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«Miúdos A Votos»
No âmbito do projeto 

«Miúdos a Votos», as 
turmas do 1.º ano de 
Fundo de Vila  estão 
a fazer campanha em 
prol dos livros mais fi -
xes, cujas eleições terão 
lugar no dia 7 de março. 
Vamos ler o que andam 
a inventar?

Era uma vez um coelhinho
Branco como a neve.
Um dia, foi à horta
E deu com o nariz na porta!

Muitas vezes fugiu,
Muitos sustos apanhou,
Só uma formiga pequenina
E corajosa é que o salvou.

Estas aventuras e muitas mais
Terás oportunidade de ler
Num livro muito giro
Que não vais querer perder!

Contado pelo Xosé
E ilustrado pelo Óscar,
É um livro para sonhar,
Vamos todos nele votar?!

 1.º A de Fundo de Vila

9 março  2023

Genera� on Z… na Itália
Entre os dias 19 e 25 de feve-

reiro, quatro alunas, dos 10.º A 
e C, par� ciparam na úl� ma mo-
bilidade de Erasmus+ inerente 
ao projeto «Bonding with Ge-
nera� on Z», na pequena cidade 
mediterrânea de Mondragone, 
em Itália. 

Este projeto, que incidiu nas 
dinâmicas relacionais entre 
gerações, procurando solu-
ções para os choques que, 
por vezes, ocorrem, envolveu 
jovens franceses, italianos, es-
panhóis, turcos e portugueses 
que prepararam uma fanzine, 
já a quinta deste projeto, sobre 
esta temá� ca.

No final, conjuntamente, 
elaboraram uma carta dirigida 
à Comissão Europeia sobre os 
obje� vos a� ngidos. 

Além destes momentos de 
trabalho, usufruíram de visitas 
guiadas a Roma e Nápoles, uma 
tarde em Pompeia, ficando, 
igualmente, a conhecer o pro-
cesso de preparação do famoso 
licor Limoncello. 

Este projeto, que teve o seu 
arranque na Serafi m Leite, em 
novembro de 2021, terminou, 
agora, tendo permitido aos 
nossos jovens compreender e 
usufruir da melhor forma das 
relações intergeracionais.

Ano Europeu da Juventude

CRIARTE: mais dois prémios 
nacionais para o AESL

No âmbito do concurso 
«Criarte AEJ 2022» e em pleno 
Ano Europeu da Juventude, o 
11.º A (Ciências e Tecnologias) 
e o 12.º F (Curso Profi ssional 
de Design de Comunicação 
Gráfi ca), sob a orientação das 
docentes Dina Sarabando e 
Teresa Soares, respe� vamen-
te, alcançaram lugares de re-
nome, no cômputo nacional, 
através dos seus fantás� cos 
trabalhos, com abrangência 
europeia, cuja cerimónia de 
entrega dos prémios teve 
lugar no dia 26 de fevereiro, 
em Guimarães.

A iniciativa «Criarte AEJ 
2022» visou promover e es-
� mular a criação literária ou 
artística, tendo premiado 
os trabalhos mais criativos 
e inovadores. Assim, a Lara 
Oliveira e a Roberta Resende 
(11.º A), em nome da região 
Centro e no escalão dos 12-17 
anos, ob� veram uma Menção 

Honrosa, a par� r da elabora-
ção de um vídeo subordinado 
às temá� cas «Juventude e o 
Mundo – Inclusão e Igualda-
de», designado «Porque no 
fi m somos todos UM». Por ou-
tro lado, 8 alunos do 12.º F al-
cançaram o desejado 1º lugar, 
na região Centro, inserido no 
escalão dos 18-25 anos, atra-
vés de uma curta-metragem 

de animação da sua autoria 
in� tulada «O Poder da Ação», 
a qual sensibiliza para a sus-
tentabilidade, contribuindo, 
assim, para os obje� vos em 
torno das temá� cas «Clima e 
Ambiente».

 Obrigada a todos os que 
se envolveram neste projeto 
e um aplauso, em par� cular, 
para os jovens vencedores!

Turismo Industrial 
revisitado

À descoberta do turismo industrial,
Exploramos testemunhos sem idade!
Num processo mecânico e artesanal,
Visitamos os lápis da nossa cidade!

Com a grafi te e outros pigmentos,
Desenhamos em toda a parte
e damos cor aos tons cinzentos!
 Na Viarco, sen� mos o poder da ARTE!

1.ºA e 1.ºB da EB do Parque I 2023

«Histórias da Ajudaris em Voz Alta»

As vozes dos serafi nos brilham 
no palco da Cidadania

No âmbito do Projeto Na-
cional desenvolvido pela Aju-
daris, o qual envolveu jovens 
de todo o país, os alunos da 
Serafim Leite, dos Ensinos 
Básico (3.º ciclo) e Secundário, 
embarcaram, pela primeira 
vez, nesta inicia� va mul� face-
tada, tendo dois dos trabalhos 
do AESL sido distinguidos e 
premiados (1.º lugar): um de 
acordo com o parecer do júri 
nacional e um outro que foi 

eleito pelo público através do 
Facebook.

Assim, os nossos hábeis 
oradores, que revelaram o 
seu talento na divulgação de 
textos temáticos (um abra-
çando o tema da água e o 
outro, assumindo uma po-
sição polí� ca, defendendo a 
luta por um mundo melhor), 
tendo merecido lugares de 
destaque neste concurso, na 
categoria «jovens», são o Ed-

gar Vilas-Boas, do 11.º B, e a 
Lara Oliveira, do 11.º A.

Posto isto, é um orgulho 
desmedido con� nuar a apre-
ciar o talento, a cria� vidade e 
o (des)empenho dos nossos 
jovens. 

Afi nal, na senda do pensa-
mento de Álvaro de Campos, 
continuam a mostrar que 
concentram em si todos os 
sonhos do mundo. 


