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A NetSummit decorreu entre 22 e 25 de 

fevereiro, na biblioteca da escola sede. Foi 

uma oportunidade para os alunos 

apresentarem os seus estudos sobre 

segurança na Internet. 
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NETSUMMIT 

O Agrupamento continua de forma vigorosa 

a trabalhar nos seus projetos Erasmus+. 

Durante o 2.º período tivemos duas 

deslocações ao estrangeiro: Barcelona e 

Finlândia e uma visita ao Centro Escolar de 

Frazão — Jardim de Infância. 

Pgs. 6 e 7 

Alunos do 9.º ano das turmas A e E  participa-

ram, em representação do Agrupamento,  no 

dia 09 de março de 2022, na Assembleia Muni-

cipal de jovens do Ensino Básico, na Câmara 

Municipal de Paços de Ferreira.   
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

JOVENS 

Biblioteca Escolar promoveu, entre 7 e 11 de 

março, à semelhança do que ocorre a nível 

nacional, a Semana da Leitura. 
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SEMANA DA LEITURA 

DIA DA PROTEÇÃO CIVIL 

Comemorado no dia 2 de Março com a pre-

sença de diversos agentes de proteção civil 

que mostraram alguns dos seus recursos e 

equipamentos. 
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Joaquim Magalhães 
Diretor do Agrupamento 

 
 

 

EDITORIAL 

 
 

Passaram-se mais de dois meses desde a invasão da Ucrânia pela Rússia. 

Não querendo explorar os aspetos políticos, geoestratégicos, económi-

cos e militares que possam estar por detrás desta guerra, importa refle-

tir sobre a tragédia humana que se abateu sobre o povo ucraniano.  

Com o surgimento do conflito, vários milhões de cidadãos viram-se 

forçados a sair das suas aldeias, vilas e cidades para fugir deste terrível 

conflito, com destino a outras áreas da Ucrânia ou outros países espa-

lhados pela Europa e pelo mundo.  

De um dia para o outro, homens mulheres e crianças, viram-se priva-

dos das suas casas e dos seus pertences e tiveram de fugir com o pou-

co que conseguiram transportar. Nem os animais de estimação escapa-

ram a todo este horror e sofrimento.  

Deslocados da sua terra, desenraizados do seu território e identidade, 

como é possível voltar à normalidade possível e seguir com a vida colo-

cada em suspenso? Consciente de que as circunstâncias serão difíceis 

para todos, serão certamente mais difíceis para os milhares de crianças 

deslocadas, que se viram na contingência de abandonar a escola, os 

amigos e, em muitos casos, a própria família.  

Esta guerra vai deixar marcas no coração e na alma dos ucranianos, 

difíceis de esquecer ou de apagar. Para além da destruição brutal a que 

assistimos, haverá muito para reconstruir para além das casas, prédios 

e infraestruturas várias. 

Portugal, há semelhança de outros países europeus, tem contribuído 

para o acolhimento e integração destes refugiados de guerra, proporci-

onando-lhes um lar, comida e algum conforto, dentro daquilo que as 

circunstâncias permitem. Contudo, nem toda a solidariedade do munto 

fará desaparecer o sofrimento de todo um povo.  

Desejo arduamente que esta guerra termine, que este sofrimento acabe 

e que a paz regresse. Depois de séculos e séculos de guerras, é impres-

sionante como em pleno século XXI cometemos os mesmos erros do 

passado e trazemos o sofrimento, a destruição e a morte para o nosso 

quotidiano. Não seria já tempo de aprendermos alguma coisa com o 

passado? 



 

 Nós por cá… 
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NETSUMMIT – SEGURANÇA NA INTERNET 
 

A NetSummit decorreu entre 22 e 25 de fevereiro, na biblioteca da 

escola sede. Foi uma oportunidade para os alunos apresentarem os 

seus estudos sobre segurança na Internet. 

O tema foi abordado em todas as turmas, de forma exploratória, 
seguindo seis tópicos: vírus informáticos, acesso ilícito a dados, ética 

nas redes sociais, direitos de autor, informação confiável e garantias 

dos utentes. Seguindo várias fases, desde a apresentação do tema e 

motivação para participação, pesquisa e seleção de informação e cria-

ção de produtos documentais e multimédia, culminou na partilha de 

trabalhos e apresentação a toda a comunidade. 

O evento decorreu na hora de almoço, por ser o período em que os 

alunos tinham oportunidade de participar, sem prejudicar a frequência 

das aulas. Os alunos do 7º ano fizeram apresentação de diaporamas, 

os do 8º ano criaram folhetos de divulgação de informação e os do 9º 

ano participaram numa palestra na qual dissertavam para os alunos 

que pretenderam assistir. 

Foi uma experiência de envolvimento, exploração, criatividade, dinâ-

micas de grupo, partilha, e intervenção comunitária. Foi uma oportu-

nidade de explorar diversas artes e competências na comunicação 

escrita, estética e performativa. Esperamos que o evento se repita, 

em novas edições, quer pela relevância do tema para a formação 

pessoal dos alunos, quer pela inovação pedagógica que proporciona.  

COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA PROTEÇÃO CIVIL 
 

No dia 2 março – no período compreendido entre as das 09h e as 13h – na escola Básica de  Frazão ocorreu uma exposição de meios, 

recursos e equipamentos dos diversos agentes de proteção civil e entidades cooperantes com este sistema de PC. Durante este período, 

para além das exposições estáticas assistimos também as variadíssimas ações de demonstração, formação e sensibilização das entidades 

convidadas, onde se conseguiu a interação com toda a comunidade escolar e as entidades convidadas. 

