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Entrega do Prémio - dia 13 de dezembro de 2019. 

 Jantar de Natal   

Lista de Premiados:  
 
1.º Prémio - Escalão A 

Título: “Um início do Universo” 

Autora: Carolina Canato Reis Carvalho 

Escola: Escola Básica 2,3 de Corroios 

 

Menção Honrosa - Escalão A 

Título: “A lição de Natalina” 

Autora: Eunice Almeida Correia 

Escola: Escola secundária de Arouca 

 

1.º Prémio - Escalão B 

Título: "Ad Aeternum" 

Autora: Ana Isabel de Sousa Fonseca 

Escola: Universidade de Aveiro 

 

Menção Honrosa - Escalão B 

Título: “As Pedras de Sísifo” 

Autora: Wallace Felipe Ferreira da Silva 

Escola: Universidade de Brasília. 

No 
 dia 13 de dezembro, decorreu a cerimónia de entrega do Prémio 

Nacional de Literatura Juvenil Ferreira de Castro. Numa cerimónia 

simples, mas simbólico. A abertura do evento contou com um belíssi-

mo momento de dança, interpretado por alunas da escola de dança “Fábrica das 

Artes” e com uma interessante comunicação proferida pela professora Paula 

Margarida Pinho: “Ferreira de castro: quando todos os lugares são escola”. Nesta 

cerimónia foi lançada a 39.ª edição deste Prémio de Literatura Juvenil.  

D 
ecorreu no pas-

sado dia 19 de 

dezembro o Jan-

tar de Natal, que 

reuniu o pessoal docente e 

não docente e os represen-

tantes da Associação de 

Pais/Encarregados de Edu-

cação. Um agradecimento 

especial às colaboradoras 

que contribuíram para mais 

um momento memorável, 

entre dezenas, que marcou 

o final do ano 2019!  
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A 
 Associação de Estudantes da Escola Básica e Secundária Ferreira de Castro cumpriu a tradição e rea-

lizou o Sarau de Natal, em colaboração com a Associação de Estudantes da Escola Soares de Basto. 

Inspirados numa temática natalícia e de solidariedade, os alunos organizaram um sarau com momen-

tos de teatro, dança e música. Parabéns aos alunos pelo excelente serão de entretenimento. 

Sarau de Natal Associação de Estudantes 

No 
 dia 11 de 

dezembro, a 

sala poliva-

lente Ivone 

Ferreira encheu-se para acolher os 

encarregados de educação dos alu-

nos que vieram participar na festa 

de Natal que contou com a brilhan-

te participação de alunos do 2.º ci-

clo. A festa foi muito animada, rit-

mada, com muita música. Parabéns 

aos alunos que demonstraram com 

muito empenho e talento as apren-

dizagens que realizaram nas aulas 

de educação musical.   

Parabéns à professora Paula Castro e a todos os alunos participantes.  
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A 
lunos do 1.º ciclo e do Pré-Escolar do Agrupamento estiveram na escola sede a desejar um 

excelente ano 2020 e a cumprir a tradição de Cantar os Reis. 

 

Cantar dos Reis  

Projeto Oficina dos Media  

No 
 dia 27 de novembro levámos a cabo a 

nossa mais recente iniciativa: "A Rádio 

vem à escola!". 

Uma equipa da rádio Impacto deslocou-

se à EB1 de Lações e fez um programa de rádio com os 

alunos do 4.º ano, com concursos de perguntas, top de 

músicas, leitura de notícias elaboradas pelos alunos e ka-

raoke. A sessão de cerca de 90 minutos foi muito animada 

e os alunos participaram com grande entusiasmo. Os alu-

nos do Projeto colaboraram ainda, ativamente, na Festa 

de Natal do 2.º Ciclo, na entrega do Prémio de Literatura 

Juvenil Ferreira de Castro e, no último dia de aulas, fize-

ram uma emissão especial de rádio no Espaço Solidário. 
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Atividades dinamizadas pela Biblioteca Escolar 

A 
 BE iniciou o mês de dezembro celebrando o Dia Mundial do Cinema, em parceria com o 

PNC. No espaço da biblioteca esteve em exibição o filme "A invenção de Hugo Cabret", um 

hino à história do cinema. No corredor junto à sala de professores instalámos um "cinema 

Pop-Up", onde durante todo o dia passaram quatro filmes. 

