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Semana dos Afetos 
 
   Dinamizada pelo grupo 

de Educação Especial, a 

Semana dos Afetos en-

volveu em abril toda a 

comunidade educativa na 

celebração dos afetos. 
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                       Semana da Saúde 
   
   De 23 a 27 de maio, de-

correu, na escola sede do 

agrupamento, a Semana 

da Saúde com o objetivo 

de promover a saúde e o 

bem-estar junto da comu-

nidade escolar. 
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   Inaugurado no dia 13 

de maio de 2009, o pro-

jeto Gatil Simãozinho 

comemorou este ano  13 

anos de Vida!  

   Parabéns aos seus gra-

ciosos hóspedes!      
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  XVII Escola em Movimento 

   A Voz do Agrupamento Santos Simões 

ecoou de novo, pelas ruas da Cidade Berço, 

celebrando a XVII Escola em Movimento.  

   Uma Voz aveludada, muralhada por elos 

solidários, que soube hastear, com firmeza,  

a Marcha pelos Direitos Humanos, no Lar-

go do Toural, sob a égide do Hino à Alegria! 

   Uma Voz que anseia continuar a esvoaçar,  

intensa e audaciosa, construindo pontes, 

percorrendo veredas, iluminando sendas, 

palmilhando lugares longínquos… 

   Uma Voz timbrada, atenta, incansável, 

que aqui poisou, em Texto, para firmar e 

fortalecer a identidade do seu Agrupamen-

to: Uma Escola Virada para o Futuro. 
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    O Agrupamento de Escolas Santos Simões prima pela defesa da construção de um perfil 

do aluno assente numa visão integradora das diversas áreas do saber, na promoção 

da articulação entre as diferentes dimensões curriculares e no desenvolvimento de práticas 

promotoras dos valores, permitindo, assim, uma efetiva construção pessoal dos alunos. 

   Da Voz ao Texto é um bom exemplo desta visão e do envolvimento de toda a comunidade educativa 

na construção de um jornal escolar, na sua segunda edição. Parabéns a toda a equipa! 

Benjamim Sampaio 

    Junho 2022 // 2.ª edição 
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Editorial 
 

   Da Voz ao Texto, fiel à 

linha editorial da primeira 

edição, retomou este ano 

letivo  o projeto do jornal 

escolar da nossa escola com 

uma equipa formada por um 

grupo de alunos do 7.º ano, 

que, no âmbito da disciplina 

de Português, ao longo do 

ano letivo, redigiu, de forma 

empenhada, várias tipologias 

textuais sobre diversas ati-

vidades constantes do PAA, 

partilhando desta forma a 

sua Voz, convertida em tex-

to,  desejando que para o 

próximo ano letivo outros 

sigam este testemunho. 

   Aspirando ser a Voz de 

todos aqueles que fazem 

parte do nosso agrupamento, 

esta edição integra partici-

pações de alunos de diferen-

tes níveis de ensino, de pro-

fessores e de outros ele-

mentos da nossa comunidade 

educativa.  

   Assim, Da Voz ao Texto 

pretende expressar e parti-

lhar um pensar e um sentir 

plural, indo ao encontro da 

identidade de uma Escola 

em constante Movimento... 

Coroas de Natal  

 

   Para assinalar a quadra natalícia, 

o grupo de Geografia desafiou os 

alunos dos 7.º e 8.º anos a elabora-

rem coroas de Natal. Publicamos 

aqui alguns trabalhos que decora-

ram as portas das nossas salas. 
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     Na nossa escola existe um centro de apoio ao aluno (CAA) 

do qual já provavelmente ouviram falar. Mas será que real-

mente vocês conhecem a função que este serviço escolar ocu-

pa na nossa comunidade educativa?  

   O CAA visa apoiar a independência, a autonomia e até o de-

senvolvimento escolar de todos os alunos. 

    Está dividido em oficinas que têm sempre como objetivo 

auxiliar os jovens na sua vida académica, a saber: Oficina da 

Matemática, que trabalha a autossuficiência no raciocínio 

mental e no cálculo; Oficina da Comunicação, para além da lei-

tura e interpretação, é laborada também a escrita; Oficina 

das Ciências, que é uma das favoritas dos alunos, é muito relevante, pois lá os alunos dedicam-se à reali-

zação de experiências relativas ao funcionamento do mundo, auxilia também a expansão do pensamento 

crítico e criativo acerca  dos fenómenos do Universo; Oficina das Artes, onde são trabalhadas várias 

vertentes, desde a dramatização e expressão plástica, até ao relaxamento, através do ioga, dos pilates e 

do AtiMove; por último, temos o Trabalho  para a Vida Ativa (TVA) que promove a análise de notícias atu-

ais, o preenchimento de documentos, formulários, currículos, 

etc. e a lecionação da Interpretação de Rótulos e a Formula-

ção de Listas de Compras. 

    Recentemente, foi ainda criado o projeto “eTwinning” so-

bre a escola inclusiva, cujo tema “Juntos pela diferença” tem 

como objetivo a sensibilização da comunidade educativa para 

a importância da mesma. 

    É igualmente relevante salientar que o CAA está aberto a 

todos os alunos, quer precisem de algum tipo de auxílio como, 

por exemplo, elaboração de trabalhos, quer necessitem de 

apoio a nível dos métodos de estudo quer para outra qualquer 

dificuldade no ensino; assim, podem sempre solicitar ajuda. 

    O CAA é um serviço escolar merecedor de todo o nosso 

apoio e reconhecimento, pois é imprescindível para a comunidade escolar. 
                                                                                                                             

Lara Ferreira 
 

 

 

 

 

 

CAA CENTRO DE APOIO AO ALUNO  

   CAA 
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  BIBLIOTECA ESCOLAR 
 

   A Biblioteca do nosso agrupamento 

desenvolveu ao longo deste ano letivo 

diversas atividades. Logo no início do 

primeiro semestre, em parceria com o 

Departamento Curricular de Línguas, assinalou o Dia 

Europeu das Línguas - 26 de setembro - com uma 

exposição de trabalhos. 

 

 

 

 

 

 

              
    

   Promoveu vários concursos, entre os quais se des-

tacam os seguintes: o Concurso Nacional de Leitura 

para todos os anos escolares; os nossos concorren-

tes tiveram um ótimo desempenho e dois ficaram 

apurados para a fase interconcelhia; o projeto O Fo-

go de Prometeu destinado aos alunos do 3.º ciclo e 

do secundário que consistiu em fazer uma banda de-

senhada com nove vinhetas a partir de um mito gre-

co-romano ou um videojogo; o Concurso Inês de Cas-

tro, uma dramatização apresentada em vídeo a par-

tir de uma grande história de amor da literatura, 

como a de Pedro e Inês; o Clube de Leitura, apresen-

tado em formato misto (virtual ou presencial) tendo 

como objetivo a leitura em conjunto de grandes 

obras da literatura para nos ajudar  a refletir sobre 

temáticas do quotidiano. 

   No segundo semestre, em parceria com a Rede de 

Bibliotecas Escolares e a Biblioteca Municipal Raul 

Brandão, dinamizou a Semana da Leitura, que de-

correu entre 7 e 11 de março, subordinado ao tema  

"Ler+ o património da água". Tivemos oportunidade 

de assistir a palestras subordinadas a este tema e 

participar em diversas atividades como, por exem-

plo, o workshop “Ler um cartoon”. Também elabora-

mos artefactos sobre livros que escolhemos para o 

Projeto Individual de Leitura  que foram alvo de uma 

exposição. 

       

   Acedendo ao desafio lançado pela RBE, foram orga-

nizadas duas videoconferências com a participação de 

duas turmas da nossa escola (7.ºC e 8.ºA) e duas tur-

mas de Cabo Verde (8.ºB e 8.ºC ) para assinalar o Dia 

Mundial da Língua Portuguesa. 

   Foram realizadas também sessões que ensinaram os 

alunos a fazer trabalhos de pesquisa e oficinas de 

trabalho para aprenderem a distinguir as fakes news 

da informação verdadeira. 

   De destacar ainda a visita de estudo dos alunos dos 

9.º e 10.º anos à Biblioteca da Sociedade Martins Sar-

mento. Guiados por uma App do 

telemóvel, fizeram um pequeno 

roteiro pela biblioteca e desco-

briram a primeira edição da 

obra “Os Lusíadas”  tal como 

Luís de Camões a viu sair do 

tipógrafo em 1572, exemplar 

raríssimo (existem apenas dez 

no mundo inteiro). 

   Por último, de referir que, graças a um projeto de 

renovação, a biblioteca sofreu uma remodelação, que a 

tornou mais atrativa, e ampliou a sua coleção com li-

vros do agrado dos alunos, especialmente banda dese-

nhada, novela gráfica e mangas.  

   Visitem a nossa biblioteca e leiam muitos livros! 

 
                                                           Inês Peixoto 

Dia Europeu das Línguas 
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DIA DA ESCOLA INCLUSIVA 

 
    O  grupo de Educação Especial, dando cumprimento ao previsto no 

PAA do agrupamento, voltou  a assinalar o Dia da Escola Inclusiva, 

com o tema “Juntos pela Diferença”, 

no dia 3 de dezembro, tendo como 

propósito, mais uma vez, consciencia-

lizar a comunidade educativa a não 

ter medo de arriscar, de educar, de 

inovar, sendo que o “medo” pode ser 

um entrave, mas também pode ser o 

motor de arranque.  

    É importante que cada um confie na sua capacidade combativa. Como 

diz Jean Vanier no seu livro “Verdadeiramente Humanos” O medo está 

na base de todas as formas de exclusão, tal como a confiança está na génese de todas as formas 

de inclusão. 

     Assim, pretendeu-se, novamente, sensibilizar a comunidade educa-

tiva com a visualização de curtas-metragens, posteriores reflexões e o 

preenchimento de um questionário aplicado a todos os alunos do agru-

pamento (do 1.º ano ao secundário), para recolha de informações sobre 

a perspetiva que as crianças e jovens do nosso agrupamento têm face à 

Inclusão.  

     Dinamizaram-se ainda diversos 

jogos recreativos, a fim de pro-

mover a inclusão de pessoas com 

necessidades específicas na comunidade educativa e na sociedade.  

     De salientar que a atividade teve um cariz transversal, tendo os 

vários grupos disciplinares colaborado e participado na mesma, o que 

representa a motivação na implementação deste novo paradigma de 

Escola Inclusiva.  

Helena Silva  
Coordenadora da EMAEI 

 

 

I 
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     De 19 a 27 de abril o grupo de Educação Especial dinamizou a 

“Semana dos Afetos” com o objetivo de envolver toda a comunidade 

escolar na celebração dos afetos. 

    O grupo preparou um conjunto de atividades que proporcionaram a 

partilha de afetos entre todos os elementos da comunidade escolar.    

Foram criados diversos espaços acolhedores em diferentes locais de 

convívio para sensibilizar os alunos a saber acolher e receber: as ja-

nelas foram decoradas com envelopes que tinham dizeres inspirados 

na frase “Fazer com o coração é fazer diferente” e dos corredores esvoaçavam móbiles de corações... 