Os BVPFR com a viatura plataforma – salvamento pela fachada e com sessões de demonstração e experimentação do salvamento e socor-

ro pela fachada. 

A CVP- Delegação de Frazão com uma viatura de emergência médica e a tenda campanha pré-hospitalar acompanhado de sessões de sen-

sibilização e formação sobre o contributo desta entidade num contexto de PC. 

A Polícia Municipal com uma viatura caraterizada e o SMPC com uma viatura caraterizada e outra de apoio ao munícipe e materiais de PC. 

A GNR esteve presente com as suas múltiplas valências como a equipa cinotécnica (com uma sessão de demonstração, no campo de jo-

gos);  a equipa de intervenção da ordem pública, motociclo da divisão de trânsito, uma patrulha da cavalaria, uma viatura caraterizada e a 

unidade de emergência de proteção e socorro. 

Sempre com a consciência de que a Escola, para além de um espaço dinâmico de transmissão de saberes, constitui fator de integração na 

sociedade e vetor de formação do futuro cidadão, interveniente e responsável, a nossa escola através da dinamização das várias ações no 

âmbito das comemorações do Dia Internacional da Proteção Civil contribuiu certamente para um dia diferente que ficará na memória dos 

nossos alunos. 



UNIDOS PELA UCRÂNIA 

Nós por cá... 
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A invasão Russa à Ucrânia gerou, em todo o Mundo, uma enorme onda de solidariedade. Ninguém ficou 

indiferente e todos quiseram ajudar.  

Esta onda de solidariedade para com o povo ucraniano contagiou também o nosso Agrupamento que deci-

diu participar na campanha de recolha de bens essenciais “Unidos pela Ucrânia”, em parceria com algumas 

entidades do nosso concelho. A campanha decorreu entre os dias 4 e 16 de março toda a comunidade 

educativa  contribuiu deixando os bens num dos pontos de recolha previamente estabelecidos, ou entre-

gando numa das escolas do nosso agrupamento. 

A ajuda recolheu bens de maior necessidade como artigos de higiene e de cuidados de saúde, roupa e 

bens alimentares. 

Ajude-nos a ajudar! 

NOVA PÁGINA DO FACEBOOK 
 

O Agrupamento tem agora uma nova 

página de Facebook. 

Face às dificuldades sentidas no acesso 

o Agrupamento tem agora uma nova 
página de Facebook 

Esta insere-se numa politica de comuni-

cação que se pretende dinâmica, atrati-

va e demonstrativa de tudo o que se faz 

nele.  

A vossa colaboração é essencial! 
 

https://www.facebook.com/Agrupamento-de-
Escolas-de-Fraz%C3%A3o-

 

  

A Semana da Leitura decorreu no 

nosso Agrupamento (e também a 

nível nacional), entre 7 e 11 de 

março, desenvolvendo-se essenci-

almente na Biblioteca Escolar. 

Relativamente à escola EB23, as 

atividades desenvolvidas abrange-

ram o segundo e terceiro ciclos. 

Salienta-se o empenho de todos 

os envolvidos, num esforço cons-

tante para consciencializar os 

nossos alunos, acerca da impor-

tância da leitura e da escrita no 

quotidiano, mostrando diferentes 

formas de ler e apreender o mun-

do. Foram partilhadas, dramatiza-

das e encenadas leituras, numa 

comunhão efetiva e afetiva, que 

enriqueceu esta jornada e permiti-

rá no futuro vislumbrar novas 

abordagens! 

Boas Leituras! 
A Coordenadora da Biblioteca Escolar 

Conceição Teixeira 

     DIA DE SÃO VALENTIM 

 
 A história do Dia de São Valentim remonta ao sé-

culo III d.c. O Imperador romano Cláudio II proibiu 

os casamentos, para assim angariar mais soldados 

para as suas tropas. Um sacerdote da época, de 
nome Valentim, desrespeitou este decreto imperial, 

realizando casamentos. Este foi descoberto, preso, 

torturado e condenado à morte. Executado no dia 

14 de fevereiro do ano de 269, data esta que deu 

origem ao dia dos namorados. Antes de morrer, 

porém, Valentim conseguiu enviar e receber algumas 

cartas ainda na cela, o que originou a troca de car-

tões, os chamados “Valentines”. 

     A este propósito, os docentes do Grupo discipli-

nar de Inglês, em conjunto com as suas turmas, co-

memoraram o dia de São Valentim na escola. A ativi-

dade foi dinamizada com o objetivo de promover a 

língua e cultura e fomentar os valores interpessoais. 

As atividades desenvolvidas consistiram na criação 

de cartões com mensagens em inglês (de amizade e 

amor) alusivas à festividade. Os alunos do 3º ciclo 

procederam ao registo de ideias sobre comporta-

mentos considerados corretos e incorretos no na-

moro (violência no namoro) que foram afixadas em 

corações. Os trabalhos foram expostos no átrio da 

escola.  

     O grupo disciplinar de Inglês agradece a adesão e 

empenho de todos os envolvidos na atividade e 

parabeniza os alunos pelo trabalho desenvolvido. 
 

