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Visita de Estudo em dois andamentos

Catarina Cunha – 11º. B
Breve crónica de um passeio literário sobre Os Maias de Eça de Queirós
O relógio marcava sete horas e quinze minutos, do dia 12 de fevereiro, quando partimos da Escola Secundária de Amares rumo a Lisboa. Apesar do sono e da chuva, o entusiasmo era um sol
brilhante nas nossas almas. No longo percurso, ocupámos as horas a cantar, a ouvir música, a
partilhar anedotas, a discutir futebol; falámos das expetativas depositadas na visita de estudo e
de outros assuntos de ocasião. Sempre com grande animação!
Chegámos a Lisboa à hora de almoço e a primeira paragem foi na Escola Secundária de Camões, onde retemperámos o estômago.
Por volta das 14h partimos em direção à Praça dos Restauradores, onde iniciámos o Passeio
Literário sobre Eça de Queirós e “Os Maias”. Encontrámos aí as nossas guias, e numa pequena
brincadeira resumimos de forma rápida a obra.
Seguimos para o Rossio, depois para o Chiado (na Rua Garrett, estavam (estão) os principais
locais de convívio: a Livraria Bertrand - frequentada por Eça-, a Brasileira, a Casa Havanesa, as
lojas mais requintadas e os grandes armazéns comerciais - “Paris em Lisboa”- que começaram a
surgir na altura); estivemos no Grémio Literário, no Largo de Camões e no Largos de S. Carlos,
fomos ao Teatro da Trindade, vimos a estátua de Eça e a Musa, enfim, visitámos muitos espaços ligados a Eça de Queirós e à sua Geração bem como ao romance em estudo.
Registámos com memória visual e fotográfica muito do que vimos, os locais por onde passámos,
as ruas que cruzámos, os espaços literários que revisitámos. Estivemos muito atentos às informações curiosas e muito úteis das nossas guias e merecemos o seu rasgado elogio. E apesar
do cansaço, do frio e da fome, concluímos que “valeu [muito] a pena”. Sem dúvida que o voltaríamos a fazer de bom grado! Pensamos que o desafio de ver Lisboa de hoje com os olhos do
passado foi o mais interessante. Deu-nos uma visão muito mais detalhada e realista dos locais
por onde o autor e as personagens desta emblemática obra passaram, tornando-a mais viva, tão
vivas como a linda cidade de Lisboa, que a chuva torna ainda mais romântica e misteriosa, tal
qual a história de Carlos e Maria Eduarda, que, apesar de trágica, é sedutora e encantatória.
Belo passeio literário à chuva!, na tarde de 12 de fevereiro do ano da graça de 2016, no qual
participaram as turmas 11º. A e B.
Depois, sob uma chuva miudinha e de alma lavada, dirigimo-nos com algum “esforço” para o autocarro que nos aguardava estacionado na Praça da Ribeira, para rumarmos ao Parque de Campismo de Monsanto, onde nos esperavam os bungalows que prometiam o descanso merecido,
mas sobretudo convívio e muita animação. O calorzinho que se fazia sentir no interior do veículo
e a sua deslocação lenta e embalada pela “hora de ponta” trouxe um conforto agradável ao corpo e ao espírito que assim repousaram, recobrando energias para mais tarde. Bem seriam precisas, porque a noite adivinhava-se longa e havia que fazer o jantar!

No Litoral de Peniche

Grupo Ciências Naturais
No segundo dia, os alunos visitaram o litoral de Peniche, zona de interesse científico, pedagógico e turístico.
O contacto com diferentes formações rochosas e observação, no local, do modelado Cársico,
revelou-se profícuo para a aprendizagem das temáticas abordadas no contexto do programa letivo. Pretendeu-se, em simultâneo, promover a consciência coletiva para a Geoconservação.
Apesar das condições climatéricas muito adversas, os alunos tiveram uma atitude participativa e
cooperante, bem como um comportamento exemplar, mostrando sempre muito interesse e boa
disposição.
O balanço global dos professores organizadores (Ana Forte, Ana Teixeira, Maria Augusta Costeira) bem como dos alunos foi fracamente positivo. A docente Sofia Lobato também colaborou
nesta atividade de dois dias, acompanhando as colegas e os alunos, muitos dos quais já conhecia por terem sido seus discentes no terceiro ciclo.

