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AECD NA FICA
 O Agrupamento de Escolas de Castro Daire participou na edição da FICA 2019 (Feira 
Industrial Comercial Agrícola).
 O Agrupamento esteve representado com um stand no local, onde permaneceu durante 
os quatro dias do evento. O objetivo foi mostrar aos visitantes a oferta formativa do Agrupa-
mento, sobretudo ao nível dos Cursos Profissionais e do Centro Qualifica.
 Para o diretor do Agrupamento de Escolas, esta presença significou “uma participação 
positiva que cumpriu os objetivos propostos.” O professor António Luís Ferreira sublinhou a 
importância do Agrupamento em constituir “uma parte que colabora na dinâmica que o mu-
nicípio leva a efeito com o trabalho do executivo no sentido de trazer mais pessoas a Castro 
Daire e dar outra visibilidade ao nosso concelho”.
 O professor António Luís Ferreira, sublinhou a relevância em dar a conhecer mais e mel-
hor o concelho afirmando que é necessário “trazer mais gente para o comércio, para a indústria 
e para os diversos setores de atividade, que como todos sabem, basta olhar para as escolas e para 
a diminuição do número de alunos para se perceber que precisamos de mais gente no nosso 
concelho”. Argumentos que o diretor considera suficientes para “o objetivo global”, referindo-se 
à participação do Agrupamento na FICA como “o contributo necessário” nesta dinâmica.
O diretor concluiu, que “a presença das empresas ou entidades representadas na FICA, motiva 
as pessoas a conhecer todo o trabalho que se faz e aquilo que nós produzimos”.

 Estamos a atingir metade um ano letivo 2019/2020 e con-
statamos que não só estamos a dar continuidade ao que de mel-
hor fizemos no ano anterior como estamos a acrescentar valor à 
dinâmica criada, através do desenvolvimento de novos projetos e 
do aparecimento de novos protagonistas!
 Continuamos ancorados em medidas que não só nos per-
mitem assegurar a essencial da atividade letiva prevista e planeada, 
como também estamos a oferecer recursos suplementares de apoio 
às aprendizagens que, em muitos casos, configuram a oferta de ex-
plicações que outros encarregados de educação têm de pagar do 
“seu bolso” (pena é que nem sempre os alunos queiram aproveitar 
essa ajuda gratuita. Será por ser gratuita?).
Continuamos com enorme dinâmica ao nível dos projetos dirigidos a temas estruturais da 
matriz do Agrupamento e à formação dos nossos alunos – Ambiente, empreendedorismo, Soli-
dariedade, Desporto, entre outras áreas! Podemos sentir o orgulho de sermos uma escola de 
referência em várias destas áreas e por, amiúde, sermos apontados como exemplo para outros 
territórios e outras instituições.
 Ao nível do corpo docente, estamos a ser altamente valorizados, pelos nossos parceiros 
e outras entidades externas, pelo investimento que o Agrupamento e os docentes estão a fazer 
na valorização e enriquecimento das suas competências profissionais, obtendo destaque, entre 
os nossos pares de outros agrupamentos, pela forma ímpar como temos apostado na formação 
contínua.
 É cada vez mais visível a forma estruturada, aprofundada e dedicada com que a Asso-
ciação de Pais se preocupa e trabalha as soluções para os problemas que vão identificando.
Finalmente, mas não menos importante, merece grande destaque as dinâmicas, o envolvimen-
to e o sentido de responsabilidade que a Associação de Estudantes, a Comissão de Finalistas 
e os representantes dos alunos no Conselho Geral têm apresentado. Apresentam ideias, de-
senvolvem projetos, apontam alternativas ao que consideram poder funcionar melhor e têm 
revelado serem portadores de princípios e valores humanos e sociais que nos permitem estar 
confortáveis quanto ao futuro da nossa sociedade.
 Por tudo o que acabei de destacar, sabendo que ficará sempre muito por valorizar, penso 
que temos de estar confiantes no sucesso do trabalho que está a ser desenvolvido e olhar para o 
futuro com esperança e confiança!

EDITORIAL

O Diretor
António Luís Ferreira



COMEMORAÇÕES DE AUSCHWITZ

 No dia 28 de janeiro, no âmbito das comemorações dos 75 anos da libertação de Aus-
chwitz, tivemos a presença do Sr Embaixador da República da Polónia, Jacek Junosza, na nossa 
Escola.  O dia Internacional da Lembrança do Holocausto foi assinalado pelo Agrupamento de 
Escolas com perguntas dos alunos sobre esta temática. A visita de Jacek Junosza Kisielewski, 
inseriu-se na programação das comemorações desta efeméride, coordenadas pelo Senhor Pa-
dre Victor Silva, professor da disciplina de Educação Moral Religiosa e Católica (EMRC) no 
Agrupamento de Castro Daire, está a dinamizar com os alunos, “estando prevista uma visita de 
estudo à Polónia”. 
 O programa começou bem cedo, com a receção do Senhor Embaixador no Centro de 
Interpretação do Montemuro e Paiva, junto à Câmara Municipal de Castro Daire.