Grupo disciplinar de Inglês 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE JO-

VENS DO ENSINO BÁSICO 
  

No dia 09 de março de 2022, o Agru-

pamento participou, na Assembleia 

Municipal de jovens do ensino básico, 

na Câmara Municipal de Paços de Fer-

reira. A bancada escolar do Agrupa-

mento constituiu-se pelos alunos Ana 

Luísa Leão, Bianca Rodrigues, Tomás 

Carneiro, Dinis Meira, Gonçalo Cardo-

so e Letícia Costa, alunos do 9º ano de 

escolaridade, turmas A e E, respetiva-

mente. 

O tema em debate foi “QUE ESTRA-

TÉGIAS PARA COMBATER A DESIN-

FORMAÇÃO?” 

Os deputados das escolas do concelho 

apresentaram e debateram as suas 

recomendações sobre a temática. 
Apraz-nos registar a excelente prepara-

ção, postura e dedicação destes alunos, 

que de forma exímia representaram o 

nosso Agrupamento de escolas.  

Obrigada a todos! 

https://www.facebook.com/Agrupamento-de-Escolas-de-Fraz%C3%A3o-101583245702346
https://www.facebook.com/Agrupamento-de-Escolas-de-Fraz%C3%A3o-101583245702346


EXPOSIÇÃO DE INSTRUMENTOS 

 Nós por cá… 
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CONCURSO “ROSA DOS VENTOS” 
 

No âmbito da disciplina de 

Geografia, foi lançado um repto 

aos alunos do 7º ano de 

escolaridade para participarem 

no concurso “Rosa dos 

Ventos”. Os alunos aderiram 

com entusiasmo à atividade, 

usando toda a sua criatividade e imaginação para elaboraram rosas 

dos ventos a partir de materiais reciclados. O concurso foi um 

sucesso e os alunos corresponderam às expetativas entregando 

rosas dos ventos bastante criativas. Os originais instrumentos de 

localização e orientação cartográfica que resultaram deste projeto 

ficaram expostos na Escola Básica de Frazão desde o dia 14 de 

janeiro até ao dia 15 de fevereiro de 2022. 

O Júri do concurso depois de observar os trabalhos expostos 

decidiu atribuir os seguintes prémios/ as seguintes 

classificações: 1º lugar - Renato Sousa, número 17 do 7º C; 2º 

lugar - Carolina Ferreira, número 7 do 7º C e 3º lugar - Rúben 

Moreira número 20 do 7.º D. Foi ainda atribuída uma Menção 

honrosa ao aluno António Sousa, número 2 do 7.º B . 
Grupo disciplinar de Geografia 

COMEMORAÇÃO DO “DIA 

INTERNACIONAL DA MULHER” 

 

Para a comemoração do “Dia Internacional 

da Mulher”, os alunos do 8.º e 9.º anos de 

escolaridade, no âmbito da disciplina de 

Geografia, elaboraram diversos trabalhos 

com o intuito de celebrar as conquistas que 

muitas mulheres conseguiram até agora nas 

mais diversas áreas (9ºano), mas também 

relembrar que ainda há muito por fazer para 

se atingir a igualdade de género no mundo 

(8ºano).  

O primeiro Dia Internacional da Mulher foi 

celebrado nos Estados Unidos, a 28 de feve-

reiro de 1909, em honra da greve dos traba-

lhadores têxteis nova-iorquinos.Em 1975, a 

Organização das Nações Unidas (ONU) 

reconheceu oficialmente o dia 8 de março 

como Dia Internacional da Mulher. Desde 

sempre, foram muitas as mulheres que se 

destacaram, a nível mundial, nas mais diver-

sas áreas, conquistando, dia após dia, direitos 

e lutando contra o preconceito e a discrimi-

nação. 

Os trabalhos que resultaram deste projeto 

ficaram expostos na escola Básica de Frazão 

desde o dia 8 de março até ao dia 23 de 

março de 2022. 

As imagens que se seguem espelham o em-

penho com que os alunos se dedicaram a 

esta atividade.  
Grupo disciplinar de Geografia 

Durante o mês de fevereiro estiveram expostos instrumentos construí-

dos com materiais reutilizáveis, realizados pelos alunos do 5º ano. To-

dos os alunos participaram de forma entusiasta, demonstrando muita 

criatividade e envolvimento. 

No dia 29 de março, os alunos do 5ºA, juntamente com os docentes 

Ana Paula Silva e Paulo Pinhal, realizaram a“Hora do Chá”. Esta ativida-

de foi o resultado final de uma DAC,  entre Ed. Musical, TIC e Clube de 

Culinária, que teve por objetivo conhecer a história do chá, bem como, 

de outras tradições culturais da China (música, alimentação, trajes, …). 

Após terem realizado a pesquisa sobre as várias tradições, aprenderam 

uma canção chinesa, que apresentaram durante a Hora do chá. 

Além de beberem vários tipos de chá e comerem bolo, o  momento  foi 

de partilha sobre o que aprenderam e de relaxamento.  

Ana Paula Silva 
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 Nós por cá… 

SÃO VALENTIM 

No dia 14 de feverei-

ro, as disciplinas de 

Educação Visual e 

Francês, em articula-

ção com a Biblioteca 

Escolar, celebraram o 

Amor. Os alunos de 7.º ano elaboraram 

postais alusivos ao São Valentim, com men-

sagens em francês. Os mesmos estiveram 

expostos na biblioteca, durante a Semana 

dos Afetos.  

… porque o Amor é universal, intemporal 

e eterno…" 

Ana Paula Ribeiro 

 

“A VIAGEM DO CAVALEIRO DA DINAMARCA” 

 

O 7.º ano realizou uma atividade no âmbito da DAC 

entre as disciplinas de Português e Geografia. 

