidando assim conhecimentos adquiridos na dis-
ciplina. Tomaram consciência de que às vezes pequenos ges-
tos podem fazer a diferença e com eles salvarem-se vidas.

Suporte Básico de Vida

Dia Mundial da Luta contra a SIDA

Decorreu, no passado dia 01 de março de 2019, o habitual e 
tradicional “Desfile de Carnaval” do Agrupamento de Escolas 

de Vila Flor em parceria 
com a Santa Casa da Mi-
sericórdia e o Município 
de Vila Flor.

 Desfilaram todas as 
crianças do Pré-Escolar e 
alunos do 1º e 2º Ciclos do 

Ensino Básico, no âmbito das temáticas trabalhadas nas áreas 
de intervenção prioritárias do Projeto de Educação para a Saú-
de (PES), “Saúde mental e competências socioemocionais “, 
“Higiene corporal e saúde oral”, “Hábitos de sono e repouso” e 
“Alimentação saudável e atividade física”.

No final realizou-se a queima do “Entrudo”, feita pelas mãos 
das crianças do Pré-Es-
colar do Agrupamento, 
em frente aos Paços do 
Concelho, ao som dos 
grupos dos “Bombos” 
e sob o olhar atento de 
todos!
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Violência no Namoro
No dia 18 de fevereiro, pelas 10:30h, os alunos do Ensino 

Secundário assistiram a uma sessão de teatro sobre violência no 
namoro, seguida de debate.
“Leonor, Duarte e Madalena. Três adolescentes são levados 
ao limite em experiências que lhes marcaram a forma de ver 
o mundo. Histórias aparentemente diferentes, mas com con-
sequências iguais. Relacionamentos que começaram por ser 
contos de fadas e que depressa se tornaram num pesadelo que 
transformou as suas vidas e as dos que os rodeiam. Poderá ha-
ver perdão? Poderá haver alguma forma de compreender o que 
correu mal? E as marcas que ficam para sempre? Curam? Apa-
gam-se? Fechados no quarto, os três adolescentes vão levar-nos 
numa descida ao terror de viver um namoro que nunca deveria 
ter existido. Uma peça que é um alerta e um aviso para tantos 
adolescentes que passam pelo mesmo tipo de experiência. Por-
que namorar não é magoar.”

A atividade foi organizada pela CPCJ de Vila Flor com a co-
laboração do Agrupamento de Escolas de Vila Flor e do Muni-
cípio de Vila Flor.

A Escola Básica e Secundária de Vila Flor 
implementou novamente um Orçamento 
Participativo.

 Este Orçamento Participativo tem como 
objetivo estimular a participação cívica e de-

mocrática dos alunos, promovendo o seu espírito de cidadania 
e o diálogo, a mobilização coletiva em prol do bem comum e o 
respeito pelas escolhas diferentes, valorizando a sua opinião em 
decisões nas quais são os principais interessados e responsáveis, 
e, finalmente, permitir o conhecimento do mecanismo do voto.

Consumo de drogas
No dia 18 de fevereiro, pelas 15:30h, os alunos do 3º Ciclo 

assistiram a uma sessão de teatro, cujo principal objetivo foi pre-
venção primária do consumo de estupefacientes.
Uma história emocionante, onde as personagens se confrontam 
entre si, transmitindo uma advertência contra o uso de drogas.
"A lua de Joana era um baloiço, diferente de todos os outros, 
onde Joana se sentava para pensar e até para escrever as cartas 
para a sua amiga Marta. Mas o que é que a família de Joana ha-
veria de fazer com a lua?"

Atividade organizada da CPCJ de Vila Flor, com a colabora-
ção do Agrupamento de Escolas de Vila Flor e do Município de 
Vila Flor.

Foi no passado dia 20 de março, em Macedo de Cavaleiros, 
apresentado o “Plano Local de Saúde 2018-2020” e assinada a 
“Carta de Compromisso” entre a Unidade Local de Saúde do 
Nordeste e o Agrupamento de Escolas de Vila Flor, nas pesso-
as: Dr. Carlos Alber-
to Vaz, Presidente do 
Conselho de Adminis-
tração da Unidade Lo-
cal de Saúde do Nor-
deste, e Dr. Fernando 
Filipe de Almeida, Di-
retor do Agrupamento 
de Escolas.

