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No dia 7 de dezembro teve 

lugar a cerimónia de entrega 

do Prémio de Literatura Ju-

venil Ferreira de Castro que 

vai já na sua 35.ª edição. 

Contando com a colaboração 

dos Alunos do Curso Profis-

sional Técnico de Multimédia 

da Escola Secundária de Al-

bergaria-a-Velha, todo o 

evento foi transmitido on 

line para todos os que não 

puderam estar presentes. 

Antes deste evento, prestou-

se uma homenagem póstuma 

a Manuel José Ferreira da 

Silva, professor de Artes Vi-

suais do quadro deste agru-

pamento, desaparecido pre-

cocemente. Neste âmbito, procedeu-se à inauguração de uma exposição permanente de algumas das 

suas obras plásticas e da adoção por parte do Agrupamento, da pasta arquivadora com design da sua au-

toria. O Presidente do Conselho Geral, Professor António Santos, e o Coordenador, Mário Luís Ferreira, 

evocaram a sua memória.  

Seguidamente, e já na sala polivalente Ivone Ferreira, deu-se início à sessão dedicada ao Prémio de Li-

teratura Juvenil Ferreira de Castro com as intervenções da Diretora, Professora Ilda Ferreira e do Verea-

dor da Educação, Professor Isidro Figueiredo. Também o Ensaísta e Investigador Doutor Paulo Samuel da 

Fundação Eng. António de Almeida participou nesta sessão com a comunicação - “Do livro ao leitor – a 

obra literária de Ferreira de Castro”, evocando o elevado contributo humanista do homem e da obra. O 

evento foi enriquecido com o momento musical protagonizado por Pedro Gaspar, aluno da Escola e da 

Academia de Música de Oliveira de Azeméis. 

Os premiados não deixaram de marcar presença e congratularam-se com as distinções. O prémio tinha 

dois escalões. No escalão A (entre os 12 e os 15 anos) foi vencedor o aluno da Escola Básica e Secundária 

Ferreira de Castro - José Xavier Vilabril Martins, com o texto O maior predador; no escalão B (entre os 

16 e os 25 anos) sagrou-se vencedor Samuel Andrés Nunes Rolas, da Escola Superior de Comunicação So-

cial, com o texto Auroras. Neste escalão, também foi atribuída uma Menção Honrosa a António Conduto 

Oliveira, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, com o texto CODA.  

No encerramento, foi feito o lançamento oficial da 36.ª edição do Prémio de Literatura Juvenil Ferreira 

de Castro. 

Num último momento, no átrio da escola, e assinalando-se o Centenário do início da Vida Literária de 

Ferreira de Castro procedeu-se à inauguração do díptico “A Lã e a Neve” e “A Selva”, da autoria do ar-

tista plástico José Emídio. 

Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro  www.aefcastro.net  | novembro/dezembro 2016 

Dr. Paulo Samuel, Prof. António santos, Dr.ª Ilda Ferreira, Prof. Vitor Amorim e Dr. Isidro Figueiredo 

Sessão de entrega do Prémio de Literatura Juvenil Ferreira de Castro  
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Código da Vida: O Criminoso 

No dia 29 de novembro a turma B do 11º ano juntamente com a professora de Biologia e 

Geologia, Alexandra Esteves, foi até ao Laboratório Aberto (um projeto que tem como 

principal objetivo o ensino experi-
mental das ciências, como comple-

mento à teoria aprendida nas esco-
las), no Porto, com vista à realiza-

ção da atividade “Código da Vida: O 

Criminoso”. Citando um dos investi-
gadores e responsáveis pela coorde-

nação deste projeto: “Só é possível 
fazer ciência se esta estiver ao al-

cance daqueles que a querem fa-

zer. Se os mais jovens tiverem a 
possibilidade de poder mexer, irão 

certamente, percorrer caminhos 
bem mais direcionados.  