Trouxemos à BE todas as turmas do 5.º ao 8.º ano, para realizarem as provas do concurso Literacia 

3Di, uma iniciativa da Porto Editora que testa as competências dos alunos em Matemática, Ciên-

cias, Leitura e Inglês.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em parceria com os professores de português e 

matemática do 5.º ano, lançámos uma proposta 

de gamificação a partir dos conhecimentos dos 

alunos nestas duas disciplinas. O PORTMAITE é 

um jogo em cinco etapas (3 coletivas e 2 indivi-

duais), onde os alunos vão amealhando pontos 

não só pelas suas respostas mas também através 

de bonificações relacionadas com as notas que 

têm no fim de cada período, se melhoram essas 

notas de um período para o outro e se não tive-

rem faltas injustificadas nem participações disciplinares. Todos os meses é publicada uma classifi-

cação geral e cada aluno é bonificado se todos os alunos da turma participarem nos desafios indi-

viduais. Pretende-se, assim, valorizar não só os conhecimentos dos alunos, mas também o espírito 

de grupo e reforçar o bom comportamento. No final, para além de um campeão individual, será 

ainda premiada a turma com melhor pontuação global.  
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No 
 âmbito o projeto Erasmus KA1-VET, destinado a alunos e docentes 

do ensino profissional, em mobilidade a Berlim, e após a seleção 

de 18 alunos, das diferentes áreas dos cursos profissionais existen-

tes na escola, bem como de 8 professores, que lecionam aos cursos profissio-

nais, estão em fase de conclusão a elaboração dos respetivos contratos e a 

criação das mobilidades na MobilityTool. 

Os contactos com as entidades parceiras já se iniciaram no período letivo an-

terior e temos o nosso parceiro em Ber-

lim a estabelecer todos os contactos, 

com o objetivo de fechar a lista das en-

tidades de acolhimento, de tratar do 

alojamento e da alimentação, dos transportes e dos transferes, das 

atividades culturais, formação, certificação, entre outros elementos 

inerentes ao processo das mobilidades. 

Este vai ser um período intenso na continuação da preparação das 

mobilidades, a decorrer de 15 de abril a 18 de maio do corrente ano, 

assim como da preparação dos participantes nas vertentes técnica, 

cultural e linguística.  

A equipa do projeto agradece a todos os colegas que têm colaborado na dinamização, bem como no apoio a 

todas as atividades e procedimentos inerentes ao mesmo. 

ERASMUS + KA1-VET  

ERASMUS + Ensino Escolar  

MOBILIDADE PESSOAL DOCENTE E NÃO DOCENTE PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS ESTRUTURADOS 

RESULTADOS CANDIDATURA 1.ª FASE 

Candidatos Selecionados Pessoal docente:  

• Sandra Lopes 

• Sylvie Marques 

• Maria José Silva 

• Paulo Martins 

• Mário Matos 

• Vitor Amorim 

• Candidata suplente pessoal docente: 

• Maria Fernanda Pinho 

Candidatos Selecionados Pessoal Não Docente:  

• Cláudia Almeida 

• Júlia Gonçalves 

 

DISTRIBUIÇÃO POR MOBILIDADES (após candidatura 1.ª fase) 

| Gestão de Projetos Europeus  

• Luís Pedro Barbosa  

• Marília Teixeira 

• Maria Isabel Santos (AT) 

| Liderança 

• Elisabete Tavares 

• Maria Rosário Martins 

• Arminda Bastos (AT) 

• Inês Ferreira (TS) 

• Maria Madalena Brandão (AO) 

 

| Promoção do sucesso educativo 

• Sylvie Marques 

• Maria José Silva 

 

| Gestão de Conflitos e Inclusão 

• Mário Matos 

• Vitor Amorim 

• Cláudia Almeida(AO) 

• Júlia Gonçalves(AO) 

• AT (a selecionar) 

 

| Métodos Inovadores com TIC  

• Sandra Lopes  

•  Paulo Martins 
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Ações de Solidariedade unem a Comunidade Educativa 

Co 
mo é habitual, na época natalícia o agrupamento envolve-se ativamente em inicia-

tivas solidárias que visam alegrar e enriquecer o Natal daqueles que nos rodeiam.  

Neste âmbito, participámos na venda de estrelas do projeto Make a Wish e na ofer-

ta de cabazes de Natal a famílias carenciadas do Agrupamento. 

FORAM ANGARIADOS 1900 EUROS PARA O PROJETO "MAKE A WISH" E PRODUZIDOS 20 CABAZES DE 

NATAL.  