Plano Local de Saúde 2018-2020
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Segurança Rodoviária
Realizou-se no dia 25 de janeiro de 2019, no auditório da 

Escola Básica e Secundária de Vila Flor, uma palestra dina-
mizada pela GNR/Escola Segura, no âmbito da “Prevenção 
Rodoviária” atividade do PES em parceria com a disciplina de 
Físico-Química do 9º Ano 
de escolaridade. Nesta ati-
vidade foi possível mostrar 
aos alunos que os conteúdos 
lecionados nas aulas da dis-
ciplina se aplicam nas mais 
variadas questões do dia-a-
-dia, nomeadamente na de-
terminação de grandezas fí-
sicas inerentes aos acidentes 
rodoviários até aos métodos 
de segurança ativa e passiva 
associados aos automóveis, 
condutores e peões.

Secundário Medieval
No dia 26 de abril, em trajes não muito frequentes, mas 

bastante graciosos, o curso profissional TAS, o 10º B e as res-
petivas professoras de História e Português rumaram a Torre 
de Moncorvo, por convite de El-Rei D. Dinis, para vivencia-
rem uma experiência única - abraçar o século XIII e integrar 
a Feira Medieval.

O tema da Feira era a “Alquimia do Ferro”, mas os discen-
tes não deixaram de apreciar também, no Largo da Alquimia, 
Ferrarias e Carpintarias medievais, o artesanato, os locais de 
repasto, os acampamentos militares, as danças e bailias, o car-
rossel medieval, as recriações históricas, o pracear das aves e 
o cortejo do Rei e sua Corte.

Sensibilizados os alunos para a importância do aconteci-
mento, destacaram-se os momentos de convívio, partilha e 
boa disposição, muito do agrado de todos.

Professoras Alice Rodrigues e Paula Marques

Visita de estudo ao Dia Aberto da UTAD 

Junto à Terra Tua (Jat_Tua)
No âmbito do Projeto Junto à Terra Tua (Jat_Tua), de-

correu no passado dia 29 de março, na localidade do Viei-
ro, com os alunos do 8.º ano, as Atividades de Campo (ofi-
cinas). Com estas oficinas, num total de seis, pretendeu-se 
que os alunos, através de uma abordagem de sustentabi-
lidade feita de atitudes, 
tomassem consciência da 
importância do estar junto 
e em sintonia, do lado da 
terra, enquanto planeta e 
enquanto território da sua 
comunidade.

As visitas de estudo são uma das estratégias que mais es-
timula os alunos, dado o carácter motivador que constitui a 
saída do espaço escolar. Os alunos convivem com ambien-
tes invulgares, experimentam novas situações, desenvol-
vem sensibilidades e promovem diálogos enriquecedores. 
Permitindo assim uma situação de aprendizagem que fa-
vorece a aquisição de conhecimentos, além de possibilitar 
o desenvolvimento de várias competências e capacidades. 
Na visita de estudo ao Dia Aberto da UTAD os alunos do 10º e 
11º A tiveram a oportunidade de ver e participar em várias ati-
vidades experimentais, sendo estas utilizadas como comple-
mento para os conhecimentos previstos nos conteúdos progra-
máticos da disciplina de Física e Química do ensino secundário.
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No final dos períodos letivos e 
outras datas festivas, o Jardim de In-
fância do Seixo de Manhoses e en-
carregados de educação organizam e 
dinamizam convívios em que os pais 
interagem com os seus educandos 
nas atividades propostas. Esta intera-
ção passa pela realização de jogos e 
também por as crianças apresentarem 
“números” para deliciarem os pais e, 
por sua vez, os pais surpreenderem 
os filhos com as suas “habilidades” 
representativas. Não menos importante tem sido a colabora-
ção/participação das avós na elaboração de alguns adereços, 

dos fatos carnavalescos bem como na 
confeção da “paparoca”. De salientar 
o pleno envolvimento das famílias na 
preparação e desenvolvimento das 
atividades, em que, num ambiente 
descontraído, reina a boa disposição, 
entusiasmo, tornando o dia muito 
rico em troca de saberes e relações 
interrelacionais. 

Camões, Pessoa
e Cristiano Ronaldo…

No passado dia 2 de abril, os alunos dos 10º, 11º e 12º 
anos do Agrupamento de Escolas de Vila Flor desloca-
ram-se ao Auditório Adelina Campos, para assistirem 
à peça “Navegar este mar e outro” da Companhia de 
Teatro Sem Terra. 