À chegada, a turma foi recebida nu-
ma sala de reuniões, onde foi feita 

uma introdução teórica sobre algu-

mas das técnicas utilizadas em bio-
logia molecular, as quais seriam postas em prática durante a atividade laboratorial.  Objetivo da 

atividade laboratorial: análise e comparação do DNA de cinco suspeitos com o DNA recolhido nu-
ma cena de crime. Cada grupo de 2/3 alunos recebeu uma amostra de DNA que foi cortada com 

duas enzimas de restrição. Os fragmentos obtidos, para cada suspeito, foram postos a correr nu-

ma tina de eletroforese e, no final, compararam-se os resultados com os do DNA recolhido no lo-
cal do crime. Conseguem descobrir qual o suposto criminoso? 

 Na parte final da visita, houve lugar a uma atividade onde foi destacada a importância da ciência 
forense, e de todos aqueles que trabalham nas mais variadas áreas que esta abrange, como a Me-

dicina Legal, Antropologia e Toxicologia forenses, entre tantas outras, bem como das numerosas 

técnicas que os investigadores utilizam para desvendar os mais diversos crimes.       
Na viagem de regresso, todos se mostravam satisfeitos e concordavam que o objetivo principal da 

visita (aplicação prática dos conceitos estudados em Biologia) tinha sido cumprido.  

Ficha Técnica 
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Erasmus +  

No âmbito do programa Erasmus+ 
“We are all migrants of this 

world” realizou-se entre os dias 13 e 19 de 
novembro um encontro em Grójec, na Po-

lónia, subordinado ao subtema: factos his-

tóricos relativos às ondas migratórias dos 
diversos países e análise de suas causas e 

consequências. Participaram neste encon-
tro transnacional as professoras Ana Rio e 

Alexandra Esteves e os alunos Joana Fer-

reira, Leonor Ferreira e Marta Silva, do 
9ºD, e Pedro Silva e Martim Santos, do 9º 

C.  Foram realizados vários trabalhos pre-
paratórios, nomeadamente, um power-

point sobre as emigrações e imigrações em 

Portugal, começando com os celtas, ainda 
antes de Portugal existir como nação independente, até aos dias atuais, e um vídeo sobre a Esco-

la Ferreira de Castro que deixou encantados todos os participantes dos outros países (Polónia, 
Grécia, Itália e Espanha). As short stories elaboradas pelos alunos (cujo término é “…I had to emi-

grate from my country for long”) foram publicadas numa revista elaborada em workshops pelos 

vários alunos participantes. Os alunos tiveram ainda a oportunidade de mostrar os seus talentos 
numa noite de “Talent show” num ambiente de ansiedade, nervosismo, mas também de muita, 

muita alegria e boa disposição. Alunos e professores visitaram um Centro de Refugiados em Varsó-
via bem como um Centro de Imigração onde foram dadas a conhecer as políticas de acolhimento 

e legalização de refugiados e imigrantes, bem como os procedimentos adotados por esses centros 
de acordo com o governo polaco. Houve ainda oportunidade para visitar o Castelo Real e a Cidade 

antiga reconstruídas após a 2ª Guerra Mundial de acordo com fotografias do exército alemão e 

quadros a óleo dos séculos anteriores.  Na visita ao Museu do Uprising pôde-se constatar o drama 
do impacto da 2ª Guerra Mundial na cidade de Varsóvia onde, em 3 dias, foram mortas 30 000 

pessoas, numa guerra onde morreram 6 milhões de polacos. Visitou-se também o Palácio Wi-
lanów, uma residência real construída no fim do século XVII e um dos poucos edifícios históricos 

de Varsóvia que sobreviveu a duas guerras. Ao longo desta semana os participantes foram melho-

rando o seu inglês e as suas competências sociais, e tiveram oportunidade de aprender algumas 
palavras em polaco (multilinguismo é uma das pedras angulares deste projeto europeu e um sím-

bolo poderoso da aspiração da UE de alcançar a união na diversidade). O ambiente entre todos os 
participantes foi excelente e é de destacar a hospitalidade e simpatia das famílias polacas. Tam-

bém os professores polacos, Diretor da 

Escola e Presidente da Câmara Munici-
pal foram extremamente calorosos na 

receção. Uma experiência única na vida 
dos alunos que, sem dúvida aumenta-

ram a sua capacidade de adaptação, 

iniciativa, autonomia e autoconfiança, 
bem como bem como as suas competên-

cias digitais e linguísticas. Ficaram tam-
bém a conhecer hábitos e costumes po-

lacos, a sua deliciosa gastronomia, a 

problemática das migrações na Polónia 
e o seu sistema de ensino. 
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Feira do outono   

N 
os dias 10 
e 11 de 

novembro 

realizá-
mos na escola da 

Ponte, a já tradicio-
nal Feira de Outo-

no. Nesta feira fo-

ram vendidos pro-
dutos da terra ofe-

recidos pela comu-
nidade escolar. 