VISITA AO PAVILHÃO MULTIMÉDIA DA ALTICE
 
 Foi com entusiasmo que os alunos dos cursos de Comunicação e Serviço Digital/Restau-
ração e Bar, acompanhados pelos professores, Fernanda Tavares e Pedro Pontes, visitaram no 
dia 20 de setembro o pavilhão multimédia da Altice Portugal, instalado na FICA Castro Daire 
2019.
No local foi possível observar as recentes novidades da Fundação Altice para o conhecimento 
e mobilidade inclusiva, na aprendizagem interativa. Foi possível interagir com esta aplicação 
adaptada a “promover a interação com crianças e jovens em diferentes níveis e capacidades 
cognitivas”.
Os estudantes do ensino profissional, ficaram a conhecer melhor a diversidade geográfica do 
país, com recurso à utilização de uma plataforma eletrónica de visualização espontânea em 
sistema “touch screen”.
Para além da informação disponibilizada ao nível das novas tecnologias, sobretudo Inovação e 
Desenvolvimento (ID), a Fundação Altice Portugal realiza um concurso de ideias para a criação 
e desenvolvimento de negócios, apoiando financeiramente  projetos de empreendedorismo em 
Portugal.



PROJETO ANIMAESCOLA 
2019/2020 NA ESCOLA BÁSICA DE 
CASTRO DAIRE

 Na quarta-feira (30 de outubro), o grupo 240 di-
namizou uma sessão de cinema alusiva ao Dia
dos Mortos. O filme escolhido foi o «Coco» (Uma 
aventura familiar inspirada no feriado

mexicano do Dia dos Mortos.

AS BRUXAS ANDAM AÍ

 No dia 31 de outubro, comemorou-se o 
Halloween. O Halloween é um evento que se 
realiza
todos os anos no dia 31 de outubro, véspera do 
dia de “Todos os Santos”. É realizada em grande
parte dos países ocidentais, porém é mais rep-
resentativa nos Estados Unidos. A história por
detrás do “Dia das Bruxas” é mais antiga e rica 
do que muitos pensam.
Na semana passada, alunos e professores 
uniram esforços para dinamizar um dia difer-
ente na
Escola Secundária de Castro Daire, com várias 
atividades, incluindo sessões de cinema du-
rante todo o dia no
auditório sob a temática do Halloween abor-
dada na disciplina de Inglês.

           O Grupo Educação Visual e Tecnológica (GR240) realizou diversas atividades destina-

das aos alunos do 1.º e 2.º ciclos, com o intuito de ir ao encontro dos programas curriculares 

desenvolvidos ao longo destes 6 anos, a fim de, num contexto lúdico e através de diversas ex-

periências de aprendizagem, sensibilizar os alunos para o cinema com arte. 

 O projeto “ANIMAESCOLA” 2019-2020 decorreu na escola básica de Castro Daire.

DIA DAS BRUXAS
 Os alunos do 1.º B, da Escola Básica de Castro Daire, celebraram o Dia das Bruxas (Hal-
loween).
A sala de aula estava assustadora, decorada a rigor. Não faltaram os fantasmas, os morcegos, os 
gatos pretos e todas as criaturas horripilantes. Os alunos vieram mascarados de acordo com a 
temática proposta. Havia bruxinhas, vampiros e esqueletos. Começaram o dia com uma deslo-
cação à Biblioteca Escolar para visualizarem o filme “A casa fantasma”. Seguiu-se um lanche 
apetitoso, na sala de aula, onde não faltaram as doçuras típicas desta festividade. À tarde, ape-
sar do tempo chuvoso e do frio que se fazia sentir, realizou-se o desfile organizado pelo Grupo 
de Inglês.

CURTAS DE ANIMAÇÃO E ARTE 
 
No dia 31 de Outubro, realizou-se uma Viagem de Estudo a Viseu pelos alunos das Turmas 
11ºE e 10ºE. Os alunos dos Cursos Profissionais de Comunicação e Serviço Digital, Restau-
ração e Informática, assistiram a uma sessão de cinema da Animação Portuguesa em Curtas 
Metragens. A escolha dos filmes foi de Regina Pessoa, realizadora portuguesa que escolheu 
uma compilação de curtas metragens da geração de 2000, onde a areia é usada como material 
de produção para fazer animações. Stop-Motion, a geração de Animação Tradicional, e a ger-
ação de hoje, onde se desenha digitalmente para desenvolver os projetos de animação. 
 

A seguir os alunos visitaram o Mu-
seu Nacional de Grão Vasco, onde 
o pintor renascentista nasceu e ex-
erceu a sua atividade artística, na 
primeira metade do século XVI 
em Portugal. No Museu, também 
foram analisadas diversas relíquias 
de arte “extremamente valiosa”. En-
quanto os alunos de Comunicação 
e Informática observavam o Mu-
seu, os alunos de Restauração e Bar 
visitaram os hotéis Montebelo e a 
Pousada de Portugal, no âmbito dos 
conteúdos pedagógicos em curso.



FESTA DE HALLOWEEN
 No dia 31 de outubro, as bruxas saíram á rua. O Halloween também se comemorou com 
música e alegria numa noite organizada pela comissão de finalistas da Escola Secundária de 
Castro Daire O evento organizado serviu para angariar fundos para a viagem de Finalistas que 
se vai realizar no final do ano letivo. A noite do Halloween foi abrilhantada com a presença de 
muitas pessoas que vieram mascaradas, para dançar, ouvir música, socializar e ao final da noite 
foi escolhido o melhor disfarce do evento.

