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Cantinho da Descompressão

PROF. NELSON OLIVEIRA

Diretor de Curso
do Curso Técnico de Multimédia 
do Agrupamento de Escolas de 
Mondim de Basto

Ao longo do percurso escolar os alu-
nos vão adquirindo conhecimentos e 
competências que lhes irão permitir 
desempenhar uma profissão, no futu-
ro.
Durante este processo inserido numa 
cultura própria, numa comunidade 
específica e numa escola com boas 
práticas, facilmente vão fazendo esse 
percurso. 
Muito para além das aulas e da teo-
ria, alguns alunos têm sido brilhantes 
porque têm sido prestáveis para todas 
as solicitações que recebem. Exemplo 
disso foi o convite para serem cicero-
nes dos Encontros de Basto, dia 16 de 

“Saber ser, fazer e estar”

março e para a apresentação do “Desa-
fio CastanhArte” no dia 22 de março. As 
alunas Diana Martins, Fernanda Mar-
tins, Marlene Duarte e Silvina Reis do 
Curso de Turismo Ambiental e Rural e 
os alunos Bárbara Pinto, Dylan Carva-
lho, Lucas Leite, Marta Ribeiro, Patrícia 
Gonçalves do Curso de Multimédia e o 
aluno Fernando Rodrigues do Curso de 
Instalações Elétricas deixam-nos orgu-
lhosos por serem proactivos e dispo-
níveis. Da nossa parte esse reconheci-
mento por saberem “ser, estar e fazer”. 
Obrigados!

O ensino profissional é a solução.

De acordo com a Constituição, o en-
sino serve para formar indivíduos au-
tónomos e críticos, mas como podem 
ser autónomos se são formados para 
serem todos iguais? Somos formados 
para fazer parte de uma boa linha de 
montagem, para responder através 
da repetição e não de forma criativa. 
Temos medo de falhar e de errar, no 
entanto, errando também se apren-
de. Depois queremos ter um país de 
empreendedores. Como podemos ser 
empreendedores se somos ignorados 
quando queremos fazer algo “fora da 
caixa”? 
Se todos concordamos que é necessá-
rio mudar, o que impede essa mudan-
ça? Talvez seja a burocracia e a falta 
de vontade, uma vez que é mais fácil 
manter as coisas como estão, ou então 
a obsessão por PISA e coisas semelhan-
tes desta educação do século XIX. Será 
saudável ter que correr constantemen-
te contra o tempo para cumprir os pro-
gramas? Parece-me que não, uma vez 
que estas são algumas das razões para 
o insucesso e desmotivação.
É aqui que surge o ensino profissional 
como uma solução, onde não existe 
medo de questionar nem de falhar, 
onde não há medo de se expor, onde 
se valoriza o sentido crítico, a autono-
mia e o cooperativismo, o raciocínio, a 
criatividade, a liberdade e a diferença.
Esta é a melhor opção, tornemo-nos 
parte da solução.
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Sopa de letras da Páscoa

Patrícia Gonçalves - 11ºC

Margarida | Patrícia | Lucas - 11ºC

Ajuda o coelho a descobrir o ca-
minho até aos ovos da Páscoa

Bárbara Pinto  - 11ºC

Alexandre | Dylan - 11ºC

 Vanessa | Vânia - 11ºC

Profs. Sandra Alegre | Nelson Oliveira
Elisabete Florindo



Aconteceu...

À semelhança dos anos 
letivos anteriores, o nos-
so
agrupamento juntou-se 
a esta iniciativa através 
da Direção-Geral da Edu-
cação,
através do Centro de 
Sensibilização Segura-
Net, promovendo ativi-
dades no âmbito
da Cidadania Digital, du-
rante o mês de fevereiro.

https://youtu.be/kvyVZfxVri4

8 Fevereiro - Dia da Internet Mais Segura  

No dia 8 de fevereiro, celebrou-se o Dia da Internet Mais Segura (8 de fevereiro 
de 2022). Ao longo dos anos, o Dia da Internet Mais Segura tornou-se um evento 
marcante, sendo hoje comemorado em mais de 150 países e em todos os conti-
nentes.