A propósito da leitura da obra “o Cavaleiro da Dinamar-
ca”, de Sophia de Mello Breyner Andresen, os alunos 

foram traçando no mapa o percurso do protagonista, 

decorando os diversos locais com fotografias ilustrativas 

dos seus pontos essenciais e dos aspetos que mais os 

terão marcado, em cada localização geográfica. 

A leitura da obra tronou-se muito mais interessante, 

permitindo que os alunos aprofundassem os seus conhe-

cimentos geográficos e literários. 

 

Carminda Vaz e Carlos Moreira 

FEIRINHA DA PÁSCOA 
 

A tradição não foi quebrada tendo-se  realizado, na Escola Básica, mais uma Feirinha de 

Páscoa. Nela foram vendidos, a preços simbólicos, os objetos feitos pelos alunos nas 

aulas de Autonomia e Desenvolvimento Pessoal  e Social (ADPS) e Oficina da Culinária. 

Os alunos Apoiados no Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) em estreita colabora-
ção com os seus professores Fernando Barbosa, Júlia Brandão e Ana Paula Silva mostra-

ram os seus dotes de artesãos e deram corpo a objetos alusivos à quadra. 

Como sempre a comunidade educativa mostrou grande adesão tendo sido vendidas, 

rapidamente,  todas as peças.  
 

O grupo disciplinar de Educação Especial 

No dia 28 de fevereiro, na aula de Educação Visual, realizou-se uma conversa com os 

alunos sobre a importância da arte como promotora de pontes e união entre os povos,  

tendo sido visualizados vários exemplos, como a pintura "Guernica", de Pablo Picasso e a 

audição e leitura do "Samba da Utopia", de Jonathan Silva.De seguida foi feita uma inter-

venção artística no espaço público (pátio da escola) de apelo à paz. Utilizando giz, as tur-

mas do 9.°B e 9.°D desenharam um símbolo da paz, que decoraram com pinturas de 

pombas, desenhadas utilizando as mãos como molde. No final da iniciativa, foi fotografado 

o trabalho, que ficou igualmente gravado na memória de quem o fez e o viu.  Com esta 

iniciativa os alunos aprenderam também o conceito de arte efémera." 

Susana Nogueira 

 “A ARTE PELA PAZ” 
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“Become European Math Champions” 

 

 “Little Nature Lovers” 

Departamento da Educação Pré-escolar 

 

Projeto ERASMUS+: “LITTLE NATURE LOVERS” 

 

No âmbito do projeto de 

ERASMUS+ “Little Nature 

Lovers”, recebemos, de 29 de 

março a 3 de abril os parcei-

ros de Itália, Letónia, Bulgária, 

Turquia e Roménia, num total 

de dezassete Educadoras de 

infância. Dado que grande 

objetivo deste projeto é o 

desenvolvimento de aprendi-

zagens em contacto com a natureza, as atividades planeadas foram 

essencialmente ao ar livre: visita pedestre aos moinhos de água de 

Arreigada e observação da natureza no Parque de lazer de Seroa. As 

crianças tiveram também oportunidade de realizar uma dramatização 

da fábula “A cigarra e a formiga” bem como o ciclo do pão, mostran-

do algumas das nossas tradições. As crianças estiveram sempre envol-
vidas nas atividades e foi muito gratificante observar, também, o envol-

vimento de todos os parceiros nas atividades realizadas.  

Foi uma semana muito gratificante e, com o empenho de todos, mos-

tramos o que fazemos de melhor: aprender com alegria e entusiasmo 

para que as aprendizagens sejam significativas.  

Os parceiros gostaram muito do nosso Portugal e nós gostamos mui-

to de os ter cá.  

Estaremos juntos novamente em maio na Bulgária. “Nós somos as-

sim”! 

Mobilidade a Barcelona 
 

Na semana de 28 a 31 de março, no âmbito do projeto Erasmus + “Become European Math Champions” decorreu a mobilidade a Barcelo-

na - Espanha.  

A nossa Escola participou nesta mobilidade Erasmus+ tendo enviado uma delegação composta por cinco alunos e três professores. 

O projeto “Became European Math” tem como objetivo a promoção de estratégias de ensino e de aprendizagem de modo a tornar a ma-

temática uma área mais apetecível para os alunos. É com esse objetivo que se juntam os professores e alunos de Portugal, Espanha, Itália, 

Grécia, Roménia e Croácia.  



...e eles por cá.                                                             Nós por lá…     
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”Coding School”  

 

Na semana de 20 a 26 de março a nossa escola enviou um grupo 

de sete alunos e três professores à Finlândia. Além de Portugal e 

do país hospedeiro, também se reuniram aí as equipas de Espanha, 

da Polónia e da Turquia, no âmbito do Projeto Erasmus Co-

ding@School.  

Apesar de algum receio com a segurança (a Finlândia faz fronteira 

com a Rússia e paira no ar uma ameaça de invasão como aconteceu 

na Ucrânia) tudo correu como esperado e, para os alunos, superou 

claramente as expectativas. De manhã, o programa esteve preen-

chido com atividades de desenho e programação na sala de TIC, ao 

que se seguia a observação de aulas na escola; o almoço era sem-

pre na cantina e o período da tarde esteve reservado para ativida-

des lúdicas e culturais. E foram muitas as experiências que puderam 

experimentar: hóquei sobre o gelo, visita à praia congelada de Yy-

teri, sauna seguida de mergulho nas águas frias do lago e visita ao 

museu e cidade de Rauma (Património Cultural da Unesco) com as 

suas casas de madeira. No último dia, a equipa portuguesa teve a 

oportunidade de saborear um dos pratos típicos da Finlândia, rena 

com puré, enquanto assistiam a um recital de piano. 