MAGUSTO
 No dia 11 de novembro as castanhas chegaram à Escola Secunadária de Castro Daire. Os 
alunos do 10ºB  assaram castanhas durante essa segunda feira e a manhã de terça . Dia 11 entre 
as 13:05h e as 14:05H, no dia 12 entre as 12:10h e as 14:05h. Quentes e Boas!!

DIA DE LOS MUERTOS

 Feliz Día de los Muertos O grupo 350 divulgou e celebrou a efeméride mexicana mar-
cada pela cor, alegria, guloseimas, música e diversão espalhadas nos trabalhos desenvolvidos 
pelos alunos de Espanhol no polivalente da Escola secundária.
Um agradecimento especial aos alunos do curso profissional de Técnico de Restauração-Bar 
(2°E)pelas guloseimas confecionadas e o curso profissional de Técnico de Multimédia pelas 
condições propiciadas para o momento musical da manhã.

ECOESCOLAS
 O programa Eco-Escolas faz parte da estratégia de educação para a cidadania nas 
escolas. A entrega da Bandeira Verde é uma cerimónia que evidencia o reconhecimento do 
trabalho desenvolvido ao longo do ano escolar.
No passado dia 18 de outubro, em Guimarães, milhares de alunos, de todos os níveis de ensino, 
deslocaram-se até ao Pavilhão Multiusos para celebrar o Dia das Bandeiras Verdes 2019.

TEATRO-DEBATE
 O Debate Teatral ou Teatro-Debate, con-
siste na representação de uma peça em que são 
apresentados determinadas situações susceptíveis 
de discusssão a um público especifico. É uma for-
ma de teatro comunitário , destinado a levar as 
pessoas a reflectir sobre os problemas com que se 
deparam e de as envolver na forma de os ultrapas-
sar.

"O corpo é que paga" peça de teatro levada a cabo 
pelo grupo USINA, destinada aos alunos do 9º 
ano, teve por objetivo sensibilizar os alunos para 
uma alimentação saudável, despertando nos mes-
mos o espírito crítico. Estiveram presentes 103 
alunos. Esta atividade foi promovida no âmbito do 
Projeto de Educação para a Saúde.



 No dia 31 de outubro 
celebrou-se o Halloween 
na Escola Básica de Castro 
Daire com um desfile que 
envolveu toda a comuni-
dade escolar! Houve alegria, 
animação e prémios para os 
alunos que revelaram cria-
tividade e originalidade.

 No 1º ciclo, ficou em 
1º lugar o João Seiceiro e em 
2º lugar o Miguel Inácio. No 
2º Ciclo as vencedoras foram 
a Nair Correia e a Ana Rita 
Pereira

ATIVIDADE HALLOWEEN

Dia Europeu das Línguas
 No dia 26 de setembro comemorou-se o Dia Europeu das Línguas. A iniciativa foi criada 
em 2001, pelo Conselho da Europa e é assinalada anualmente em setembro, em todos os 47 
países membros, com o objetivo de celebrar a diversidade de línguas e a interculturalidade no 
velho continente.   Na escola secundária, esta celebração foi dinamizada pelo Grupo de 
Inglês, através de várias atividades alusivas ao evento, que tiveram lugar no Polivalente da es-
cola: uma exposição de trajes típicos de alguns países; apresentação de trabalhos de pesquisa 
elaborados pelos alunos, alusivos à variedade linguística e a participação no registo de palavras 
numa das 24 línguas oficiais da Europa, num expositor de papel cenário.

 Os alunos foram também convidados a responder a um Quiz Cultural sobre a Europa. 
Pretendeu-se, com esta iniciativa, chamar a atenção da comunidade escolar para a importância 
da aprendizagem de línguas estrangeiras no mundo atual, celebrar e tomar consciência da sua 
pluralidade, e promover o respeito por todas as línguas e culturas.

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO

 Todos os alunos participaram e colaboraram com muita satisfação nesta atividade. Fic-
aram a conhecer as normas de higiene alimentar, relembraram também que é necessário fazer 
uma alimentação equilibrada e saudável. No intervalo, os alunos comeram a salada, “que estava 
muito saborosa”, e as espetadas de fruta, não esquecendo que devem consumir duas a três peças 
de fruta por dia.