Também não falta-

ram doces deliciosos. Uns oferecidos pelos 
pais, outros 

confeciona-
dos por nós, 

como por 

exemplo: a 
marmelada, 

as compotas 
e os biscoitos 

deliciosos.   

A verba angariada nesta feira é utilizada na 
compra de material didático. Obrigada a todos! 

 

Caravana de Educação Rodoviária 2016 

 segunda semana de outubro foi 
cheia de atividades lúdicas, mas de 
extrema importância para a forma-
ção dos nossos alunos. A prevenção 

de acidentes em ações do quotidiano em casa 
ou na escola, bem como, a prevenção rodovi-
ária foram temas da "Caravana da Educação 
Rodoviária 2016" promovida pela fundação 
Mapfre com o apoio da Câmara Municipal de 
Oliveira de Azeméis. Aberta aos alunos dos 3º 
e 4 anos, a escola EB n.º2 de Lações não po-
dia faltar.  

Culinária chefes de cozinha do 4.º ano 

O 
s alunos do 

4.º ano da 
escola da 

Ponte com-

pararam-se a verda-
deiros chefes de co-

zinha!!! Mãos à 
obra!!! Neste caso, 

mãos na massa!!! Bis-

coitos de manteiga 
foi a especialidade 

preparada com muita 
alegria e carinho.  

Pesar, medir, mexer, ... estender a massa 

e cortá-la foram alguns dos processos exe-
cutados! Agradecemos à D. Sãozinha, da 

pastelaria de Santiago de Riba-Ul, por ter 
cozido os nos-

sos biscoitos. 

Estavam sabo-
rosos e foram 

uma das espe-
cialidades da 

nossa "Feira 

de Outono".  

Escola da Ponte Apoia Missão Pijama 

N 
o dia 21 de novembro houve uma come-

moração! Na Escola da Ponte viveu-se 
uma festa cheia de emoção. Neste dia do 
pija-

ma, viemos para 
a escola lembrar 
que todas as cri-

anças merecem 
ter um lar. Um 
lar e uma família 

que lhes dê mui-
to carinho onde 
sintam o acon-

chego de um ver-
dadeiro ninho. 
Então, na casa do pijama trouxemos dinheiro para 

dar àquelas crianças que vivem num lar. Viemos to-
dos de pijama com peluches e almofadas de casa. 
Adorámos a história: “A fada partiu a asa”. Com mú-

sica a bombar estivemos a 
dançar, a ouvir e a cantar 
“Só te quero abraçar”. 

Com a ajuda de todos, de 
alma e coração, a Escola 
da Ponte empenhou-se 

nesta nobre Missão.  



 AEFCASTRO   

// newsletter 10 |  novembro/dezembro 2016 |  5 

 

No 
 dia 12 de novembro realizou-se a festa 

de São Martinho. Esta foi organizada 
pela Associação de Pais da Escola EB1/

JI de Oliveira de Azeméis n.º 2 (Lações). Houve ani-

mação, comes e bebes para toda a gente: bolos, 

caldo-verde, sandes, doces, castanhas assadas, ro-
jões, sumos, água e outras bebidas. Nós também 

participámos com algumas atuações, cantámos can-
ções alusivas à época, recitámos quadras e lengalen-

gas e representámos a lenda de São Martinho. Os 
familiares batiam palmas e mostravam-se animados, 

contentes e bem-dispostos. Apesar da chuva, foi 
uma tarde divertida e bem passada.  

 

Na 
 EB1 de Outeiro, sexta-feira, dia 11 de 

novembro, celebramos o Magusto na esco-

la com a presença dos meninos e meninas 

do Jardim de Infância e com os “Jovens” 

da Associação de Melhoramentos Pró-Outeiro. Num ambien-

te de festa, desde cedo iniciamos a preparação de tudo: a 

construção de coroas, os cartuchos para as castanhas e, 

claro, ensaiamos as músicas a cantar à roda da fogueira. 