Na disciplina de EMRC (em interdisciplinaridade com TAA) foram realizadas atividades 
de S. Valentim que culminaram com a criação de um coração para dedicatórias, em fitas, 
por cada aluno de EMRC. Foi ainda decorado o corredor entre os pavilhões e feita uma 
pesquisa de provérbios, referentes ao dia, que foram trabalhados em caixas e agrupados 
num coração de madeira para exposição. A cada docente e auxiliar de educação foi dis-
tribuída uma lembrança.
Desta forma procuramos relembrar a importância do amor (em todas as suas vertentes, e 
não apenas na conjugal, como tendencialmente acontece neste dia).

São Valentim
 Lurdes Pires| 12ºC

-

Poesia de Páscoa

Páscoa...

É ser capaz de mudar,

É partilhar a vida na esperança,

É ajudar mais gente a ser gente,

É viver em constante libertação,

É crer na vida que vence a morte.

É dizer sim ao amor e à vida,

É investir na fraternidade,

É lutar por um mundo melhor,

É vivenciar a solidariedade.

É renascimento, é recomeço,

É uma nova oportunidade para melhorar-

mos

as coisas que não gostamos em nós,

Para sermos mais felizes por nos conhecer-

mos

mais um pouquinho.

É vermos que hoje somos melhores do que 

ontem.

11ºC

Bárbara Pinto

A Páscoa é amor, é fraternidade, é União...

Páscoa não é um dia para comermos cho-

colates e sim para comemorarmos a vida 

e a ressurreição daquele que morreu para 

nos salvar!

A Páscoa vem trazendo uma mensagem de 

paz, esperança e amor. 

Por toda a nossa vida somos como a lua

Passamos por fases mas todos os dias

Renascemos para sermos felizes...

Para brilhar como o Sol e se transformar 

como a Lua...

Amém! Feliz Páscoa!

11ºC

Patrícia Gonçalves

Divulgação Turística em suporte digital

De Olho na Escola..
Marlene Duarte | 12ºC

Os alunos da turma D, do 12º ano, 

assinalaram o Dia de São Valentim 

com um trabalho de automação 

Na UFCD 4332 (“Animação Turísti-

ca”), na disciplina de TAA, o T2 criou 

um QR code que remete para um 

quizz onde foram explorados 10 

locais turísticos em forma de jogo. 

Com a foto do local foram criadas 

perguntas que levaram à dinâmi-

ca de jogo. No final o participante 

obtém a pontuação das perguntas 

respondidas. Desta forma fica a co-

nhecer os locais e a enriquecer a sua 

cultura turística do concelho. 

Estes Qr codes foram espalhados 

pelos diferentes locais da escola 

com maior incidência nas mesas da 

cantina para conseguir abarcar to-

dos os alunos. 

Com esta atividade procuramos dar a 

conhecer os nossos pontos turísticos 

de forma mais animada culturalmente.  
Dia de São Valentim

Prof. Elisabete Florindo

Prof. Anabela Leite

Ainda no âmbito da comemoração do dia 
de S. Valentim e como forma de celebrar 
este dia, a turma do 11º C, em colaboração 
com a Associação de Estudantes e a Rádio 
Escola, na disciplina de SO com a professo-
ra Anabela Leite, elaborou um cartaz para 
divulgar a atividade “Feliz dia de S. Valen-
tim”. 
A atividade consistiu em enviar mensa-
gens, dedicatórias ou músicas a outros 
alunos. Esta atividade desenvolveu-se nos 
intervalos letivos. O objetivo foi relembrar 
as pessoas de que os afetos são importan-
tes. Todos os alunos que participaram de-
monstraram interesse, empenho e partici-
pação nesta iniciativa.  

Feliz dia de S. Valentim

Prof. Anabela Leite

 “Semáforo Apai-

xonado”, realiza-

do na disciplina 

de Práticas Ofici-

nais.