Confortavelmente instalados, num espaço rodeado 
de colunas a lembrar o teatro greco-latino, alunos e 
professores foram surpreendidos com um palco quase 
vazio. Quatro elementos cénicos apenas – do lado es-
querdo, um bloco preto com a imagem de Camões e a 
sua obra, Os Lusíadas; do lado direito, um bloco preto 
de onde sobressaía, a branco, a figura de Pessoa e a sua 
coletânea de poemas, A Mensagem.

 Entram em cena dois atores, vestidos de negro ─ 
um, máscara de Camões, outro, máscara de Pessoa ─ 
ambos defuntos. Camões declama, cantando, o poema 
O Infante; Pessoa declama as duas primeiras estrofes 
da Proposição d’Os Lusíadas ─ demonstrando, assim, 
o respeito de cada um pela obra alheia e que fez “arre-
piar” os presentes.

Aos dois poetas foi entregue a importante missão 
de descobrir o paradeiro de Cristiano Ronaldo, símbo-
lo nacional e mundial, desaparecido misteriosamente. 
Uma tarefa difícil, que, entrelaçada com um conjunto 
de pistas, se torna o mote para a declamação de poemas 
e estrofes das duas obras. Ricas e simbólicas interpreta-
ções, que relembram a grandiosidade de um povo, a sua 
missão e o estado do país. A este propósito, o poeta dos 
heterónimos incita reiteradamente o espetador à ação 
«É a hora!», a mesma ação que exige ao leitor, a cada 
um de nós, portugueses.

Desvendado o caso, Pessoa-Maria (a atriz), Camões-
-Miguel (o ator), autores-atores do texto, também con-
seguem revelar o seu verdadeiro propósito: mostrar a 
atualidade das obras dos nossos afamados poetas e, 
mais importante, relembrar aos professores de Portu-
guês que, para “agarrar” os alunos a qualquer tipolo-
gia textual, é essencial ser um professor-teatral. Para 
alunos e professores foi, sem dúvida, uma hora muito 
enriquecedora.

                                                                                                                   
Marisa Pêgo

Os pais vêm à escola e voltam a ser crianças...

Peça de Teatro Vicentino
Dia 29 de novembro, uma Quinta- Feira, no Auditório Ade-

lina Campos do Centro Cultural de Vila Flor, os alunos do 3º 
Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário assistiram à Peça 
de Teatro Vicentino “Auto da Barca do Inferno”, encenada 
pela Companhia de Teatro Filandorra. Esta atividade foi dina-
mizada pelo Grupo de Português e oferecida pelo Município 
no âmbito do protocolo estabelecido entre este e a Companhia 
de Teatro Filandorra.

 Os alunos encheram, entusiastas e atentos, a plateia do Au-
ditório. Esta peça constituiu uma espécie de “aula gigante” de 
Português, tendo os alunos podido cimentar os seus conheci-
mentos acerca da literatura vicentina.
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Peça de Teatro Vicentino Dia Internacional da Pessoa com Deficiência

Jat_Tua

Visita de estudo à UTAD

Dia da alimentação

Concurso PNL 
Lara Pinto e Matilde Vitorino

 4º ano
Parabéns!

Cidadania Europeia

Sarau

Encontro com escritores

Bênção dos Finalistas

Dia da mulher

Os “Com cordas”

Escritora Patrícia Ribeiro
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Comemoração do 25 de abril de 1974
“Porque o que marcou gerações não pode cair no esquecimento”

Entre os dias 23 e 30 de abril, no âmbito da disciplina de 
História, decorreram na nossa escola as comemorações do 
45.º aniversário do 25 de abril de 1974, ou, como também 
é conhecida, Revolução dos Cravos. Ora, este  foi o movi-
mento/ação do MFA que derrubou o regime ditatorial (Estado 
Novo) em Portugal, de forma a estabelecer liberdades demo-
cráticas, com o intuito de promover transformações sociais 
e políticas no país. Como professora de História penso que 
é meu dever recordar e avivar este acontecimento que nos 
permite viver em liberdade e democracia, mas que é neces-
sário aprender a valorizar, a respeitar e a defender. Assim, de 

forma a comemorar este dia tão relevante, os alunos do 9º e 
12º ano elaboraram alguns trabalhos: painéis, cravos, maque-
tes, cartazes,… alusivos ao 25 de abril, os quais resultaram 
numa bonita e artística exposição que esteve patente no pal-
co do polivalente da escola. No dia 24 de abril, no interva-
lo da manhã, alguns alunos do 9º e 12º ano interpretaram a 
canção “Grândola, Vila Morena”, de José Afonso. Também, 
ao longo da manhã a radio escolar foi transmitindo canções 
de abril, tais como: “E depois do Adeus”, de Paulo de Car-
valho; “Grândola Vila Morena”, de José Afonso, e “Somos 
Livres (Uma gaivota Voava Voava) de Ermelinda Duarte.