 No âmbito do “Projeto Cidadania e Desenvolvimento” os alunos do 1º ano, das turmas 
A e B, da Escola Básica de Castro Daire, celebraram o Dia Mundial da Alimentação (16 de ou-
tubro), deslocando-se à cantina para confecionarem uma salada e espetadas de fruta.
 No âmbito do “Projeto de Cidadania e Desenvolvimento”, os alunos do 1.º e 2.º anos 
de escolaridade, da Escola Básica de Castro Daire, realizaram no dia 8 de novembro, uma 
caminhada contra o consumo de substâncias lícitas/ilícitas. Os alunos, com a colaboração das 
docentes, elaboraram cartazes e folhetos informativos para sensibilizarem a comunidade es-
colar dos perigos que a ingestão excessiva destas substâncias provoca na saúde. O consumo 
de drogas lícitas e ilícitas é bastante recorrente na sociedade atual, e a ingestão das mesmas é 
avaliada como um problema de caráter social, provocando pertubações psicológicas. Muitas 
dependências de substâncias iniciam-se de uma forma meramente casual, num determinado 
contexto social. Esse consumo vai-se tornando mais habitual até adquirir as características de 
uma dependência, requerendo quantidades cada vez maiores da substância e com um consu-
mo cada vez mais frequente. Os alunos participaram ativamente nesta atividade, demostrando 
muito entusiasmo e ficaram felizes por colaborarem numa iniciativa tão problemática para a 
sociedade. 
As docentes: Luísa Ribeiro (1.º A); Cremilde Freitas (1.º B); Albertina Oliveira (2.º G); Fátima 
Correia (2.ºH)



ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES
 Decorreu com expativa a campanha para a eleição da Associação de Estudantes (AE). 
Qautro listas concorreram. A Lista A que foi liderada por André Lemos, Lista U foi dirigida por 
Alexsandra Lima, Lista E dirigida por Rute Lopes e Lista K por Daniel Martins.
 Ao longo da semana decorreram várias acções de campanha protagonizadas pelas listas
candidatas à Associação de Estudantes da Escola Secundária de Castro Daire.
Os candidatos, trouxeram ao palco vários artistas e ainda sensibilizaram os colegas para as 
propostas de cada uma das listas concorrentes.
 No dia 22, todos os candidatos promoveram um debate esclarecedor das principais id-
eias e propostas, com a presença de cada um dos representes das listas concorrentes.

EVENTO DE RESTAURAÇÃO
 No dia 8 de novembro de 2019 os alunos da turma 2ºE do Curso Comunicação e Serviço 
Digital(TCSD), entrevistaram os alunos e o professor do 1ºE do curso de Restauração e Bar.
 Os alunos do 2ºE de TCSD questionaram também duas alunas, as chefes de sala, onde 
explicaram todo o trabalho feito. "O trabalho dividiu-se por partes, uma parte dos alunos fa-
ziam as queijadas e os snacks enquanto a outra parte iria servir e receber os professores e os 
funcionários."
"Este evento será para continuar, para que os alunos possam mostrar desde já as suas habili-
dades e os seus conhecimentos para os professores e funcionários".
 O professor António Duarte falou sobre o serviço diferenciado de chá, onde explicou o 
que se faz neste tipo de serviço, que é direcionado para os professores e para os funcionários da 
escola. Neste serviço foram servidas queijadas, snacks e café.

eTWINNING
 No dia 8 de novembro o Sr. Diretor do agrupamento esteve presente na cerimónia de
prémios eTwinning onde a nossa escola foi galardoada com o selo escola eTwinning. Este
reconhecimento é atribuído às escolas pelo “trabalho inovador, em nome da promoção da
cidadania, da consciência cultural e da competência digital, bem como o desenvolvimento de
uma cultura de colaboração dentro e fora das escolas, comunidades locais e países”. 
 Das 200.620 escolas da europa, somente 1004 ostentam este reconhecimento agora 
atribuído à
nossa escola. Na mesma cerimónia foram ainda entregues os selos de qualidade europeus, que
reconhecem a excelência do trabalho desenvolvido pelos professores Cidália Teixeira, Elena
Magueja e Marcos Morgado nos projectos “ A Journey through traditional dances;
understanding a culture” e “ A healthy style of life in Europe.”

DIA DA FLORESTA AUTÓCTONE
 
 O dia da floresta Autóctone celebrou-se no dia 23 de Novembro. Uma floresta Autóc-
tone é uma floresta de árvores originárias do próprio território. Neste caso, a floresta autóctone 
portuguesa, é toda a floresta formada por árvores originárias do nosso país, como é o caso dos 
carvalhos, os medronheiros, dos castanheiros, dos loureiros, das azinheiras, dos azevinhos, dos
sobreiros, etc.

CONCURSO DE T-SHIRTS DE NATAL
 Para celebrar a época festiva do Natal, os alunos da turma do 1º E do Curso Profissional 
de Técnico de Restauração realizaram um concurso de t-shirts alusivas à temática natalícia. 
 Os participantes no concurso tiveram as suas t-shirts expostas na sala de convívio da 
escola para votação. As t-shirts deviam ser originais, utilizando materiais reutilizados.
 As  t-shirts  estiveram  expostas até ao dia 20 de dezembro e a votação para  a  melhor 
t-shirt realizou-se na tarde do dia 13 de dezembro.
A organização esteve a cargo da Turma do 1º E do Curso Profissional de Técnico de Restau-
ração.



GERAÇÃO 
DEPOSITRÃO
CASTRO DAIRE OCUPA O 1º 
LUGAR NO DISTRITO DE VI-
SEU, NA 11ª EDIÇÃO DA GER-
AÇÃO DEPOSITRÃO.

