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Dias do Agrupamento
Concluímos mais um ano letivo e, mantendo 
a inquietação de quem quer fazer sempre 
mais e melhor, mais uma vez, exterioriza-
mos o nosso sentimento do dever cumprido!
Sabemos que nem tudo foi perfeito (cená-
rios perfeitos também não existem!), mas a 
generalidade dos agentes educativos deste 
agrupamento têm motivos para expressar 
a serenidade da sua consciência, uma vez 
que disponibilizaram as suas energias e as 
suas capacidades à prestação de um servi-
ço de reconhecida qualidade.
Ao, sempre importante e decisivo, serviço 
letivo/curricular foi associado um notável 
leque de iniciativas extracurriculares. Isto é: 
às elevadas taxas de sucesso na avaliação 
interna e aos resultados externos que, na 
sua globalidade, ficaram dentro do valor 
esperado e, algumas disciplinas, superaram 
as médias nacionais, associou-se o exercício 
de mais um ano em que o Agrupamento 
atingiu níveis de excelência em áreas tão 
marcantes como o Empreendedorismo, a 
Educação Ambiental, a Solidariedade e 
o Desporto, entre muitos outros projetos e 
áreas de atividade.
Podemos e queremos fazer mais e melhor, 
mas sentimos que o que fizemos merece ser 
reconhecido e constitui-se como uma estru-
tura sólida para encaramos o futuro com 
ambição e com otimismo!
Votos de boas férias!

O ano letivo 2018/2019 fica marcado pela criação dos “Dias do Agrupamento” 
e, consequentemente, fica registada a decisão de lhe ser dada continuidade nos 
próximos anos letivos.
Esta decisão decorre do sucesso registado na 1ª edição, o qual é sustentado pela 
constatação de que os objetivos primordiais foram atingidos, merecendo desta-
que:
    • Uma notável intervenção e presença de iniciativas interdisciplinares, as quais, não 
só vêm ao encontro do paradigma da Autonomia e Flexibilidade, como, e sobretudo, 
enriqueceram o conhecimento e as vivências dos alunos através de uma participação 
ativa e de cariz criativa na resposta aos desafios que lhes foram propostos;
    • A criação de novas dinâmicas e interações entre os diversos agentes da comunida-
de escolar, reforçando o espírito de união, colaboração e compromisso, os quais trarão 
proveitos significativos para um futuro mais profícuo;
   • Entre os diversos membros da comunidade educativa, nomeadamente, alunos, 
pais/encarregados de educação, pessoal docente, pessoal não docente e parceiros 
do Agrupamento, criaram-se e reforçaram-se laços de comunicação e colaboração, 
numa perspetiva de “juntos vamos mais lon-
ge”;
     • A criação de um espaço de exposição/divul-
gação do trabalho que os alunos e os professo-
res produziram ao longo do ano letivo, colma-
tando uma lacuna há muito identificada, foi a 
mais-valia desta iniciativa. Este foi, sobretudo, 
um espaço de reconhecimento da qualidade 
do produto criado e da motivação para o fu-
turo em trazer ainda mais e melhor qualidade 
ao produto do trabalho que o Agrupamento 
de Escolas de Castro Daire realiza.
O sucesso desta iniciativa – Os dias do Agru-
pamento – é razão suficiente para voltar a 
repetir-se e o sentido crítico que foi coloca-
do na sua monitorização e avaliação per-
mitiram-nos identificar oportunidades de 
melhoria para as próximas edições e, assim, 
podermos elevar os níveis de sucesso.
Fica uma palavra de agradecimento a to-
dos os que se envolveram nesta atividade e 
aos parceiros que nos apoiaram, com merecido destaque para o Município de 
Castro Daire.



Gala dos Mochos 
No dia 14 de junho decorreu a 
VIII edição da Gala dos Mochos. 
A cerimónia anual que este ano 
distinguiu os alunos do agrupa-
mento pelas melhores notas du-
rante o ano letivo de 2017/2018, 
realizou-se com a elegância 
e glamour que a distingue e 
com diversos momentos musi-
cais. A cerimónia foi inaugura-
da com os tradicionais discursos 
de abertura do diretor do agrupamento, prof. Antonio Luis Ferreira 
e do sub diretor, eng. Saul Ferreira, que evidenciaram a importância 
do trabalho e da atitude dos alunos para as metas propostas. A Gala 
dos Mochos constitui já um referencial de distinção do mérito no âm-
bito da comunidade educatica castrense, sendo mesmo digna  de re-
gisto em todo o distrito de Viseu. Este ano foram entregues 110 mochos.



Alunos   de   Comunicação   e   Serviço Digital  

realizam Workshop de Vídeo e Linguagem TV

 No dia 2 de novembro a turma do 1ºE do Curso de Comunica-
ção e Serviço Digital da Escola Secundária, realizou um Workshop 
de Vídeo e Linguagem TV. O convidado externo para esta forma-
ção foi o prof. Paulo Quintela, com grande experiência na área 
onde atualmente desenvolve atividade, bem como o professor da 
disciplina de Comunicação, Pedro Pontes. O evento começou pela 
manhã às 10:30h, onde se procedeu à instalação do material de 
TV, instalado na sala A1. Nesta tarefa constatou-se a necessida-
de de tempo e destreza na preparação de um estúdio de televisão.
O trabalho demorou bastante tempo, pois são vários os mate-
riais que se exigem para montar um estúdio de TV. Por exem-
plo câmaras, computador, luzes, régie, painel, entre ca-
bos e ligações várias.  O  prof. Paulo  Quintela, depois de tudo 
preparado, explicou como funciona um programa de televisão.
 Os    alunos  iniciaram  as gravações onde cada um falou  sobre 
si em auto biografia previamente preparada nas aulas de Comuni-
cação. As gravações foram realizadas com texto corrido em tele-pon-
to, microfone de lapela e cenário virtual, com recurso a auscultadores. 
Este equipamento serviu para o controlo de som durante as gravações.
 Nem todos os alunos conseguiram realizar as grava-
ções durante a manha, pelo que estas continuaram duran-
te a tarde. Os registos foram efetuados com a utilização da “cla-
quete”, instrumento de arranque para início das gravações. 
 

                Os alunos perceberam que para se construir um pequeno filme, são 
necessárias varias tentativas, para uma produção de vídeo. Depois das 
gravações individuais, realizou-se um pequeno debate entre dois alu-
nos e um moderador, também aluno. Esta tarefa serviu para contextu-
alizar o sentido de oportunidade e tempo no discurso direto dos media.
 O dia foi de grande utilidade para os alunos do Curso de Comuni-
cação e Serviço Digital, que agradeceram a presença do professor Pau-
lo Quintela, na expetativa de regressar à escola secundária para outro 
Workshop, depois de auscultado o interesse de outros alunos nesta área.

