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Cyberbulling
Nos dias 4 e 5 de Fevereiro, decorreram na nossa Escola com a 

presença de alguns encarregados de Educação, iniciativas de 

esclarecimento em relação ao Ciberbulling. Tivemos a colabo-

ração da Escola Segura da GNR e da Professora bibliotecária do 

nosso agrupamento, Sofia Doutel. O tema era motivador, 

principalmente para os alunos mais velhos e seus pais que 

atentamente ouviram os conselhos que lhes foram dados.

Dia da Internet mais 
segura 2020
No passado dia 11 de fevereiro comemorou-se no Agrupamento 

de Escolas Morgado de Mateus, o dia da Internet mais segura. 

Este dia teve como objetivo principal promover a utilização 

segura da internet, sobretudo pelos jovens e adolescentes mais 

vulneráveis nesta rede mundial de comunicação. O grupo de 

recrutamento de Informática assinalou este dia com sessões de 

esclarecimento para os alunos dos 5º e 6º anos.

Who shot Shakespeare?
No dia 13 de fevereiro, 288 alunos do 3º ciclo acompanhados por 

24 professores assistiram à peça interativa de teatro “Who Shot 

Shakespeare?”, dinamizada pela companhia inglesa Real Shake-

speare Company, no Auditório Paroquial de Mafamude, em Vila 

Nova de Gaia. 

Os alunos deslocaram-se, ainda, aos Planetários de Espinho (7º e 

8º anos) e do Porto (9º ano), onde viram reforçados conteúdos 

abordados nas disciplinas de Ciências Naturais e Físico-Química.
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A Diretora da AEMM  
Marina Teixeira
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Decorreu no passado dia 14 
de fevereiro o Dia da Ami-
zade.  

Para celebrar esta data tão importante a Escola Básica Vila Real n.º 7 

(Centro Escolar da Araucária) preparou antecipadamente trabalhos 

executados por alunos, professores, pais/encarregados de educação e 

restante comunidade educativa. Foi realizada uma exposição pública 

“AMIZADE”, que teve lugar na rotunda junto da antiga panificadora, com 

o objetivo de promover publicamente  a Paz , a Amizade, o Carinho, a 

Partilha e os Afetos.

Dia da Amizade
Na Nossa Escola Abade Mouçós, hoje mais que nunca, o amor esteve 

no ar! Fomos presenteadas por chocolatinhos que nos adoçaram a 

alma, por decorações alusivas a este dia e a uma peça de teatro com 

que brindamos os alunos, a apelar à amizade e às boas relações entre 

todos!

O dia de S. Valentim só serviu de pretexto para verbalizarmos a nossa 

prática quotidiana; amizade, entreajuda e companheirismo. Que 

prevaleçam sempre estes sentimentos para que continuemos a respirar 

na nossa escola um ambiente de AMOR!

PRESSE espalhou o amor
Houve mensagens escondidas na escola e dezenas de alunos 

encontraram-nas em caixinhas surpresa. «ESPALHAR O AMOR» 

foi uma iniciativa breve, contagiante, mágica e multiplicadora de 

afetos. Para divulgar este evento, a professora Paula Carvalho e 

vários alunos (entre os quais a aluna Joana Penelas, da 

Associação de Estudantes), juntamente com o Dr Jacinto 

Gomes, foram à Rádio Universidade falar desta atividade que 

privilegiou as demonstrações de amor num sentido amplo, com 

várias dimensões. Parabéns!

Robótica
No dia 19 de Fevereiro,o clube de Robótica do nosso Agrupamento veio 

à EB Abade de Mouçós fazer uma demonstração do seu trabalho. Foi 

com muito interesse e entusiasmo que os alunos assistiram a acroba-

cias e aos percursos feitos pelos veículos robotizados! p2
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Momentos de “ARTE”
No dia 20 de fevereiro, a convite da Biblioteca Municipal, alunos e 

professores da turma C1, da Escola Básica Vila Real n.º 7 (Centro 

Escolar da Araucária) participaram no workshop “Instrumentos 

musicais reciclados”. 