   A coordenadora do projeto, professora Helena Silva, salientou o 

“envolvimento empenhado dos alunos na construção de diversas ativi-

dades que envolveram os diferentes grupos disciplinares e o contribu-

to que esta atividade deu para o regresso da proximidade e expressi-

vidade que voltou no último dia com o desuso da máscara que escondeu 

sorrisos durante um longo tempo”. De facto, nesta semana, foi possí-

vel assistir a uma autêntica valorização da interdisciplinaridade. E não 

ficou esquecido o contributo para o Gatil Simãozinho. 

    Todas as atividades estão divulgadas na página do Facebook da es-

cola e do canal Youtube com um vídeo resumo de toda a semana. 

    Destacamos também a exposição de trabalhos que integraram a  Manta dos afetos.  

    A nossa turma, 7.º B, associou-se, com empenho,  a esta atividade elaborando um conjunto de frases 

que constam desta carinhosa manta, decorada com belíssimos motivos pelas várias turmas do nosso agru-

pamento. Deixamos aqui algumas dessas frases: 

    Afeto é um bem querer dentro de nós.; Afeto, amor e amizade são a mistura de poesia e emoção 

que aquece o coração.; Não somos nada sem Afetos.; Um sorriso simples mas sincero revela um pro-

fundo Afeto.; Os Afetos são essenciais a uma vida longa e saudável.; Afeto é sempre a solução, não 

importa o problema.; O Afeto é o melhor sentimento.; Afeto é retribuição.; O Afeto cura as dores 

da alma.; O Afeto não se recebe, sente-se.; Até a tua Vida nasce dos Afetos.; O teu Afeto é mui-

to importante.; O Afeto faz milagres.; Com Afeto fiz o teu bolo predileto.; Os Afetos da nossa fa-

mília são os mais importantes.; O Afeto ilumina o nosso coração!; Amar é sentir ondas de Afetos.; 

Semeia Afetos no jardim do teu coração…                                                            7.ºB 

  
 

SEMANA DOS AFETOS 
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 XVII SEMANA EM MOVIMENTO 
 

    De 16 a 20 de maio decorreu a XVII Semana em Movimento. Com um programa variado, destacamos a 

Caminhada Solidária à Penha, a Marcha pelos Direitos Humanos e o Arraial. 

   No dia 18 de maio realizou-se a atividade 

“Caminhada Solidária à Penha”, contemplada no Pla-

no Anual de Atividades, com o propósito de promo-

ver estilos de vida saudáveis, propiciar vivências e 

convivências de camaradagem e de respeito mútuo, 

assim como dar a conhecer o património da nossa 

cidade.  No campo dos escuteiros, a comunidade es-

colar confraternizou com um piquenique partilhado e 

participou em diversas atividades. 

   No dia 20 de maio teve lugar a “Marcha pelos Direitos Humanos”. Alunos, professores e demais ele-

mentos da nossa comunidade escolar percorreram as ruas da cidade de Guimarães fazendo ouvir a sua 

Voz solidária representada em várias faixas alusivas aos Direi-

tos Humanos. 

   A partir das 18 horas, o agrupamento abriu as suas portas a 

toda a comunidade, partilhando diversas iniciativas interativas 

desenvolvidas nas diferentes áreas curriculares e não curricula-

res. Várias “barraquinhas”, organizadas por associações de En-

carregados de Educação, garantiram saborosos petiscos aos par-

ticipantes, tornando possível um agradável arraial, momento de 

convívio saudável que concorreu para as metas do Projeto Educa-

tivo do Agrupamento. 

    Também os professores de Educação Especial mobilizaram re-

cursos e criaram oportunidades para que os alunos com necessidades 

específicas tivessem um papel ativo na celebração da “XVII Semana 

em Movimento”. Participaram nas atividades acima referidas, o que 

lhes permitiu um contacto direto com a natureza, a prática do exer-

cício físico, momentos de socialização e sensibilização para o respei-

to e cumprimento dos direi-

tos de todos. Estes docen-

tes, no âmbito das ciências, 

dinamizaram também algumas 

experiências no laboratório e 

a atividade “Projeto 4.º no 5.º”.   

   Esta semana culminou com uma exposição de trabalhos elabora-

dos nas oficinas do CAA e com a apresentação de um vídeo repre-

sentativo do trabalho desenvolvido nas aprendizagens substituti-

vas que integram o seu currículo. 
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 XVII SEMANA EM MOVIMENTO  

 ENTREVISTA por Lara Ferreira 

    
   No decorrer da XVII Semana em Movimento, os de-

partamentos curriculares organizaram exposições, com 

trabalhos elaborados pelos alunos dos vários anos de es-

colaridade. No último dia desta atividade, as exposições 

estiveram abertas a toda a comunidade educativa do 

agrupamento .  

    De salientar também os Laboratórios Abertos dina-

mizados pelo grupo de Física e Química e que desperta-

ram muito interesse. A este propósito, Da voz ao Texto  

ouviu a professora Elisabete Guerreiro que nos falou sobre a importância da participação dos alunos do 

7.ºano nesta atividade. 

 
Os alunos do sétimo ano também participaram na abertura dos laboratórios escolares ao público. 

Qual foi o motivo que a levou a integrar-nos na atividade? 

A participação de um grupo mais jovem, para além dos alunos do secundário, é enriquecedora no ponto de 

vista dos visitantes, uma vez que a visão de alunos, de várias faixas etárias, demonstra um interesse de 

toda a comunidade escolar na disciplina. 

Qual é o maior benefício que a professora vê na abertura dos laboratórios a pessoas do exterior? 

O objetivo é apresentar a toda a comunidade educativa uma amostra que evidencie que as disciplinas de 

Físico-Química e Ciências não são disciplinas estritamente teóricas, mas também práticas; essa parte das 

disciplinas é também avaliada, o que pode motivar os alunos e 

é cativante para os observadores que vêm de fora. 

E qual é o público que crê ser mais importante atingir 

com a organização de uma atividade como esta inserida 

na Semana em Movimento? 

A meu ver, o público-alvo desta atividade são os alunos que 

se vão mudar futuramente para a escola, pode ajudar os pais 

indecisos que ainda não decidiram qual a escola onde vão ma-

tricular os educandos e, principalmente, os alunos que já 

frequentam a escola, pois são atividades como estas que os 

motivam e os fazem manter o interesse no percurso escolar. 

Sabemos que a professora também participou no Projeto Erasmus. Qual o balanço que faz da ativi-

dade? Foi vantajosa para a professora? 

Qualquer atividade de Erasmus tem vastas vantagens; seja qual for o cenário em que os professores sai-

am do contexto escolar, é sempre benéfico. Estas atividades, para além de serem incrivelmente enrique-

cedoras para os docentes, são ainda mais para os alunos, pois eles adquirem experiências que os mesmos 

nunca teriam se permanecessem num contexto ao qual eles já estão habituados. 

  Assim terminamos a entrevista, agradecendo à professora Elisabete por ter abdicado de algum do 

seu tempo para responder às nossas questões. 
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    Entre as inúmeros atividades que o nosso agrupamento desenvol-

ve, Da Voz ao Texto não poderia deixar de assinalar a importância 

do  projeto Erasmus+ que assenta num plano institucional de de-

senvolvimento europeu e promove a internacionalização da nossa 

escola, a qual pretende ser de cada vez mais inclusiva, acessível e 

sustentável.  

    Este ano letivo realizaram-

se várias modalidades no âm-

bito do programa Erasmus+, a 

saber, “Small Steps to a Big Goal – what can I do for Earth?”, 

“Unesco Culture Ambassadors”,  “Peace Global Active Citizenship”, 

“Erasmus+ KA01 - Mobilidade Individual para Fins de Aprendizagem”, 

sob a temática Uma Escola Virada para o Futuro. Estes projetos 

incluíram mobilidades de vários alunos e professores a cidades como 

Slatina (Croácia), Istambul, Karabük e Safranbolu (Turquia), Oosten-

de (Bélgica), Jyväskylä  (Finlândia),  Glyfada (Grécia), Florença (Itália) ou Barcelona (Espanha). 

 
 Formação de Professores na cidade de Barcelona 

    Da Voz ao Texto regista nesta página as impressões das pro-

fessoras Elisabete Guerreiro e Emília Neves, que participaram este 

ano letivo no Projeto Erasmus+ KA01, e que nos transmitiram o se-

guinte: “Na semana de 14 a 18 de fevereiro decorreu o curso de 

formação “Digital Game Based Learning and Gamification”, na cida-

de de Barcelona, em Espanha, que reuniu dois docentes do nosso 

agrupamento, um da Escola Cruz de Argola e outro da Escola BS 

Santos Simões, no âmbito do Projeto Erasmus+ KA01 – Mobilidade 

Individual para Fins de Aprendizagem, sob a temática “Uma Escola 

Virada para o Futuro”. 

   No dizer destas docentes, a formação “permitiu-lhes a amplia-

ção de competências no uso das tecnologias, com enfoque na ga-

mificação, como estratégia de ensino/aprendizagem, de potencial 

interesse na educação, uma vez que funciona para aumentar a 

participação, desenvolver criatividade e autonomia, incitar ao 

cumprimento de regras, estimular a competição, promover a inte-

ração e resolver situações-problema em segurança.” E referem 

ainda que esta mobilidade, além de lhes ter dado a possibilidade 

de conhecer e comparar contextos educativos distintos, através da partilha de conhecimentos com os 

seus pares e formadores,  também propiciou visitas de interesse natural, histórico e patrimonial que per-

mitiram o seu enriquecimento cultural. 
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   Porém,  o melhor da 

viagem foi poder apro-

veitá-la com os meus ami-

gos!  

   Recordarei para sem-

pre esta foto dos nossos 

pés junto às placas em 

homenagem às vítimas do 

nazismo. 

   Agradeço a oportunida-

de e espero repetir nova-

mente esta experiência!    

 
                              Mafalda Branco 

 
Viagens 

  É irrefutável que o ato de viajar traz variados be-

nefícios em termos de cultura e a nível pessoal para 

aquele que o pratica. 

   Por um lado, ao viajar e ao sairmos da nossa “zona 

de conforto”, temos a possibilidade de conhecer novas 

culturas e aprender muito com elas, assim como expe-

rimentar novas comidas e paladares que, eventualmen-

te, trazemos connosco e aplicamos no nosso dia a dia. 

Algo que está patente na história portuguesa, em es-

pecial, numa época grandiosa, os Descobrimentos, em 

que muitas especiarias, atualmente vulgares, foram 

importadas de países africanos e/ou asiáticos que os 

marinheiros lusitanos conseguiram alcançar, sem es-

quecer as culturas e hábitos generalizados em toda a 

Europa e que, muitas vezes, têm origem em pequenos 

países visitados por pessoas influentes.  

   Além disso, múltiplas vezes, nascem amizades para 

toda a vida de viagens concretizadas, já que pessoas 

com culturas distintas, a partir do momento em que se 

respeitam e aceitam, se complementam muito umas às 

outras, quer em termos de conhecimento geral quer 

pessoal. 

  Por outro lado, expomo-nos a certos perigos e adver-

sidades, que, frequentemente, as notícias, em todo o 

mundo, retratam.  

(continua na página seguinte) 

   

VIAGENS... 