Sorteio   Páscoa   Solidária   2019 
(4ª Edição) - Lista de premiados
11º Vale de compras 
(Project D).....................................................Rifa nº 630  Manuela Fernandes - Castro Daire
Project D Fashion Store 
Rua Sá Carneiro, 
3600-180 Castro Daire   

10º Camisola Personalizada 
(Publiarte - Preço da Chuva)......................Rifa nº 297  Lurdes Correia - Casal - Reriz  - Castro Daire
Preço da Chuva
Rua da Seara 3 
3600-070 Castro Daire  

9º Triciclo 
(Daire Moto-Stand Pantera)........................Rifa nº 301  Vanda Carvalho - Castro Daire
Daire Moto
Av. 5 Outubro 60, 
3600-126 Castro Daire  



8 º Vale de Compras 
(The Phonehouse).......................................Rifa nº 001 Lurdes - Veado - Castro Daire
Phone House 
Av. 5 Outubro 103
3600-168 Castro Daire  

7º Vale de Compras 
(Planeta D)...................................................Rifa nº 703  Cristiana - Castro Daire
Planeta D 
Rua Doutor Pio Figueiredo
3600-214 Castro Daire  

6º Mala VIP 
(Papelaria Esteves).....................................Rifa nº 333 José Almeida - Ribolhos - Castro Daire
Papelaria Esteves  
R. Dr. Pio Figueiredo 14
3600-078 Castro Daire  

5º Pacote Bem Estar 
(Termas do Carvalhal)................................Rifa nº 87 José (Galp) - Castro Daire
Câmara Municipal de Castro Daire 
R. Dr. Pio Figueiredo 42
3600-225 Castro Daire  

4º Vale de Compras 
(Garrafadaire) .............................................Rifa nº 228  Rua - Reriz - Castro Daire
Garrafadaire, Unip., Lda.
Rua José Clemente da Costa, nº 30 
3600-193 CASTRO DAIRE

3º Vale de Compras 
(Minipreço)..................................................Rifa nº 489 Judite - EB1 sala 2 - Castro Daire
Minipreço Castro Daire
Rua José Clemente da Costa, bloco 29, cave, 
3600-193 Castro Daire  

2º Máquina Fotográfica  
(Manuel Oliveira)........................................Rifa nº 302 Vanda Carvalho - Castro Daire
Manuel Oliveira, Fotografia
Av. 5 Outubro 24 loja 2 bloco 24
3600-126 Castro Daire  

1º Cruzeiro no Douro para 2 pessoas 
(Manilharte-Turismo e Eventos)...........Rifa nº 1086 Esmeralda - Vila Pouca -  Castro Daire
Manilharte
R. Dr. Pio Figueiredo 2 
3600-078 Castro Daire  

  Alunos visitam Associação Empresarial
 Os alunos da turma do 1ºE, dos curso de Técnico de Comunicação 
e Serviço Digital e de Restauração e Bar, da Escola Secundária de Cas-
tro Daire, realizaram uma “visita de campo” no dia 5 de dezembro à 
Associação Empresarial de Castro Daire e Beiras (AECB) e à Publiarte. 
 Na AECDB, foram recebidos pela presidente da direção, Ma-
risa Pinto e pelo responsável pelo Gabinete de Inserção Profissional 
(GIP) de Castro Daire, José Rebelo. A presidente da AECB sublinhou 
a importância dos alunos “em seguirem as ideias em que acreditam 
por mais absurdas que pareçam no contexto da inovação do produ-
to no mercado e para que nunca desistam dos seus sonhos”. Segui-
damente o responsável do GIP explicou o funcionamento do Gabi-
nete de Inserção Profissional, alertando para a importância de “no 
final de curso, os alunos procederem à inscrição para emprego” na-
quele gabinete, potenciando a entrada no mercado de trabalho. 
 Posteriormente, os alunos visitaram a empresa Publiarte onde o 
proprietário, Lino Meneses, com grande disponibilidade demonstrou e 
explicou como se fazem os diferentes produtos e brindes publicitários. No 
interior da empresa verificou-se como se fazem as camisolas estampadas, 
canetas, cartazes e outros materiais, no âmbito da publicidade visual. 
 Dadas as circunstancias da relação 
com de proximidade com a escola, esta 
empresa associou-se este ano letivo ao 
leque de patrocinadores do projeto Pás-
coa Solidária, desenvolvido pelos alu-
nos de Comunicação e Serviço Digital.
 A visita serviu o contexto teórico 
das disciplinas técnicas do curso de Co-
municação e Serviço Digital e do curso 
de Restauração e Bar. Foi acompa-
nhada pelos professores Pedro Pontes 
e Fernanda Tavares. 



Gala de Natal Solidária na Secundária

          Foi um dia diferente e muito especial pela importância do 
evento solidário para ajudar o “Carlitos”, mas também para todos os 
alunos da Escola Secundária de Castro Daire. A Gala de Natal Soli-
dária, iniciativa do 1º D, envolveu alunos, comunidade educativa 
e associação de estudantes e marcou um nova dinâmica, sublinha-
da  pelo diretor do Agrupamento de Escolas na abertura do evento. 
       Uma tarde de emoções, cheia de variedades, entre musica e dan-
ça, que se realizou no dia 14 de dezembro com grande energia no 
polivalente da Escola Secundária. Depois do almoço de Natal, com 
alunos e diretores de turma, o dia iria terminar em grande festa. 
         O primeiro período, terminou em grande Gala. 

O Crasto na Escola Secundária para 
celebrar o Natal
Associaçao de Castro Daire realiza a ceia de Natal na Escola Secundá-
ria. Os comensais degustaram o tradicional bacalhau, para além de 
lombo assado à moda, no menu principal da noite.
Foram cerca de três centenas de pessoas à mesa do polivalente da Es-
cola Secundária de Castro Daire, entre atletas, dirigentes e associados, 
que partilharam entre si o convívio e a gastronomia em época festiva. 
O repasto foi confeccionado pela mão sábia do pessoal da cozinha da 
Escola Secundária e servido pelos alunos de restauração e bar do ensino 
profissional orientados pelos professores Fernanda Tavares e Rui Coelho.