Uma atividade onde as crianças, com arte, puderam improvisar, 

experimentar e criar os seus próprios instrumentos musicais, usando 

materiais do dia-a-dia. 

E assim se faz música…

Alunos da UTAD di-
namizaram atividades de 
química no Centro Esco-

lar da Araucária.
 Os alunos da Licenciatura em Educação Básica, da UTAD, 

deslocaram-se ao Centro Escolar da Araucária no passado dia 17 

de janeiro, onde dinamizaram diversas atividades práticas de 

química, junto de crianças da Educação Pré-Escolar.  

Cerca de um mês depois, a 20 de fevereiro, foi a vez dos alunos 

do 1º ano do Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º 

Ciclo do Ensino Básico dinamizarem outras atividades práticas 

de química junto de crianças do 2º ano de escolaridade. 

Esta iniciativa partiu da Professora Cristina Marques, do 

departamento de Química da UTAD, e teve a colaboração da 

Professora Anabela Coelho, da Escola Secundária Morgado de 

Mateus e Coordenadora do Projeto Eureka, da Professora 

Carolina Augusto, Coordenadora de Estabelecimento do Centro 

Escolar da Araucária e da Professora Sónia Xavier, colaboradora 

no Projeto Eureka. 

Projetos OSOS
Como reavivar usos e costumes tradicionais?

Os alunos da EB nº 7 de Vila Real desenvolveram, ao longo do ano 

letivo, um projeto multidisciplinar para dar resposta a problemas 

concretos da comunidade local, envolvendo neste processo as suas 

famílias e os moradores, a universidade, centros de investigação, 

empresas, o Município e Juntas de Freguesia, cujo tema “Como 

reavivar usos e costumes tradicionais?” Culminou com uma feira 

tradicional, que foi um sucesso e colocou a escola no centro de uma 

comunidade ativa e participativa. 
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O Projeto Abadia e o Baile 
solidário
No dia 21 de Fevereiro, à noite, o Projeto Abadia, levou a cabo mais uma 

ação de solidariedade, promovendo um Baile solidário com muitas 

iguarias para dar energia aos convivas, que além de muito divertido, teve 

a adesão de toda a Comunidade.O projeto Abadia tem como principal 

objetivo apoiar as crianças economicamente desfavorecidas.Assim, estão 

de parabéns todos quantos se envolveram em mais uma ação de grande 

sucesso!
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Desfile Carnaval 
Centro Escolar da 

Araucária
    Tal como acontece há vários anos, os alunos da Escola 

Básica Vila Real n.º 7 (Centro Escolar da Araucária) 

participaram no Desfile de Carnaval 2020, uma iniciativa 

promovida pela Câmara Municipal de Vila Real .

    O ambiente festivo maravilhou o imaginário das crianças 

que participaram no cortejo e soltaram a magia.

Carnaval
Este ano, o Carnaval da EB Abade de Mouçós, subordinou-se 

ao tema:” A Terra do Nunca”. Os encarregados de educação, 

professores e funcionários deram largas à imaginação e não 

faltaram belíssimas fantasias de Peter Pan e Sininho para 

desfilar na reta das antigas boxes de Vila Real até ao Jardim 

da Carreira. Foi uma alegria !!!!

Encontro intergera-
cional na escola de 

Mouçós – Festejar o 
carnaval 

Mas os nossos festejos de Carnaval não se ficaram pelo 

desfile das crianças e na parte da tarde, recebemos os idosos 

do Centro Social Paroquial da freguesia que, fantasiados a 

rigor, vieram partilhar com as crianças as tradições 

carnavalescas da sua meninice; cantaram canções e 

mostraram e comentaram os registos fotográficos que 

trouxeram. p4



A Viagem: foi há quinhentos 
anos
Galeria Magalhânica 
A “Viagem” desta Escola Magalhânica, iniciada no ano letivo anterior, 

continua. Integra agora a atividade “Navegar coma a BE” e articula-se 

com o projeto Erasmus+.