   Viajar é sonhar, é aprender, é conviver, é sentir, é 

crescer… E é partilhar emoções, sentimentos, experi-

ências, pensamentos… Assim pensam Inês Machado e 

Mafalda Branco, que nos brindaram com dois textos 

aliciantes: “Viagens”, uma reflexão sobre os benefícios 

do ato de viajar, e “Viagem a Itália”, um testemunho 

genuíno e emocionado, no âmbito do projeto Erasmus+.  

  

  Viagem a Itália 

   Fui convidada inesperadamente para um projeto in-

ternacional. Viajar tão nova com a minha escola…  

    Que sonho ambicioso!  

    Lembro-me de imaginar que assim que entrasse para 

o secundário participaria num projeto Erasmus. No 

entanto, o trabalho árduo valoriza quem se esforça e 

fui convidada para um destes prestigiados projetos já 

no 7º ano. Senti-me lisonjeada e morri de entusiasmo… 

    Definitivamente a melhor notícia que recebi nos úl-

timos tempos! 

   Recordo toda a preparação que fiz para que a via-

gem corresse como planeado; apesar de todas as ad-

versidades, devo dizer que tudo valeu a pena. 

    A cidade era magnífica, esplêndida! A família que me 

acolheu era excelente e senti-me muito bem recebida; 

para além do mais, a comido era fabulosa. 

   Cada dia que passava era brindada com histórias de 

beleza e alegria, provenientes dos mais variados espa-

ços e ambientes. 

   O tempo não concordava com o meu estado de espíri-

to, pois chovia torrencialmente, enquanto comprava 

mangas, uma das coisas que mais adoro. 

   Os professores que me acompanharam eram, e são,  

magníficos! Adorei conhecê-los! 
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   Pelo caminho tivemos oportunidade de aprender que 

devido à construção da barragem houve uma vila que 

ficou submersa e que se chamava  Vilarinho das Furnas. 

   Depois de pousarmos as coisas no quarto, tivemos 

três horas livres para fazermos o que quiséssemos. 

Uns estiveram a ver filmes, outros a brincar e outros 

no telemóvel. Foi muito divertido!  

   De seguida, fomos buscar as nossas lancheiras para 

almoçarmos. Terminado o almoço, encontramo-nos  com 

os professores junto do campo de futebol para come-

çarmos as atividades.  

A minha turma iniciou as atividades com paintball, é 

uma atividade muito engraçada que nunca tinha experi-

mentado. Fiquei com três balas guardadas para me re-

cordar desta experiência; também trouxe uma camiso-

la suja da bala e uma negra no braço.  No fim desta 

atividade, fomos de novo para os quartos e tivemos de 

esperar cerca de uma hora para irmos jantar. 

No segundo dia, acordamos cedo para tomar o pe-

queno almoço, tendo-se seguido mais atividades. As 

pontes metiam um bocado de medo, mas foi espetacu-

lar. Fizemos um mini slide e no final fomos andar de 

cavalo. A mim calhou-me uma égua que se chamava He-

roína e era muito bem comportada. 

Esta foi a nossa viagem do 7º ano ao Gerês.  

Eu achei tudo muito divertido e não me importava 

de repetir esta aventura! 

Hugo Oliveira 

 

   (cont.) 

   Temos, como exemplo, um jovem que acabou por 

ser morto no aeroporto devido à brutalidade de 

inspetores, jovens que desaparecem ou pessoas que 

acabam por contrair doenças exóticas, típicas de al-

guns países que se visitam.     

    Especialmente, agora, na situação atual da Covid-

19, sujeitamo-nos a situações em que é mais provável 

contrairmos esta doença que, muitas vezes, se afigu-

ra extremamente letal. Um aspeto que, por vezes, 

também pode ser limitante é a língua. Contudo, todos 

os obstáculos que possamos encontrar também ser-

vem para que desenvolvamos o nosso carácter e algu-

mas características que se tornam úteis no futuro, 

como, por exemplo, a perspicácia e a independência. 

    Em suma, os perigos existirão sempre, mas os be-

nefícios acabam por superar as desvantagens. Temos 

é que aprender com as nossas vivências, de maneira a 

podermos evoluir e tornarmo-nos mais capazes e me-

lhores pessoas. 

Inês Marques Machado 

 

Viagem ao Gerês 

    Nos dias  24 e 25 de maio, as turmas do 7ª ano 

realizaram uma visita de estudo ao Gerês, no âmbito 

da disciplina de EMRC, que decorreu durante dois 

dias maravilhosos!                                                                        

    Na manhã do dia 24, fomos para a escola às oito 

horas e trinta minutos para apanhar o autocarro que 

saía às nove horas.  A viagem demorou cerca de uma 

hora e meia.  Assim que  chegamos ao Gerês, demos 

início a uma caminhada que nos levaria até  à Pousada 

da Juventude, onde dormiríamos. 

 

 

 

Rodrigo Fernandes 
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Campanha Solidária pela Paz  
na Ucrânia 

 
   Da Voz ao Texto divulga mais uma viagem, desta 

vez uma viagem solidária, a campanha de solidarieda-

de organizada pelo nosso agrupamento para com o 

povo ucraniano que decorreu de forma exemplar.  

   A comunidade educativa respondeu generosamente 

ao apelo lançado, tendo tornado possível, no dia seis 

de março, o envio de variados produtos e  bens es-

senciais para a Ucrânia. 

 
 

Simetria de reflexão 

   A terminar estas páginas dedicadas à temática da 

viagem, publicamos um trabalho de um aluno recém-

chegado à nossa escola,  Arsenii Oblasov, que fez 

uma incursão pela simetria de reflexão, na disciplina 

de Matemática, em articulação com as disciplinas de 

Educação Visual e Educação Tecnológica. 

   VIAGENS 

Guimarães, quinta-feira, 26 de maio de 2022 
 

   Querido Diário, 

   Vou contar-te como decorreu a visita de estudo 

ao Gerês.  

   No dia 24 de maio, saímos da escola por volta 

das nove horas. Quando chegamos ao Gerês, fize-

mos uma caminhada, depois almoçamos e fomos an-

dar a cavalo. Em seguida, estivemos a conversar na 

Pousada da Juventude, onde ficamos instalados 

durante dois dias. Mais tarde, foi feita a distribui-

ção dos quartos, arrumamo-nos e fomos jantar. À 

noite, juntamo-nos no quarto de uma amiga, joga-

mos e conversamos. Foi um momento tão bom que 

só adormecemos cerca das três horas da manhã. 

   No dia seguinte, acordei cedo, arrumei a mala, 

tomei o pequeno almoço e fomos jogar paintball; 

almoçamos e ficamos a conversar. À tarde, fize-

mos arborismo, usufruímos do sol e saímos do Ge-

rês às 16 horas. Chegamos à escola às 18 horas. 

  Gostei muito desta visita e senti-me extraordina-

riamente bem e feliz !      

                                                           Erika Joana 
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    O projeto eTwinning é constituído por uma comunidade de escolas que 

promovem o desenvolvimento de projetos colaborativos entre professores 

e alunos de vários locais da Europa.  

    Da Voz ao Texto conversou com a professora Carla Oliveira, mentora 

eTwinning, que gentilmente nos forneceu informações sobre o projeto 

Academia Júnior eTwinning que aqui registamos.  

“Este ano são vários os projetos que estão a ser desenvolvidos em diferen-

tes níveis de ensino e que estão a ser submetidos a selos de qualidade; no ano anterior, recebemos nove 

selos nacionais de qualidade e nove selos europeus. O projeto Academia Júnior eTwinning, lançado pela 

Direção-Geral da Educação, foi implementado este ano.   

Trata-se de um projeto pioneiro que poderá integrar ou-

tros países da Comunidade eTwinning”.  

   A professora Carla acrescentou que “um dos elementos 

mais importantes do eTwinning é a colaboração entre 

professores, alunos, escolas, encarregados de educação e 

autoridades locais; os professores trabalham em conjun-

to e organizam atividades para os seus alunos que têm um 

papel ativo, interagem, investigam, tomam decisões, 

aprendem competências do século XXI e respeitam-se 

mutuamente. Todos os elementos da equipa dão o seu 

contributo.” 

  Segundo esta docente, este projeto “visa dar voz aos alunos e contribuir para a educação, para a cida-

dania, formando cidadãos interventivos e responsáveis, promover a colaboração entre os alunos, desen-

volver a capacidade de comunicar e de intervir, bem como a capacidade de resolver problemas, promover 

a partilha de saberes e desenvolver competências de literacia digital”.  

   Para operacionalizar este projeto, estão envolvidos dezasseis alunos das diversas escolas do agrupa-

mento, de todos os níveis de ensino, que elaboram trabalhos colaborativamente, com o devido acompanha-

mento da mentora eTwinning da escola.  

   Aconselhamos os nossos leitores a seguir este projeto visitando a página do agrupamento. 

 

   Também a turma do 7.ºE colaborou no desen-

volvimento de um projeto eTwinning intitulado 

Harmony of Nature and Culture,  sob coorde-

nação da professora Sara Silva, em colaboração 

com a professora Vanessa Fonseca. O projeto 

foi desenvolvido por 14 professores e 70 alu-

nos, pertencentes a 6 países: Portugal, Turquia, 

Grécia, Croácia, Jordânia e Roménia.  

(continua na página seguinte) 
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  Cuca Roseta na Santos Simões 

   A convite da turma 7.º B, a fadista Cuca Roseta 

esteve na biblioteca escolar no dia 17 de maio, no 

âmbito da disciplina Learning Science, atividade 

integrada no projeto eTwinning “The physical and 

psychological balance of teenagers put to the 

stress of Covid-19 pandemic” (“O equilíbrio físico 

e psicológico dos adolescentes submetidos ao 

stress da pandemia Covid-19”). 

   A ideia partiu da aluna Vitória Carvalho, admira-

dora da artista e das práticas de ioga que a can-

tora não dispensa diariamente. 

   Foi um encontro subordinado ao tema “Stress 

and relaxation” (“Stress e relaxamento”). Para 

Cuca Roseta, o ioga pode ser praticado por qual-

quer pessoa. 

   A fadista aconselhou a leitura dos livros 

“Respira” de James Nestor e “Posturas de Yoga” 

de Natalie Heath.  

(Cont.) 

  Trata-se de um projeto transdisciplinar que com-

plementa o currículo das disciplinas de História, 

Geografia, Português, Inglês, Educação Visual, Ci-

dadania e Desenvolvimento e  TIC para o 7.º ano.  

   O objetivo foi dar a conhecer as cidades envolvi-

das, a sua cultura, tradições, trajes típicos, gastro-

nomia, beleza natural, monumentos históricos, en-

tre outros aspetos, a partir de métodos e aplica-

ções interativas centradas no aluno. Desta forma, 

os alunos desenvolveram a sua cultura e a sua lite-

racia digital.  

 

  A professora Vanessa Fonse-

ca, que acompanhou o projeto 

acima referido, foi também 

coordenadora do projeto The 

Secrets of The Oceans, com 

a colaboração da docente Car-

la Sanfins, um projeto ambien-

tal sobre a biodiversidade ma-

rinha e as consequências cli-

máticas nos oceanos; este projeto funciona em três 

idiomas: inglês, francês e 

espanhol e a nossa escola 

trabalhou com a língua 

francesa. 

   Os trabalhos dos alu-

nos foram divulgados nu-

ma exposição integrada  

na Semana em Movimen-

to, na plataforma eTwinning e na página do agrupa-

mento. 