Alunos visitam loja de Turismo

         Os alunos dos cursos de Comunicação e Serviço Digital, Restau-
rante e Bar, visitaram no mês de dezembro uma empresa de turismo e 
eventos em Castro Daire. Os alunos tiveram a oportunidade de poder 
ver e ouvir da boca da proprietária, Ida David, os principais objetivos 
da loja. 
         Esta empresa conta já com quatro anos de vida e desenvolve ati-
vidade de venda e promoção de produtos de artesanato locais.
         A Manilharte criou em Castro Daire um produto único, utilizando 
uma das mais vastas matérias primas da serra do Montemuro. O Licor 
de Carqueja, “em fase de certificação para explorar mercados externos 
ao concelho”, vai dando conta de uma enorme notoriedade.
       Licores, compotas, artigos de decoração e chocolates com licor, são 
alguns dos inúmeros presentes que esta loja disponibiliza.
      Pelo caminho ainda houve tempo para os alunos espreitarem a 
tenda do Pai Natal e o “Mercadinho de Natal”, com produtos de arte-

Alunos visitam Lagar de Azeite

 Os alunos da Escola Secundária, visitaram no dia 16 de janeiro, o 
Lagar de Azeite de Arcas, Castro Daire. A visita envolveu a turma do 1ª 
E, dos Cursos Profissionais de Restauração/Bar e Comunicação e Serviço 
Digital, com os professores, Fernanda Tavares e Pedro Pontes.
 Pela manhã os alunos foram recebidos pela proprietária, Cecília 
Poças, que amavelmente se disponibilizou para demonstrar e explicar 
todo o processo de produção do azeite.
 Na observação, os alunos ficaram a saber que a azeitona é pe-
sada, lavada, triturada e separada do azeite e do bagaço no final do 
processo. Depois de moída, a azeitona é filtrada em maquinaria pró-
pria para o efeito, dando origem ao precioso líquido amarelo, depois 
de passar por diversas fases de transformação.
          No final, o azeite é embalado para os clientes como produto final 
para o mercado. O bagaço (sobras da azeitona), serve para aqueci-
mento de habitações e aviários. O Lagar de Azeite de Arcas, é uma 
empresa certificada e controlada para poder desenvolver esta ativida-
de, que muito dignifica os costumes e tradições do concelho de Castro 
Daire e da região.  
          Ainda houve tempo para se observar o funcionamento de uma 
serração de madeiras em plena laboração. Outra unidade empresarial 
pertença da família, em simbiose entre as várias atividades desenvol-
vidas.



Pequeno-almoço à inglesa

O pequeno-almoço à inglesa na Escola Secundária de Castro Daire fez 
as delícias dos comensais no dia 18 de Janeiro de 2019. Os alunos de res-
tauração do 1º E, supervisionados pelos seus professores, Fernanda Ta-
vares e Rui Coelho, organizaram um pequeno - almoço à inglesa para 
professores e funcionários.
A refeição foi inspirada no tradicional pequeno-almoço à inglesa, com 
pompa e circunstância. Foram servidos diversos ingredientes típicos, 
entre outros, ovos mexidos, bacon e salsichas. Para acompanhar es-
tas iguarias, foram distribuídas frutas diversas, bolo de maçã, tarte de 
amêndoa e vários petiscos. As bebidas serviram-se de água, leite, café, 
chá de perpétua roxa e chá de hibisco.
À mesa estiveram presentes mais de vinte pessoas, entre funcionários 
e professores previamente inscritos para esta degustação. Pela apre-
ciação global, os participantes consideraram positiva a iniciativa, que 
constitui uma mais-valia na vertente pedagógica profissional para os 
alunos envolvidos, na vertente técnica e metodológica de um serviço 
do género, no que respeita à complexidade da preparação e confeção 
do repasto.

Aluna da Escola Secundária relata 
experiência em Madrid
 Iara Stewart, aluna do Curso Profissional de Técnico de Restaura-
ção da Escola Secundária, realizou um estágio em Espanha ao abrigo 
do programa europeu Erasmus+ Restaurante-Bar – 2015-2018. Iara re-
latou à Revista Digital do Agrupamento “que tudo começou quando 
lhe foi proposta a extraordinária oportunidade de estagiar no estran-
geiro (neste caso, em Espanha) ”. A aluna que completou o 12º ano de 
escolaridade no último ano letivo, diz ter ficado surpreendida “uma vez 
que nunca acreditara de que seria seleccionada”. 
Com a oportunidade criada a aluna aceitou de imediato o desafio. 
Iara não teve receio da saudade dos amigos e da família. A aluna refe-
re que relativamente aos amigos estes juntar-se-iam na viagem, o que 
diminuiria as saudades de casa. 

Nesta experiência Iara refere a oportunida-

de de visitar monumentos mundialmente 

conhecidos pela sua história, “jardins glorio-

sos e bastante bonitos, lojas comerciais de 

todos os tipos, restaurantes em cada canto”. 

Iara estagiou num restaurante onde as 

pessoas “eram bastante agradáveis”. Bem 

acolhida e com sentido de humor, a simpa-

tia e a disponibilidade com que foi recebida, 

possibilitou maior “confiança e segurança”.

Uma experiência inesquecível, para mais 

tarde recordar, com novos horizontes e oti-

mismo em relação ao mercado de empre-

go, foram os resultados princpais  da aluna.

“É a oportunidade de uma vida por ter 

sido uma das contempladas”, remata.



Dia de la Hispanidad

 No dia 12 de outubro, o grupo disciplinar de Espanhol celebrou o 
Día de la Hispanidad, uma comemoração que abrange todos os países 
hispânicos. 
         Esta data assinala a chegada de Cristóvão Colombo ao continente 
americano a 12 de outubro de 1492 promovendo, deste modo, o encon-
tro de dois mundos que não se conheciam. 
Assim, as professoras de Espanhol envolveram as suas turmas para 
transformar o polivalente da Escola Secundária num museu com as 
figuras históricas e atuais que marcam o panorama político, musical, 
literário e artístico de Espanha e de alguns países da América Latina. 
O curso profissional de Restauração – variante de cozinha e pastelaria 
associou-se à iniciativa confecionando algumas iguarias típicas espa-
nholas para servir ao pessoal docente, não docente e alunos. Por fim, 
o intervalo das 10:00 ficou mais animado com o “flash mob” vibrante 
no polivalente ao som do famoso Despacito de Luis Fonsi cuja logísti-
ca esteve a cargo da turma do curso profissional de Multimédia e do 
professor Paulo Carvalho. As alunas de 12º ano da disciplina de opção 
Espanhol, juntamente com as professoras Cidália Teixeira e Tânia Oli-
veira de Espanhol e da professora Carla Teixeira do curso profissional 
de Logística, dançaram e transmitiram boas energias a toda a comu-
nidade educativa. Cinco minutos foram suficientes para contagiar os 
presentes e atingir os objectivos propostos.
         

Turma de Multimédia na Rádio Limite

A turma de Multimédia do 11ºE par-
tilhou com a comunidade educati-
va a visita de estudo do dia 25, que 
se traduziu numa manhã inteira na 
Rádio Limite de Castro Daire, onde, 
além de contactarem com aparelhos 
e técnicas do passado e visitarem as 
instalações ainda participaram no 
programa da manhã da Cátia Car-

doso.  

