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NOTAS EDITORIAIS 
 
 

 O Ano Novo trouxe mais uns dias 
de pausa e alguma incerteza acerca do 
“novo normal” da vida escolar. 
 O segundo período foi longo, sem 
interrupções e de muito trabalho. Mais uma 
vez, sucederam-se as atividades já planea-
das e outras que foram surgindo.  
 Este ano, a Escola Básica e Se-
cundária de Sobreira foi convidada a parti-
cipar no PISA 2022. A amostra nacional 
envolveu 231escolas e cerca de 12000 
alunos. A aplicação do teste decorreu a 7 
de março e envolveu 51 alunos.  
 No final do período houve apenas 
tempo para respirar fundo e voltar à esco-
la, ao 3.º período e, novamente, muito 
trabalho! 
 
  
  
  
   
   
           

 
 

Natália Neves 
(Coordenadora Clube de Jornalismo) 
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Discentes envolvem-se em projeto escolar de âmbito nacional 
“Cidadania e Inovação na Educação Geográfica” 

 
No ano letivo de 2021/22 os estudantes do ensino secundário da 

Escola Básica e Secundária de Sobreira do curso Científico-humanístico 
de Línguas e Humanidades participam no projeto “Nós propomos”.  
 

O IGOT (Instituto de Geografia e Ordenamento do Território) propôs, 
mais uma vez, aos alunos do ensino secundário um projeto que tem como 
finalidade promover uma efetiva cidadania territorial local. 

No mês de outubro, na nossa escola, os alunos tiveram oportunida-
de de assistir a uma Palestra elucidativa sobre a forma como funciona o pro-
jeto/concurso e ocasião de colocarem dúvidas ao colaborador que se deslocou 
de Lisboa do Instituto do Ordenamento do Território – Ricardo Coscurão. 
 

Os alunos estão a trabalhar nos seus projetos que serão apresenta-
dos no mês de maio. A turma de 11.º B sugere um conjunto de políticas nata-
listas de forma a rejuvenescer o concelho de Paredes. Por outro lado, a turma 
do 12.º B tem sugestões para recuperar o rio Sousa e ainda a proposta de um 
centro comunitário para idosos na freguesia de Parada de Todeia. 

Os grupos de estudantes tiveram reuniões com o presidente da Jun-
ta de Sobreira - João Gonçalves; da Junta de Parada Todeia – Tiago Maga-
lhães; e ainda o vereador do Pelouro da Educação do município de Paredes - 
Paulo Silva, onde discutiram as suas ideias e planos, de modo a aperfeiçoa-
rem os seus trabalhos e, consequentemente, a qualidade de vida no Conce-
lho.  

Os grupos de trabalho ainda têm muito a fazer com o intuito de se-
rem cidadãos ativos e colaboradores para o bem-estar da população.  

 
Margarida Moreira e Lara Ferreira, 11.º B 
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COVID-19 

 

 Covid-19 é uma sigla, para Coronavirus Disease 2019, pois, é uma doença descoberta em 2019 e que é provocada por 

um coronavírus denominado SARS-CoV-2. Este nome também é uma sigla, sendo esta para “Severe Acute Respiratory Syndro-

me CoronaVirus 2”, o que significa “Síndrome Respiratória Aguda Grave”, causada pelo segundo coronavírus descoberto até 

agora. 

 O coronavírus recebeu esse nome, dado a sua forma similar à da coroa solar e corona é a palavra em latim para coroa.  

 A Covid-19 já percorre o nosso planeta há dois anos, tendo já feito mais de 300 milhões de infetados, e mais de 5,5 

milhões de mortos, dos quais 1,5 milhões dos infetados e 19 029 dos óbitos foram detetados em Portugal. 

 Com o começo do segundo período a 10 de janeiro, também entraram em vigor várias novas regras de combate à pan-

demia, tais como: em caso de um aluno ter testado positivo á Covid-19, as únicas pessoas que ficam em isolamento são os 

coabitantes, e quem tiver a terceira dose de reforço há mais de 14 dias deixa de ter de apresentar teste negativo para o acesso 

a qualquer tipo de eventos. 