Visita de estudo à Bolsa de Turismo de Lisboa

Curso Técnico Profissional de Turismo

No passado dia 5 de Março os alunos do 10º ano do Curso Técnico Profissional de Turismo realizaram uma visita de estudo à BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa no âmbito das disciplinas de
TIAT e TCAT, com os seguintes objectivos:
- Dar a conhecer o espaço de eleição para os profissionais ligados à área turística;
- Sensibilizar para o trade turístico nas suas diversas vertentes;
- Desenvolver o espírito de observação e gosto pelo conhecimento numa área tão abrangente e
diversificada;
- Proporcionar momentos de lazer e são convívio entre os elementos da turma.
Os alunos participaram entusiasticamente nas diversas actividades com que se iam deparando
apesar do cansaço que se ia instalando.
Os objectivos da visita foram alcançados plenamente, tendo esta sido profícua na medida em
que os alunos tomaram consciência do mercado turístico na sua plenitude (operadores, agentes,
público, publicidade, regiões de turismo, entre outros.)
Há ainda a destacar a forma cívica e ordeira como os alunos se comportaram ao longo de toda a
viagem/visita, num clima de agradável convívio entre alunos/alunos e alunos/professoras.

Visita de estudo à Rádio Renascença e à empresa Delphi

CURSO PROFISSIONAL
TÉCNICO DE ELETRÓNICA E TELECOMUNICAÇÕES
No dia 9 de março de 2016 a turma do 12ºD do curso profissional de Técnico de Eletrónica e Telecomunicações, num total de 27 alunos e acompanhados pelos professores Agostinho Abreu,
Conceição Cardoso e Paulo Martins, deslocaram-se a Vila Nova de Gaia com o intuito de efetuar
uma visita de estudo à Rádio Renascença, e a Braga com o propósito de efetuar uma visita de
estudo à empresa Delphi.
Os alunos foram unânimes em considerar a visita de estudo que efetuaram como sendo bastante profícua, tendo excedido as suas expectativas. Demonstraram bastante interesse, tendo alguns alunos colocado diversas questões aos orientadores da visita.
Referiram que a visita relacionou-se bastante com as áreas dos seus cursos profissionais e permitiu a perceção do que é trabalhar numa empresa e a dinâmica de trabalho dentro de um estúdio de Rádio.
Puderam consolidar conhecimentos adquiridos em contexto de sala de aula e observar in loco a
realidade do mundo empresarial.
A visita de estudo permitiu que os alunos ficassem com o conhecimento de áreas relacionadas
com os seus cursos, mormente a telecomunicação e a eletrónica. Os participantes tiveram também a oportunidade de verem de perto as mais diversas ferramentas de divulgação da notícia e
de produção de conteúdos multimédia.
Ficaram com uma excelente impressão sobre a dinâmica de trabalho numa rádio e numa empresa de eletrónica.

Ida ao Teatro

Grupo de Português

No passado dia 4 de março, os alunos do 7.º ano do agrupamento de Escolas de Amares assistiram, no Auditório Vita, em Braga, à representação da peça “Leandro, Rei da Helíria”, encenada
pela companhia de teatro Arte D’Encantar.
Esta atividade desenvolveu-se no âmbito da disciplina de português, permitindo aos discentes
consolidar os conhecimentos relativos ao estudo desta obra, de Alice Vieira, nas aulas, desenvolvendo o gosto pela leitura de textos dramáticos.
Segundo os alunos, esta atividade foi amplamente positiva, pois o espetáculo pautou-se pelas
boas interpretações e pelos pormenores cuidados de toda a representação.