Os alunos portugueses envolveram-se rapidamente com os parcei-

ros das outras escolas e, em especial, com os colegas finlandeses 

que os receberam. Como sempre tem acontecido, foi mais uma 

excelente experiência para os nossos alunos que regressaram mui-

to mais ricos do que eram à partida. Durante a semana, os pais iam 

sendo informados em tempo real de cada atividade através de um 

grupo do whatsapp e o grupo foi recebido no aeroporto com flo-

res e doces. É caso para se dizer que foram muitas as memórias 

vividas para mais tarde recordar.  

Preparando a receção…    

 

 

A nossa Escola vai receber um grupo em mobilidade Erasmus+ 

integrado no projeto “ClimAct 

Now!” entre os dias 09 e 13 de 

maio. Vêm da Grécia, Roménia e 

Sérvia num total de 34 viajantes 

para trabalharem com alunos 

desta escola em atividades diver-

sas. 

Este projeto pretende alertar os 

alunos, professores e famílias 

para as consequências das altera-

ções climáticas, dinamizando 

atividades de sensibilização e 

alertando para a urgente necessi-

dade de se adotarem comportamentos mais ecológicos. 

O tema desta mobilidade é “Ocean Challenge” e todas as ativida-

des estarão relacionadas com o mar. Juntamente com alunos do 8º 

e do 9º ano visitarão o CIIMAR (Centro Interdisciplinar de Investi-

gação Marinha e Ambiental), as salinas Marinha da Noeirinha e o 

Centro de Educação Ambiental das Ribeiras de Gaia. Desenvolve-

rão atividades na escola – como uma aula de Química ou outra de 

TIC – e na praia. 

Paralelamente, os nossos alunos terão a oportunidade de conviver 

e partilhar a vida quotidiana com colegas de outros países, contac-

tando com a sua cultura. Os alunos viajantes e respetivos professo-

res poderão, ainda, desfrutar das cidades do Porto e Aveiro, duas 

cidades relacionadas com o mar. 

Vão ser dias intensos de trabalho, aprendizagem e partilha. Serão, 

também, por certo dias inesquecíveis para todo este grupo que 

desde há dois anos partilha o projeto. 

A equipa portuguesa está ansiosa por mais esta experiência, traba-

lhando arduamente para que tudo corra pelo melhor. See you 

soon, partners. 

 

 

“ClimAct Now!” 
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 Nós por cá… 

 

ESCOLA BÁSICA n.º1 DE FRAZÃO 

PEÇA DE TEATRO "A FLOR MÁGICA".  
 

Os alunos do 4.ºE finalizaram o 2°período letivo, com apresen-

tação da peça de teatro "A Flor Mágica". Através desta atua-

ção/interpretação, os alunos expressaram a importância do 

valor da humildade. 

Compreenderam e fizeram compreender, que as pessoas, que 

têm verdadeiro valor, não gostam de se exibir, pelo contrário, 

são humildes e discretas, ajudando o outro gratuitamente, sem 

esperar nada em troca. Este gesto, tal como nos mostra a 

história, torna o ser humano ainda mais bonito, pois a beleza 

interior é visível nas nossas expressões e atitudes. 

Por isso, quem quiser iluminar e espelhar beleza deverá ser 

humilde, discreto e atento ao outro. 

 
Alunos 4°E CEF n°1 

"O MUNDO NAS NOSSAS MÃOS" 

 
Os alunos da EB n°1 de Frazão, finalizaram o 2° 

período letivo, de mãos dadas pela Paz.  

Sabendo que a mudança começa dentro de cada 

um, construíram um mundo ideal, repleto de Es-

perança e Compaixão.  
Paz para o mundo.  

O amor e a amizade andaram pelo ar nas Escola Básicas do Agrupamento de 

Frazão, a propósito da comemoração do Saint Valentine´s day. Entre os dias 9 

a 14 de fevereiro, realizaram-se várias atividades que envolveram a comunida-

de educativa. 

       Para dar forma a uma celebração tão especial, os alunos foram convida-

dos a participar na construção de uma “Love Tree” (árvore dos afetos), ela-

borando corações com frases e palavras em Inglês, para nela pendurarem. Foi 

organizada uma exposição de trabalhos realizados pelos alunos do 3º e 4º 

anos e as escolas foram decoradas com objetos amorosos!  

      Os alunos puderam também visualizar um vídeo sobre a história do bispo 

Valentim, aprenderam o vocabulário associado a esta festividade mundial, 

cantaram a música “Skidamarink – I love you” e ainda se dedicaram aos traba-

lhos manuais, decorando corações e usando o “love spray” para misturarem 

todos os sentimentos nos seus corações. Para finalizar, todos tomaram a 

medicação milagrosa – “love pills”, fazendo os seus corações transbordar de 

afetos! 

A docente de Inglês, Vera Sousa, agradece novamente o empenho e 

dedicação dos alunos e comunidade educativa, que apresentaram trabalhos 

maravilhosos e maioritariamente naturais ou reutilizáveis! 