 Esta campanha da ERP 
Portugal foi implementada 
em parceria com a ABAE (As-
sociação da Bandeira Azul da 
Europa), através do Programa 
Eco - Escolas. A Geração De-
positrão contou, em média, 
com o envolvimento de mais 
de 900 entidades, 420 mil alu-
nos e cerca de 40 mil profes-
sores.
     
“O FUTURO É AMANHÃ”
 O dia 26 de novembro de 2019, foi dia de alertar os nossos alunos do 1ºCEB da Escola 
Básica de Mões e os alunos do 5B, 6D, 7D, 8B e 9G para a problemática das alterações climáti-
cas. Este foi o segundo momento de implementação do projeto “O Futuro é Amanhã” . Este 
momento de sensibilização envolveu 99 alunos.

GRETA THUNBERG ESTEVE EM PORTUGAL
 Greta Thunberg, a mais popular jovem ativista ambiental do mundo esteve em Portugal 
e depois , seguiu para Espanha para participar na COP25, a cimeira sobre as Alterações Cl 
imáticas . 
 Greta Thunberg  viajou no veleiro La Vagabonde. O presidente da comissão parlamen-
tar de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, José Maria Cardoso, disse ao jornal 
“Público” que vai propor que a comissão se des ocasse até ao Porto de Lisboa para receber a 
ativista. “ Tudo faremos para que haja um contacto, ainda que breve, para simbol i zar que 
reconhecemos a sua causa.” In Jornal Publico on, 01/12/2019 às 11:55.

 Conhecidos os resultados da 11ª edição da Geração De-
positrão, (recolha de REEE`s;
resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos), o Agrupa-
mento de Escolas de Castro Daire conseguiu alcançar o 1º lu-
gar, a nível distrital. 

LISTA A, SAI VITORIOSA

 No dia 26 de novembro realizou-se o ato eleitoral para saber qual das listas teria a maio-
ria de votos. Na totalidade 451 alunos participaram na votação. Na 1ª volta a lista A obteve 160
votos, a lista E com 16 votos, a lista K com 136 e a lista U com 120. No dia seguinte foi necessária 
uma 2ª ronda de votação, visto que a lista vencedora tinha que conquistar a maioria absoluta 
dos votos. A disputa foi somente entre a lista A e a lista K. Os resultados foram anunciados com 
o total de 218 votos para a lista A e 122 votos para a lista K. A lista A saiu vitoriosa da eleição 
para a Associação de Estudantes.

PRESIDENTE EM ENTREVISTA

 André Moita Lemos, falou sobre as motivações e so-
bre as expetativas à frente da Associação de Estudantes(AE). 
Entrevistado por um dos elementos do curso de Comuni-
cação Serviço Digital para a Newsletter semanal, o novo 
lider quer “mais conforto e dinâmica na escola”. Dos proje-
tos para este ano letivo, o presidente da Associação de Es-
tudantes, espera “organizar uma festa de Natal e ainda criar 
uma pagina numa rede social para publicação das iniciati-
vas da escola”, mantendo assim maior proximidade com os 
alunos. Em resposta ao que é necessário mudar na escola, 
André Lemos diz que o objetivo é tornar a escola mais con-
fortável e dinâmica para os alunos. A finalizar a entrevista 
André Lemos respondeu as motivações que o levaram a 
candidatar-se ao cargo. “O que me levou a candidatar foi o 
gosto enorme por desafios novos, o espirito de equipa e a 
vontade de resolver todos os problemas que estejam ao meu 
alcance e da AE”, concluiu. 



DIA INTERNACIONAL COM A PESSOA COM DEFICIÊNCIA
 O Dia Internacional das Pessoas com Deficiência (3 de dezembro) é uma data comem-
orativa internacional promovida pelas Nações Unidas, desde 1992, com o objetivo de fomen-
tar uma maior compreensão dos assuntos respeitantes à deficiência e mobilizar a defesa da
dignidade, dos direitos e o bem-estar das pessoas. 
 Procura, também, aumentar a consciência dos benefícios trazidos pela integraçã das 
pessoas com deficiência em cada aspeto da vida política, social, económica e cultural. O 
Agrupamento de Escolas de Castro Daire sempre demonstrou preocupação com a construção 
de uma escola inclusiva. Como prova disso, podemos destacar o trabalho que tem sido desen-
volvido ao longo destes anos e mais intensificado nos dois últimos anos, devido às mudanças 
que a nova legislação indigita. Nesta perspetiva, na semana de 2 a 6 de dezembro, o Grupo de 
Educação Especial, em parceria com diversas entidades, comemorou o Dia Internacional das 
Pessoas com Deficiência. Nestes dias decorreram várias atividades, nomeadamente palestras, 
projeção de filmes alusivos ao tema, “Aulas Diferentes” e dinâmicas de grupo, com o intuito 
de sensibilizar os alunos e restante comunidade escolar para a questão dos direitos e igual-
dade de oportunidades das pessoas com deficiência. 
 Houve ainda quermesses com produtos e trabalhos elaborados pelos alunos.

VIOLÊNCIA NO NAMORO

 Violência no namoro foi o tema em debate 
para esclarecer os alunos da Escola Secundária de 
Castro Daire no passado dia 27 de novembro.
A palestra contou com a presença da GNR/Escola 
Segura, para informar sobre Violência no
Namoro. A Sessão foi dirigida aos alunos do 11º 
ano.