   Todos os alunos estão de parabéns pelo seu empe-

nho e dedicação! 
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ENTREVISTA   
por Nicole Fraga e Leonor Salgado 

   Da voz ao Texto, com o objetivo de sensibilizar toda a comunidade educativa para a importância do 

extraordinário projeto Gatil Simãozinho, aliou-se à comemoração do seu 13º aniversário com uma en-

trevista à sua fundadora e coordenadora, professora Luísa Veiga.     

 
Em que ano foi fundado o projeto Gatil Simãozinho? 

O Simãozinho nasceu no dia 13 de maio de 2009. 
 
O que a levou a criá-lo? 

Este projeto nasceu da necessidade de albergar uma colónia de gatinhos que ficou na antiga Escola da 

Veiga. Esta colónia composta de seis felídeos preocupava-me, pois ficaram sem comida quando saímos da 

Veiga para a Santos Simões. Desde logo, passei a deslocar-me, diariamente, ao local para lhes dar de 

comer. A situação começou, a pouco e pouco, a tornar-se insuportável. Foram várias as abordagens fei-

tas não só pelos “ novos inquilinos “ que passaram a instalar-se nas salas da escola, como também por al-

guns veraneantes que por ali andavam de carro. Da última vez que tal aconteceu, por volta das 14 horas, 

tive que pedir socorro a dois lavradores que trabalhavam os seus campos àquela hora. 
 
Como consegue buscar ideias para sustentar o Gatil? 

Este projeto autossustenta-se e como tal é necessário “ deitar mãos à obra “. 

Antes da pandemia fazia, semanalmente, feirinhas e o valor auferido dava para ter as despesas, com a 

alimentação e veterinário, controladas. De há dois anos para cá confronto-me com muitas dificuldades 

financeiras e mesmo fazendo-se almoços e lanches solidários na escola, onde todos participam e colabo-

ram, tal não é suficiente. Grande é a verba que sai do meu bolso, pois não facilito no que respeita às ne-

cessidades mais prementes do projeto. 
 
Acha que esta iniciativa tem influência na nossa geração? 

Claro que sim. São alguns os alunos que, hoje já adultos, me procuram para os ajudar quando fazem a 

adoção de um animal. 

O Simãozinho “ deixará sempre uma marca muito especial,” e só por isso já valeu a pena! 

Há 13 anos, quando ia às escolas do agrupamento, em iniciativas de sensibilização, havia meninos que con-

tavam histórias muito feias sobre o que se fazia na sua zona aos animais, cães ou gatos. 

Nos anos seguintes, passei a escutar mensagens mais bonitas… “ a minha avó já não afoga gatinhos”, “ o 

meu pai já solta o nosso cão e pôs-lhe uma corrente mais comprida para ele se mexer”…   

E todos estes desabafos saídos da boca dos mais pequenos, tornaram-se mensagens de esperança, mas 

ainda há muito para fazer.  

                                                    (continua na página seguinte) 



 16 

 

ENTREVISTA (cont.)  

                                                 Todos os gatos têm nome? Qual o nome mais criativo? 

                                                                       Sim. É o nome que os identifica e os torna singulares.   

                                                                       Todos têm o seu cartão de saúde, onde estão registadas as  

                                                                       vacinações e as desparasitações, bem como o chip. Sou eu 

que os batizo quase sempre, mas, às vezes, peço a grupos de meninos que se encontram no gatil  para vo-

tarem num nome. Nomes criativos… Há vários: Burkina, Gandhi, Bapur (nome que o povo indiano chamava a 

Gandhi que quer dizer “ papá “ ), Oreo, Feijão, Ervilha, Cajú, Gogi… tantos e tantos... 

 
Acha que a nossa companhia contribui para a felicidade dos gatos? 

Eu diria o inverso. É a companhia dos gatos que nos traz felicidade e tranquilidade, mas há um dado muito 

importante que devemos reter, é preciso “saber estar “ e “ saber respeitar o animal “. Não se pode che-

gar ao gatil a gritar, a puxar as grades, pois todo o ruído os perturba e um gato assustado é um gato que 

se torna agressivo e jamais ficará recetivo a qualquer tipo de manifestação carinhosa. 

 
De que forma os alunos podem ajudar no bem-estar do Gatil Simãozinho? 

O bem-estar de um animal pressupõe sempre respeito pelas suas características, e aqui reitero o que dis-

se há pouco: não fazer barulho, sermos mais calmos, não atirar pedras e paus para dentro do recinto, co-

mo, muitas vezes, testemunhamos. 

 
Quando se apercebe que está a ficar difícil, o que lhe traz a esperança para continuar? 

Foram já muitas as vezes que me senti muito frustrada, muito cansada e muito desmotivada com vontade 

de acabar o projeto. São 13 anos de muito, muito trabalho e não houve nunca um dia que eu estivesse des-

ligada do projeto. 

O que me dá esperança é olhar para os olhos deles de felicidade quando nos veem, porque este “nos” sou 

eu, a dona Cristina Silva, a dona Luísa e a dona Paula. Sem este grupo de apoio na retaguarda nada seria 

possível. 

 
A rotina do gatil, nas férias de verão, permanece igual? 

Claro que sim, a rotina tem de se manter. Estamos a lidar com vidas que necessitam, diariamente, de higi-

ene, de alimentação e de cuidados veterinários, que, neste momento, são mais redobrados e contínuos, 

pois a nossa população felina é constituída maioritariamente por gatos seniores, onde os problemas são 

mais recorrentes e mais graves. 

 
Acha a contribuição dos alunos importante? 

A vossa contribuição é importantíssima, todos deveriam orgulhar-se deste projeto e estar mais atentos 

às suas carências e necessidades. 

Os gatinhos não “ vivem de ar e vento “ e a tranquilidade financeira só se adquire quando todos ajudam 

sempre e não de vez em quando. 

 

Muito obrigada, professora Luísa, e bem haja pela sua entrega e dedicação a um projeto que é um 

orgulho para nós e uma referência para a cidade de Guimarães! 
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Doação de Sangue 

    De três em três meses, 

o Gatil Simãozinho rece-

be a visita simpática da 

Dra. Elisa Pinto, do Tiago 

Abreu, enfermeiro vete-

rinário, e da Ana Martins, 

auxiliar de veterinária do 

Banco de Sangue Animal do Porto.  

   Após a montagem de todo o equipamento médico-

veterinário na zona das camaratas e, num ambiente 

tranquilo, com muita meiguice à mistura, recolhe-se 

sangue para o Banco de Sangue Animal. 

   Os nossos bichanos doam sangue para todo o país e 

até para o estrangeiro, porque são gatinhos saudáveis. 

Antes da recolha fazem análises ao sangue, realizam 

testes de FIV/FELV e são desparasitados interna e 

externamente. O nosso Kayo é um dador de sangue ra-

ro, o que implica sempre uma grande preocupação com  

o seu estado de saúde. 

 

   A convite da Kiwoko Animal, 

o Gatil Simãozinho tem esta-

do todos os meses na sua loja 

do Espaço Guimarães numa 

campanha de angariação de 

alimentos. 

   Após abordagem simpática, 

educada e muito elogiosa ao 

Simãozinho, feita pelos nossos 

alunos Gustavo, João e Fran-

cisco (4.º ano da Escola Monte Largo), Lia, Teresa 

(7.ºE) e Lara (8.ºD)  da escola sede, inúmeras foram as 

ofertas em ração e pâtés para os nossos bichanos. 

   Continuamos a proteger e a oferecer dignidade a es-

tes nossos amigos de quatro patas. 

   Um obrigado sincero a todos aqueles que nos ajuda-

ram, bem como a estes amigos que se disponibilizam 

sempre a estar presentes nas campanhas ao sábado, 

uma vez por mês.              
Luísa Veiga        

Fundadora e coordenadora do Gatil Simãozinho 

História da VIDA 

   Era uma vez uma 

gatinha muito espe-

cial… Era invisual. 

   Assim poderia 

começar a história 

da minha vida. 

   Chamo-me Vida, nome que me atribuíram quando 

cheguei ao Simãozinho por causa da minha garra de 

viver… 

   Diz quem me conhece que sou lindíssima e que a mi-

nha pelagem é muito farta e mesclada de uns doura-

dos no   meio do cinza claro. 

   Não me lembro sequer do meu passado, mas certa-

mente tive um dono que me abandonou já velhinha, 

cega e com um problema de saúde muito grave. 

   Certo dia, não sei como, puseram-me à porta do 

apartamento de um casal jovem, muito amoroso, sen-

sível e apaixonado por animais… De certeza que foi 

por isso que me deixaram nesta porta, pois as pesso-

as têm esta característica de descartar onde acham 

que poderá estar a salvação dos mais indefesos e que 

não têm voz. 

   Quando saíram para trabalhar, depararam-se comi-

go ali prostrada, sem forças, e a cheirar muito mal. 

   Ambos se desviaram do propósito de ir trabalhar e, 

imediatamente, levaram-me à clínica. Assim que lá 

cheguei, não esperei para entrar. O doutor Jorge viu-

me e disse que eu tinha uma piómetra e que entrava 

já para a cirurgia, pois podia morrer. Também tinha 

um tumor mamário, mas não o podiam tirar porque 

era muito ariscado. Depois de recuperada, vim para o 

Simãozinho onde sou tratada como uma princesa.  

   Sabem uma coisa? Apesar de estar cega, nunca fiz 

um xixi fora do sanitário. Há cerca de quatro meses, 

fui operada a uns dentinhos que estavam podres e o 

doutor resolveu também tirar-me o tumor. 

   Estou como nova… E 

serei para sempre muito 

grata a este casal que 

me salvou e no Simãozi-

nho me deixou. 

   Muitos ronrons,  como 

só eu sei fazer... 
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   A equipa do Projeto Educação para a Saúde (PES) dinamizou ao longo do ano leti-

vo vários projetos em colaboração com diversas entidades, entre os quais destaca-

mos a atividade “Leitores Solidários” em articulação com a Liga Portuguesa Contra o 

Cancro, integrada na Semana da Leitura, promovida pela Biblioteca Escolar. 

   A adesão dos alunos foi muito positiva.  Assim, com o objetivo de continuar a sensi-

bilizar a comunidade educativa para a importância da solidariedade e incentivar os 

alunos para a elaboração de futuros trabalhos e ao mesmo tempo celebrar a Leitura como uma ato de criativi-

dade, de partilha e de conhecimento, deixamos aqui o link do trabalho final da atividade Leitores Solidários. 

https://anchor.fm/biblioteca20.    

    De referir também a adesão das turmas ao Concurso 

Portas Vestidas de Azul Pela Prevenção promovido pelo 

PES, em articulação com o Programa Eco-Escolas, com o 

intuito de assinalar o mês da Prevenção dos Maus-Tratos 

na Infância e Juventude e despertar as consciências para 

esta problemática. 

   Aqui deixamos as belíssimas portas decoradas pelas 

turmas vencedoras 1.º CB, da Escola Básica da Cruz de Argola (1.º Prémio), 8.ºD, da Escola Básica e Se-

cundária Santos Simões (2.º Prémio) e 2.ºC, da Escola Básica da Cruz de Argola (3.º Prémio).  