       As atividades dinamizadas tiveram como objetivo refletir sobre o amor e 
a importância dos afetos e, simultaneamente, desenvolver a leitura, o vocabu-

lário e conhecer as tradições da língua inglesa.  

 

From your Valentine!             Happy Valentine’s Day! 
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 Nós por cá... 

ESCOLA BÁSICA DE SEROA 

 SEMANA DA LEITURA 

 

A Semana da Leitura 2022 realizou-se, a nível nacional, de 7 a 11 

de março e na Escola Básica de Seroa privilegiamos a Leitura. 

Tivemos vários momentos de leitura autónoma e partilhada em 

vários espaços da escola.  

Como entendemos que a leitura e a escrita estão sempre em 

articulação, cada grupo/turma escreveu uma parte de um livro. 

Agora falta juntar todas as partes, elaborar a conclusão e dar um 

título ao mesmo. Brevemente daremos notícias.  

  Emília Pereira 

Profª Alexandra Camelo e Prof. Sérgio Camelo 

 

 

 

 

 

VISITA DE ESTUDO AO QUARTEL DOS BOMBEIROS 

Hoje, dia 16 de março tivemos umas aulas diferentes. Fomos visitar 

o quartel dos Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira. 

Esta visita durou toda a manhã. Saímos da escola pelas 9h30m e 

fomos até ao centro da cidade, mais propriamente até à rua Dr. 

Nicolau Carneiro, onde se situa o quartel. 

Lá fizemos uma visita guiada pela bombeira voluntária Daniela. Ela 

começou por apresentar as diferentes fardas de bombeiros e expli-

car como eram as rotinas deles. Nesta altura surgiram várias ques-

tões que a nossa guia respondeu com muito agrado. 

De seguida fizemos um jogo em que simulamos situações pelas 

quais os bombeiros costumam passar, foi muito divertido! 

Após o jogo, fomos ver um pequeno museu onde podemos obser-

var os instrumentos antigos utilizados pelos bombeiros e para que 

serviam. 

A nossa aventura continuou com a visita aos dormitórios femininos 

e depois masculinos, lá vimos pequenas camas onde os bombeiros 

descansavam quando podiam. 

Depois foi a vez de ver a sala de controle, onde recebiam as chama-

das de ajuda e alertavam os outros bombeiros. Seguimos depois 

para a sala de estar, lá tinha uma mesa de bilhar, televisão e uma 

minicozinha onde os bombeiros podiam conviver e comer. 

Por fim, fomos ver os veículos antigos e os atuais e notamos que as 

diferenças eram muitas. Esta foi a parte mais divertida pois pode-

mos entrar nos veículos. 

E chegou a hora de regressar à escola para almoçar. 

Gostamos muito desta visita, foi muito divertida e interessante. 

Aprendemos que devemos valorizar esta profissão pois são uns 

heróis que se sacrificam para poderem salvar vidas. 

 

Diogo Pereira nº 1 e Rodrigo Pereira nº13 (CES D) 

 

 

 

SE EU FOSSE BOMBEIRO 
 

Se eu fosse um bombeiro… 

Salvava vidas no mundo inteiro. 
 

Apagava muitos fogos 

E salvava animais  

Ajudava nos acidentes 

E fazia muito mais. 
 

Não parava de ajudar 

Animais e pessoas 

Eu iria salvar. 

Estou a ver um gato na árvore… 

Vou a correr para avisar. 

A seguir o vou salvar. 

Mas antes devo ir buscar 

A escada para trepar. 
 

Quero ser bombeiro 

Porque gosto de pessoas 

E animais salvar. 

Só fazer coisas boas! 

 

João Maia n.º 4 (CES D)  
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         Our lovely school 

 

The name of our school is “Escola Básica de Frazão” and we attend 

grade 6. Our school is located in a calm place. There are about 990 

students and around 110 teachers. It’s a big school, but very calm 

and welcoming. 

Our school has got two floors and there are lot of facilities like a can-

teen, a gym, a music room, an art room, a lab, a staff room, toilets, 

the headmaster’s office, a school office,  a stationer’s, a well-

equipped ICT room, a library, a student’s bar, an assembly hall and 

many classrooms. The classrooms are bright, big and well equipped 

with white and interactive boards. There we can also find some cork 

boards to post our school work and crafts and hangers. 

The teachers meet in the staff room and the students get together in 

the assembly hall. 

This is our favourite place at school because we can listen to music, 

play games and hang out. We usually have lunch in the school can-

teen, the food is nice. When we need school material or to charge 

our school card we go to the stationer’. 

The library is also a very enjoyable, calm and bright place and it´s 

located on the first floor. It has a big variety of books and there are 

some computers too. We sometimes use the computers to do some 

projects or school work. Here students can borrow books to take 

home and when they finish reading they return it to Mrs. Eva. 

Outside there is a sport’s field which is big and clean. Students love 

to play there and also in the outdoor spaces. Outside, we can run, 

play hide and seek and there are some benches where we can sit and 

chat, too. 

Our teachers are nice and friendly and help us learn in a creative 

way. The staff is very friendly as well, when we need help or infor-

mation we go to them. 

This is our school and we love it!!!  

POEMAS À PAZ 

A Ucrânia está em guerra 

A lutar pela sua terra 

Enquanto a Rússia usa bombas 

Só porque Putin está de trombas. 

 

Há crianças sem pais e sem comida 

E outras enchem a barriga 

Precisam de uma mão amiga 

Que por eles não seja temida 

 

Ainda bem que existem heróis 

Que sacrificam a sua própria vida 

Vitaliy Skakun morreu 

E deixou a Ucrânia comovida 

Não te queixes da tua vida 

Enquanto outros têm que lutar pela sua. 