12

No ano letivo de 2018/2019 o grupo de Geografia realizou 
mais uma vez o Concurso Europeu tendo como tema: “Ano 
Europeu da Igualdade de Oportunidades para Todos”. Com esta 
atividade pretendeu-se promover atitudes e comportamentos 
não discriminatórios, informar os cidadãos sobre os seus direi-
tos e obrigações, fomentar um debate sobre os meios de aumen-
tar a participação na sociedade, celebrar e facilitar a diversidade 
e lutar por uma sociedade mais coesa.

Através de uma abordagem transversal do combate à discri-
minação os alunos selecionaram um tema à sua escolha que 
fosse de encontro à temática da igualdade de oportunidades, 
operacionalizando-o numa maquete. Com criatividade e espi-
rito crítico procuraram pôr em evidência um problema ligado à 

desigualdade, sensibilizando a comunidade para os benefícios 
de uma sociedade mais justa e coesa. 

A exposição dos trabalhos relativos ao Concurso Europeu e 
expostos no polivalente da ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁ-
RIA DE VILA FLOR deu início à comemoração do Dia da Eu-
ropa (9 de maio).

O concurso e a exposição foram propostos e coordenados 
pelo grupo de Geografia. Simultaneamente realizou-se uma 
palestra sobre Cidadania Europeia para os alunos do ensino se-
cundário. Esta atividade foi levada a cabo pelo Centro Europe 
Direct Bragança tendo sido exploradas várias temáticas como 
os objetivos da U.E, alargamentos e principais instituições co-
munitárias com especial destaque para o Parlamento Europeu.

Comemoração do

Dia da Europa

No âmbito da abordagem de Cidadania e Desen-
volvimento, os alunos da turma A de 10º ano colo-
caram em exposição no espaço do polivalente, por 
ocasião da Comemoração do 70 anos da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, uma recolha de no-
tícias sobre atentados aos Direitos do Homem.

Este trabalho executado pelo 10° A insere-se no 
projeto de Cidadania e Desenvolvimento da turma, 
tratando o domínio “Direitos Humanos”, com 
o contributo das várias disciplinas. É ob-
jetivo deste projeto despertar toda a 
comunidade educativa para o conhe-
cimento e defesa dos direitos funda-
mentais da pessoa e sensibilizar to-
dos, em especial os alunos, para um 
agir centrado em valores humanis-
tas e de cidadania, intrínsecos 
à nossa existência.

Violação dos Direitos Humanos
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Laço Azul
Durante o mês 

de abril foi leva-
da a cabo a ati-
vidade do Plano 
Anual de Ativi-
dades, “Preven-
ção dos Maus 
Tratos na Infân-
cia” organizada 
pela CPCJ de 

Vila Flor, em pareceria com a Câmara Municipal e o Agru-
pamento de Escolas de Vila Flor, cujo público-alvo foram as 
crianças dos Jardins de Infância e os alunos dos 1.º e 2.º ciclos.

Dia 28 e 29 de março foi distribuído o “Calendário dos Afe-
tos” a todos os alunos envolvidos.

Durante o mês de abril foram desenvolvidas atividas nos 
Jardins de Infância e no 1.º ciclo “Vamos enfrascar os senti-
mentos?”, com a leitura de uma história e dinâmica de grupo e 
no 2.º ciclo “Para que servem os sentimentos?”, com o visio-
namento de um pequeno filme e a dinâmica de grupo.

No dia 30 de Abril, as crianças dos Jardins de Infância e os 
alunos dos 1.º e 2.º ciclos assistiram a uma peça de teatro “A 
Menina que Detestava Livros”.

Pelas 10.45 horas, vestidos de azul, formamos o “laço azul 
humano” para que, de forma simbólica, estejamos unidos no 
combate aos maus tratos na infância.

8.os anos rumam ao Sá da Bandeira
Quinta-feira, 14 de março, mochilas em casa, lancheiras ao 

ombro, professores mais descontraídos e alunos ansiosos por 
um dia de aulas diferente iniciam viagem com destino ao Por-
to - Teatro Sá da Bandeira - para assistirem à peça de teatro 
Aquilo que os olhos veem ou o Adamastor.