LITERATURA CULTURAL
 Decorreu na Escola Secundária a assinatura do protocolo entre o Agrupamento de Es-
colas de Castro Daire, o Município e o Plano Nacional das Artes. A abertura da sessão foi mar-
cada com um momento musical a cargo da Orquestra Hope.
 O documento tem como objetivos “a transformação social, através das artes, da cultura 
e do património e visa fomentar melhores práticas para a literacia cultural”. 
 No final, foi servido um lanche, preparado por professores e alunos do Curso Profission-
al de Restauração e posteriormente realizou-se uma visita à exposição patente na Biblioteca 
Municipal de Castro Daire “O tempo que fomos, o futuro que seremos”.

WANTED VISEU DÃO LAFÕES
 Wanted, na sua tradução “procura-se” é um projeto de promoção de competências, que
procura transformar os professores de hoje nos líderes de amanhã, os alunos do presente nos
heróis do século XXI e as escolas do passado nas escolas do futuro! 
 Assim, procuram-se professores e alunos com talento e potencial, verdadeiros agentes 
de mudança, que encontrarão no Wanted todas as ferramentas necessárias para concretizar os 
seus sonhos e
dar palco às suas ideias! Desafie os seus alunos a parar para pensar! A olharem à sua volta e
observarem como o mundo podia ser melhor. Ative-lhes a criatividade e encontrarão ideias
inovadoras para resolver problemas simples.



PAI NATAL EM CASTRO DAIRE
 O Pai Natal chegou a Castro Daire. O “velhinho” das Barbas chegou ao Jardim Municipal 
com pompa e circunstância, para animar os mais pequeninos. A Orquestra Hope, constituída 
por alunos do Agrupamento de Escolas de Castro Daire, associou-se à iniciativa com um con-
certo para celebrar e oficializar a abertura da tenda gigante instalada no Jardim Municipal.
 O espaço coberto teve várias atividades alusivas à época, onde se destacam o carrossel 
permanente e a presença de stands de venda de produtores/artesãos do concelho. 
 A iniciativa natalícia foi promovida pela autarquia castrense que integrou uma agenda 
de atividades de animação.

EDP Escola Solidaria
 O Agrupamento de Escolas de Castro 
Daire tem dinamizado, ao longo dos dois últi-
mos anos o
projeto “Escola Solidária - SOS MEDICA-
MENTOS” , que mereceu um prémio da 
Fundação EDP.
No dia 19 de dezembro, pelas 9 horas, teve lu-
gar a sessão solene de entrega dos primeiros
cartões de apoio ao acesso a medicamentos a 
vários utentes, selecionados pela
Câmara Municipal de Castro Daire.  O projeto 
visa fornecer medicamentos sujeitos a receita 
médica aos idosos carenciados e aos filhos de
famílias carenciadas com medicação especí-
fica. O projeto continua este ano letivo, com o
empenho que todos os participantes vêm 
demonstrando, estando programadas várias
atividades, que com tempo serão divulgadas.

CEIA DE NATAL E CONCERTO
 Dia 17 de dezembro,realizou-se o Almoço de Natal de alunos e professores. No 
almoço estiveram presentes os diretores de turma que acompanharam os alunos neste 
repasto. Depois do almoço e logo a seguir para animar a tarde, a orquestra Hope que 
integrou
alunos do nosso agrupamento, esteve em concerto no polivalente que iniciou as 14:30h. 
Nesta altura de Natal, também os professores e funcionários do agrupamento, estiveram 
à mesa para confraternizar. O jantar foi marcado para o dia 19 de dezembro às 19:30h, 
com uma ementa recheada pela mão do pessoal da cozinha e dos alunos do curso de 
Restauração e Bar que confecionaram e serviram os comensais.

ESCOLA BÁSICA DAS CARVALHAS PRÉ-ESCOLAR/1º 
CICLO NO NATAL DA AUTARQUIA DE CASTRO DAIRE



Participação do 1º ciclo e pré-escolar no projeto da CPCJ/AU-
TARQUIA, “ O KIKO E A MÃO. Violência sexual sobre crianças”

FESTA DE NATAL NAS CARVALHAS
 
 Atividades desenvolvidas pelo Pé Escolar/1º Ciclo da escola das Carvalhas no primeiro perido, para 
assinalar a quadra Natalicia  que envolveu os alunos e os professores.