Decorreu no passado dia 3 de mar-
ço uma ação de Capacitação do 
projeto “Curtir Ciência - Aprender 
Robótica”, no âmbito do “Plano In-
tegrado e Inovador de Combate ao 
Insucesso Escolar do Ave – PIICIE do 
Ave”, financiado pelo Norte 2020/
FSE.
As duas capacitações ONLINE - WE-
BINAR, proferidas pelo Prof. Fernan-
do Ribeiro, do Laboratório de Auto-
mação e Robótica da Universidade 
do Minho, com os temas:
-Às 14:30 - Programação Básica (45 
minutos).
 (10 minutos de intervalo - com pro-
jeção de vídeos de robôs) Participa-
ram as turmas 7ºA com as Profes-
soras Anabela Leite e Sandra Mon-
teiro, 11ºC com a professora Raquel 
Teixeira e 12ºD com a professora 
Elisabete Florindo
- Às 15:25 - Programação do robô 
botnroll (45 minutos) Participaram 
as turmas 6ºA com as Professoras 
Anabela Leite e Amélia Fernandes, 
11ºC com a professora Raquel Tei-
xeira e 12ºD com a professora Elisa-
bete Florindo
No âmbito do projeto “Curtir Ciên-
cia - Aprender Robótica”, cada 
agrupamento de escolas tem uma 
participação gratuita na RoboParty 
2022, que vai decorrer nos dias 7-9 
de Abril. Esta participação vai per-
mitir  trazer para a sua escola um 

Projeto “Aprender Robótica”

Prof. Anabela Leite 

robô móvel e autónomo  que poderá 
ser usado nas suas aulas, ou mesmo 
para participar em competições de 
robótica, ou fazer outras demonstra-
ções.
A RoboParty decorre anualmente des-
de 2007 no pavilhão da Universidade 
do Minho (Azurém), e consiste num 
evento de  3 dias, onde cada equipa 
monta o seu próprio robô.  Sempre 
acompanhados por pessoas experien-
tes, os alunos soldam os componen-
tes eletrónicos na placa controladora, 
montam a parte mecânica, progra-
mam o Robô (Arduino) e ainda podem 
participar em 3 desafios científicos. 
Toda a formação na RoboParty é dada 
por eles.
No final do evento o Robô pertence à 
equipa (agrupamento de escolas).
https://www.youtube.com/watch?-
v=0gdCw-vlY2U

Ainda no âmbito da comemoração 
do dia de S. Valentim e como forma 
de celebrar este dia, a turma do 11º C, 
em colaboração com a Associação de 
Estudantes e a Rádio Escola, na disciplina 
de SO com a professora Anabela Leite, 
elaborou um cartaz para divulgar a 
atividade “Feliz dia de S. Valentim”. 
A atividade consistiu em enviar 
mensagens, dedicatórias ou músicas 
a outros alunos. Esta atividade 
desenvolveu-se nos intervalos letivos. 

O objetivo foi relembrar as pessoas de 
que os afetos são importantes. Todos os 
alunos que participaram demonstraram 
interesse, empenho e participação nesta 
iniciativa.

Prof. Anabela Leite 

Ingredientes

. 1 gema.

. 6 colheres (sopa) de leite condensado.

. 1 colher (sopa) de margarina.

. 1 colher (sopa) de leite.

. 2 colheres (sopa) de chocolate em pó.

. 5 colheres (sopa) de farinha de trigo 

peneirada.

. 1 colher (café) de fermento em pó.

. 1 clara batida em neve.

Preparação:

1. Em uma tigela coloque a gema, o leite 

condensado, a margarina, o leite, o cho-

colate em pó e bata por 3 minutos. 

2. Acrescente a farinha, o fermento e 

misture bem. 

3. Junte a clara em neve e incorpore à 

mistura. 

4. Distribua nas canecas, asse no micro-

-ondas em potência alta por 3 minutos.