Apresenta-se galeria de retratos de Magalhães, realizados pelos 

alunos (12/13 anos) na disciplina de Educação Visual, coordenados 

pelos professores Anabela Quelhas e António Carquejo.

Pode ser visitada on line:

https://viagemfernaomagalhaes.blogspot.com/p/galeria-

magalhanica.html 

MegaSprint Distrital
Parabéns a todos os atletas que souberam competir com alegria 

e fair-play e boa sorte ao Tiago Rodrigues no Nacional, aluno 

Campeão Nacional do Megasprint 2019, no escalão infantil B.

p5

Fev
20

                AGRUPAMENTO  
             DE ESCOLAS 
    MORGADO 
DE MATEUS

Vila Real

Bichinhos...
Na Escola Básica do Douro, as três salas do Pré-Escolar, 

contribuiram  com residuos orgânicos e bichinhos compostores 

(minhocas), que as crianças, entusiasmadas, trouxeram de casa, 

para colocarem no compostor. Esta foi a nossa colaboração no 

projeto: “Desenvolvimento Sustentável, Granjear Bichinhos e 

Bicharocos, em articulação com a Turma B3, do 1º Ciclo.        

O caracol
As crianças da sala 3, do Pré-Escolar da Escola Básica do Douro, 

iniciaram um projeto intitulado “O caracol”. Este projeto surgiu 

com o aparecimento de um caracol numa folha de couve. A partir 

daí , ficámos muito motivados, construímos uma casinha. Alguns 

meninos trouxeram mais e agora já são quatro caracóis! Descobri-

mos muitas coisas sobre os caracóis, nos livros, na Internet e com 

os nossos pais. Aprendemos a fazer uma papa para se alimenta-

rem, cujos ingredientes são: farinha de trigo, pão ralado, casca de 

ovo triturada e água. “- Hum que bom! Eles adoraram”.

p4



TORGA, SÉCULO XXI
Considerando que se pretende continuar a reforçar a 

identidade do nosso agrupamento, promover a articulação 

vertical, a multiculturalidade, a criatividade, o conheci-

mento da nossa cultura, articular com vários projetos e 

apostar fortemente na divulgação do nosso trabalho na 

comunidade, entendeu-se a comemoração dos 25 anos da 

morte de Miguel Torga, como uma oportunidade de 

aprendizagem e de articulação.As artes visuais encontram 

sempre conteúdo para absorver estas iniciativas e,

especialmente esta, que nos abre a porta para o Reino 

Maravilhoso. Todos os alunos e professores têm trabalhado 

com entusiasmo e irão integrar a grande exposição a 

realizar em Abril de 2020 no Espaço Miguel Torga.

Conhecer Torga, a sua narrativa realista na abordagem do 

território que nos é próximo e explorar as suas diversas 

vertentes com um novo olhar, o olhar do século XXI, é um 

desafio de contemporaneidade e de excelência, que nos 

motiva e renova diariamente.

Ver tudo em: https://torgaseculoxxi.blogspot.com/

Atelier e Artes e 
Cultura

O Atelier e Artes e Cultura, com espaços artísticos nas áreas 

do conhecimento das Artes Visuais, Expressão Dramática e 

Dança, iniciou este ano letivo as suas atividades com o tema 

“Bichos” de Miguel Torga.

A BE do Centro Escolar da Araucária foi convidada a 

participar neste projeto e, num trabalho cooperativo fez-se a 

adaptação da obra e apresentação da mesma aos alunos do 

pré-Escolar, 1º Ciclo, docentes e assistentes operacionais.

De forma lúdica ficaram a conhecer melhor o nosso poeta e 

escritor e as personagens que compõem o clássico da 

literatura portuguesa.

É nesta vertente que as dinamizações dos espaços artísticos 

decorrem diariamente enriquecendo as experiências dos 

alunos, que experimentam, constroem, transformam e criam 

os conhecimentos em vivências com significado.
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