    Parabéns a todas os turmas participantes! 
    
    Os alunos da turma do 7.ºE, nas aulas de Português, produziram textos sobre temas constantes do PES.  

   Publicamos um dos textos que mais nos sensibilizou, dada a forma especial como a temática foi tratada. 

 

Apelo 

   O salgado das lágrimas mistura-se com o doce da música, cada vez mais silenciosa, e com os gritos na mi-

nha cabeça, mais barulhentos do que nunca. Mistura-se com a água do chuveiro, tão quente que parece in-

cendiar a pele, magoa nos arranhões e marcas causados por mim mesma numa tentativa de sentir dor mais 

forte do que aquela faca que sinto cortar o meu corpo e mente por dentro, bem devagar, rasgando-me, aos 

poucos, para que nunca chegue a ver a luz do dia. 

   Esses resquícios de água, que escorrem pela cara, espalham a tinta dos lápis no papel, deixando algo in-

compreendido por todos os olhos que tentam perceber, olhos que perdem tempo tentando entender as emo-

ções dos descartados, dos perdidos, dos que se sentem miseráveis por dentro e defeituosos por fora. 

   “Que frases bonitas e significativas!” dizem uns. “Como é que fazes isso?” perguntam outros. “Devias 

mostrar isso”, aconselham todos... Não sabem o quão doloroso é escrever para fugir, mostrar os espinhos, 

cortar a garganta, soltando tudo… E mesmo assim ninguém quer saber, ninguém tenta ajudar! “Vai tudo fi-

car bem!”, afirmam convictos. Mas como podem eles ter tanta certeza se não oferecem sequer um ombro 

onde chorar, quanto mais dar a solução para todos os vidros partidos espetados onde mais dói?! 

   Não deixem a voz na vossa cabeça consumir as vossas ações e pensamentos!  

   Falem mais alto até que vos oiçam!  

   Este texto é um alerta para todas as pessoas vítimas de doenças mentais, seus familiares e amigos. 

   Ajudem, combatam, ofereçam apoio àquele que sente falta de consolo! 

    
Inês Leite 

 
  

https://anchor.fm/biblioteca20
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    A Semana da Saúde decorreu na escola sede do agrupamento en-

tre 23 e 27 de maio com o propósito de promover a saúde e o bem-

estar junto da comunidade.  

   Preparada num espaço acolhedor, em ambiente colaborativo entre 

os alunos do 12º ano, do Curso Profissional Técnico Auxiliar de Farmá-

cia, e as professores orientadores das suas Provas de Aptidão Profis-

sional, em articulação com o Projeto de Educação para a Saúde, este 

evento foi deveras eficaz para a promoção da saúde. 

   Foram endereçados convites a profissionais da área da saúde para 

esclarecer os alunos sobre diversos assuntos e dinamizados vários 

workshops, onde os discentes tiveram oportunidade de pôr em prática 

as competências adquiridas no decorrer dos últimos três anos letivos. 

 

PALESTRAS 

    Realizadas na biblioteca da nossa escola, as palestras constituíram momentos esclarecedores, incentivando 

a plateia a uma participação ativa e interessada. 

    Foram vários os assuntos abordados: “Doenças Crónicas”, 

dois testemunhos reais dos professores Francisco Oliveira e 

Fátima Silva, que impressionaram o auditório; “Doenças Cardi-

ovasculares”, palestra orientada pelo Dr. Alexandre Nogueira 

que se referiu às doenças com maior incidência em Portugal, 

com destaque para os diabetes, o colesterol e a hipertensão; 

“Riscos e Benefícios dos Suplementos Alimentares”, temáti-

cas apresentadas pela Dra. Elisabete Mendes; “Lanches sau-

dáveis”, sessão apresentada pela enfermeira Manuela da ACES 

do Alto Minho; “Cuidados a Ter com a Pele para a Preven-

ção de Cancro”; “Gestão de conflitos e Trabalho em Equipa”, sessão dinamizada pela Dra. Alice Santos, 

psicóloga do agrupamento, que abordou temas relevantes como a importância da empatia, a comunicação em 

trabalho de equipa e os diversos ruídos existentes na comunicação; foi um encontro marcante para os presen-

tes, dada a pertinência das temáticas e a forma assertiva como foi apresentada; “Saúde e Bem-estar Ani-

mal”, palestra apresentada pela Dra. Catarina Leão, do Centro Clínico Animal do Salgueiral, que se deslocou à 

escola a convite da coordenadora do Gatil Simãozinho, professora Luísa Veiga, que, mais uma vez, sensibilizou 

os alunos para a importância do respeito pelos animais. 

      

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA DA SAÚDE 
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GIA  

Gabinete de Informação 
e Apoio ao Aluno 

 

 

   O que é o Gabinete de Informação e Apoio ao 

Aluno e quais as suas funções ? 

    A Dra. Augusta Ribeiro, responsável por este    

gabinete, responde-nos a esta questão a fim de elu-

cidarmos a comunidade educativa sobre a relevância 

deste serviço escolar. 

    

   O Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno 

(GIA) é um serviço constituído por uma assistente so-

cial, que visa criar uma resposta especializada/

direcionada para as problemáticas socioeducativas dos 

alunos e das famílias. 

   Ao longo deste ano letivo, este gabinete pretendeu 

contribuir para o crescimento harmonioso e global das 

crianças e jovens do agrupamento, promovendo um am-

biente mais humanizado e facilitador da integração 

social, assim como detetar as problemáticas que mais 

afetaram os alunos, as famílias e a comunidade escolar, 

propondo-se planear a intervenção que melhor se ade-

quasse a cada um. Estes pressupostos foram operacio-

nalizados através da sensibilização, do diagnóstico, do 

encaminhamento e do acompanhamento de crianças, 

adolescentes, e respetivas famílias, com percursos so-

ciais, económicos e psicopedagógicos de risco. Inter-

veio igualmente nos problemas de indisciplina em meio 

escolar, apoiando a mediação de conflitos e a gestão de 

comportamentos e emoções. Sustentou a sua ação no 

acompanhamento individualizado e em grupo, em con-

texto socioeducativo, e no desenvolvimento de ações 

de promoção de competências pessoais e interrelacio-

nais. 

Augusta Ribeiro 
Assistente Social 

Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno 

SEMANA DA SAÚDE 

Workshops                                                  

   Durante a Semana da Saúde, os alunos do Curso 

Profissional Técnico Auxiliar de Farmácia, sob a ori-

entação das suas professoras, dinamizaram diversos 

workshops de rastreio e de fabrico  de dermocosmé-

tica natural. Criaram um “Centro de Saúde”, onde foi 

possível rastrear a glicemia, a tensão arterial e o ín-

dice corporal, tendo como objetivo a detenção e a 

prevenção de algumas doenças mais comuns em Por-

tugal e no mundo. 

   Esta atividade foi muito bem acolhida pela comuni-

dade educativa que ali acorreu para se inteirar do 

seu estado de saúde. 

     De referir também o valioso contributo da pro-

fessora Helena Salazar, dos assistentes operacionais 

D. Assunção, Sr. Augusto e Sr. Ribeiro, bem como de 

alguns alunos do Curso Profissional de Audiovisuais 

dos 11º e 12º anos. 

  Um bem-haja para os alunos do Curso Profissional 

Técnico Auxiliar de Farmácia  e para as  orientadores 

das suas Provas de Aptidão Profissional, professoras 

Lucília Cardoso, Tereza Rachinhas, Carminda Peixoto, 

Elsa Fernandes, Cristina Sá e Fátima Silva. 
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SPO Serviço de Psicologia e Orientação Escolar    

         

    O SPO da nossa escola realizou ao longo do ano letivo diver-

sas atividades sobre diferentes temáticas junto da comunida-

de escolar.  

   Da Voz ao Texto, através da voz esclarecida da Dra. Alice 

Santos, destaca uma dessas atividades: Inspiring Future. 

 
                O Serviço de Psicologia  

         e a tomada de decisão vocacional 
 

Tomar decisões é dos comportamentos que mais repetimos diariamente! Na maior parte das vezes nem 

nos apercebemos que as estamos a tomar e fazemo-lo de forma imediata e sem grande reflexão. Outras deci-

sões exigem uma reflexão mais concreta e profunda, de forma a que as consequências da mesma não interfi-

ram com o nosso bem-estar. Todos os dias decidimos levantar-nos para vir ou não à escola, decidimos o que 

vestir, o que comer, o que dizer… Outras vezes somos chamados a tomar decisões mais difíceis, com implica-

ções mais sérias, como é a tomada de decisão acerca de um curso ou profissão. 

Assim, o Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) da Escola desenvolveu ao longo do ano várias ativida-

des para os alunos que estão mais perto de tomar este tipo de decisões. Falamos, pois, dos alunos do 9ºano e 

do ensino secundário. Para apoiar os alunos nesta tomada de decisão, o SPO privilegiou sobretudo intervenções 

grupais de sensibilização e disseminação de informação escolar e profis-

sional, quer através de programas estruturados para os alunos em tran-

sição de ciclo, quer através de ações mais pontuais de informação e a 

dinamização de atividades com entidades parceiras que permitem uma 

maior exploração vocacional, tais como workshops, tertúlias com profis-

sionais, feiras vocacionais. 

Destacamos com particular interesse a atividade Inspiring Future, 

dinamizada em parceria com a Associação Juvenil “Inspirar o Futuro”, 

que desenvolve projetos na área da educação, cujos objetivos visam 

apoiar os jovens neste processo de tomada de decisão. A atividade de-

correu no dia 17 de maio, durante a Semana em Movimento, e foi orga-

nizada de forma a proporcionar aos alunos do 12ºano, dos cursos profis-

sionais e científico-humanísticos, a participação em workshops e sessões 

de esclarecimento acerca do acesso ao ensino superior e oferta formati-

va nas diferentes áreas de formação. Paralelamente, foi realizada uma 

mostra de informação escolar e profissional, estando presentes cerca de 36 instituições de ensino superior, 

que informaram e esclareceram todos os alunos visitantes. Participaram na feira todos os alunos do 9º ao 

12ºano de cursos científico-humanísticos e profissionais. 

Prosseguir ou não o ensino superior? Que curso se adequa melhor ao meu perfil? Que universidade? 

Que saídas profissionais? Como será o meu futuro, se optar por uma licenciatura específica em vez de outra? 

Há tantas áreas que me interessam, como é que vou saber se tomei a decisão certa? A lista de questões é in-

findável, mas poderás contar sempre com o apoio do teu SPO  para te ajudar a esclarecer as tuas dúvidas. 
                   

Alice Santos 
Serviço  de Psicologia e Orientação Escolar  
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ENTREVISTA  
por David Silva 

   O Desporto Escolar assume um lugar preponderante no nosso agrupamento, graças ao 

dinamismo da Coordenadora do Clube do Desporto Escolar, professora Sandra Traquino, 

e ao trabalho admirável dos docentes António José Antunes 

(Futsal), Sónia Galvão (Badminton), João Araújo (Voleibol Juvenil 

Feminino), Fernanda Murta (Voleibol Infantil Misto), Francisco Oli-

veira (Padel), Bruno Pereira (BTT-XCO), Francisco Oliveira e Antó-

nio José Antunes (Natação).   