Alunos entregam dinheiro a quem não tem 
para comprar medicamentos

O projeto Escola Solidária-SOS medicamentos está em marcha há um ano e envol-
veu cerca de 130 alunos do Agrumentos de Escolas de Castro Daire. 1700 euros foi o 
valor angariado no passado ano letivo e entregue a quem mais necessita. 
A inciativa partiu da identificação de um problema: a necessidade de ajudar as 
pessoas carenciadas num bem essencial, comprar medicação. São várias as ati-
vidades já programadas com o objetivo de angariar dinheiro para a medicação. 



Alunos divulgam projeto “Páscoa Solidária”

 Os alunos do Curso de Técnico de Comunicação e Serviço Digital,  
visitaram a Rádio Limite no dia 22 de Fevereiro, para apresentar o 
projeto Páscoa Solidária e para conhecer as instalações e funciona-
mento desta Rádio Local. Os alunos foram recebidos amavelmente 
pela sua responsável, Cátia Cardoso que orientou toda a conversa em 
direto.
 Fábio, Rodrigo e Gonçalo, foram os alunos que deram a voz ao 
Projeto Páscoa Solidária, informando o auditório desta ideia e como 
participar nela. Por apenas um ovo é possível ajudar os outros e ainda 
ser premiado por isso.
 Durante a entrevista os estudantes divulgaram as suas ideias de 
profissão de sonho e o que planeiam fazer depois da formação do cur-
so profissional. O professor Pedro Pontes que acompanhou os alunos, 
foi também chamado a intervir em direto, explicando e fundamen-
tando os principais objetivos deste novo curso profissional da Escola 
Secundária de Castro Daire. 
 Durante a entrevista ainda se cantaram os parabéns à aluna Fá-

Viagem de Estudo a Lisboa
 Durante dois dias, os alunos das turmas do 10ºE, 12ºE e 12º D vi-
sitaram a cidade de Lisboa. No caminho até à capital, na zona de Zi-
breira, os alunos visitaram duas unidades fabrís da empresa Renova. 
No local observaram a produção de papel e a utilização dos materias 
recolhidos nos espaços naturais. Depois do almoço os alunos degusta-
ram as famigeradas tortas de azeitão, bem, como todo o processo de 
confeção destas iguarias em visita à empresa Tortas de Azeitão. Outra 
iguaria que faz parte da gastronomia tradicional poportuguesa, é o 
Bacalhau. A Riberalves foi a empresa visitada para observar todo o 
processo de manuseamente, conservação e embalamento deste peixe. 
Depois depernoitarem em Monsanto, o dia seguinte foi preenchido com 
uma visita ao Correio de Manhã  e à cidadela de Cascais. Para finalizar 
o Casino do Estoril encerrou o roteiro. 

Torneio de Futsal na Escola Secundária
Na manhã de 8 de maio de 2019 realizaram-se os jogos do Torneio de Futsal no 

pavilhão da Escola Secundária de Castro Daire. Nos jogos disputados entre as 

equipas de Mões e de Grão Vasco, o resultado final foi de 12-1 para a equipa de 

Mões. Durante a manhã jogaram ainda as equipas de Oliveira de Frades e Cas-

tro Daire, com o resultado final de 4-6 para a equipa de Castro Daire. Durante 

o período da tarde realizaram-se as finais, onde ficaram decididas as posições 

de cada equipa. As equipas que disputaram o terceiro e o quarto lugar foram 

as escolas de Grão Vasco e Oliveira de Frades, respetivamente.



Dia da Mulher na Escola Secundária

 Celebrado no dia 8 de março, o dia da Mulher surgiu no final do 
século XIX e início do século XX nos Estados Unidos e na  Europa, no 
contexto das lutas feministas por melhores condições de vida, trabalho 
e pelo direito de voto. 
 A data é lembrada como um dia para afirmar a igualdade de 
género com manifestações por todo o mundo, aproximando-a da sua 
origem na luta de mulheres que trabalhavam em fábricas nos Estados 
Unidos e em alguns países da Europa. Este movimento iniciou-se com 
uma campanha para exigir os seus direitos , melhores condições de tra-
balho, que eram ainda piores que as dos homens à época.
  A origem da data  para celebrar as mulheres tem algumas expli-
cações históricas. É muito comum relacioná-la ao incêndio ocorrido em 
Nova York no dia 25 de março de 1911 na Triangle Shirtwaist Company, 
quando 146 trabalhadores morreram, sendo 125 mulheres e 21 homens, 
que trouxe à tona as más condições enfrentadas por mulheres na Re-
volução Industrial.
 Nesta data tão especial, que deveria ser sinónimo de felicidade e ale-
gria, é marcada pela luta contínua das mulher pelos seus direitos.
Em pleno sec. XXI inúmeros países continuam a negar vários direitos 
básicos à mulher, desde a possibilidade de obterem carta de condução 
até ao simples direito de voto.

Visita   ao   Centro   de  Informação e 
Interpretação do Montemuro e Paiva 
 A turma do 1º E, Restauração/Bar e Comunicação e Serviço Digi-
tal, visitou na quarta-feira dia 13 de Fevereiro o Centro de Informação 
e Interpretação do Montemuro e Paiva (CIIMP). 
 Os alunos ficaram a conhecer algumas curiosidades sobre o conce-
lho, como por exemplo alguns Percursos Pedestres; “Trilho da Pombei-
ra”, ”Trilho das Levadas”, entre outros num total de dos nove percursos 
pedestres em Castro Daire.
 Com recurso  às novas tecnologias de informação e comunicação, 
foi possível observar com descrição detalhada os principais locais de in-
teresse histórico do concelho. No local observaram-se algumas réplicas 
das primeiras ocupações no território, através da presença de antigos 
artefactos , como a Valva de Molde de Remate de Torques, ou a Ara 
Romana da Ponte Pedrinha. E claro, a igreja da Ermida, Monumen-
to Nacional. Na visita os alunos assistiram ainda a um filme sobre o 
rio Paiva com grande destaque para a fauna e flora de um dos “rios 
menos poluídos da Europa”. O rio Paiva e a Serra do Montemuro cons-
tituem motivo de atração e património natural a preservar na nossa 
região.



