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António Cunha, Diretor 

EDITORIAL 

 

Direitos Humanos 

 

O ano 2018 assinala a celebração dos 70 

anos da proclamação da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos. 

Para assinalar esta data, a nossa escola 

preparou um conjunto de atividades educativas 

de modo a que os jovens tomem consciência, 

reflitam e intervenham na defesa dos direitos 

humanos. Assim, nas turmas do 7º ano, este 

tema foi escolhido para um DAC (Domínio de 

Autonomia Curricular) de modo a sensibilizar a 

restante comunidade e foram dinamizadas 

várias atividades na Semana dos Direitos 

Humanos, que decorreu de 3 a 10 de dezembro, 

a saber: 

. jogos adaptados, que foram orientados 

por alunos do 7º ano, e nos quais participaram 

turmas de outros anos; 

. ação de sensibilização levada a cabo 

pela ACAPO; 

. emissão na rádio da escola de músicas 

portuguesas e estrangeiras sobre Direitos 

Humanos que passaram durante os intervalos; 

. leitura expressiva de textos e poemas 

na rádio da escola; 

. dramatizações; 

. exposição de trabalhos “Estendal dos 

Direitos” no átrio da escola e nas escadarias; 

. divulgação de trabalhos escritos na 

escola. 

O balanço final destas atividades foi 

considerado positivo, pois houve a envolvência 

de várias disciplinas e os alunos colaboraram 

ativamente. 
       Professora Carla Santos     

 

 

Há alguns dias atrás, o Agrupamento 

comemorou os 70 anos da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos através de múltiplos even-

tos, ao longo de duas semanas, de forma a que as 

ideias subjacentes, a tão importante evento, che-

gassem a todos os alunos e a toda a comunidade 

escolar. 

Dos vários eventos dinamizados, será jus-

to destacar a palestra que envolveu a OIM 

(Organização Internacional das Migrações presi-

dida pelo Português António Vitorino) e duas 

estudantes Sírias que estão a estudar em Portugal, 

no curso de Medicina Dentária da Universidade 

Católica, em Viseu. O testemunho destas duas 

jovens, feito em Português (note-se que elas estão 

em Portugal há apenas meio ano) foi simples e 

emocionante. Falaram da sua terra Natal, da famí-

lia, da cidade onde moravam, do início dos con-

flitos e da destruição que se seguiu.  

E quando questionadas pelos alunos (na 

assistência estavam todos os alunos do ensino 

secundário, vários professores e convidados), 

sobre as diferenças que notavam entre a sua cida-

de na Síria e a cidade de Viseu, onde atualmente 

vivem, após pensarem um pouco, responderam: 

"a maior diferença é o silêncio - em Viseu não se 

ouve o constante barulho das bombas e dos 

tiros!"  

Saberemos nós dar valor às coisas boas 

que nos rodeiam? 
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       No passado dia 14 de novembro, no Parque Urbano da Urgeiriça, realizou-se mais uma edição do já tradicional, Corta

-Mato Escolar. Para esta edição, a organização contou com a presença de 193 alunos, oriundos das diferentes escolas que 

compõem o nosso Agrupamento, com idades compreendidas entre os 9 aos 18 anos, de diferentes escalões, desde os infan-

tis aos juniores. 

Nesta fase foram apurados para o campeonato distrital os 6 primeiros classificados de cada escalão, a saber: 

 

 

O Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim felicita todos os participantes nesta prova, que não é só uma 

promoção do desporto, mas também um estilo de vida saudável, desejando boa sorte aos que irão representar o Agrupa-

mento na fase nacional. 

Corta-Mato 
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En septembre, s'il tonne,  
La vendange est bonne. 

     Se trovejar em setembro, a vindima é boa. 
 
Septembre est souvent  
Comme un second et court printemps. 
                                     Setembro é frequentemente como uma segunda e curta primavera. 
  
Octobre en brumes, mois à rhumes. 

     Outubro de nevoeiro, mês de constipações. 
 

Quand en novembre il a tonné,  
L'hiver est avorté. 
                                     Quando trovejar em novembro, o inverno está abortado. 
  
En décembre, fais du bois  
Et endors-toi. 
                                       Em dezembro, faz madeira e vai dormir. 
 
Si décembre est sous la neige,  
La récolte elle protège. 
                                       Se nevar em dezembro, a colheita está protegida. 

 

 

 

Trabalho realizado por : 

Ana Rita Ramos Pais, Nº2, 12ª A 
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CONCLUÍDO COM SUCESSO!!! 
Foi com muito empenho, motivação, diversão e sucesso que concluímos o módulo de Desenho 

e Organização de Programas e Atividades de Animação da disciplina de Animação Turística.  