  A nossa turma, 7.ºB, frequenta a modalidade de Futsal, com tanto 

empenho e entusiasmo, que conseguiu alcançar este ano letivo o pri-

meiro lugar na Fase Distrital—CLDE Braga. É um orgulho dignificar 

de uma forma tão extraordinária o nosso Agrupamento! 

   Neste sentido, fizemos uma entrevista ao professor António José Antunes. 

 
Quando decidiu ser professor de Educação Física?  
Desde muito cedo que a minha intenção era ser professor; foi no 10.º ano que  decidi ser professor de Educa-
ção Física.  
  
Quais foram as razões que o levaram a escolher o Futsal? 
Escolhi o Futsal, porque, a meu ver, é um desporto muito intenso e a relação que se tem com os nossos atletas é 
mais próxima, estamos mais próximos sendo mais fácil corrigir e incentivar os atletas. 
  
Para si, qual é a importância do Desporto Escolar na vida dos alunos? 
Acho o Desporto Escolar bastante importante, pois começam, desde cedo, a ter a oportunidade de escolher um 
desporto e a organizar o tempo de estudo para que os pais os deixem participar na modalidade escolhida. 
  
Acha que a capacidade dos alunos para a prática da atividade física é aproveitada? 
Não, nem sempre essas capacidades são aproveitadas. 
  
Qual o contributo do desporto na vida profissional, social e pessoal no ser humano? 
O desporto contribui para que o ser humano possa estar bem fisicamente fazendo com que esteja bem psicolo-
gicamente também, ajuda a crescer como ser humano e a saber socializar-se com os outros. 
  
Acabamos de realizar a XVII Semana em Movimento. Fale-nos da sua contribuição para o sucesso desta 
atividade? 
A minha contribuição foi a colaboração e a entrega em todas as atividades organizadas pelo Grupo de Educação 
Física da nossa escola. 
  
Além dessas atividades, também houve o retorno do corta-mato à nossa escola. Gostaria que se referis-
se à importância do regresso desta atividade? 
É sempre bom o retorno do corta-mato escolar, é um dia em que há cente-
nas de alunos de várias idades a participar. 
  
Por fim, qual é o conselho que aqui nos pode deixar para as pessoas 
que não praticam desporto? 
O meu conselho para as pessoas que não praticam desporto é que o come-
cem a fazer, mesmo que seja pouco e poucas vezes; a atividade física faz-
nos sentir melhor e evita muitas doenças. 

   Terminamos esta entrevista com uma palavra de agradecimento ao 
trabalho realizado pelo professor António José Antunes, que muito 
contribuiu para o nosso desempenho e sucesso obtido este ano letivo: 
Campeões Distritais da modalidade de Futsal—Infantil B Masculinos, 
na Fase final—CLDE Braga.   
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Curso Profissional 
Técnico de Desporto 
 
 A Mudança começa em cada um de nós! Sê ativo! 

    O perfil de desempenho do Técnico de Desporto, de acordo com a Agência Nacional 

para a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQUEP) e o Quadro Nacional de Qualifi-
cações (QNQ), é um profissional que participa no planeamento, na organização e no desenvolvimento do treino 
de modalidades desportivas, individuais ou coletivas. Também organiza e dinamiza atividades físicas e desporti-

vas em contexto de ocupação de tempos livres, animação e lazer. 
 
Saída Profissional - Técnico de Desporto (Nível 4) - A quem se destina? 
   A jovens dinâmicos, práticos, organizados, empreendedores, com paixão pelo desporto, que gostem de traba-
lhar em equipa, que procurem um ensino mais prático e direcionado para o mundo do trabalho e que pretendam 
prosseguir estudos na área da educação física e/ou desporto, ou outras áreas associadas ao desporto. 
 
Requisitos de Admissão  
   A admissão dos novos alunos para este Curso Profissional tem como base os critérios do Despacho 
Normativo n.º 6/2018, artigo 12.º - Prioridades na matrícula ou renovação de matrícula no ensino se-
cundário; no entanto, no Regulamento Interno, estão contempladas outras prioridades ou critérios de 
desempate, a saber, prova prática e entrevista, perfil do aluno (aproveitamento, comportamento e motivação 
para frequência do curso) e prática desportiva (inscrito num clube/instituição/desporto escolar). 
 
Locais de Trabalho: Entidades com atividades de animação socio-desportiva e lazer; clubes e associações des-
portivas, recreativas e de desenvolvimento local; empresas de atividades desportivas, de turismo e lazer. 
 
Certificação Escolar e Profissional (dupla certificação) 
Certificado de habilitações do 12.º ano para ingresso no ensino superior. 
Certificado de qualificação profissional de nível IV (de qualificação do Quadro Nacional de Qualificações, váli-
do na União Europeia) para acesso ao mercado de trabalho. 
 
Apoios Socioeconómicos: bolsa de profissionalização (FCT – Formação em Contexto de Trabalho); subsídio de 
transporte e subsídio de refeição. 
  
Tipologia da formação 
   As disciplina são organizadas por módulos, com avaliações autónomas, permitindo maior flexibilização e ritmos 
de aprendizagem. A duração é de três anos (3200 horas no total). Como pré-requisitos, exige-se o 9.º ano. 
 
   Procura na nossa escola mais informações sobre o curso. Atreve-te, desafia-te! Estamos cá para te receber  
e te ajudar na tua caminhada académica e crescimento pessoal! 
                                                                                                                                                        Sandra Traquino  

Diretora de Curso PTDesporto  
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Escrita criativa  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

O fingimento poético de Fernando Pessoa 

 

O processo de fingimento artístico, apresentado por 

Fernando Pessoa, como a base da sua arte poética, é o re-

sultado da consciencialização da impossibilidade de o poeta 

fazer coincidir o que sente com o que pensa, e, assim, o 

pensar domina o sentir, logo, a poesia é um ato intelectual. 

A sinceridade artística constrói-se com base no fingi-

mento, na transfiguração da emoção pela razão, de modo a 

atingir a veracidade intelectual e emoção artística. 

É nos poemas “Autopsicografia” e “Isto” que Fernando 

Pessoa desenvolve esta reflexão. 

Em “Autopsicografia”, o sujeito lírico parte da frase 

poética de carácter axiomático “O poeta é um fingidor.”, 

com a intenção de demonstrar que, num processo de des-

personalização, aquando da criação poética, o sujeito racio-

naliza o que sente, pois a dor tem de ser modelada ou 

transformada. 

No poema “Isto”, o emissor poético dá, de novo, prima-

zia à razão em detrimento das emoções, “simplesmente sin-

to/ Com a imaginação”. A interrogação retórica “Sentir?”, 

em conjunto com a exclamação “Sinta quem lê!” demonstra que o trabalho poético é concebido como uma arte 

poética que permite ao leitor experienciar valores atemporais quando lê o poema. 

À guisa de conclusão, no momento da produção artística, o poeta finge sentimentos e emoções, não deixan-

do, no entanto, de haver verdade, só que essa sinceridade é artisticamente trabalhada.  

Ana Ribeiro 

          Autopsicografia 
 
                                   O poeta é um fingidor 
                    Finge tão completamente 
                    Que chega a fingir que é dor 
                    A dor que deveras sente. 

                      
                    E os que leem o que escreve, 
                    Na dor lida sentem bem, 
                    Não as duas que ele teve, 
                    Mas só a que eles não têm. 
 
                    E assim nas calhas da roda 
                    Gira, a entreter a razão, 
                    Esse comboio de corda 
                    Que se chama coração. 

   Partindo do consagrado verso O poeta é um fingidor 

extraído do poema “Autopsicografia”, de autoria de 

Fernando Pessoa,  os nossos alunos refletiram sobre 

esta composição poética e a seguir deram largas à sua  

imaginação... 

   Da Voz ao Texto agradece a colaboração da profes-

sora Regina Paula e dos seus alunos das turmas dos 

11.ºA e 12.ºA, assim como a participação dos alunos das 

turmas A, B e E do 7.ºano. 
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Poderia ter sido diferente 
 
Levaste-me para aquele campo 

Naquela tarde de verão 

Pegaste-me na minha mão e pediste-me 

Para te responder com sim ou não. 

 
Disseste os teus sentimentos e perguntaste-me 

Se eram equivalentes ou não 

Respondi-te que não, mas, na verdade, 

Não era essa a resposta que gostaria 

De te ter dado do fundo do coração. 

 
Levantaste-te e disseste que era tudo o que precisavas ouvir 

Já tinhas voo marcado para o teu destino prosseguir 

Pedi-te para esperares, tu disseste que não 

Deixaste-me sozinha e sem chão. 

 
Não queria acreditar que depois daquela tarde 

Nunca mais te ouviria falar, sorrir ou chorar 

Só de imaginar que poderia ter sido diferente 

Se a minha resposta tivesse sido equivalente. 

 
Agora fiquei sem ti neste mundo de solidão 

Ficaste entregue ao criador que te levou sem autorização 

No final, só fica aqui a minha vontade de te trazer de volta 

E de te dizer o quanto te amava e eras tudo à minha volta… 

 
                                                              Nicole Macedo 

Solidão 

 

És sentida por todas as pessoas, 

pelo menos uma vez na vida. 

Mas ninguém te quer deixar entrar  

quando bates à porta… 

 

Infelizmente tu fazes-te de convidada, 

e dizes mentiras tão verídicas que  

já não se sente nada. 

Sempre que se pensa em ti, 

 

o poço torna-se mais fundo… 

As distrações e as gargalhadas 

são as tuas inimigas, porém  

quando estamos vulneráveis, dizes olá. 

 

Tentamos com que fiques nos confins da mente, 

mas encontras sempre o teu caminho para a frente! 

 

Victoria Adams  

 
                       

 

Escrita criativa   

 
Lágrimas de chuva 

 

No céu ouviam-se os sons 

      da eterna luta entre o bem e o mal.  

   As lágrimas desmoronavam-se em chuva, 

 mas quando se faziam tréguas 

  ficava coberto de um lençol azul. 

                                                                                         Ana Ribeiro 
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Resiliência 
 
Resiliência é uma flor a crescer no inverno 

De aroma de quem quer ser eterno 

De sabor amargo e de algodão doce 

É multicolor, é uma bateria a tocar com ardor… 

Resiliência é uma maratona a esconder a dor 

É uma luz que nos indica o caminho 

É lutar mesmo que nos digam que não  

No fim, é um manto quentinho 

Que nos aquece o coração! 

 
Diversão 
 
Diversão é uma palavra a crescer no verão 

De cheiro a melão, a refresco e a emoção 

Com um sabor exótico que se quer experimentar 

É brilhante, radiante e multicolor 

Diversão é uma bola quando está a entrar… 

Uma guitarra que toca com um ligeiro ardor 

Diversão é uma camisola que nos faz rir! 

                       David Silva e Gonçalo Costa 

   

Escrita criativa  

 
 
 
 

 
 
De um dia ter de acordar 
por o sol nascer nele cedo 
o céu foi confessar  
aquilo que não é segredo. 
 
Que é para todos azul bebé  
enquanto o mundo o reconhece 
pois, à hora de dormir de pé 
não é só ele quem escurece. 
 
Despe o seu manto celeste 
O azul bebé de outrora 
não é o que agora veste. 
 
Sabe bem ficar de fora 
do planeta que reveste 
mas não dele ir embora. 