Também ouvimos a “História da Maria Castanha” e realiza-

mos ilustrações sobre a mesma. A Associação de Pais prepa-

rou-nos uma 

surpresa muito 

agradável: um 

teatro muito 

divertido sobre 

um menino que 

era maltratado 

na escola mas, 

no final, todos 

ficaram amigos 

e o menino que 

maltratava o 

Martinho aprendeu a lição e nunca mais voltou a maltratar 

ninguém. No final, comemos as deliciosas castanhas acom-

panhadas com suminho de laranja. Hmmm, que delícia!     

Magusto EB1 Outeiro  São Martinho da EB1 / JI de OAZ N.º2 

O 
 JI de Outeiro elaborou o seu trabalho 

para participar no concurso Sem Limites. 

As crianças refletiram e através da Ex-

pressão Plástica colocaram as suas opiniões e idei-

as: "Somos pessoas que precisamos de ser felizes. 

O mundo precisa de todos..."  

Concurso Sem Limites 

A MIGO 
 
Ser amigo é respeitar  

Ter vontade de sorrir  

Iluminar o coração ao 

elogiar 

E nunca deixar cair.  

 
Ser amigo é perdoar  

Viver em harmonia 

Estando pronto a ajudar 

Em qualquer altura do dia.  

 
Ser amigo é não magoar  

Fomentar a alegria 

Abrir as asas e voar  

Distribuindo a semente da simpatia.    
 
Ser amigo é bondade  

É ser sempre sincero 

Não esquecer a lealdade  

São estas as características que de um 

amigo espero.  

 

Texto Coletivo, turma OUT2 do 3º ano . 
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Os  alunos da EB1 de Selores-

Ossela realizaram uma visita 

de estudo à cervejaria "A Vadia" no 
passado dia 7 de dezembro. As crian-

ças exploraram o espaço e obtiveram 

informações sobre o processo de con-

ceção da 

cerveja 

artesanal 

"A Vadia", 
fabricada 

em Os-

sela. 

 

No âmbito 

da discipli-

na de Por-

tuguês, os 

alunos do 

5.º ano re-

alizaram 

diversos 

trabalhos sobre o São Martinho com recur-

so à escrita e recolha de quadras e recei-

tas, ilustrações, pinturas, recortes e cola-

gens, dos quais resultou uma bonita expo-

sição na biblioteca escolar. 

A tarde de 10 de novembro foi dedicada à 

visita da exposição na biblioteca e ao con-

vívio com lanche partilhado com sabores 

adequados à quadra. 

São Martinho Visita de Estudo  à Cervejaria "A Vadia"  

 

O  
Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro participou, tal como no ano tran-

sato, na iniciativa LITE-

RACIA 3D com cerca de 

320 alunos (5.º, 6.º e 7.º 

anos). 

Nesta segunda edição do desafio pelo 

conhecimento, inscreveram-se cerca de 

90 mil alunos dos 2.º e 3.º ciclos do en-

sino básico, envolvendo mais de 750 es-

colas de todo o país. 

LITERACIA 3D é uma iniciativa da res-

ponsabilidade da Porto Editora que con-

siste num desafio nacional dirigido aos 

alunos dos 2.º e 3.º ciclos do Ensino Bá-

sico de todo o país, envolvendo os respetivos professores e estabelecimentos de ensino, com 

o propósito de avaliarem as suas competências em três dimensões do saber: leitura (5.º ano), 

matemática (6.º ano) e ciência (7.º ano). 

Este desafio pelo conhecimento decorre durante o ano letivo em três fases local, distrital e 

nacional, com base em provas interativas disponibilizadas através da plataforma online da 

Escola Virtual. 

Literacias 3D 
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No 
 dia 9 de novem-

bro, os alunos do 

11º ano assistiram 

à representação do 

“Sermão de Santo António “ de Padre 

António Vieira, pela companhia Lafon-

tana na Sala Polivalente Ivone Ferreira. 

Antes da peça, o ator fez uma apresen-

tação do excelente autor e orador que 

foi Padre António Vieira e uma contex-

tualização da época em que viveu. 