Easter hats and eggs

Grupo 220

A Páscoa é uma festa religiosa muito importante no Reino Unido e as tradições não são muito
diferentes dos outros países da Europa. Em tempos, já foi um dia tradicional para casar. Por isso, as mulheres faziam e usavam chapéus muito especiais, decorados com flores e laçarotes.
Ainda nos dias de hoje adultos e crianças desfilam pelas ruas, usando chapéus muito especiais
decorados com imensas flores da primavera, ovos pintados, coelhinhos,... Assim, em homenagem à Páscoa e às tradições do Reino Unido, o grupo 220, com a colaboração dos alunos e encarregados de educação, realizou uma exposição de chapéus e ovos alusivos à época festiva,
que resultou neste quadro alegre e colorido.

Exposição de Ovos de Páscoa.

OTET e TIAT

Os alunos da turma 10ºG - Curso Técnico Profissional de Turismo - não quiseram deixar passar
a época festiva da Páscoa sem deixar em exposição uma pequena mostra da sua criatividade
decorando ovos de Páscoa.
Reuniram a matéria-prima (ovos), para além de muitos elementos de decoração, e, de alguma
forma tentaram associar a decoração dos ovos á área do turismo.
Esta atividade tinha como objetivo essencial promover a criatividade e o espirito de equipa e de
entreajuda entre os elementos da turma, para além de celebrar a época festiva através da tradição.
O objetivo da atividade foi alcançado com sucesso, tendo o grupo, recebido muitos elogios sobretudo pela sua criatividade e espirito de união. Com a participação nesta atividade o curso propôs-se a uma divulgação sobretudo das tradições e desenvolveu os seus conhecimentos ao nível do turismo cultural.
Após a data de 23 de março, a exposição foi transferida da Escola Secundária para a sede do
Município de Amares ficando em exposição para toda a comunidade no período de férias da
Páscoa. Desta forma o curso propôs-se mostrar a toda a comunidade a criatividade dos alunos
do Agrupamento de Escolas de Amares, nomeadamente do curso profissional de Turismo, bem
como realçar a tradição da presente épocas festiva tão importante na região do Minho.

Vidrofone no Centro Escolar de Ferreiros...

Felicidade Cunha
No Centro Escolar de Ferreiros participamos, com todos os colegas da escola, numa experiência
sobre o som com a professora Ivone do 1.º ano. Enquanto víamos um powerpoint, a professora
explicou-nos o que é o som. Descobrimos que o som só existe onde há ar e, como ele existe em
tudo o que nos rodeia, não há lugar no planeta Terra onde haja silêncio absoluto. O único local
silencioso será no Espaço porque não tem ar!
Depois de conversarmos, a professora Ivone mostrou-nos um “xilofone” de água, que se chama
vidrofone. Todas as garrafas tinham medidas diferentes de água, o que as fazia ter sons diversos. Todos os sons correspondiam a uma das sete notas musicais.
Por fim, a professora tocou vidrofone para acompanhar uma batida de beat box.
Gostámos muito da experiência do som porque aprendemos coisas novas e adoramos a música

"Estendal da Poesia"

Manuel Silva
No âmbito da semana da leitura, em articulação com a docente bibliotecária, os alunos do CE de
Ferreiros aderiram à atividade, "Estendal da Poesia", com entusiasmo, criando, recolhendo e

Transilvânia 2

Adelina Barros

Terminamos o 2º período com bastante entusiasmo e animação. Toda a comunidade escolar
participou na visualização do filme "Transilvânia 2" no polivalente deste centro escolar. Foram
confecionadas pipocas na cozinha para distribuir por todos, enquanto decorria o filme.