Carnaval ecológico na escola EB1 
de Farejinhas
A temática “Meio Ambiente” foi a fonte inspiradora para os alunos da 
EB1/JI de Farejinhas, Agrupamento de Escolas de Castro Daire, se asso-
ciarem a outras escolas e saírem à rua fantasiados, para comemorar o 
Carnaval pelas ruas de Castro Daire.
Integrando e diversificando os conteúdos trabalhados em sala de aula, 
os alunos reforçaram a noção de que diversão não é sinónimo de con-
fusão e realçaram a proteção dos valores ambientais.
Substituíram “confettis” e serpentinas por pétalas de flores e foram lan-
çando às pessoas com quem se cruzavam, conferindo, assim, verdadei-
ro sentido pedagógico ao enlevado desfile, que percorreu as ruas de 
Castro Daire.
A alegria imperou e os pequenos foliões cumpriram o propósito para o 
qual se tinham preparado, expondo dois cartazes permeados de men-
sagens bastante significativas e persuasivas, proporcionando reflexões 
sobre sustentabilidade e desta forma, vivenciar uma das expressões cul-
turais mais representativas do nosso país.
Foi uma tarde muito divertida e descontraída, traduzindo-se num ex-
celente passo para ampliar a tomada de consciência ambiental.

Simpósio dos 5 sentidos

        No dia 20 de março, decorreu no Auditório da Escola Secundária, 
o Simpósio dos 5 Sentidos.  Alimentação e Língua Gestual Portuguesa, 
entre as 9,30h e as 16,30h. 
         A alimentação saudável e a gastronomia mediterrânica, constitui-
ram o prato principal durante a manhã, com a presença do chefe João 
Eustáquio na confeção das iguarias. 
         Sabores e Sentidos da comida à comunicação, numa simbiose de 
palato e degustação. 
         Durante a tarde a Língua Gestual Portuguesa esteve em des-
taque, com uma entrada especial sobre um tema da atualidade. Em 

jeito de rescaldo a linguagem 
e a comunicação encerraram 
o simpósio em debate eclare-



Participação dos alunos do 10º A na 
Comunidade
No âmbito da temática da Educação Ambiental e do Desenvolvimen-
to sustentável, a turma do 10º A operacionalizou a implementação do 
DAC (Domínio de Autonomia Curricular) e do Projeto de Cidadania “O 
renascer de uma área ardida – como intervir? ” com a reflorestação de 
uma parcela em Moura Morta.
Na realidade, a promoção do desenvolvimento sustentável das comu-
nidades é um compromisso que deve ser assumido igualmente pelos 
alunos enquanto membros ativos de uma sociedade.
A turma decidiu, então, dar o seu contributo para melhorar a susten-
tabilidade local e a consciência ambiental, participando na plantação 
de árvores autóctones (carvalhos, castanheiros, azevinhos…) no dia 4 
de abril, uma tarde chuvosa, bastante fria, mas bem acolhedora pelo 
trabalho partilhado de todos e pelo excelente lanche proporcionado 
pelo Senhor Arlindo Pereira (Encarregado de Educação do aluno Igor 
Pereira) e pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia do Mezio, Del-
fim Morgado.
Como mensagem final foi notória a participação empenhada e a sen-
sibilização dos alunos para a importância da preservação da natureza, 
prevenção dos incêndios e, em última análise, a sustentabilidade do 
Planeta.

 A visita de estudo é uma das estratégias que estimula os alunos, 
dado o caráter motivador que constitui a saída do espaço escolar. A 
componente lúdica que envolve, bem como a relação professores-alunos 
que propicia, leva a que estes se empenhem na sua realização.  Consti-
tuindo assim uma situação de aprendizagem que favorece a aquisição 
de conhecimentos, proporciona o desenvolvimento de técnicas de tra-
balho, facilita a socialização, 
e faculta a interligação en-
tre teoria e prática. 
E foi assim que nos sentimos 
na nossa Visita a Aveiro, mo-
tivados, empenhados e com 
vontade de aprender mais. 
Deixamos aqui um bocadi-
nho da nossa experiência.

Ciência Viva- Visita de Estudo



Hope faz antestreia no VI Encontro 
Diocesano
 A Orquestra (educacional) Hope, constituída por jovens alunos do 
Agrupamento de Escolas de Castro Daire, apresentou-se em antestreia. 
O concerto juntou melodias conhecidas do público que assistiu e aplau-
diu a orquestra dos jovens músicos no jardim municipal, dirigidos pelo 
maestro Pedro Serrano.
 O VI encontro diocesano que durante todo dia decorreu no jardim 
municipal reuniu dezenas e dezenas de jovens de diversos agrupamen-
tos de escolas da Diocese de Lamego.
 Os alunos mantiveram-se “alegres e cheios de emoções” com di-
versas atividades lúdicas ao nível da música, dança e convívio. O VI 
Encontro Diocesano que este ano se realizou em Castro Daire, foi um 
dia diferente, sobretudo para os alunos do nosso agrupamento pela 
receção aos colegas dos concelhos que integram a Diocese de Lamego 
e que durante o ano letivo frequentaram  a disciplina de Educação 
Moral Religiosa e Católica.

Os alunos da EB1/JI de Farejinhas, Agrupamento de Escolas de Castro Daire, convictos da importância 

de preservar tradições gastronómicas, recorreram a legados de gerações anteriores e confecionaram 

pão e bola de chouriça.  De véspera, com tudo a postos para dar início ao trabalho planeado, apren-

deram os nomes dos utensílios e o seu correto manuseamento. Depois de explorar as caraterísticas 

da farinha, designadamente a cor, o cheiro, a textura, o sabor,… procederam à confeção de fermento, 

compreendendo a sua composição e seus efeitos. Após esta tarefa, as crianças observaram que o chão 

apresentava uma fina camada de farinha. Perante o ocorrido, foi-lhes permitido dar asas à sua imagi-

nação, e assim, com os seus pequenos deditos espelharam a sua criatividade, criando e recriando lin-

dos desenhos. Na manhã seguinte, entoando uma canção alusiva à temática e com vestes adequadas, 

dirigiram-se a casa da D. Lurdes, que nos recebeu com carinho e simpatia, para concretizar a ativi-

dade. Com recurso a conhecimentos prévios, adquiridos em contexto de sala de aula, arregaçaram as 

mangas e envolveram a água, a farinha de milho e de trigo, e o fermento, amassando os ingredientes, 

com muita curiosidade e entusiasmo. Tiveram ainda a oportunidade de ajudar a acender o forno a 

lenha, que depois de quente e da massa levedada ou fintada, cozeu o pão. Assim neste contexto gas-

tronómico, surgiu o pão e a bola de chouriça, inspirada e confecionada com ingredientes caseiros, 

tradição que se tem vindo a perder nos últimos anos.   Como culminância de todo um processo vi-

venciado, à tarde, os alunos degustaram um apetecível lanche, onde imperou a bola de chouriça como 

iguaria da região. A iniciativa permitiu a exploração de aspetos ancestrais relacionados com as raízes 

culturais das gentes de Farejinhas, estimulando significativas aprendizagens e o desenvolvimento 

das competências dos 

alunos.