Pedro Oliveira  

A minha vida 
 
Falhanços, 

É uma forma de a descrever. 

Não sei o que fiz 

Para merecer este fim. 

 

Anjos contam a Deus, 

As histórias da minha vida 

Aldrabadas pelo Serafim 

Interditas ao rei! 

 

Se me tornasse um semideus 

Poderia jurar a Deus, 

Que nunca a abandonaria 

Que nunca a deixaria. 

 

Mas a vida não é um mar de rosas, 

É uma mentira delicada, 

Enquanto a morte 

Ergue-se como uma verdade nua e crua… 
 

                            Mafalda Branco 

Amor  
 
O amor é uma flor a nascer na primavera 
De cheiro suave e belo como as rosas… 
Com sabor divinal a comida da avó 
É vermelho, é paixão! 
É um lápis que escreve o nosso caminho 
É uma sinfonia! 
É uma manta que conforta o coração… 
 
Amizade 
 
A amizade é uma flor branca 
Cheira a morango e sabe a framboesa 
É uma borracha verde 
É como uma viola musical 
A amizade é um casaco que nos aconchega  e fortalece! 
 

                Afonso Mendes, João Miranda, Vitória Carvalho 
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Tributo ao “S” 
 

S de sentir e de sofrer 
S de solidão e de silêncio 
S de sozinho, de solitário 
S de sussurro, de sentir… 
 
S do silêncio do socorro 
S de sustentar a solidão 
S do sofrimento sentido 
S de saber sentir… 
 
Tributo ao S ! 
 
S do sangue que sangrei 
S do suicídio sombrio 
S da sensata morte… 
 
S de sentir novamente 
S de sorrir sem parar 
S de sonhar e seguir em frente! 
 
Tributo ao S ! Tributo ao S !! 
 
                    Teresa  Teixeira  

Sem sentido  
 
Sempre sonhei  
Sem dono despertei  
Sem sentido serei  
Sem solidão sobreviverei  
 
Suspirar 
Será que sei suspirar? 
Só sabia sorrir  
Sorrir sem sentir  
 
Sinto-me  
Solta  
Solta sem suprimir salvações  
Sem solicitar sensações  
 
Sempre supliquei por salvação 
Sem heróis... são só superstição 
Sangrei então  
Sobre um ser, um ser são...  
 
Sou  S  
Sem S 
S que já foi S 
S que silenciou o seu sinuoso S ...  

 
Lara Ferreira 

 

Respeita o “R” 
 
Respeita o R de resiliência 
Respeita o R de refletir 
Respeita o R de resistência 
Respeita o R de redimir 
 
E respeita o R !  
 
Respeita o R de relação 
Respeita o R de responsabilidade 
Respeita o R de reflexão 
Respeita o R de realidade 
 
E respeita o R ! 
 
Respeita o R de renovar 
Respeita o R de reviver 
Respeita o R de renascer 
Respeita o R de respirar 
 
E respeita o R de respeitar! 
 
E respeita o R ! E respeita o R !! 
 

João Miranda 
 

 

Vamos viver o “A”  
 
A de aceitar 
a diferença que nos pode separar. 
A de assentar  
para depois avançar. 
A de Amélia  
e de camélia. 
A de amar 
este, aquele, além. 
A de alvorada  
à chegada da estação 
de quem procura a pessoa amada  
num mar de multidão. 
Sem A não há amor, 
amizade e compaixão. 
Sem A nada acontece  
nada ascende a nossos olhos. 
A de adiantar 
ou de atrasar  
algo que se fará. 
A de avançar  
até ao final do caminhar… 
Viva ao A !! 

 
                                Lia Santos 

Escrita criativa   
Tributo a uma letra do alfabeto 

Viva o “E” 
 

Viva o E de esquecido 
Viva o E de extraordinário 
Viva o E de educado e de esquisito 
Viva o E de empolgado e de empenhado. 
 
E viva o E ! 
 
Viva o E de espantoso 
Viva o E de encantador 
Viva o E de elegante e de esbelto 
Viva o E de engraçado e de empreendedor 
 
E viva o E ! 
 
Viva o E de espelho e de emoção 
Viva o E de elogio e de eleição 
Viva o E de envelope e de empatia 
Viva o E de energia e de euforia. 
 
E viva o E ! Viva o E !! E viva o E !! 
 
                                  Eduarda Azevedo 

Graças ao “I” ! 
 
I de incomparável 
I de incansável, de intolerável 
I de inteligência, de imprudência 
I de imparável, de impensável! 
 
I de incontável 
I de impercetível  
I de intenção, de imensidão 
I de impensável! 
 
Graças ao I ! 
 
I de insensível, de invencível 
I de intragável, de irresistível 
I de incontrolável, de inimaginável 
I de incrível, de invisível 
 
I de imaturo, de impuro 
I de inexistente, de insolente 
I de inconsolável, de insuportável 
I de inacreditável! 
 
Graças ao I ! Graças ao I !! 
 

Nicole Macedo  
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    A Água                                      

        
Uma gota de chuva  
É uma gota de nuvem 
É uma gota para a Vida 
É uma gota de serenidade. 
 
De gotinha em gotinha 
Brilha uma nascente de manhã 
De gotinha em gotinha 
Limpa o oceano de amanhã. 
 
Água é uma gota na cascata 
Que cai melodiosamente no rio 
É uma gota de água para viver 
É uma gota que se perde no mar. 
 
De gotinha em gotinha 
Brilha nas ondas do mar 
De gotinha em gotinha 
A praia vai limpar. 
  
É para cuidar e purificar! 

 
                                  Leonel Silva 
 

A Menina da Água 

 
Era uma vez uma menina que amava a água. Gostava tanto da água que morava perto de um rio, onde todos os 

dias ia nadar com os peixes. Era feliz naquela rotina, na água com os peixes. 

Mas, certo verão, não choveu um único dia. Então, ela foi-se apercebendo que havia cada vez menos água e, 

consequentemente, menos peixes. Até que um dia quando ela foi nadar já não havia mais água. Os peixes tinham de-

saparecido! 

A menina ficou muito triste e inconformada com a situação. Não imaginava a sua vida sem água, sem poder 

nadar e relaxar. Por outro lado, estava revoltada com a natureza, ou melhor, com os seres humanos. A solução não 

estava nas mãos da menina. Ela não podia mandar vir chuva. Então, como resolver este problema? 

Depois de muito pensar, finalmente, ela teve uma ideia. Falou com os seus pais e perguntou se podia procu-

rar um rio próximo para poder voltar à sua rotina. Os pais concordaram, mas com a condição de ela regressar antes 

de anoitecer.  

Portanto, a menina fez-se ao caminho. Andou, andou, andou e foi marcando o percurso à medida que andava. 

Após uma hora, já estava a ficar desanimada,  pois não havia quaisquer sinais de água. De repente, ouviu um som que 

parecia água a correr e seguiu este ruído. 

Quando se aproximou, finalmente, avistou um rio grande, límpido e repleto de peixes. Não resistiu, saltou 

imediatamente para a água e voltou a sentir a felicidade! 

Será que voltou antes de anoitecer?                                                                                            Lia Martins 

Escrita criativa  

Água 
 
Água a correr na fonte. 
Uma quimera líquida que sai 
Das entranhas do monte 
A saber ao mistério que lá vai… 
 
Pura, 
Branca, inodora e fria, 
Cai numa pedra dura 
E desfaz o mistério em melodia… 

 
                                  Miguel Torga 

   O Dia Mundial da Água celebra-se anualmente a 22 de março, a seguir 

ao Dia Mundial da Poesia (21 de março), data instituída pela Organização 

das Nações Unidas (ONU), em 1993, com o objetivo de promover a refle-

xão sobre a relevância da água para a nossa sobrevivência.  

     Da Voz ao Texto partilha o poema Água de Miguel Torga e a voz dos 

alunos Lia e Leonel, do 7.ºC, vertida em textos criativos nas aulas de Por-

tuguês da docente Lurdes Leite, com o propósito de sensibilizar a comuni-

dade educativa para a importância da gestão sustentável deste recurso 

essencial à Vida... 
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PROJETO DE LEITURA 

 

   Da Voz ao Texto não poderia deixar de fazer uma refe-

rência, no âmbito da disciplina de Português, ao Projeto Indi-

vidual de Leitura. Assim, com o propósito de sensibilizarmos a 

comunidade escolar para a importância da leitura, publicamos 

um texto de Joana Cunha, aluna do 12.º ano, e alguns artefac-

tos elaborados por  alunos das turmas A, B, e E do 7.ºano que 

foram alvo de uma exposição na biblioteca escolar. 

 

Importância da leitura  

para a demonstração do poder da palavra 

Na nossa sociedade, o uso da palavra tem sido, cada vez mais, fundamental para o avanço do mundo, 

quer a nível social, tecnológico ou mesmo económico.  

A cultura, atualmente, é o pilar principal na formação de seres humanos conscientes e lúcidos. Nes-

se sentido, a leitura, em geral, potencia os cidadãos para uma melhor capacidade de interpretação das 

situações e, assim, melhor argumentação perante problemas eminentes.  

Ao longo dos anos, esse poder foi evoluindo. Por exemplo, a luta contra o racismo foi, desde sempre, 

um dos debates mais abordados, a nível mundial. Uma das  personalidades que procurou combater este 

preconceito racial foi Martin Luther King, que, com a emblemática frase “I have a dream”, tentou acabar 

com a discriminação para com a raça negra, na tentativa de tornar o mundo um lugar melhor, nomeada-

mente os Estados Unidos da América. Também a luta pelo ambiente e pela ecologia tem sido um dos te-

mas mais mencionados. A título de exemplo, referiria Greta Thunberg, uma ativista ambiental que luta 

constantemente para tornar o mundo um lugar menos poluído e mais ecológico. A constante luta pelos 

direitos humanos, destacando-se o direito das mulheres, tem sido igualmente um dos temas mais trata-

dos a nível da Organização das Nações Unidas. Como ativista dos direitos humanos, Emma Watson apre-

senta o seu ponto de vista face à ausência de direitos que muitas mulheres ainda têm e às diferenças de 

oportunidades entre os sexos masculino e feminino.  

À guisa de conclusão, verifica-se que é graças ao poder da palavra que os seres humanos podem 

apresentar a sua opinião face a temas relevantes e incluir-se numa sociedade, defendendo os seus ideais.  

                                                                                                                                    Joana Cunha 

Artefactos elaborados por alunos do 7.ºA e 7.ºE no âmbito do projeto  individual de leitura 

 
 7.ºA   7.ºB    7.ºE 
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ARTES VISUAIS 

 
   No âmbito das disciplinas de Educação Visual, Educação Tecnológi-
ca, Expressão Artística e Oficina de Artes, foi possível apreciar várias 
exposições que integraram trabalhos elaborados por alunos destas dis-
ciplinas, com o propósito de tornar visível à comunidade escolar as suas 
competências artísticas, potencialidades expressivas, de comunicação 
e de conhecimento nas artes visuais. Atividades que possibilitaram 
também uma interação entre as turmas, bem como a partilha de sabe-
res e de experiências entre diferentes níveis de ensino. 
   Da Voz ao Texto destaca os seguintes projetos: “O meu quarto, o 
meu mundo”, onde cada aluno desenvolveu um projeto de arquitetura, 
com planificação, criação e realização de uma maquete a três dimen-

sões; ”Arte e Património”, que estabeleceu trabalho colaborativo e a articulação de aprendizagens; 
“Participação articulada com as atividades da escola”, como a "Semana dos Afetos”, as “Portas vestidas de 
Azul pela Prevenção”, ou o “Dia Aberto à Comunidade”; e “Decoração de Espaços”, de expansão da sala de 
aula para a comunidade escolar. Parabéns aos alunos participantes! 

  a.m.o.r. 
    