Muitas foram as atividades realizadas, possibilitando o desenvolvimento de competências e 

memórias únicas. Partilhamos convosco algumas delas: jogos e dinâmicas de grupo realizados em sala 

para aquisição de conhecimentos, exposição para assinalar o Dia do Turismo na entrada da escola, 

participação na Feira Medieval, sala Mistério dinamizada para 54 crianças do 1ºCEB, peddy paper 

pelo património de Canas de Senhorim, Pedaços de Natal dinamizada para alunos do pré-escola e visi-

ta-jogo a Braga.  

Já estamos a preparar mais atividades… partilhamos convosco oportunamente!  

 Os alunos do Curso Profissional de Informação e Animação Turística   

Desenho e organização de programas e atividades de animação da disciplina de 

Animação turística 
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   Joyeux Noël ET UNE 

BONNE ET  

HEUREUSE ANNÉE!  

 

 

 

 

 

Trabalho realizado por : 

Ana Rita Ramos Pais, Nº2, 12ª A 
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“Um olhar diferente sobre o Porto…” 
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 SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  

VISITA O NOSSO AGRUPAMENTO 
 

        A Secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão, sempre acompanhada pelo 

Presidente da Câmara, pela Assembleia  Municipal e por todos os responsáveis do Município desta 

área, visitou o nosso Agrupamento, no 20 de novembro. 

        Acompanhada pelo nosso Diretor, António Cunha, restantes elementos da Direção e pelo Presi-

dente do Conselho Geral, a Sr.ª Secretária visitou  o Jardim de Infância onde assistiu à apresentação 

das representações artísticas dos alunos. 

        De seguida deslocou-se à Escola Sede do Agrupamento, onde a esperavam dezenas de alunos do 

5º e do 12º ano, sim-

bolicamente o início e 

o fim do percurso leti-

vo nesta escola, bem 

como docentes e auxi-

liares.  
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 Posteriormente, deslocaram-se todos à biblioteca, local onde decorreu uma pequena cerimónia de 

boas vindas, com apresentação pelo Diretor do Agrupamento da excelência do ensino que se pratica 

neste estabelecimento de ensino, enfatizando tal realidade nos resultados alcançados nas avaliações 

nacionais, cerimónia essa cari-

nhosamente acompanhada por 

momentos artísticos de música 

(1º ciclo), declamação de poesia 

musicada (12º ano) e pequenas 

dramatizações (5º ano). 
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10 de dezembro - Dia Internacional dos Direitos Humanos  

Comemoração dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos / 40 de adesão de Portugal à Convenção Europeia dos  

Direitos Humanos Direitos Humanos  

 

         Os Direitos Humanos só podem tornar-se em realidade, quando o Humano respeitar os seus 

direitos e os direitos do “outro”. Direitos esses, que vão desde o direito à vida, à segurança, à habita-

ção, à alimentação, à saúde, ao acesso à informação, entre muitos outros. Vivemos num mundo em 

que, cada vez mais, se veem problemas a uma escala global, como as alterações climáticas, o radica-

lismo, a discriminação, a intolerância, as desigualdades e as crises humanitárias. 

       Hoje, estes desafios são colocados à educação e a escola representa um espaço importante para 

o desenvolvimento de aprendizagens e competências pertinentes nos domínios da atitude cívica 

individual, do relacionamento interpessoal e do relacionamento social e intercultural. Uma educação 

de qualidade deve, obrigatoriamente, integrar a formação cidadã, para que as crianças e os jovens, 

que serão os adultos de amanhã, cresçam orientados pelos valores de cidadania democrática, da 

igualdade, da tolerância, da integração da diferença, do respeito pelos Direitos Humanos. 

      O futuro da nossa comunidade local, do país e do mundo, depende da formação de cidadãos/

cidadãs informado/as, conscientes, que sejam capazes de compreender o que os rodeia, mas também 

de encontrar soluções. 

       Foi neste contexto que o nosso Agrupa-

mento de Escolas desenvolveu um conjunto 

de atividades que levaram a uma reflexão 

sobre os Direitos Humanos e teve como finali-

dade sensibilizar os alunos, através dos seus 

educadores, para uma consciência aberta à 

realidade concreta contribuindo para a forma-

ção de sentimentos de respeito pela dignidade 

da pessoa humana e atitudes de tolerância e 

solidariedade. 

 

Daniela Carlos 12º A 

Gonçalo Lopes 12º A 
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Para comemorar esta data, no nosso Agrupamento decorreram inúmeras iniciati-

vas subordinadas ao tema “TODOS OS DIREITOS PARA TODOS" 

 

 Coreografia intercultural da turma do 11º ano de Desporto 
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Palestras / Intervenções: 

“TÃO DIFERENTES E TÃO PRÓXIMOS” - A imigração e o diálogo intercultural  

 Intervenção do IOM (Internacional Organization for Migration)  

com a Drª. Diana Antunes, em representação do Diretor Geral,  Dr. António Vitorino. 
 