5. Decore a seu gosto.

Delícia de Bolo de Caneca 
da Páscoa

Receitas do Alvão

11ºC Prof. Tec. Multimédia
Marta Ribeiro

Chef
Convidado

Carnaval da Escola De Mondim de Basto

Uniram-se os cursos Profissionais 
de Multimédia, Sistemas de Gestão 
Informáticos e a Associação de 
estudantes para organizar um desfile de 
carnaval no passado dia 28 de Fevereiro, 
como forma de assinalar o Carnaval, na 

A Associação de Estudantes da Escola 
Básica e Secundária de Mondim 
de Basto, deseja a todos os alunos, 
professores e auxiliares educativos uma 
Santa e Feliz Páscoa.
A Associação de Estudantes durante 
este período letivo realizou algumas 
atividades para não deixar passar datas 
importantes em branco. 
No dia 14 de Fevereiro comemoramos o 
dia de São Valentim. Foi criado um marco 
de correio do dia de São Valentim, onde 
os alunos podiam depositar as cartas. 
Também tivemos, durante os intervalos, 
dedicatórias de musicas.
No dia 28 de Fevereiro comemoramos 

o Carnaval, sendo realizado um 
pequeno desfile. Neste foram eleitos 
o rei e a rainha do evento. Os alunos 
inscritos tinham como principal desafio 
a originalidade.
Foi feita uma recolha de fundos para 
ajudar a Associação “Pata Tonta “ sendo 
doados sacos de ração.
Criamos um “QRcode” para os alunos 
poderem dar opiniões sobre o 
funcionamento da escola.
Também tivemos a iniciativa de colocar 
pensos higiénicos e tampões para todas 
as alunas poderem utilizar.

nossa escola.
Foram eleitos como Rei o nosso 
colega João Ribeiro e como Rainha de 
Carnaval a nossa colega Ana Sofia Leite, 
recebendo as respetivas coroas. 

Mensagem da Associação de Estudantes

 Lucas Leite | 11ºC



Somos Nota 20

Dia Internacional do PI
Prof. Elisabete Florindo

No dia 14 de março comemora-se o dia 
internacional da Matemática e do PI.
Os alunos do curso Profissional de téc-
nico de instalações elétricas do 12ºD, 
dando continuidade a um projeto 
iniciado no ano passado pela profes-
sora Sara Oliveira, construiram um Pi 
eletrónico para assinalar este dia. O 
projeto foi executado na disciplina de 
Matemática em articulação com a dis-
ciplina de Eletricidade e eletrónica. A 
professora de Matemática agradece o 
empenho dos alunos neste dia tão es-
pecial para a Matemática.

Os alunos da turma C do 10º Ano, Cur-

so Profissional Técnico de Instalações 

Elétricas, assinalaram o Dia do PI com 

um trabalho de iluminação com fita 

LED, realizado na  disciplina de Práti-

cas Oficinais.

Molduras HumanasDia internacional da 
Matemática e do PI

Daniela Morais | 12ºC

Na disciplina de TAA, na passada 
quarta-feira, dia 16 de fevereiro, a 
turma do 12ºC, do Curso de Turismo 
Ambiental e Rural, realizou a ativida-
de “molduras humanas”. Esta inseriu-
se na UFCD 3496 e consistiu em fazer 
animação pedagógica. Assim depois 
da escolha de uma personagem e da 
pesquisa sobre a sua vida, cada um 
de nós caracterizou-se dessa pes-
soa e criou uma moldura, em cartão, 
com elementos que a identificavam. 
As turmas do 9ª A , C e 11ºC foram 
convidadas a realizar um jogo con-
nosco. Em equipas visualizavam a 
nossa caracterização e os elementos 
da moldura e tinham que nos fazer 
corresponder a personagem que es-
távamos a incorporar e a sua biogra-
fia. A equipa que terminava primeiro 
e acertava o maior número de perso-
nagens ganhava o jogo. 
Esta atividade foi trabalhosa mas in-
teressante e a dinâmica da animação 
para além de ter sido agradável aos 
participantes, foi também educativa. 

Jorge Pilro 12ºC