Uma palavra de since-

ro agradecimento à D. 

Lurdes e D. Celeste pela 

franca disponibilidade e 

ensinamentos transmi-

tidos.  São estes valores, 

associados ao patrimó-

nio cultural de um povo, 

que a voracidade do 

tempo teima em apagar, mas que os alunos de Farejinhas valorizam e insistem em preservar.  

A Escola de Farejinhas recria a atividade “cozer  o  

pão  em  forno  a  lenha” - Um legado ancestral… 



Presépio   ecológico   na   Escola de 
Farejinhas
Os alunos da EB1 e JI de Farejinhas, Agrupamento de Escolas de Castro 
Daire, bem como, distintos elementos da comunidade, fortemente mo-
tivados e entusiasmados, para mostrarem que o Natal não tem idade, 
revivendo-se ano após ano, participaram ativamente na execução de 
um presépio, exposto num espaço público, surpreendendo e encantan-
do quem por ali passava.
Na paisagem envolvente, marcada por trilhos sinuosos, ziguezaguean-
do a encosta, impõe-se a genuinidade e o sublime da natureza, que 
aliando-se à simpatia e solicitude das gentes de Farejinhas, fazem sur-
gir um recanto lindo, acolhedor, quase bucólico, repleto de significa-
do. Assim, a comunidade educativa, inspirada pela tranquilidade da 
região e norteada por atitudes ecologicamente corretas reuniram di-
versos materiais da natureza e numa interessante composição natural, 
fizeram renascer a simplicidade e a humildade do momento festivo, o 
“Nascimento de Jesus”:
Através desta iniciativa, enfatizou-se o verdadeiro sentido de Natal, 
bem como, se pretendeu partilhar os mais nobres sentimentos que 
permeiam esta quadra, tornando- se numa fonte catalisadora de ex-
pressivas aprendizagens. Para terminar será justo expressar um forte 
agradecimento, a todos os que por ali passavam e partilhavam as 
suas experiências vividas, o seu saber adquirido, dando opiniões, enri-
quecendo significativamente todo o cenário construído.
Obrigado, às gentes de Farejinhas, pela sua disponibilidade e colabo-
ração numa das mais antigas caraterizações de Natal. A todos, o nosso 
mais sincero, Bem – hajam!
As crianças, auxiliares e professores, desejam um Santo e Feliz Natal, 
para todo o Mundo!

 Na sequência do projeto eTwinning implementado pelos professo-
res Cidália Teixeira, Helena Magueja e Marcos Morgado no ano letivo 
2017/ 2018  intitulado “The importance of the Traditional games as a 
factor of cultural integration”que obteve o Selo Nacional de Qualida-
de e ganhou o Prémio Nacional na categoria de Primeiro Projeto, a 
mesma equipa candidatou-se e ganhou o Selo Europeu de Qualidade.   
Este galardão é uma segunda marca de sucesso e indica que o projeto 
atingiu um padrão de qualidade europeu. É concedido pelo serviço de 
apoio central (CSS), em Bruxelas, aos professores com projetos premia-
dos nacionalmente, tendo em conta o índice de qualidade baseado na 
inovação pedagógica, integração curricular, comunicação e intercâm-
bio entre as escolas parceiras (neste caso a Turquia, Espanha e Itália) 
e o  uso eficaz da tecnologia. É graças a este conjunto de prémios e ao 
facto de novamente no ano letivo de 2018/2019 existirem novos proje-
tos eTwinning implementados que o Agrupamento de Escolas de Cas-
tro Daire é doravante uma escola eTwinning, uma das 1004 em toda a 
Europa num universo de 164 mil estabelecimentos de ensino. Portugal 
conta apenas com 59 escolas eTwinning. Este estatuto reconhece a nos-
sa escola como líder nas áreas de práticas digitais, práticas de eSafety, 
abordagens inovadoras e criativas à pedagogia, promoção do desen-
volvimento profissional contínuo do 
pessoal, promoção de práticas de 
ensino colaborativas com o pessoal 
e alunos. 

Selo  Europeu  de  Qualidade   -    Escola 
eTwinning



Festival das Sopas
Dia 11 de maio decor-
reu o Festival das So-
pas Solidário. Uma 
atividade SOLIDÁRIA 
que tem como objeti-
vo principal  garantir 
medicamentos sujeitos 
a receita médica aos 
idosos carenciados e 
adolescentes (de famí-
lias carenciadas), com  
medicação específica. 
A equipa que orga-
nizou e todos quan-
tos colaboraram neste 
evento, alcançaram 
os objetivos propostos, 
ajudar os outros.

Agrupamento de Escolas de Castro Dai-
re distinguido pela Fundação EDP Escolas 
Solidárias
A nossa escola foi premiada pela Fundação EDP no âmbito do progra-
ma “Escolas Solidárias”. A atribuição de prémios foi realizada na Fun-
dação EDP, Central Tejo,  em Lisboa, com uma sessão que contou com 
a presença de mais de 1000 alunos e professores de todo o país.
A Fundação EDP avança que o “Escolas Solidárias” mobilizou mais 510 
escolas, públicas e privadas, gerais e profissionais, do 2.º ciclo ao ensino 
secundário, envolvendo mais de 52 mil alunos e professores ao longo do 
ano letivo 2018/2019”.  
Segundo a Fundação EDP, o “Escolas Solidárias”, criado em 2010, mo-
biliza todos os anos “dezenas de milhares de alunos e professores” de-
safiando-os a tornarem-se “agentes de mudança positiva” através do 
desenvolvimento de projetos que possam contribuir para a melhoria 
das situações de carência nas suas comunidades.
No quadro deste programa, a instituição atribuiu os prémios na cate-
goria Distinção (destinado às 20 escolas que tenham tido um desempe-
nho de qualidade superior e distintivo), ao Agrupamento de Escolas de 
Castro Daire, através da Escola Secundária, da Escola Básica Número 2 
e da Escola Básica de Mões.
Queremos agradecer a todos aqueles que colaboraram connosco e que 
tornaram possível levar os medicamentos às pessoas mais carenciadas 
do concelho de Castro Daire.