 



 O MOCHO                        dezembro 2018 

27 

Palestras / Intervenções: 

“A experiência dos Direitos Humanos na Síria e em Portugal”  

da Plataforma de Apoio a estudantes Sírios Dr. Jorge Sampaio, com o testemunho de duas 

jovens Sírias, estudantes da Universidade Católica em Viseu (Sham e Amirah),  

convidadas /orientadas pela Dr.ª  Filomena Capucho 

 

      Os refugiados sírios são cidadãos e residentes permanentes da República Árabe da Síria, que fugiram de seu país de 

origem devido aos conflitos causados pela Guerra Civil Síria, em busca de um local seguro longe desses problemas. Para 

chegar a outros países colocam em risco a vida, pois têm de percorrer muitas centenas de quilómetros e um dos modos 

mais rápidos para cruzar o mar mediterrâneo é usando embarcações ilegais e precárias que, em muitos casos, acabam nau-

fragando causando inúmeras mortes. 

     Em 2016, a Organização das Nações Unidas (ONU) identificou 13,5 milhões de sírios que necessitavam de ajuda 

humanitária, dos quais mais de 6 milhões são deslocados internos na Síria e mais de 4,8 milhões são refugiados fora da 

Síria. Em janeiro de 2017, o ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados) contava com 4.863.684 

refugiados registrados.  
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Para comemorar esta data, no nosso Agrupamento decorreram inúmeras iniciati-

vas subordinadas ao tema “TODOS OS DIREITOS PARA TODOS" 

 

Exposição de  trabalhos  dos  alunos   

“O PRESENTE E O FUTURO DAS CRIANÇAS NO MUNDO”  
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Para comemorar esta data, no nosso Agrupamento decorreram inúmeras iniciati-

vas subordinadas ao tema “TODOS OS DIREITOS PARA TODOS" 

 

Jogos adaptados pelos alunos dos 7ºs anos  
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            Christmas Stockings and Crackers 
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            Natal na BE 
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            Exposições de Natal 
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            Trabalhos de Natal 
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            Trabalhos de Natal 
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Exposição  

De 

 Presépios 
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     A ideia é simples, mas que vai desenvolver a autoestima de muitas pessoas que enfrentam a 

dura batalha de combater o cancro. 

     As alunas Madalena Santos, do 5ºA e Lara Santos, do 8ºA, num gesto de solidariedade, doaram 

uma parte do seu cabelo com a finalidade de confecionar perucas para as pessoas com cancro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIAÇÕES: https://www.e-konomista.pt/artigo/doar-cabelo/ 
 

LITTLE PRINCESS TRUST  - Localizada no Reino Unido, esta associação distribui gratuita-

mente perucas feitas de cabelo verdadeiro a crianças e jovens até aos 24 anos, que perderam o 

cabelo devido a tratamentos contra o cancro ou outras doenças.  

 

SOLID HAIR – Localizada em França. 

 

CABELEGRIA - A Organização Não-Governamental brasileira que aceita doações de cabelo de 

todo o mundo.  

 

LOCKS OF LOVE - é uma organização sem fins lucrativos nos Estados Unidos. 

O cabelo cresce e a solidariedade aparece... 

https://www.e-konomista.pt/artigo/doar-cabelo/
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Natal dos Jardins de Infância 
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Natal dos Jardins de Infância 
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Natal dos Jardins de Infância 
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Troca de prendas de Natal na Escola Sede 
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Dia de Reis  -  Dramatizações  dos alunos do 5º ano 
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Dia de Reis - Cantar das Janeiras dos alunos do 1º Ciclo 
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O cantar das janeiras 

 
          Os meninos do jardim de Infância de Lapa do Lobo vivenciaram a atividade do Cantar das 

Janeiras pelas ruas da localidade. Fizemos as coroas dos Reis Magos, decorámo-las, com papeli-

nhos e recortámos. Ficaram muito brilhantes e bonitas. 

Reunimos o grupo e, com a colaboração de um pai de duas crianças deste Jardim de Infân-

cia, treinámos a canção dos Reis ao som de uma viola e fomos pelas ruas da localidade desejando 

um bom ano a toda a gente. 

As pessoas que nos receberam gostaram muito e ofereceram-nos doces. Regressámos à 

escola um pouco cansados, visto que andamos muito, mas foi muito divertido.  
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Dia de Reis  -  Christmas Party 
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