 Portugal tem um total de 88,9% da população vacinada, fazendo com que seja um dos países com mais pessoas total-

mente vacinadas, e está agora a avançar para a vacinação infantil, tendo já datas marcadas. Já houve vacinação dos mais 

novos a 18 e 19 de dezembro. Nesse fim de semana foram vacinadas as crianças com 10 e 11 anos, de 6 a 9 de janeiro foram 

vacinadas as crianças dos 7 aos 9 anos, a 15 e 16 de janeiro, foram vacinadas as crianças com 6 e 7 anos, e a 22 e 23 de é a 

vez das crianças com 5 anos. Por fim, de 5 de fevereiro a 13 de março serão administradas as segundas doses. No entanto, em 

caso de prescrição médica, a criança tem prioridade na vacinação. 

José Miguel Silva, 8.º B 
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Dia Internacional da Educação Ambiental 
 
 No dia 26 de janeiro, comemorou-se o Dia Internacional da Educação Ambiental.  
 Na sala de aula, costumamos falar muito de Ambiente. Falámos dos RRR, de biodiversidade, de energias renováveis, da 
floresta, do mar, do rio e de muitas outras coisas ligadas ao Ambiente. 
 Neste dia, em português criámos o Abecedário do Ambiente. Para cada uma das suas letras, escolhemos uma palavra e 
procurámos rimas para escrever a frase, sempre a pensar no Ambiente. 
 Eis o nosso poema: 
 

ABECEDÁRIO DO AMBIENTE 
 
A é o Ambiente que não queremos doente 
 
B é a Biodiversidade do campo e da cidade 
 
C é o Contentor onde os resíduos vou por 
 
D é o Douro que é o nosso tesouro 
 
E é a Erva-das-Pampas, que desgraça, tantas, tantas! 
 
F é a Floresta, não há riqueza como esta 
 
G é o Gaio semeador, de carvalhos criador 
 
H é o Habitat da espécie que está lá 
 
I são as Invasoras, da biodiversidade destruidoras 
 
J é o Jardim que é tão belo assim  
 
L é a Libelinha que voa tão levezinha 
 
M é o Mar que nós devemos cuidar 
 
N é a Natureza que tem tanta beleza 
 
O é o Oxigénio que vale mais do que um génio 
 
P é a Poluição que nós não queremos, não 
 
Q é a Queimada que deixa a floresta sem nada 
 
R é Reciclar para os recursos poupar 
 
S é a Salamandra que nas nossas serras anda   
 
T é a Terra, com o rio, o mar e a serra 
 
U é Urgente cuidar do Ambiente 
 
V é a Vegetação que é a nossa solução 
 
X é o Xisto, a rocha que mais tenho visto 
 
Z é o Zangão abrigado na vegetação. 
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BOOKMARK EXCHANGE 

(TROCA DE MARCADORES DE LIVROS) 
 
 A Escola Básica de Recarei integrou o Projeto Bookmark Exchange, um projeto internacional de elaboração de marcado-
res de livros que aproxima alunos e professores de diferentes países.  
 Os alunos fizeram os marcadores baseados nas suas experiências de leitura. 
 Desta vez, foram os alunos da turma 4.º B que puseram mãos à obra. Os seus trabalhos foram enviados para a Croácia, 
para a turma do 3.º A da Escola Básica de Dugave em Zagreb. 
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PLANTAS INVASORAS 
 

 No âmbito do Projeto Eco-Escolas, os alunos da Escola Básica de Recarei lançaram-se à descoberta das espécies invaso-
ras que colocam em risco as espécies autóctones de Portugal, nomeadamente na zona circundante à escola.  
 Foram realizadas sessões de esclarecimentos pelas salas de forma a alertar para a necessidade de combater a prolifera-
ção das plantas invasoras.  
 A erva cortadeira e as acácias são as espécies que mais preocupam, porque existem em grande quantidade. Aliás, são 
estas que são cada vez mais visíveis nos espaços à volta da escola.  
 O tema das plantas invasoras foi um dos que foi abordado na Assembleia de Escola, onde todos puderam dar a sua opini-
ão e apresentar as suas sugestões de melhoria. 
 