Alunos  do  Agrupamento  juntam 
voz ao protesto pelo Clima
 Na manhã de sexta-feira, dia 15 de março, milhares de alunos 
fizeram greve às aulas. Os alunos portugueses responderam a esta 
iniciativa internacional e muitos foram aqules que faltaram às aulas 
para se manifestarem nas ruas e nas escolas.
 Com a esperança que os políticos dos seus países “tomem medidas 
concretas contra as alterações climáticas para precaver a sustentabili-
dade do futuro do planeta”. 
 Estudantes portugueses de pelo menos 26 cidades associaram-se 
à greve mundial pelo clima. Esta greve de estudantes, que teve como 
lema “fazer greve por um clima seguro”, reúniu uma série de mani-
festações semanais iniciadas no ano passado pela adolescente sueca 
Greta Thunberg. Nas redes sociais da própria Greta Thunberg, a jovem 
que tem atraído políticos a nível internacional para a causa do am-
biente, esperava a particpção de cerca de cem países e protestos em 
mais de 1600 localidades.
 Em Lisboa, os estudantes marcharam do Largo Camões até ao 
Parlamento. No Porto, a concentração aconteceu em frente à Câma-
ra.
 Em Castro Daire a iniciativa também registou forte adesão, jun-
tando à porta da Escola Secundária, com dezenas de alunos a mani-
festarem a indignação sobre as recentes alterações climáticas.

Dia Internacional da Mulher
No dia 13 de março, a fim de assinalar a comemoração do Dia Internacional da Mu-

lher, o Clube Europeu do agrupamento organizou no Polivalente da Escola Secundá-

ria um desfile de moda protagonizado por figuras femininas que se destacaram pela 

luta pelos seus direitos ou tiveram um desempenho na sua carreira profissional digno 

de memória e inspiração. A atividade pretendeu chamar a atenção de todos para 

as desigualdades que ainda persistem nos nossos dias e mostrar que atos tão simples 

como o de votar, de estudar no ensino superior, concluir uma licenciatura, ter um 

cargo de chefia numa empresa foram vetados ao universo feminino durante muito, 

demasiado tempo no passado. Mulheres como Marie Curie, Carolina Beatriz Ângelo, 

Coco Chanel, Simone de Beauvoir, Margaret Thatcher, a princesa Diana, Natália Cor-

reia, Amália Rodrigues são alguns exemplos de mulheres que desfilaram para deleite 

dos presentes. Na semana anterior, esteve patente no Polivalente uma exposição 

com as biografias das mulheres que mais marcaram o século XX.

Hoje, o Dia Internacional da Mulher deve ser visto como uma concentração de opor-

tunidades para que todos avaliem as suas atitudes durante os 365 dias do ano, com-

partilhem o respeito e, mais importante, trabalhem das mais variadas formas em 

busca da igualdade de géneros, principalmente em áreas como o mercado de traba-

lho e na diminuição da absurda diferença de salários entre homens e mulheres.

Os membros do Clube Europeu agradecem a disponibilidade dos alunos do curso 

profissional de Técnico de Multimedia assim como à Companhia de Teatro do Monte-

muro pela cedência de alguns trajes.



Direitos Humanos em destaque na 
Secundária
 No dia 6 de junho realizou-se uma palestra sobre Direitos Humanos na Escola Secun-

dária de Castro Daire. 

            A iniciativa foi promovida pela turma do 1ºE, no âmbito do projeto de Desenvolvi-

mento e Autonomia Curricular (DAC) dos Cursos Profissionais de Restauração/Bar e Comu-

nicação e Serviço Digital. A sessão contribuiu para elucidar os alunos do 3º ciclo e demais 

interessados, sobre a pobreza e a discriminação social, entre outros temas que preocupam 

a sociedade contemporânea.  O orador convidado pelo Conselho de Turma do 1ºE, Tiago 

Caio, representante para o distrito de Viseu da EAPN - European Anti Poverty Network 

(Rede Europeia Anti-Pobreza), esteve no auditório da escola com sala cheia, onde eviden-

ciou o trabalho desenvolvido por esta Organização Não Governamental para o terceiro 

setor. 

           Para o representante da EAPN, “ainda há muito a fazer para acabar com os estereóti-

pos e preconceitos estabelecidos na sociedade”. Apesar da evolução natural do ser humano, 

“existem hoje diferentes tipos de pobreza assentes no preconceito e na discriminação social. 

Ter recursos pode significar outro tipo de pobreza que não passa apenas pelo estado econó-

mico das famílias”. A EAPN é  a maior rede europeia de redes nacionais, regionais e locais 

de ONGs, bem como de Organizações Europeias ativas na luta contra a pobreza. Fundada 

em 1990, em Bruxelas, a EAPN está atualmente representada em 31 países, nomeadamente 

em Portugal.  A ação da EAPN Portugal, sediada no Porto, estende-se a todo o país através 

de 18 Núcleos Dis-

tritais. Em 2010 foi-

-lhe atribuído, pela 

Assembleia da Re-

pública, o Prémio 

Direitos Humanos. 

A decisão, unâni-

me, foi tomada por 

um júri constituído no âmbito da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades 

e Garantias.

O Clube Europeu 

da escola levou a 

cabo durante o 

primeiro período 

algumas ativida-

des no sentido de 

“Criar um espírito 

europeu entre os 

seus membros e 

transmiti-lo aos outros membros da comunidade em que estão inseridos”. 

Desta forma, o Clube Europeu esteve presente no dia 5 de novembro na 

moderação do debate entre as duas listas candidatas à Associação de Es-

tudantes para o ano letivo 2018/ 2019. No dia 21 de novembro, comemorou 

o dia mundial do Olá embelezando o espaço escolar com “olá” escrito em 

todas as línguas dos países comunitários. Finalmente, para fechar o ano ci-

vil, os alunos foram envolvidos na escrita de mensagens natalícias em várias 

línguas para pendurar na árvore azul do Clube, um aproveitamento de 

uma árvore caída perto da escola devido ao mau tempo no fim do mês de 

novembro. Os alunos pintaram-na e decoraram-na com estrelas amarelas 

recheadas de belas mensagens.

O Clube Europeu está empenhado na tomada de consciência relativamen-

te à interdependência europeia e mundial, e à necessidade de coopera-

ção assim como contribuir para a criação do 

sentido de responsabilidade no que respeita 

à paz, aos direitos do homem e à defesa e 

conservação do ambiente e do património 

cultural. Os alunos demonstraram grande 

empenho nas tarefas executadas e elevado 

sentido de responsabilidade.

Clube Europeu



No âmbito do Parlamento de Jovens, numa das suas sessões escolares, decorreu no 

dia 23 de janeiro na Escola Secundária  uma  Ação de Formação/ Debate sobre 

Alterações Climáticas e 

como Reverter o aque-

cimento global. Esta 

atividade foi dinami-

zada pelo Investigador 

Tiago Monteiro e pela 

Eng. Annalisa Bellu, 

teve como público-alvo 

alunos do Ensino Secun-

dário, nomeadamente os deputados da escola eleitos para debaterem e apresenta-

rem as medidas da escola. Foi uma atividade muito participada, em que os alunos 

puderam perceber como tem sido a História da vida no planeta terra e a responsa-

bilidade do Homem no Aquecimento Global.