Ao longo de toda a sessão, promoveu o 

espírito crítico junto dos alunos fazendo diversas alusões entre as críticas feitas no sermão e 

a sua atualidade. 

Foi uma sessão teatral de grande profundidade e apelo à leitura e análise da obra, assim co-

mo um constante apelo ao posicionamento crítico face ao que nos rodeia. 

Payassu - o verbo do Pai Grande 

D 
ecorreu mais uma edição da Feira do Livro, promovida pelo Departamento de Línguas e 

pela Biblioteca Escolar entre os dias 5 e 12 de dezembro. Para chegar a diferentes públi-

cos, também esteve aberta em horário pós-laboral a 5 e a 7, dias em que estiveram 

agendadas atividades para encarregados de educação e comunidade. 

Na Sala Polivalente Ivone Ferreira, foram expostos livros de autores portugueses e estrangeiros, 

livros recomendados pelo Plano Nacional de Leitura e indicados nas Metas Curriculares. A feira 

também teve a secção low cost. 

Feira do Livro 

 

N 
o âmbito do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, várias foram as turmas que acei-

taram o convite para assistir à “História Trágica 

com Final Feliz “de Regina Pessoa, uma curta de 

animação que integra a lista de filmes de referência 

estabelecida no Plano Nacional de Cinema. 

A história narrada por Manuela Azevedo constitui-se como 

uma excelente ferramenta pedagógica para conduzir os alu-

nos a refletirem sobre a diferença e as diversas formas de se 

viver com ela, tanto na perspetiva da pessoa diferente como 

na perspetiva da comunidade que poderá incluir, tolerar ou 

ignorar a pessoa diferente. 

“História Trágica com Final Feliz" - Plano Nacional de Cinema 
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No  dia 14 de novembro, 

realizou-se no Auditó-

rio do Agrupamento 
Ferreira de Castro a Tertúlia 

"Educar Hoje", promovida pelas 

Educadoras de Infância Elisabe-

te Soares e Ana Paula Moreira. 

O evento contou com um vasto 
painel de convidados: Prof. Jo-

sé Manuel Lopes, moderador; 

Prof. de Educação Física, Rena-

to Gonçalves; Dr.ª Joana Sousa, 

Nutricionista; Dr.ª Daniela Fo-

lhas, Terapeuta da Fala; Mestre 

Maria Fernandes Alves, Educa-
dora de Infância; Dr. Luís Ne-

ves, Psicólogo e Dr.ª Vera Costa, Médica.  

A partir de diferentes questões colocadas previamente pelos pais das crianças dos 

jardins de Infância do Cruzeiro e de Outeiro de Santiago de Riba-Ul, os presentes fo-

ram sensibilizados 
para entender a es-

cola e a família co-

mo um todo onde os 

limites devem ser 

estabelecidos; para 

a importância de 

uma alimentação 
saudável e da ativi-

dade física para um 

bom desenvolvi-

mento cognitivo e 

afetivo, e, ainda 

para permitir que a 

criança experimen-
te, manipule, ex-

plore para crescer 

de uma forma sau-

dável e ativa. 

Educar Hoje é tam-
bém acompanhar com muito amor os filhos desde cedo, despistando eventuais difi-

culdades, possibilitando o crescimento de crianças felizes. 

Educar Hoje é repensar a escola para que todos os dias despertem sorrisos. 

Tertúlia "Educar Hoje" 
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A 
 convite da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis, alunos do Curso Profissional 

Técnico de Gestão da nossa escola estiveram presentes nas celebrações do Dia 

Municipal para a Igualdade, celebrado pelo quarto ano consecutivo, pela Câmara 

Municipal de Oliveira de Azeméis. Este convite estendeu-se a alunos de escolas do 

concelho. Participarem na sessão de exibição do filme “As Sufragistas”, seguido de debate 

promovido pela “Capazes Associação Feminista”, sob orientação de Rita Ferro Rodrigues, 

Vera Sacramento, Felipa Mourato e Cristina Andrade. 