 

Ana Costa e Carolina Pereira 8ºC 

A pomba é o símbolo da paz 

Que todos amamos  

Com a guerra queremos acabar 

Para o bem-estar voltar. 
Helena e Margarida  

 

A vida sem paz 

Não tem amor 

E com guerra 

É cheia de dor. 
Sandro Amaral   

 

Paz é bom 

Paz é um direito 

Paz é alegria 

Paz é a razão de sorrirmos todo o dia 
 

Desconhecidos lutam entre si 

Para defender a paz 

E o resto do mundo fica só 

A mostrar um cartaz. 
Afonso e Samuel                       

 

A pomba é o símbolo da paz 

Que todos amamos  

Com a guerra queremos acabar 

Para o bem-estar voltar. 
                      Helena e Margarida  
 

A vida sem paz 

Não tem amor 

E com guerra 

É cheia de dor. 
                       Sandro Amaral  

 Escrita da Casa 



Click | Jornal do Agrupamento de Escolas de Frazão                                                                                                                                          11 

 Escrita da Casa 

UMA SEMANA NA MACEDÓ-

NIA DO NORTE 

 

Durante a semana de 6 a 11 de 

março, três alunas do 7.ºD, duas 

alunas do 6.º E e 2 professores 

viajaram para a Macedônia no 

âmbito do projeto ERAMUS+ 

“Let it sound til everybody noti-

ces”. 

Os grupos de alunos e professo-

res de todos os países parceiros 

do projeto ficaram num hotel 

junto ao lago Dojran, que faz 

fronteira com a Grécia. 

Participamos em várias ativida-

des, com alunos e professores da 

Polónia, Itália, Espanha, Turquia e 

Macedónia do Norte, sobre ami-

zade e anti-bullying. 

Visitamos duas escolas diferen-

tes, sendo uma delas turca. Além 

disso, visitamos a cidade de 

Skopje, a capital do país, onde 

vimos monumentos, visitamos 

museus, compramos lembranças, 

tiramos fotos e, principalmente, 

divertimo-nos e aprendemos. 

Este projeto existe para levar os 

alunos a conhecer e interagir 

com outros países e culturas e 

desenvolver os valores europeus, 

formando um mundo melhor. 

Foi fantástico conhecer pessoas 

de outros países e interagir com 

jovens da nossa idade, partilhan-

do ideias e experiências, melho-

rando as nossas competências a 

vários níveis, nomeadamente, ao 

nível da língua inglesa. 
 

Texto elaborado pelas alunas participantes: 

Joice, Maria João, Maria Eduarda do 7.ºD e 

Verónica e Matilde do 6.ºE. 
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Frazão, 19 de janeiro de 2022 
Querido janeiro, 
Ainda bem que chegaste, espero que estejas a ser bem 

recebido! Por estes lados há muito a dizer sobre 2021, sejam 
coisas boas ou más. 

Em setembro do ano passado regressamos ao ensino 
presencial, o que, por um lado, foi ótimo, já que no online pou-
co se apanhava das aulas, por outro, muita gente deve ter de-
morado a acostumar-se à ideia de que teria de voltar a conviver 
com muitas pessoas. 

Tenho a certeza de que 2021 foi um ano misto de 
emoções e acontecimentos para todos. 

Durante aqueles doze meses, que mais se pareceram 
com um século, houve quem estivesse na sua melhor fase, pro-
curando o amor próprio ou por alguém. Mas também houve 
quem estivesse a passar por um mau bocado, como ter perdido 
uma pessoa importante ou ter travado uma batalha intensa 
contra o Covid-19. 

2021 foi, efetivamente, um ano marcante e agora o 
objetivo é adaptarmo-nos a esta nova realidade, fazer tudo o 
que não conseguimos até agora, como acabar um projeto, ar-
ranjar finalmente motivação para estudar ou fazer aquela tão 
desejada viagem. 

Tenho a sensação de que 2022 vai trazer-nos muitas 
surpresas e momentos incríveis! 

Por agora é tudo o que tenho para te contar. Para o 
ano volto a escrever-te! Fica bem! 

 

Atenciosamente, 
                              Luana Macedo (8ºD) 

CONSTRUINDO VULCÕES 

Os alunos do 7º ano tiveram uma tarefa 

diferente nas aulas de Ciências Naturais. 

Foram convidados a construir uma maquete 

ou cartaz sobre vulcões para apresentarem 

posteriormente nas aulas e no final exporem 

no átrio da escola. 

Os alunos surpreenderam na apresentação dos trabalhos e 

superaram as espetativas. De facto, apareceram trabalhos muito 

giros e muitos deles tiveram grande impacto ao “entrarem em 

erupção” na sala de aula. Foi um bom trabalho! E assim aprende-

se melhor. 
 

Paula Alão 
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 Passatempos 

Através de um perfeito equilíbrio entre a reescrita atualizada e a 

proximidade à estrutura da epopeia de Camões, Tomás Carneiro 

(9ºA)  imaginou o provável discurso de Vénus, adaptado do episódio 

mitológico o “Consílio dos deuses” (Canto I, est.33 e 34). 
 

“Ó grande padre, sublimo e dino, 

não deixeis o luso povo de lado. 