Teatro no CE de Ferreiros

Manuel Silva

―O Capuchinho Vermelho e os Três Porquinhos‖
Os alunos do CE de Ferreiros foram ao teatro, no dia 18 de março, e assistiram à peça "O Capuchinho Vermelho e os Três Porquinhos", apresentada pela companhia de teatro Tin.Bra, no Salão Nobre dos Bombeiros. Foi um momento muito divertido e cultural ver os atores representarem a reinvenção de uma história que fundia as histórias, O Capuchinho Vermelho com o Lobo
Mau e Os Três Porquinhos, com um final feliz.

Exposição de Origami
De 14 a 18 de Março realizou-se, no espaço da feira do livro, a exposição de trabalhos em origami de alunos desde o pré-escolar até ao 3º ciclo.
Esta exposição foi o culminar da atividade de articulação, da área da matemática, denominada:
Origami desenvolvida desde o início do ano letivo em diferentes escolas do concelho.
Um dos objetivos desta atividade foi promover a articulação entre os três ciclos de ensino bem
como desenvolver nos alunos o raciocínio lógico – abstrato; aumentar o gosto pela Matemática; desenvolver a capacidade de atenção/concentração e a aquisição de métodos/ estratégias
de resolução de problemas.
A atividade despertou muito interesse e foi do agrado dos alunos e professores.
O resultado final foi uma exposição lindíssima, cheia de cor e movimento, onde todos os alunos
puderam apreciar os seus trabalhos e os dos colegas para além de estar visível para todos os
visitantes da feira do livro.

FEIRA DO LIVRO DE AMARES 2016

ALUNOS DO CURSO PROFISSIONAL TÉCNICO DE TURISMO APOIAM FEIRA DO
LIVRO DE AMARES 2016 – VIII MOSTRA PEDAGÓGICA

Realizou-se na semana de 14 a 19 de março a Feira do Livro de Amares 2016 – VIII Mostra Pedagógica. Os alunos do Curso Profissional Técnico de Turismo do Agrupamento de Escolas de
Amares foram convidados a participar neste evento, no sentido de prestar o necessário apoio
logístico nesta atividade, em parceria com o Município de Amares. Todos se mostraram disponíveis e entusiasmados com a participação nesta semana.
Desde o primeiro dia os alunos apresentaram sempre uma postura correta e comportamento
adequado. Todos foram responsáveis e apresentaram-se pontualmente devidamente fardados e
identificados com as credenciais escolares. No dia da inauguração os alunos tiveram uma participação ativa e colaboraram no necessário apoio ao desenvolvimento das atividades, designadamente na abertura oficial da Feira do Livro de Amares e Semana Interconcelhia da Leitura, com
o tema “Elos de Leitura”, com a presença da Oficina de Leitura LER+ESA. Houve a intervenção
do Diretor do Agrupamento de Amares, Pedro Cerqueira, que agradeceu a participação das turmas envolvidas nesta semana e a todos os intervenientes na mesma. Também o Presidente da
Camara Municipal de Amares – Manuel Moreira e o vice-presidente – Isidro Araújo, deixaram
uma palavra de apreço a todos os intervenientes nomeadamente aos alunos do curso profissional técnico de turismo sempre dispostos a colaborar nas atividades em prol do município.
Depois da abertura houve a atuação do grupo ESCOLABOMBAR. A sessão da manhã terminou
com um Verde D’Honra servido pelos alunos do curso Técnico de Turismo. A parte da tarde continuou com a colaboração dos alunos. A AFA estudos musicais apresentou “Sons do Clarinete”
por Inês Araújo e com o contador de Histórias António Castanheira. Seguiu-se a entrega dos
prémios do Concurso Literário Sá de Miranda do AEAmares. Os alunos colaboraram ativamente
em todas as atividades e deram o lanche às crianças convidadas.
Nos restantes dias os alunos do Curso Profissional Técnico de foram destacados por turnos para
a participação e colaboração no conjunto de atividades que se seguiram no âmbito da Semana
da Leitura.
Em todas as atividades os alunos corresponderam às expetativas. Adaptaram-se muito bem às
funções que lhes foram destinadas, andaram bem-dispostos e sempre juntos.
Embora alguns dos dias tenham sido muito movimentados, com muito barulho e confusão gerados pelo acolhimento de muitas crianças, e alguns dos momentos programados tenham começado ligeiramente atrasados, tudo acabou por correr da melhor forma. No entanto os alunos só
estavam autorizados a abandonar o Posto de Turismo quando as turmas pelas quais fossem
responsáveis tivessem ido embora, assegurando desta forma a totalidade das tarefas. Parabéns
a todos!