O filme destaca a figura da comovente e inspiradora Maud Watts, mulher e mãe trabalha-

dora, que está aprisionada num aglomerado de estereótipos da sociedade civil, em que se 

eleva a arrogância e orgulho de alguns homens face à audácia das sufragistas. Na luta pela 

igualdade e dignidade, pelo direito de voto, arriscam-se a perder os seus empregos, as su-

as casas, os seus filhos e as suas vidas. A sua luta demonstra, não apenas o contexto que 

nos dias de hoje ainda se vive (como o facto de a mulher receber muitas vezes um salário 

abaixo do homem), mas também a necessidade de olhar para a frente, corrompendo cer-

tos dogmas e refletir sobre a importância do feminismo e das mulheres na história. 

24 de outubro - Dia Municipal para a Igualdade 

 

A 
 desigualdade entre mulheres e homens e a luta das mulheres pelo vo-

to, é isto que o filme ” Sufragistas” retrata. Esta luta foi bastante so-

frida, foi acompanhada de greves de fome, bombas em caixas de cor-

reio, destruição de propriedade entre outras manifestações. Estas lu-

tadoras foram presas várias vezes onde eram alimentadas à força para contrari-

ar a greve de fome. Esta luta “terminou” com a morte de Emily Wilding Davison 

atropelada pelo cavalo do Rei George numa corrida enquanto segurava uma 

bandeira a dizer “Vote for women” (voto para as mulheres). Isto representa o 

início da luta pela igualdade das mulheres. Mas foi um pequeno passo visto que 

ainda existe muita desigualdade. Hoje em dia, as mulheres já têm direito ao 

voto, mas a mulher ainda sofre em alguns países com a violação, violência do-

méstica, poucos direitos, etc. Mas cada vez mais se consegue ver mulheres em 

lugares importantes do poder, o que é bom, e que mostra que o sacrifício das 

sufragistas não foi em vão. 

 

Texto de João Pedro Neves Brandão 3ºTGPSI EBS Ferreira de Castro 

“As Sufragistas” 
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C 
om a aproximação época Natalí-

cia crianças e encarregados de 
educação arregaçaram as man-

gas e deitaram mãos à obra pa-
ra decorarem mais uma vez a 

rotunda perto do JI do Cruzeiro. 

Esta é uma iniciativa anual da União de 

Freguesias de Oliveira de Azeméis, San-
tiago de Riba-Ul, Ul, Macinhata da Sei-

xa e Madail para embelezar as ruas da 

cidade até janeiro de 2017.  

Este ano recriamos um carrossel muito 
especial com material que já não era 

usado e que futuramente será encami-

nhado para a reciclagem... Ficou muito original... 

No dia 18 de dezembro a Associação de Pais do JI do Cruzeiro encerraram o 1º período com um 

excelente almoço de Natal confecionado pelos próprios. Esta foi uma tarde verdadeiramente im-
buída pelo espírito Natalício, com  representações dos nossos pequenos artistas e também a vinda 

do nosso amigo Pai natal num transporte alternativo porque as suas renas estavam a descan-
sar para a grande noite de Natal!  

Ohohohoh! A todos um excelente Natal e um Bom Ano Novo! 

De referir, ainda, que o JI do Cruzeiro de Santiago de Riba-Ul participou no concurso "Sem Limi-
tes" promovido pela Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis e foi com grande alegria que no dia 

6 de dezembro, nas comemorações do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, fomos os 

premiados neste concurso. 

 

Notícias do J.I do Cruzeiro 

 

No 
 dia 30 de novembro, a companhia Teatro Portátil, do ACE Teatro do Bo-

lhão, representou, no auditório da escola, para os alunos do 9.º ano, o 

"Auto da Barca 

do Inferno", de 

Gil Vicente. No final, os atores fala-

ram da sua formação, do seu traba-

lho e responderam a perguntas fei-

tas pelos alunos.  

Os objetivos desta atividade foram, 

sobretudo, complementar o estudo 

da referida obra e proporcionar aos 

alunos a visualização de uma repre-

sentação teatral Esta representação 

e interação com os atores foi do 

agrado dos alunos. 

Teatro - “Auto da Barca do Inferno” 
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Sessão de Cinema - Aniki Bóbó  

Na 
 biblioteca, a 14 de dezembro desligaram-se os telemóveis para se ouvir 

uma evocação sobre o realizador português mais conhecido em todo o mun-

do - Manoel de Oliveira - pela professora Lurdes Figueiredo, coordenadora 

da equipa do Plano Nacional de Cinema.  