Escola Básica de Recarei 
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PEQUENOS ARTISTAS E CIENTISTAS 

 
 O pré-escolar tem feito muitas atividades criativas e expressivas. 
 
 Com o registo através dos cartazes com os seus trabalhinhos, podemos ir apreciando um pouco do muito que se vai 
fazendo tendo como um dos principais objetivos a proteção do ambiente. 
 Com histórias os alunos vão aprendendo a reciclar, a cuidar do ambiente e a proteger a natureza! 

Aprenderam a ser responsáveis realizando tarefas simples mas com toda a atenção! 

Aprenderam matemática... As cores... As formas... Uma panóplia de conteúdos que é justo premiar mostrando alguns 

dos seus trabalhos! 
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A INTERNET E A RESPONSABILIDADE PESSOAL 

Os alunos do 5.º B fizeram em Educação para a Cidadania alguns desenhos sobre "O uso responsável/ Riscos da net".  
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OS PERIGOS DA INTERNET 

 

A Internet é um lugar bom e mau ao mesmo tempo, dependendo do que se faz nela. 

A internet foi inicialmente feita para revolucionar a dar avanço aos conhecimentos. Mas pessoas mal-intencionadas 

viram uma forma de roubar outras pessoas com a Internet. Essa habilidade, ao longo dos anos, foi sendo desenvolvida: desde 

roubar emails, mensagens, até falsificação de identidade e roubo de dados pessoais. Mas não foi só a internet que foi evoluin-

do. Os ladrões cibernéticos mais conhecidos por hackers ou piratas informáticos também evoluíram. 

Com esse aumento de hackers, surgiram também muitos vírus, sites e links externos perigosos. Os vírus são uma 

ameaça e alguns, como por exemplo o Cavalo de Tróia, podem causar muitos danos.  

Existem grupos de hackers que conseguem obter informações de organizações, por exemplo, os Anonymous, Serious 

Black e outros que podem aceder a organismos governamentais como o FBI e a CIA, forças aéreas,etc. 

Para nossa proteção não devemos aceder a sites de 

baixa proteção (http) e mesmo sites supostamente mais seguros 

(https) que podem ter sido corrompidos por vírus e encriptação. 

Os hackers são uma das “armas” mais perigosas em 

tempo de guerra, porque podem aceder a informações secretas 

de um país e divulgá-las a um país hostil. 

Por isso, devemos ter cuidado quando usamos os 

diferentes dispositivos que nos permitem aceder à Internet. 

 

Martim Pereira de Sousa 4.ºA, Escola Básica de Recarei 

CYBERBULLYING 

O cyberbullying é feito por meio das tecnologias digitais, na internet. Pode acontecer no Whatsapp, Facebook, Tik 

Tok, Instragram, jogos online, plataformas de mensagens, de vídeos, plataformas de jogos e telemóveis.  

Este fenómeno acontece quando outra pessoa online tenta assustar, envergonhar, ameaçar outra pessoa.  Podem 

fazer isso mentindo sobre a pessoa, usando fotos sem a permissão, fazendo-se passar por outra pessoa para conseguir enga-

nar. 

As crianças nunca devem usar a internet sem a supervisão dos pais. 

Alunos do 4.º A, Escola Básica de Recarei 
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CONFLITO RÚSSIA UCRÂNIA 
 

 Os alunos da Escola Básica e Secundária de Sobreira, da turma 12.º B do curso de Línguas e Humanidades, no 

âmbito da disciplina de Geografia C, realizaram trabalhos individuais inseridos no tema “A (re)emergência de conflitos regio-

nais”, que deram origem a uma exposição no polivalente da escola Nada mais atual que um dos trabalhos realizados por uma 

aluna da turma que teve como tema o conflito entre Rússia e Ucrânia. 

Embora haja tensão entre os dois países há muito tempo, houve o despoletar do conflito no dia 24 de fevereiro com a 

intervenção da Rússia diretamente na Ucrânia com o bombardeamento de alvos militares perto de grandes cidades na fronteira 

leste deste país. 

Nos dias de hoje vemo-nos a braços com a maior vaga de deslocados na Europa após a 2.ª Guerra Mundial e a quem 

devemos ajudar. A nossa escola aderiu à Embaixada da Juventude na recolha de bens para enviar para os refugiados da Ucrâ-

nia. 

