
Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro

Ferreira  de  Castro
do antigo Liceu à atual EBSFC

50 anos ao Serviço da Comunidade

Cinco décadas de história…

NumNum percurso de 50 anos, marcado por mudanças e 
transformações, três valores têm marcado aqueles que por cá 
passam: a irreverência, a amizade e a união, simbolizados por 
duas peças artísticas da autoria do escultor Meireles de Pinho 
que dominam a fachada exterior do edifício: “ a “irreverência” e 
o “abraço”, símbolo da amizade, e o “Anjo”, no átrio principal, 
da autoria do artista plástico, Paulo Neves. 
IrreverênciaIrreverência, pela aposta na inovação e nos projetos de 
referência. 
Amizade, no respeito pela diferença, na abertura ao Outro, no 
diálogo e troca de ideias.
UniãoUnião, simbolizada pelo “Anjo” que acolhe todos os membros da 
comunidade educativa: a comunidade “Ferreira de Castro”, um 
símbolo que nos une, uma âncora deste Agrupamento, 
constituído por um conjunto de unidades orgânicas que 
assumiram uma identidade comum, apesar das marcas 
identitárias que as distinguem. 



Janeiro de 2021 (dia 7) Cerimónia de abertura - 11:45 h

- Colocação de pendente alusivo ao cinquentenário no átrio da EBSFC;
- Distribuição de desdobrável com o programa das atividades previstas |  Divulgação na imprensa.

Ao longo do ano|Online (página do Agrupamento) e Biblioteca Escolar Clara Brandão

- Expor a Ferreira de Castro: Conjunto de exposições sobre a nossa história;

- 5 décadas de história(s):

- 1ª década - jan./fev.:
Década com destaque para a história do antigo Colégio e génese do antigo Liceu, para a sua 
instalação e funcionamento durante os primeiros 10 anos.

- 2ª década - mar./abr.:
DécadaDécada com destaque para o processo de construção do novo edifício e todas as questões 
relativas à mudança do centro da cidade para o atual local, salientando os problemas e 
desafios da mudança.

- 3ª década - mai./jun.:
DécadaDécada com destaque para alguns projetos | Prémio de Literatura Juvenil e Instalação do 
Centro de Formação de Professores | Modernização Administrativa | Informatização – 
incluindo o desenvolvimento de software para a gestão administrativa e pedagógica | 
Formação da REME | Tuna e Rádio Escolar “Rádio Impacto”.

- 4ª década - jul./ago.:
Década alusiva à implementação das Novas Oportunidades | Certificação de competências 
de adultos e jovens com um aumento da oferta de cursos profissionais.

- 5ª década - - 5ª década - set./out.:
Década alusiva ao envolvimento dos professores, pessoal não docente e alunos em 
intercâmbios a nível do Programa Erasmus e destaque para projetos pedagógicos como: o 
Gabinete de Apoio ao Aluno (GAA); Anuário; Agenda Escolar personalizada; Televisão Escolar.

- Newsletter, Dinamização de Exposições Temporárias; Projetos de Referência, tais como, Diversão 
Solidária, entre outros; inúmeros Prémios Nacionais.

Exposições de materiais no Átrio e Centro de Recursos

- Exposição I (2.º período) – “Raízes”:

- Exposição II (3.º período) – “Homenagem a Ferreira de Castro”:

- Exposição IIi (1.º período de 2021/2022) – “O Presente e os desafios do Futuro”:

Exposição de materiais alusivos à fundação do Liceu e sua evolução ao longo dos tempos 
(edifícios / locais / pessoas ...).

Exposição alusiva ao Prémio Nacional de Literatura Juvenil Ferreira de Castro, assim como a 
outros Prémios obtidos ao longo da nossa história da Escola.

Exposição alusiva ao nosso Agrupamento de Escolas |Os vários edifícios que o compõem 
(diferentes JI/EB e Escola Sede), com destaque para a oferta formativa desde o Pré-Escolar ao 
12º ano, assim como para as nossas relações / parcerias institucionais com os polos de Ensino 
Superior local (Escola Superior de Saúde da CV e Escola Superior Aveiro Norte) como estratégia 
de reforço e valorização dos nossos recursos humanos (alunos/professores/assistentes técnicos 
e operacionais).

Retrospetiva – “Fragmentos da nossa História na imprensa local”

- Fotografia: “Marcas do(s) quotidiano(s)…”;
- Trabalhos realizados por alunos ao longo das 5 décadas;
- Publicações de jornais: “A Selva” | “Anuário” | Newsletter | Revistas | Coletâneas com os 
trabalhos premiados no Prémio Nacional de Literatura Juvenil Ferreira de Castro.

Projetos que Marcam(ram)

- Prémio Nacional de Literatura Juvenil Ferreira de Castro;
- Rádio Impacto;
- Tuna Ferreira de Castro;
- Modernização Administrativa;
- Contrato de Autonomia;
- Dinamização de espaço de exposições temporárias com artistas plásticos;
- Projeto “Diversão Solidária”;- Projeto “Diversão Solidária”;
- Gabinete de Apoio ao Aluno; 
- Gabinete de Informação ao Aluno (GIA);
- Algoritmo do Saber | parceria com a Centro de Línguas e a Academia de  Música de OAZ.

“Encontros de Gerações” | Cinco Encontros Streaming

Artes | Ciências | Desporto | Economia e Gestão | Humanidades

Em cada sessão serão convidadas personalidades de diferentes áreas para conversarem sobre a importância do 
ensino no desenvolvimento / evolução da sua área de especialização. Se possível, estas iniciativas deverão 
integrar antigos alunos que se destacaram a nível nacional e internacional nas suas atividades/profissões para 
falarem das suas experiências de vida e da importância que a Ferreira de Castro teve nos seus percursos.

“Ferreira de Castro no Pódio”

- Identificação dos prémios obtidos ao longo dos 50 anos;             
- Prémios Nacionais;
- Prémios “Escola Amiga da Criança” – 3 edições.

Publicação da Coletânea do Prémio Nacional de Literatura Juvenil Ferreira de Castro  
(2005-2020)

- Cerimónia de entrega dos Prémios 2020-2021| dezembro de 2021.

“Ferreira de Castro, do Liceu à Atualidade” 

- Publicação de uma Brochura alusiva à história da Ferreira de Castro ao longo dos 50 anos, incluindo 
alguns testemunhos de ex-professores, ex-alunos, ex-funcionários e  ex-Encarregados de Educação;
- Cerimónia de entrega dos Prémios 2020-2021| dezembro de 2021;
- Realização de uma Assembleia Municipal na Escola;
- “Aula simbólica” na Casa Museu Ferreira de Castro.

Encerramento das comemorações | outubro de 2021

- Sessão Solene | Evocação da EBSFC |Palestrante Manuel Alberto Pereira
- Inauguração da Escultura de Paulo Neves no exterior do recinto da EBS.