Bom tempo, 
convívio entre 
alunos e curio-
sidade era o que 
se esperava nes-
te dia para tornar 
a peça de teatro, 
a estudar no 3º 
período, numa 
aprendizagem 
diferente e moti-
vadora.

Foi um dia 
bem passado, tendo tudo decorrido de acordo com o planeado.

E outras saídas…….poderão surgir.
Estamos todos de parabéns!
     

No âmbito do projeto PES 
Projeto de Educação para a Saúde, dia 30 de maio, mais 

uma vez, os alunos do 1.º ciclo de Vila Flor, Samões e Seixo 
de Manhoses e os alunos do 2.º ciclo de boné na cabeça e ale-
gria no CORAÇÃO participam na já tradicional caminhada 
comemorando-se assim o dia do Coração. Pretende-se que os 
alunos tomem consciência que, as suas vidas serão tão mais 
felizes quão bem for tratado o seu coração. Há pois que fazer 
exercício físico, praticar uma alimentação saudável e evitar o 
stresse.  
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Bênção dos Finalistas
No dia 5 de abril de 2019 realizou-se, como já vem sendo hábito, a bênção dos finalis-

tas na Escola sede do Agrupamento. Foi presidida pelo Padre Delfim Gomes e Padre Bel-
miro e contou, como sempre, com a participação de vários alunos, professores, funcioná-
rios, encarregados de educação, direção e estruturas pedagógicas. Este dia é sempre um 
momento de expressão e testemunho da fé que nos une, mas também uma oportunidade 
para fortalecer os laços de amizade e o compromisso entre os diversos estabelecimentos 
de ensino desta localidade.

A festa foi comemorada através de momentos singulares e gratificantes. Os cânticos 
estiveram a cargo dos alunos do secundário que abrilhantaram a celebração. O ofertório 
foi um momento alto da celebração e deliciou todos os presentes. A Ação de graças foi 
um momento mágico, tendo como base a canção “You raise me up” de Celtic Woman. 
Na parte final, houve lágrimas e emoção na singela homenagem aos alunos finalistas.

Parabenizamos todos os presentes pela iniciativa e calorosa participação.

Biblioteca Escolar/CRE
A Biblioteca Escolar contribuiu para o sucesso escolar dos 

alunos e, simultaneamente, pretende desenvolver o prazer e o 
hábito da leitura. É para isso que trabalha todos os dias, para 

que os alunos leiam, sonhem, abram portas a cada virar de 
página, entrem no mundo da imaginação que não termina.

Dias de teste biblioteca cheia
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Semana da Leitura
De 14 a 17 de maio, o Agrupamento de Escolas de Vila 

Flor, promoveu a Semana da Leitura 2019 com o tema “A 
chave para o conhecimento, para a criatividade, para a cul-
tura, para a arte, para o divertimento…” . Durante estes dias, 
proporcionou-se aos alunos das Escolas , Jardins de Infância 
e à Comunidade Educativa um conjunto de atividades pro-
motoras da leitura, dando visibilidade à palavra escrita, dita, 

cantada, declamada e ilustrada. Foi uma semana diferente e 
culturalmente muito enriquecedora.

A equipa da Biblioteca Escolar agradece a participação e  co-
laboração de todos. Sem dúvida, que o sucesso e os bons níveis 
de desempenho que a biblioteca apresenta se devem a toda a 
comunidade educativa, e é neste sentido que temos de trabalhar 
todos os dias, para que os nossos alunos se tornem cidadãos 
exemplares e profissionais competentes, de forma a contribuir 
para o desenvolvimento do país e de um mundo melhor.

Obrigada a todos.
A Coordenadora da BE: Beatriz Sarmento
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Departamento de Linguas
Vermelho, azul, branco, verde e amarelo, uma paleta de co-

res, que aguçou os sentidos de alunos e professores, no dia 10 
de maio, para celebrar o Dia das Línguas.

Num cenário aprimorado, a cantina do Agrupamento de 
Escolas de Vila Flor, receberam-se os comensais com pratos 
típicos das culturas francesa, inglesa e portuguesa. A mesa das 
sobremesas, variadas e apelativas, e estrategicamente coloca-
da ao centro, deleitou todos os presentes. 

Bandeiras e outros adereços contribuíram para abrilhantar 
e relembrar a importância que o conhecimento da língua ma-
terna e das línguas estrangeiras têm no nosso quotidiano, no 
percurso académico dos alunos e no seu futuro profissional.