Vós, que sois tão divino 

e que tão grande poder lhe foi dado, 

lembreis deste pequeno e destemido menino, 

o povo pelo mar apaixonado; 

que explorou por marés e tempestades, 

mesmo da terra tendo saudades. 
 

Tal como meu povo amado, 

neles eu acredito; 

são um povo na Índia interessado, 

pois nada para eles é mito. 

Não esqueçamos o destinado fado, 

que sempre funcionou com êxito, 

guiemo-los pelos fortes ventos, 

e amainemos os céus cinzentos. 
 

E Baco, que sois tão divino, 

porque não revela suas reais intenções? 

Tem medo deste pequeno povo latino, 

pois ele pode lhe roubar as nações! 

Que essa razão seja, imagino, 

para todas as suas negações, 

por isso o luso ajudar aceito, 

este povo que está destinado a grande feito!” 

O DIA DO PI 
 

O 
 Dia do Pi é comemorado em 14 de março, por 3,14 ser 

a aproximação mais conhecida de π. A proclamação 

de 14 de março como o Dia Internacional da Matemáti-

ca, que teve a sua primeira celebração oficial em 2020 quando foi 

adotada pelo Conselho 

Executivo da UNESCO.  

Estudado desde a antiguida-

de, conforme mostram os 

registos históricos, o núme-

ro pi continua a aguçar a 

curiosidade dos estudiosos. 

O motivo é que o seu cál-

culo resulta em trilhões de 

casas decimais. Entre os babilônios e os egípcios foram encontrados 

cálculos que se aproximavam do Pi. Eles já sabiam que a razão entre 

o perímetro e o diâmetro era superior a 3. 

Mas foi apenas no século XVIII que o mesmo passou a fazer parte 

dos símbolos matemáticos. O primeiro a propor a sua utilização foi 

o matemático galês William Jones. 

O símbolo (π) é uma letra grega minúscula, a primeira da pala-

vra περίμετρος, que significa “perímetro” (em português). 

Curiosidades: 

O auge das comemorações acontece à 1:59 da tarde do dia 14 de 

março, porque 3,14159 = π arredondado até a 5ª casa decimal. 

 Foi o matemático suíço Leonhard Euler que, em 

1737, deu a conhecer o s ímbolo  π para representar este 

número.  

 O Pi aparece em inúmeras fórmulas nos mais diver-

sos ramos da Ciência .  

 Não existem zeros nos pr imeiros 31 dígitos do Pi .  

 Em inglês, a pronúncia do nome da constante e da 

palavra tarte (pie) são muito semelhantes. Por isso, exis-

te a tradição de comer tartes nesse dia .  

 Em 2002, um cientista japonês encontrou 1,24 tri l i-

ões de díg itos do  através de um poderoso computa-

dor chamado Hitachi SR 8000. Com a  nossa tecnologia 

atual , o valor de  já foi calculado com mais de oito 

quadri liões de casas decimais depois da vírgula .  

No alfabeto grego,  é a décima sexta letra. No alfa-

beto inglês, p é também a décima sexta letra.   

 

Joana S i l va _ 8ºB  

FICHA TÉCNICA 
 

Equipa Técnica: Fernando Barbosa  

Morada da escola sede: Rua dos Mirantes nº 76 Ap. 75 

4594 –909 Paços de Ferreira 

Tel. 255872310 Fax. 255872742—Email click.frazao@gmail.com 

 Escrita da Casa 

Entrevista à Poesia ( Programa Alta Entrevista) 
 

Jornalista - Boa tarde, caros espectadores! Damos início ao 

programa Alta Entrevista. 

Jornalista – Hoje, temos a presença da Poesia, à qual iremos fazer 

uma entrevista. Desde já obrigado por ter aceitado o convite. 

Jornalista – Poesia, quantos anos tem? Sei que não se deve 

perguntar a idade a uma senhora, mas acho que os telespectadores 

têm essa curiosidade! 

Poesia – Então… Muitos dizem que sou muito nova, outros que sou 

velha demais, mas, para ser verdadeira, já me esqueci de quantos 

anos passaram... Sou do tempo de outras línguas um pouco 

diferentes desta, doutros mares e doutras terras… 

Jornalista - Parece muito mais nova do que afirmou! 

Poesia - Eu sou como as ideias do poeta, dos escritores. Sou 

imortal, infinita e inigualável… 
(risadas do público) 

Jornalista - Qual foi o intuito da sua criação? 

Poesia - Muitos precisam de mim para se expressarem 

amorosamente ou não, outros para fazerem música ou conhecerem-

me um pouco mais… Tenho muitas utilidades e fico feliz por ser 

importante! 

Jornalista - Poesia, sente-se bem como é? 

Poesia – Bem?! Demasiado bem! Até adoro participar na vida dos 

que abrem a mente para vivenciarem os poemas a que dou origem. 

Posso ser um cavaleiro, uma princesa em apuros, um apaixonado… 

Cada um vive o poema à sua maneira. 

Jornalista  - Poesia, foi uma dádiva tê-la aqui connosco. Desde já, 

muito obrigado. Adorei este pequeno  momento em que estivemos à 

conversa! 

Poesia - Também gostei muito de ter a oportunidade de me dar a 

conhecer melhor!! 

Jornalista - E este foi o Alta Entrevista. Despeço-me com um grande 

obrigado e votos de uma boa noite para todos os que nos 

acompanham! 

Dinis Roque, nº6, 8ºE  

https://pt.wikipedia.org/wiki/14_de_mar%C3%A7o
https://www.todamateria.com.br/simbolos-matematicos/