CASTRO DAIRE – ERASMUS + em ADANA, TURQUIA
 
 Entre os dias 10 e 16 de novembro de 2019, alunos e professores do agrupamento deslo-
caram-se à Turquia, concretizando, assim, a primeira mobilidade, no âmbito do PROJETO 
ERASMUS+KA 229 “TOGETHER TO IMPROVE OUR FUTURE”.
Este projeto envolve a participação de escolas de seis países: Portugal; Itália; Grécia, Turquia; 
Bulgária e Roménia. Como principais objetivos, salientam-se os seguintes: promover a coop-
eração escolar a nível europeu, atualizando e reforçando competências profissionais; internac-
ionalizar as escolas, estabelecendo contactos e relações de colaboração duradouros; bem como, 
fomentar um ambiente multicultural, que permita eliminar barreiras, sem perder as especifi-
cidades nacionais.
 Nesta mobilidade participaram os alunos Ana Isabel Paiva, Filipa Parente e Raquel An-
drade, do 10ºano, e Pedro Correia, do 11ºano, tendo sido acompanhados pelos professores He-
lena Macedo, Paula Gonçalves e Alberto Marinho.
O projeto irá decorrer ao logo dos anos letivos 2019/ 2020 e 2020/ 2021 e está direcionado para 
alunos do 9º ao 12ºano. Fazem ainda parte da equipa a professora Lúcia Carvalhas, coordena-
dora do projeto, e o professor Élio Serrano.
 A escola que nos recebeu, nesta primeira mobilidade, situa-se em Adana, uma cidade 
situada na região sul do país, nas proximidades do mar mediterrâneo, com aproximadamente
três milhões de habitantes. Ao longo da semana realizaram-se diversas atividades na escola, 
de acordo com um programa previamente definido, incluindo sessões de trabalho para profes-
sores e alunos. A jornada foi iniciada com uma apresentação multimédia sobre as várias escolas 
e respetivas regiões, dinamizada pelo grupo de alunos de cada país participante. Entre outras 
atividades, os alunos, em colaboração com docentes, trabalharam em grupos para a elaboração 
do logótipo do projeto, assistiram a uma conferência no âmbito da motivação para a aprendi-
zagem, visitaram salas e instalações e observaram aulas, ficando a conhecer as suas metodolo-
gias de ensino e especificidades da escola, como, por exemplo, o acolhimento de alunos Sírios 
nas várias turmas. Todos os participantes foram agradavelmente recebidos com um almoço 
convívio na escola, ficando a conhecer a gastronomia local e travando amizades.
Simultaneamente, e em particular os alunos, tiveram a oportunidade de desenvolver as suas
competências comunicativas e linguísticas. A língua comum de comunicação foi o Inglês, no 
entanto promoveu-se a consciencialização para a importância de todas as línguas, e até o con-
hecimento de algumas expressões mais comuns. Alunos e docentes foram ainda amavelmente 
recebidos pelo Diretor Regional de Educação e pelo Diretor Regional do Turismo, nas respeti-
vas instituições.
 Para além das atividades subjacentes ao tema da mobilidade, os alunos e docentes en-
volvidos visitaram algumas das principais referências culturais e turísticas locais, designada-
mente o centro da cidade, percorrendo as ruas mais antigas, os mercados tradicionais e os 
bazares; a ponte romana sobre o rio Seyhan e a imponente mesquita local, atualmente a maior 
do país. Foi realizada também uma visita ao novo museu de Adana, ainda em fase de co clusão. 
Aqui pudemos observar um vasto leque de obras excecionais da
herança histórica e cultural deixada pelas diversas civilizações que marcaram a região ao longo
da história.



 Aqui passámos pelas cidades de Uçhisar e Göreme e observámos algumas das capelas 
esculpidas nas rochas, construídas na era da ocupação cristã da região. Uma visita guiada ao 
museu local, “open-air museum”, contribuiu, também, para um maior enriquecimento cientí-
fico e cultural dos participantes.
 Como balanço desta mobilidade concluiu-se, mais uma vez, que a participação em Pro-
jetos Erasmus + são determinantes para a modernização e internacionalização do nosso agru-
pamento, no âmbito da formação e da inovação pedagógica, e das quais a língua inglesa e
as TIC são indissociáveis. Estes projetos são, indubitavelmente, uma excelente oportunidade
de desenvolvimento pessoal e profissional de alunos e professores.
Professora Paula Gonçalves

CIÊNCIA VIVA
 O Projeto Clube Ciência Viva na Escola tem um 
blog que se encontra disponível, já com acesso através  da 
página do  nosso Agrupamento (Ciência Viva). 

 A comunidade Educativa pode visitar o Blog. tendo 
acesso aos projetos em curso e planeados, não só com os 
alunos dos clubes de Ciência Viva, mas, também com o que 
se vai fazendo no âmbito da Ciência no Agrupamento.

CEIA DE NATAL NA ES-
COLA SECUNDÁRIA 

 No dia 19 de dezembro real-
izou-se a Ceia de Natal dos profes-
sores e funcionários do Agrupamento 
de Escolas de Castro Daire, na escola 
secundária. 
 Foi uma noite de muito con-
vívio e confraternização entre a 
grande FAMÍLIA a que todos pert-
encem. A apresentação de cada um foi 
motivo de grande alegria e satisfação 
para todos! O jantar foi servido pelos 
alunos do curso de Restauraçao e Bar, 
orientados pelos professores, Fernan-
da Tavares e Antonio Silva. 
 A ceia de Natal para além das 
entradas minusiosamente preparadas, 
contou com o tradicional perú de Na-
tal. Para quem aprecia esta iguaria foi 
servido lombo assado em alternativa.
 No final os comensais rodaram 
pela mesa das sobremesas para degus-
tar um vasto leque de doces e apreciar 
o fam,oso Bolo Rei.
 Alegres e bem dispostos, a festa 
contiunou e para o ano há mais! 