Concorremos ao Con-

curso lançado pe-

la Make a Wish  com 

a  original árvore que 

embelezou o nosso 

átrio cuja autoria  é 

da  PROFESSORA ANA-

BELA PEREIRA, da 

área disciplinar de Ar-

tes. 

 A EQUIPA responsável 

por estas ações, ANA 

DIONÍSIO, ANA PAULA 

TAVARES E MANUELA 

PINHO, AGRADECE A 

TODA A COMUNIDADE 

ESCOLAR O ESFORÇO 

REALIZADO NA COM-

PRA E VENDA DE ES-

TRELAS DA "MAKE A 

WISH" E NA OFERTA 

DE BENS ALIMENTARES 

PARA OS CABAZES DE 

NATAL, em particu-

lar  À ASSOCIAÇÃO DE 

PAIS/EE DA ESCOLA 

BÁSICA E SECUNDÁRIA 

FERREIRA DE CASTRO 

PELO CONTRIBUTO NA 

OFERTA DE BENS PARA 

OS CABAZES DE NA-

TAL. Esta associação  

agradece particular-

mente à empresa Schmidt Light Metal Group o seu generoso contributo na recolha de bens para 

os cabazes de Natal.  
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O 
 Dia Internacional dos Direitos 

Humanos foi assinalado no 

Agrupamento com diversas ini-

ciativas. No âmbito do seu projeto in-

terdisciplinar do Domínio de Autono-

mia Curricular, os alunos da turma D 

do 8.º ano assinalaram esta data, dis-

tribuindo uma versão abreviada da De-

claração Universal dos Direitos Huma-

nos a turmas do 2.º e 3.º ciclo e a algu-

mas do Secundário, explicando igual-

mente a importância de Eleanor Roo-

sevelt, patrono da sua sala de aula, na 

formalização deste documento estru-

turante para o Ser Humano. Os alunos 

dinamizaram ainda um Mural e apre-

sentaram uma dança, assinalando o 

mote We stand up 4 Human rights com 

as suas t-shirts personalizadas.  

Dia Internacional do Voluntariado  

Dia Internacional dos Direitos Humanos 

O 
 Dia Internacional do Vo-

luntariado, 5 de dezem-

bro, foi assinalado pela 

Associação de Estudantes com 

uma palestra que reuniu Joana 

Alhinho, a aluna Beatriz Godinho 

(do 12ºB) e a professora Maria Jo-

sé Silva, da área disciplinar de 

português e francês, as 

quais  partilharam as suas dife-

rentes, mas extremamente signi-

ficativas, experiências de volun-

tariado com todos aqueles que 

estiveram presentes na Sala Polivalente Ivone Ferreira.  O voluntariado é um ato de cidadania. 

Quem o exerce cumpre a obrigação de ser solidário e beneficiar a comunidade. Isto sossega e con-

forta, porque se fica com a grata sensação do dever bem cumprido, sobretudo porque não se foi 

obrigado. De louvar.  
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O 
 Agrupamento de Escolas Ferreira 

de Castro foi um dos vinte agru-

pamentos do país que recebeu o 

Prémio Escola MEGAfixe que visa 

reconhecer o empenho extraordinário na 

reutilização dos livros escolares. No âmbito 

do Programa de gratuitidade e reutilização 

de manuais escolares, o Governo instituiu o 

Prémio Escola MEGAFixe que inclui um pré-

mio de 10 mil euros para as 20 escolas com 

taxas de reutilização mais elevada e um 

selo para distinguir 100 escolas como exemplos de boas práticas. O cálculo é feito a partir do nú-

mero de manuais que cada escola regista no portal dos manuais, a plataforma Mega, onde são 

feitas as “encomendas”.  

Em cerimónia oficial, que decorreu em Guimarães, a diretora do Agrupamento, acompanhada pe-

la Professora Ana Dionísio, responsável pelo Projeto Diversão Solidária, que já há muitos anos 

promove a reutilização de manuais escolares, receberam o prémio e o selo distintivo.  

Este prémio foi possível graças ao envolvimento e ao extraordinário trabalho realizado por equi-

pas de professores, assistentes operacionais e alunos que recolheram, trataram e redistribuíram 

os manuais nas melhores condições de utilização, auxiliando na preservação do planeta.  

Prémio Escola “MEGAFixe”  

39.ª Edição do Prémio Nacional de Literatura Juvenil Ferreira de Castro | 

 Ano Escolar 2019-2020 