Aniki‐Bobó foi o filme escolhido para a sessão de cinema realizada em dezembro, exatamente 

para se fazer uma justa homenagem ao reali-

zador no seu mês de nascimento. 

No final da sessão, vários alunos aceitaram o 

repto de participar no concurso que pôs à 

prova o seu entendimento sobre o filme, do 

qual saiu vencedora a Mara Oliveira do 7.º D 

que recebeu o DVD “A Gaiola Dourada”. 

Todos os outros receberam um marcador de 

livros com referência ao realizador, a sinopse 

do filme e a tão apreciada lenga-lenga: 

 

Aniki Bebé, Aniki Bóbó 

Passarinho Totó 

Birimbau, cavaquinho 

Salomão, Sacristão 

Tu és polícia, tu és ladrão 

No  ano em que se assinala o Centenário do 

Início da Vida Literária de Ferreira de 

Castro, a professora bibliotecária Lurdes Figueiredo 

contou a história do livro “A Missão” aos alunos do 

1.º ciclo e crianças do Jardim de Infância do Agru-

pamento Ferreira de Castro. Uma forma de se ho-

menagear Ferreira de Castro e de se dar raízes a 

quem nasceu ou vive em Oliveira de azeméis. 

Os mais pequenos gostaram de conhecer melhor a 

obra de Ferreira de Castro e as personagens por ele 

criadas.  

“A Missão” é uma excelente obra para fazer a pro-

moção de variadíssimos valores e fomentar o espíri-

to crítico e argumentativo dos meninos que aumen-

tam o seu vocabulário e o conhecimento sobre o 

mundo que os rodeia. 

Apresentação d´ A Missão de Ferreira de Castro 
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Festa de Natal -  2ºciclo e TAI 

A 
 Sala Polivalente Ivone Ferreira encheu-se de alunos e seus familiares para assistir à 

tradicional festa de Natal do Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro que decor-

reu no dia 14 de dezembro ao fim da tarde para que todos pudessem estar presentes. 

Os alunos do 2.º ciclo Curso e do Curso Profissional de Técnico de Apoio à Infância 

foram os protagonistas de vários momentos musicais e de poesia ensaiados com os seus direto-

res de turma e professora de Educação Musical. A título de exemplo: percussão instrumental 

“Pequena Serenata Noturna” de 

Mozart; mímica - “Clown - quem 

espera, desespera...”; dança clás-

sica; vozes e instrumentos – 

“When the Saints go marching in”; 

coreografia“Gyal you a Party Ani-

mal”; poemas em inglês  

“December” e  “Christmas Time”; 

flautas Mágicas “The entertainer” 

de Scott Joplin e “Faded” de Alan 

Walker.  

Também houve a participação do 

Clube de Piano e do Clube “Vejo-

me grego com estes romanos” com a canção de Natal em Latim “Adeste Fideles” 

O coro de Natal uniu alunos e famílias no entoar de várias canções natalícias, encerrando a fes-

ta com muita alegria. 

P 
elo terceiro ano consecutivo, os alunos 

do agrupamento são convidados a co-

nhecer e aprofundar a temática do Ho-

locausto. A 2 de dezembro, realizou-se 

a sessão “3 rostos, 3 memórias da Shoá” dina-

mizada por Ana Sofia Melo, professora com um 

particular interesse pela temática do Holocaus-

to no sentido de se dar uma panorâmica mais 

abrangente e uma motivação para o estudo e 

investigação dando a conhecer importantes 

fontes de pesquisa sobre o tema e ainda o tra-

balho desenvolvido por instituições como Yad 

Vashem (sediada em Jerusalém) e Memoshoá. 

No âmbito da disciplina de Português e para análise da obra Diário de Anne Frank e O Mundo em 

que vivi, os alunos do 8.º ano vão continuar a trabalhar sobre o assunto e concorrer ao “Contar o 

Holocausto” realizando várias pesquisas biográficas, históricas ou de outra natureza em suporte 

livro ou digital, com o apoio da Biblioteca.  

Memória Escrita do Holocausto III 