ESCOLA BÁSICA DE CARVALHAS COMEÇA O ANO A CAN-
TAR AS JANEIRAS

“Um povo sem raízes e tradições, não é povo”

 A tradiçao ainada é o que era pelas Caervalhas- Os alunos da escola basica siram a rua 
para cantar e solterar letars antigas das principais cançoes desta épca. Nem o frio esmoreceu a 
alegria desta tradição.

 No dia 10 de janeiro de 2020, as turmas 
do 1.º e 2.º anos, pertencentes à Escola Básica de 
Castro Daire, visitaram a Associação de Municí-
pios da Região do Planalto Beirão, no âmbito do 
Projeto de Cidadania e Desenvolvimento. Dotada 
de uma grande beleza natural, a região do Plan-
alto Beirão é composta por serras, vales, florestas, 
rios, pequenas aldeias e cidades.
 Às 9h15 os autocarros chegaram à Es-
cola Básica de Castro Daire, procedeu-se à dis-
tribuição dos alunos pelos mesmos e iniciámos 
a nossa viagem. Apanhámos a A24 e seguimos 
em direção ao IP3 para nos dirigirmos à cidade 
de Tondela. Às 10h30 fizemos uma pequena par-
agem no Parque Urbano de Tondela para o lanche 
da manhã pois a fome já se fazia sentir. 
Às 10h45 prosseguimos a nossa viagem rumo 
ao Aterro Sanitário que fica situado no Vale da 
Margunda, no Borralhal. Às 11h demos entra-
da no Auditório Dr. António Tenreiro da Cruz. 
Através de um vídeo a comunidade escolar foi 
sensibilizada para a proteção do Ambiente e para 
a preservação da beleza da região. Os alunos, os 
professores e assistentes operacionais visitaram 
assim a Associação que detém um sistema inte-
grado de gestão de resíduos sólidos urbanos, com 
soluções de valorização e tratamento dos mes-
mos para os 19 municípios abrangidos, dos quais 
faz parte o Município de Castro Daire.  Tiveram 
a oportunidade de ver a receção, a preparação e 
o tratamento dos resíduos sólidos urbanos, vis-
itando as instalações e entendendo melhor todo o 
processo. Por dia, a Associação do Planalto Beirão 
recebe, dos 19 municípios, cerca de 400 toneladas 
de resíduos.

Visita de Estudo à Associação de Municípios da Região do Plan-
alto Beirão 

Terminada a visita, regressámos ao Parque Urbano de Tondela onde almoçámos.  O parque 
está dividido em duas zonas: uma zona de relva com caminhos empedrados e uma zona repre-
sentada no parque com passeios em saibro. As infra-estruturas foram pensadas para abranger 
todas as faixas etárias, desde os bancos de jardim típicos, passando por um parque sénior com 
máquinas para exercício físico, incluindo também um parque infantil e uma zona de jogos 
tradicionais. Após o almoço, crianças e adultos aproveitaram para se divertirem. A boa dis-
posição reinou. Sorrisos e gargalhadas fizeram-se ouvir inundando o parque de cor e alegria. 
Em suma, foi um dia enriquecedor que permitiu sensibilizar para a necessidade de preservar o 
meio ambiente de modo a contribuir para a sua sustentabilidade.



O VOLEIBOL ESTÁ DE 
REGRESSO À ESCOLA 
 
 Este ano formamos uma equipa 
de Iniciadas femininas que é constituí-
da por um grupo de atletas que gosta 
da modalidade e que está motivado a 
aprender mais e a evoluir no Voleibol.
Tivemos o nosso primeiro jogo no dia 
4 de dezembro, em casa, onde defronta-
mos a equipa da Escola Básica Aquilino 
Ribeiro de Vila Nova de Paiva, que é uma 
equipa mais experiente que a nossa.
 Entramos nervosas e ansiosas em 
campo, mas com o decorrer do jogo fo-
mos ganhando confiança e vontade de 
pontuar. É verdade que perdemos 0x3, 
mas fica a promessa que vamos con-
tinuar a trabalhar de forma a evoluir e 
melhorar as nossas prestações. Deixa-
mos também o convite a todas as alunas 
nascidas em 2005 e 2006 e que gostem 
de voleibol, a aparecer às quartas-feiras 
pelas 14.15h no pavilhão desportivo 
para treinar connosco!!

WORKSHOP
 
 No dia 29 de janeiro, teve lugar na sala 23 da escola secundária um workshop do pro-
grama SketchUp ministrado pelos alunos do curso profissional de Técnico de informática e 
sistemas e sob a supervisão da professora Isabel Fernandes. Este workshop é uma atividade in-
serida num dos projetos Etwinning deste ano letivo - "Rainbow Sustainable Village" - que visa a 
reflexão e a idealização de uma cidade sustentável com os seus parceiros europeus. O programa 
SketchUp permite a realização de projetos em 3D e será uma ferramenta digital de destaque em 

todo o projeto.
 Os professores eTwin-
ners do Agrupamento 
agradecem a disponibi-
lidade da professora Isabel 
Fernandes assim como dos 
seus alunos do 2°D que as-
sumiram na perfeição o 
papel de professores.
  