Um verdadeiro banquete sensorial.
                                                                 Marisa Pêgo

Feira Agrícola
No passado dia 9 de maio, os alunos do curso Profissional Técnico Comercial, 

realizaram uma  “ Feira Agrícola”, na escola sede do Agrupamento, no âmbito da 
Cidadania e Desenvolvimento. 

Esta atividade tinha como principais objetivos a aplicação “ in loco” de conhe-
cimentos já adquiridos ao longo do ano letivo e a promoção do contacto direto 
com os “clientes”.

Toda a comunidade educativa aderiu com entusiasmo, facto que contribuiu para 
o sucesso da atividade que poderá vir a ser repetida.

Visita à exposição
“Corpo Humano - A Ciência da Vida”

No dia 2 de maio do pre-
sente ano letivo, os alunos 
dos 6º e 9º anos de esco-
laridade, visitaram a expo-
sição “Corpo Humano - A 
Ciência da Vida”, na Al-
fândega do Porto.

A visita decorreu num 
ambiente agradável, de 
convívio entre todos e os 
objetivos foram atingidos.

A visita foi dinamizada 
pelos grupos disciplinares 
230 e 520, que agradecem 
aos professores acompa-
nhantes e à Câmara Muni-
cipal de Vila Flor, por ter 
assegurado o transporte.
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Desporto Escolar
Os alunos melhoraram o conhecimento específico da disci-

plina de Educação Física com a prática regular nos treinos e 
inerentes competições no Clube de Desporto Escolar nas mo-
dalidades de Badminton, Natação e Ténis de Mesa. No Corta 
Mato, no Basquetebol 3X3,  no Tag-Rugby nos torneios inter 
turmas e em muitas outras… participaram com empenho e 
superação, alcançando excelentes resultados a nível Distrital 
e Regional.

O Clube do Desporto Escolar, quer desta forma, deixar os 
parabéns a todos os participantes. Aqui ficam alguns dos mui-
tos registos, em fotografia onde a nossa escola esteve presente 
e se fez valorizar, como é habitual com excelentes resultados. 
Houve lugar para todos. Muitos foram os que participaram…

A Coordenadora do Desporto Escolar
Clara Lourenço Pires
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CALVIN E A MATEMÁTICA…

ENIGMA...

DESAFIO…

Num certo mês há três domin-
gos que calham em dias pares… 
Nesse mês, em que dia da se-
mana calha o dia 24?

Nesta imagem vemos 
um esquimó
ou apenas a sua cabeça?

ILUSÃO...PROBLEMA DE LÓGICA...

O João é mais velho que o Pedro, 
que é mais novo que a Ana. A Rita 
é mais velha do que a Ana, que 
é mais nova que o João. A Rita 
não é mais nova do que o João. 
Todos os quatro amigos têm idades 
diferentes. Quem é o mais novo?

A figura é composta por 12 fósforos.
Mova 5 fósforos e forme 3 quadrados.

MUDANDO FÓSFOROS…
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SUDOKU
O Sudoku é um jogo de lógica muito simples e viciante, inventado pelo arquitecto Howard Garns. 
O Sudoku existe desde a década de 1970, mas apenas ganhou popularidade mundial a partir de 2004, quan-

do começou a ser publicado diariamente na secção de puzzles do jornal The Times.
A palavra Sudoku significa "número sozinho" em japonês, o que mostra exactamente o objectivo do jogo: 

preencher um quadrado 9x9 com números de 1 a 9, sem repetir números em cada linha, em cada coluna e em 
cada quadrado de 3x3. 

Dando continuidade ao projeto iniciado no ano anterior, o Clube de Xadrez voltou em 2018/2019.
Funcionando na Biblioteca Escolar das 13:10 às 13:55, todas as terças e quartas-feiras, o Clube de Xadrez ser-
viu como espaço de convívio para os alunos que, através do xadrez (e, às vezes, também através das damas), 
procuram divertir-se enquanto melhoram os seus níveis de raciocínio e de concentração.

As turmas mais assíduas foram 9.º B, 9.ºD e 10.º B.
Aqui ficam dois problemas para treinar os neurónios.
Em ambos os casos as brancas jogam e dão mate em dois lances…

Soluções: (1.Cgf+ Rh7, 2.Bxd3++) ; (1.g7 Rg8, 2.Ba2++)
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Patrocínio

Os “Com Cordas” tocaram e encantaram
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Alunos de 1.º ano, EB 1
Vila Flor  “Castelo de
Bragança” no âmbito 
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Literatura Oral