Cada um dos participantes percebeu a urgência em mudar de paradigmas de de-

senvolvimento e pode também perceber como a responsabilidade pelo futuro é de 

todos. Foram equacionadas ações concretas que cada um pode desenvolver para 

reverter o aquecimento global.

Pensar Global - Agir Local.

A deputada da Assembleia da República, Drª Isaura Pedro, deslocou-se à Escola 

Secundária para explicar como funciona o Parlamento Nacional e ajudar os alunos 

- deputados a estruturar o projeto da 

escola relativamente ao aquecimento 

global. A intervenção da Srª Depu-

tada decorreu numa das Sessões do 

Projeto do Parlamento de Jovens, no 

dia 28 de janeiro e foi aberta às tur-

mas do 8ºA e 10ºA.

Parlamento dos Jovens Conferências Teen
Rafael Polónia, um viajante por natureza, tendo já feito algumas via-
gens de mochila às costas e duas longas viagens de bicicleta, que o leva-
ram num percurso de 28 meses por mais de 50 países, será o orador na-
cional. Criou o blog ‘2numundo’ para partilhar essas mesmas viagens. 
É mentor e líder de experiências na Landescape. Curioso, observador 
e aventureiro, está sempre pronto para novas aventuras. Os destinos 
que lidera surgem-lhe quando se apaixona por um país, já que está 
convicto que um líder só será capaz de proporcionar uma experiência 
única aos que o acompanham se for apaixonado por esse mesmo local! 
O orador local escolhido foi Paulo Marcelino, também ele, um empre-
endedor no âmbito dos deportos radicais. 
A conferência decorreu no Centro Municipal de Cultura, no dia 8 de 
março de 2019 pelas 15:00 para todos os alunos do 12º ano que quise-
ram participar. 



WANTED - Viseu Dão Lafões
O Agrupamento de Escolas 
de Castro Daire participou 
na 8ª Edição do Concurso de 
Ideias de Negócio da CIM Vi-
seu Dão Lafões com a ideia 
“ready to Drink - Smart La-
bel” apresentada pelos alu-
nos João Pereira e Tiago Al-
meida do Curso Profissional 
de Informática - Gestão de 
Redes, com a qual venceram 
a Final Municipal em Castro 
Daire, e obtiveram o 3º lugar 
na Final Intermunicipal em 
Viseu. A ideia consiste num 
rótulo inteligente para apli-
car em garrafas de bebida 
que devem ser consumidas 
com temperatura recomen-
dada. Assim, o consumidor 
tem a indicação real e ins-
tântanea da temperatura 
a que a bebida se encontra.
A bebida escolhida para a 
presentar a ideia foi o vinho, 
uma vez que a região é uma 
forte produtora de vinho.

O Gaspar e a Maria
No 1.º ciclo,  a  “Aventura do Gaspar e da Maria” marcou o início 
do roteiro de atividades, e suscitou grande animação junto das 
crianças.  As mascotes visitrama as escolas do 1º CEB que partici-
param no evento, dando a conhecer o nosso território através da 
entrega do “Kit do Empreendedor” composto por uma mochila 
com o caderno de atividades e material lúdico.
O nosso Agrupamento  participou neste evento nos três últimos 
anos letivos, sendo que este ano o evento  decorreu no dia  15 de 
junho no Centro Municipal de Cultura. 
Participaram no evento as EB1 de Parada de Ester, Castro Daire e 
Picão.



3Digital

O Projeto 3Digital é uma iniciativa promovida pela Associação Nacio-
nal de Professores de Informática (ANPRI) nas áreas da modelação 3D 
e da realidade virtual.
Os trabalhos desenvolvidos pelos alunos tiveram como tema o “Patri-
mónio Arquitetónico”. Este era o tema do concurso, uma vez que este 
ano era o Ano Europeu do Património. 
Os alunos do 10ºD do Curso Profissional de Informática-Sistemas, ven-
ceram, na categoria do Ensino Secundário, o respetivo concurso com 
a modelação do Jardim Municipal de Castro Daire/Cruzeiro de Castro 
Daire e obtiveram também uma menção honrosa com a modelação  
do Cruzeiro de Santa Helena.

Centro Qualifica 
O Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas de Castro Daire desen-
volve a sua atividade nos Concelhos de:

 

No ano letivo de 2018/2019 foram certificados no âmbito do Processo 
de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências, pelo 
Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas de Castro Daire um total 
de 40 Adultos, distribuídos do seguinte modo: 17 no nível básico e 23 no 
nível secundário.
Foram encaminhados para Formação modular 445 Adultos. Para o 
Curso de Educação e Formação de Adultos e ao abrigo do Decreto-lei 
357/2007 - 8 Adultos.
Neste momento, encontram-se em Processo de reconhecimento escolar 
290 Adultos, sendo que 102 do nível básico e 188 do nível secundário.



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
DE CASTRO DAIRE

a escolha certa

A Assembleia Geral das Nações Unidas, em 20 de dezembro de 2017, durante 

sua 74ª Reunião Plenária, proclamou o ano de 2019 como o Ano Internacional 

da Tabela Periódica dos Elementos Químicos (International Year of the Periodic 

Table of Chemical Elements – IYPT 2019) para celebrar a criação de uma das 

ferramentas mais importantes na história da ciência. Com base nessa decisão, o 

IYPT 2019 foi aprovado pela Conferência Geral da UNESCO.

O ano de 1869 é considerado o ano da descoberta do Sistema Periódico, pelo 

cientista russo Dmi-

tri Mendeleev. O 

IYPT 2019 também 

comemora os 150 

anos do estabele-

cimento da Tabela 

Periódica dos Ele-

mentos Químicos. 

O Ano Internacio-

nal visa a reconhe-

cer a importância 

da Tabela Periódi-

ca como uma das conquistas mais importantes e influentes da ciência moderna, 

que reflete a essência não apenas da química, mas também da física, da biolo-

gia e de outras áreas das ciências puras. Assim, passados 150 anos celebramos a 

criação do instrumento que nos permite prever as propriedades dos elementos 

na terra ou em qualquer parte do universo.

O IYPT 2019 é uma oportunidade para se refletir sobre os muitos aspetos da 

Tabela Periódica, incluindo sua história, o papel das mulheres na pesquisa cien-

tífica, as tendências e as perspetivas mundiais sobre a ciência para o desenvolvi-

mento sustentável, além dos impactos sociais e econômicos dessa área.

Fonte: https://www.iypt2019.org

Ano    Internacional    da    Tabela  
Periódica dos Elementos Químicos 