Bárbara Lopes; Beatriz Barbosa; Gonçalo Leão; Rúben Ribeiro, 12.º b 
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ESTUDANTES DO ENSINO SECUNDÁRIO DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SOBREIRA VISITAM CENTRO DE 

INTERPRETAÇÃO DAS MINAS DE OURO DE CASTROMIL E BANJAS 
 

 No dia 2 de março, os alunos de 10.º C e 11.º B do Curso de Línguas e Humanidades realizaram uma visita de estudo 

ao Centro de Interpretação das Minas de Ouro de Castromil e Banjas (CIMOCB), no âmbito das disciplinas de História A e Geo-

grafia A.  

De forma a aprimorar as aprendizagens em relação aos recursos do subsolo e ao contexto histórico da região, os alunos reali-

zaram um percurso pedestre pela área mineira de Castromil, com visita à mina que se encontra visitável. Foram acompanhados 

pela geóloga, Natália Félix. 

A visita teve a duração de três horas e trinta minutos, começando com um breve resumo da história e do trabalho que se reali-

zava nas minas, na época dos romanos, feito no CIMOCB – requalificação de antiga escola primária.  

 De seguida, dirigiram-se a pé para as minas, onde puderam presenciar as 
formas e condições de trabalho de exploração mineira, na época. No trajeto foi 
possível visualizar um local onde já houve recolha de ouro à superfície. 

 

Atualmente foi ponderada a retoma de exploração mineira na 

região, com prospeção feita pela empresa Beralt Tin and Wolfram. Contudo, 

apesar de economica-

mente ter sido consi-

derada viável a sua 

exploração, por haver consideráveis extensões de filamentos de ouro, 

ela não será concretizada devido ao parecer dado pela Direção-Geral de 

Energia e Geologia. Este propósito está relacionado com a proximidade 

de zonas urbanas, a grande quantidade de área a remover e consequen-

te impacto na paisagem e ambiente.  
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SEMANA DA MATEMÁTICA 

 
 Os professores de Matemática dos grupos 230 e 500 lançaram 
um desafio à comunidade educativa da Escola Básica e Secundária de 
Sobreira: uma comemoração especial da Semana de Matemática. 
 A comemoração decorreu entre 14 e 18 de março e abrangeu as 
seguintes atividades: Comemoração do Dia Internacional do Pi; Concur-
so de Fotografia "Matemática Fora da Sala de Aula"; Declamação de 
Poemas Matemáticos; Concurso do Cubo Mágico; Quizz Online; Palestra 
"Às Voltas com a Geometria" com a Professora Doutora Cecília Costa; 
Jogos Matemáticos; Workshop de Origamis; Exposições de Fotografias, 
Poemas Matemáticos, Objetos Matemáticos, Sólidos Geométricos, Papa-
gaios de Papel e Pavimentações. 
 Os alunos aderiram com muitíssimo entusiasmo às diferentes 
atividades e, deste modo, a escola sede foi maravilhosamente decorada 
com os diferentes trabalhos realizados pelos alunos do 5.º ao 11. º anos 
de escolaridade. 
 Durante o tempo em que as diferentes exposições estiveram 
patentes, a comunidade educativa respirou matemática e alguns alunos, 
talvez pela primeira vez, descobriram a matemática também fora da sala 
de aula. 
 Vamos continuar a desmistificar a matemática e a provar que ela 
não está apenas ao alcance de alguns. 
 A organização agradece a todos quantos colaboraram e que 
assim possibilitaram a realização de um evento tão grandioso e inovador 
no Agrupamento de Escolas de Sobreira. 
 Criatividade, empenho, participação e dedicação foram a chave 

para o sucesso da "Semana da Matemática''. 
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DIA DA MULHER 

 Os alunos do 5.º B debateram o tema em Educação para a Cidadania e Desenvolvimento e realizaram diversos trabalhos 
em torno do tema. 
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EXPERIÊNCIAS COM PLANTAS 
A Natureza e os seres vivos! 