Voleibol Amares
O balanço das primeiras fases dos quadros competitivos das nossas equipas é muitíssimo positivo uma vez que os Juvenis e Iniciados se classificaram no primeiro lugar dos respetivos campeonatos (com uma enorme vantagem sobre os restantes participantes) e a equipa de Infantis ascendeu ao 2º lugar da tabela, apenas não tendo vencido dois dos jogos disputados.
Relativamente a este campeonato em particular, deve ser sublinhado que a equipa do Projeto de
Formação Desportiva "Voleibol Amares" (do Agrupamento de Escolas de Amares) é constituída
quase na íntegra por jovens jogadores que somente se iniciaram na modalidade no presente ano
letivo e que as derrotas foram sofridas frente a um conjunto que já está no seu 2º ano. Apesar
disso, a evolução apresentada desde o início da época deixa grandes expectativas para as próximas fases.
Voltando a analisar as prestações dos "mais velhos" (Juvenis e Iniciados), a conquista dos títulos
distritais é cada vez mais palpável e, a concretizar-se, colocará o Voleibol do AE Amares no caminho para os campeonatos Regionais. Aí chegados, se continuarmos a trabalhar com o mesmo
empenho, seriedade e dedicação, quem sabe se não voltaremos a subir ao degrau mais alto do
pódio e a partir para a conquista do título nacional.
Para terminar, é indispensável referir que toda esta dinâmica seria impossível sem o apoio incondicional da direção do Agrupamento de Escolas de Amares e dos nossos parceiros
(Município de Amares, Intermarché de Amares, Farmácia do Mercado e Gráfica Santa Luzia),
que já renovaram o apadrinhamento do Projeto para 2016.
A dinâmica do Projeto de Formação Desportiva "Voleibol Amares" (do Agrupamento de Escolas
de Amares) pode ser acompanhada no blogue: http://voleibol-amares.blogspot.pt/

Voleibol no concelho de Amares

Voleibol Amares — AAAESA/Amares Volei

O Projeto de Formação Desportiva "Voleibol Amares" do Agrupamento de Escolas de Amares e
a AAAESA/Amares Volei, estruturas parceiras na promoção do Voleibol no concelho de Amares,
voltaram a unir esforços, desta feita para promoverem a modalidade junto dos alunos dos 3º e 4º
anos de escolaridade dos centros escolares de Ferreiros e D. Gualdim Pais.
A animada iniciativa decorreu na tarde do derradeiro dia de aulas do segundo período letivo e
visou a sensibilização para o GiraVolei, tendo para tal sido distribuídas as fichas de inscrição e
divulgadas as datas das próximas competições.
Paralelamente foi descrito o funcionamento do Voleibol em Amares (Desporto Escolar do Agrupamento e AAAESA/Amares Volei) e comunicado que os interessados podem iniciar a prática da
modalidade de imediato, bastando para tal deslocarem-se ao pavilhão polidespotivo da Escola
Básica de Amares nas tardes de 5ª feira (das 18h30 às 19h45).
Para terminar, os alunos do 1º ciclo viram uma pequena demonstração de Voleibol realizada pelos colegas mais velhos e foram "apadrinhados" para realizarem algumas "brincadeiras".
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