    O desafio foi lançado aos alunos de Artes Visuais do 12º ano, na disci-
plina Oficina de Artes.  A proposta de trabalho, de cariz individual, cen-
trou-se na exploração e conceção de um projeto artístico no campo das 
artes plásticas na vertente de intervenção artística urbana: pensar na 
criação artística, na sua integração no espaço e na interação direta com 
o público. Assim é a arte na rua, plural, e de acesso livre e democrática.  
   A partilha de imagens visuais, de pensamentos e a exposição de ideias 
geram novas realidades. Partiu-se então de uma ideia coletiva, um tema 
comum e abrangente para exploração individual. A sua execução tende a 
refletir do geral para o particular, uma ideia partilhada e de novo trans-
formada num pensamento único, exposto num espaço comum e coletivo. Uma resposta individual ao desafio, 
divergente o suficiente para criar a inquietação, pensamento e discussão perante a ideia comum, aparente-
mente uniforme, que se define no individual e no único de cada um de nós. Uma visão individual que se expõe 
ao mundo para que a crítica crie pensamento complexo e múltiplo. 

                                                                                                                Rui Rodrigues 
Professor da disciplina de Oficina de Artes 

   Da Voz ao Texto tem o gosto de publicar, nesta página dedicada às artes, um sentir muito especial, nas áreas da 

fotografia e da pintura, que descobriu na biblioteca escolar, espaço onde passou largas horas a laborar. 

 
 
 
 
 
 

                         Su@lmeida                     Lurdes Leite 
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     Aprender una lengua es también aprender la cultura de los 

pueblos que la hablan. Por esta razón, celebramos también en 

Santos Simões la festividad mexicana declarada como 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco: 

el Día de Muertos. Se trata de una festividad que mezcla la 

cultura prehispánica y la religión católica y en la que las 

personas celebran el regreso temporal de sus entes queridos 

difuntos. 

     La celebración se lleva a cabo entre finales de octubre y 

los primeros días de noviembre, si bien popularmente se asocia 

principalmente a los días 1 y 2 de noviembre, coincidiendo con la celebración del Dia de Todos os Santos 

en Portugal, aunque se traten de maneras bastante distintas de recordar los que ya no están. En AESS, 

los alumnos de Español aprendieron sobre uno de los elementos centrales de esta celebración – los 

altares de muertos – y construyeron sus propios altares, algunos de ellos con mucha atención al detalle 

y bastante realistas. Del conjunto de los trabajos resultó un mural de color que enseñó a todos qué 

significa esta tradición – el triunfo del recuerdo frente al olvido. 
 

Ana Carneiro 
Professora de Espanhol 

El rincón del español 
 
Día de Muertos 

Día de Cervantes 
 
El 23 de abril se conoce en todo el mundo como Día del 

Libro, pero en el mundo hispánico esta fecha enmarca 

un significado aún más profundo pues se relaciona con 

la gran figura de la literatura española y mundial Mi-

guel de Cervantes. Los alumnos de español han descu-

bierto y aprendido muchas cosas sobre este escritor 

tan importante para la cultura mundial y sobre su prin-

cipal obra El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Man-

cha, o, como lo conocemos todos, Don Quijote. 

Te dejamos los enlaces para algunos de los trabajos producidos para que tú mism@ puedas apren-

der también. Recuerda: “El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho.”  
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Le petit coin du Français 

Coucou! Bonjour! 

Je m’appelle Mafalda, j’ai douze ans et je suis en septième A. Je suis portugaise et j’habite à Guima-

rães, au Portugal. 

Je suis sympathique, travailleuse, amie de mes copains, un peu curieuse, active et très amusante. 

J’ai une belle famille et mes parents sont extraordinaires… Je les aime. 

À l’ecole, j’ai beaucoup d’amis. 

Je déjeune toujours à la cantine et pendant les récréations je joue au football avec mes copains dans 

la cour. 

Mes matières préférées sont l’ histoire, l’ anglais, le français et les sciences. 

Dans mon sac à dos noir, je mets mon matériel scolaire: livres, cahiers, calculatrice, la trousse avec les 

stylos, les crayons, la règle, la gomme et le taille-crayon. 

À bientôt! 

Bonnes vacances d’été! 

Balade à Penha 

    Hier, le 18 mai, les élèves, les professeurs et les auxiliaires d’éducation sont montés à la plus belle 

montagne de Guimarães, appelée Penha. 

   Ils ont déjeuné tous ensemble en groupes de classe. 

   Lá, ils ont fait des activités sportives variées: sauter à la 

corde, jouer au football, danser, jouer aux cartes et à des 

jeux vidéos. 

    La balade terminée, ils sont descendus à Guimarães en 

téléphérique. 

   Toute la communauté scolaire est restée très heureuse. 

   Ce fut une très belle sortie! 

                                                                                                             Alunos das turmas A,B,C do 7.º ano 

    

   Na disciplina de Francês, os alunos  

da professora Luísa Veiga elaboraram  

diversas atividades dando largas  

à sua criatividade. 

  Destacamos os postais de Natal                        

que enfeitaram a árvore da biblioteca 

escolar, em tons de verde e vermelho, 

e textos sobre a atividade “Caminhada à   

Penha” que integrou a  XVII Semana em Movimento. 

  Joyeux Noël 
         7.ºB 
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English Corner  

 
  

Com a colaboração da professora Paula Ferreira,  

Da Voz ao Texto tem o gosto de publicar um criativo texto escrito na língua inglesa. 

                   
Once in a lifetime! 

 
    Hi! Let me tell you all about my favourite school trip ever! 

    Last month, my French teacher planned a five-day trip to Par-

is, for all the year 7 classes. Our history, geography and French 

teachers came with us and I will tell you what we did on our sec-

ond day there. 

   In the morning, we woke up at 8 o’clock and got ready. We left 

our hotel and decided to have breakfast in a nearby café. While 

we were enjoying our breakfast, my friend Anna started feeling 

sick and, on her way to the toilet, she vomited. Poor her! We left 

for our guided tour straight after she started feeling better! 

   We caught a bus that took us to the Louvre Museum. The paintings were all beautiful. It was breath-

taking! Suddenly, something terrible happened. A statue fell while we were observing it. My history 

teacher felt really sad because it was a truly unique work of art.  

   After that we crossed Alexander III Bridge that took us to our 

next location. While we were crossing it, everyone stopped to see 

the beautiful view of the River Seine. Then, we visited the Notre-

Dame Cathedral. It was stunning, even though it had burnt 3 years 

ago. With our visit to the Notre-Dame Cathedral our tour ended, so 

we decided to have lunch. 

   We had a picnic in a garden near the Eiffel Tower. While everyone 

was enjoying their lunch, something unexpected happened. The Eif-

fel Tower fell! Our teachers told us to run away and go somewhere 

safe. Fortunately, everyone was okay, especially Gabriela. She usually 

gets hit with all kinds of stuff. 

   In the afternoon, we continued our trip, like nothing had happened. 

We totally forgot that a tower had fallen and almost killed us, but it 

could have happened to anyone, right? We went to the Arc of Triomphe on foot. While my friends and 

I were taking selfies, our teachers were calling our parents to tell them everything was fine. 

   In the evening, we had dinner in a famous restaurant near the Notre-Dame Cathedral and after that 

we went to bed. 

   It was definitely an uncommon day! 

   What about you? Tell me about your favourite school trip! 

                                                                                                                                                Mafalda Branco 
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    O nosso agrupamento tem vindo a apostar na vertente de Educação para a 

Sustentabilidade, através da criação de parcerias locais, nomeadamente, com o 

Laboratório da Paisagem, e do desenvolvimento da metodologia dos 7 passos 

do Programa Eco-Escolas. 

   Este ano letivo o programa foi implementado em todas as escolas do agrupamento. 

    Da voz ao Texto destaca o Dia Eco-Escola, a exposição de trabalhos elaborados pelos alunos e a par-

ticipação da nossa escola na 7ª edição do Eco Parlamento. 
Dia Eco-Escola 

   No dia 20 de maio, a nossa escola comemorou, mais uma vez, o 

seu Dia Eco-Escola, data simbólica, pois  neste dia também se as-

sinala o Dia Mundial das Abelhas e o Dia Europeu do Mar.  

   O Diretor do Agrupamento, professor Benjamim Sampaio, e o 

Presidente do Conselho Eco-Escola, o aluno Manuel Ramos,  hastea-

ram a Bandeira Verde para recordar a toda a comunidade o tra-

balho desenvolvido no ano letivo transato. 

   No espaço Eco-Escola, no âmbito do Dia Aberto à Comunidade, 

foram expostos alguns dos trabalhos elaborados pelos alunos de 

todas as escolas do agrupamento. Chamamos a atenção dos nossos 

leitores para uma instalação subordinado ao tema O Mar Começa 

Aqui com tampas de plástico angariadas no agrupamento que vão reverter em benefício de uma criança que 

necessita de uma cadeira de rodas adaptada. 

   Realizou-se também o Atelier Reinvent´ARTE,  dinamizado por alunos de Artes, do 12.º D, que reutilizaram 

diversos materiais, dando-lhes outra serventia. Os visitantes foram desafiados a registar os seus compromis-

sos ambientais e os seus contributos para melhorar o desempenho ambiental da escola. 

 

7ª edição do Eco Parlamento 

   O nosso agrupamento participou na 7ª edição do Eco Parla-

mento, com o projeto “Sinergias Escolares em Guimarães (e 

mais) – SEG +” . Conquistamos o pódio com este projeto, jun-

tamente com o projeto “Janelas Verdes” do Agrupamento Fer-

nando Távora. O primeiro lugar foi granjeado pelo Agrupamen-

to de Escolas Virgínia Moura, com o projeto “Devolver as co-

res à natureza”. 

  Destacamos a mensagem do Senhor Presidente da República, 

Marcelo Rebelo de Sousa, que se referiu à importância de uma 

iniciativa como o Eco Parlamento para “estimular a apresenta-

ção de soluções através do trabalho coletivo“, que abre “um 

caminho sólido para uma cidadania ativa e responsável”, deixando “um agradecimento muito especial a todos os 

alunos e docentes envolvidos  neste programa”.  
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Passatempos 

Resolve a seguinte cifra, utilizando o abecedário abaixo. 
 

 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 

 

Solve the following challenge: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                             

 

            

¡Las vacaciones están ahí! 
 

Encuentra en la imagen los siguientes elementos:  
De  https://www.profedeele.es/actividad/vocabulario-de-las-vacaciones-de-verano/  

 

 

Diviértete cantando la canción Me 

fui de vacaciones de Bad Bunny en la 

web Lyricstraining.com: 

 
Lakshita   

          David Silva e Ivo Lobo 
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