A turma do 3.º B da Escola Básica de Recarei explorou de forma mais aprofundada o conhecimento da Natureza, dos 
seres vivos e não vivos. Todos os meninos em grupo e individualmente têm realizado trabalhos que expuseram pelos corredores 
para que as restantes turmas possam testemunhar o conhecimento que nos é apresentado na área de estudo do meio... 

A utilidade das plantas, a constituição das plantas, a vertente ambiental... foram alguns dos assuntos focados nos traba-
lhos de grupo. 

Ao longo de algumas semanas foi dada prioridade às experiências com plantas feitas observações, feitos registos, regis-
to fotográfico… Os resultados foram fantásticos! 
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A CIÊNCIA AO SERVIÇO DA APRENDIZAGEM 

 
 

 
Ao longo do ano letivo, todas as segundas-feiras, o 

4.º A realizou experiências no âmbito do Ensino experimental 
das Ciências. 

Vestimos as nossas batas (alguns meninos até têm 
óculos de proteção não vá alguma coisa correr mal) e desloca-
mo-nos à sala das ciências, onde realizámos experiências 
fantásticas e muito educativas. Desde a flutuação, as caracte-
rísticas dos materiais, experiências com o ar…temos aprendido 
muito e de uma forma engraçada, pois todos nós gostamos de 
realizar e participar nestas experiências. 

 

 

 

 

Numa das sessões lermos uma história da coleção 
“Clube dos Cientistas”, realizámos uma experiência em que 
construímos um “submarino” e o fizemos subir e descer dentro 
de uma garrafa de água. 

A experiência é 
muito fácil de reali-
zar. Só precisas 
de: 

- 1 garrafa cheia 
de água 

- 1 tampa de uma 
caneta 

- plasticina 

Tapa o orifício da caneta na parte superior com um pouco de plasticina. 

Coloca uma bola de plasticina na ponta na parte estreita da tampa. Não pode ser mui-
to grande para não afundar. 

Coloca a tampa devagar na garrafa e fecha. Aperta a garrafa e observa o que aconte-
ce. Vais ver o teu submarino a subir e a descer à medida que apertas e soltas a garra-
fa por causa da pressão exercida.   

Acabamos por levar estes “brinquedos” para o recreio. Foi muito divertido! 

Alunos da turma do 4.º A, Escola Básica de Recarei 
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A QUÍMICA NO AÇUCAR… 

 
Os alunos das turmas de 7.º ano realizaram uma atividade intitulada “Já pensaste na quantidade de açúcar que inge-

res?”, no âmbito da disciplina de Físico-Química.  
Durante a realização do trabalho, os alunos treinaram técnicas básicas de laboratório, bem como a análise de rótulos. 

Esta atividade teve também como objetivo alertar e sensibilizar a comunidade escolar para a quantidade de açúcar que contêm as 
bebidas e os alimentos que consomem diariamente, incentivando à redução do consumo diário de açúcar.  

Os trabalhos foram expostos no polivalente. Os alunos aderiram muito bem à atividade, trabalhando com entusiasmo. 
Parabéns a todos. 

Professora Rute Ribeiro 

OS MALEFÍCIOS DO AÇUCAR  
 

Estima-se que o consumo de açúcares simples seja, de um modo geral, superior às reco-

mendações preconizadas pela OMS. 

 O excesso de açúcar no dia-a-dia retira qualidade à alimentação, pois adiciona energia 

sem qualquer valor nutricional associado.  

O consumo de açúcar está associado ao aumento do risco de ter problemas de saúde 

como diabetes, obesidade, colesterol alto, gastrite, prisão de ventre ou cáries.  O consumo 

de açúcar constitui também um dos principais fatores de risco para as cáries dentárias, 

uma das doenças não transmissíveis mais prevalentes a nível mundial. 
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 No dia 21 de março festejamos o DIA da ÁRVORE e da POESIA! 

 Todas as turmas participaram em diversas atividades nesse âmbi-

to. Desde os mais pequeninos aos mais graúdos o empenho foi enorme! 

Fizeram-se plantações de árvores autóctones nos espaços ajardinados da 

escola, fizeram-se plantações na horta de aromáticas, fizeram-se canteiros 

de morangueiros,... Os alunos vivenciaram as tarefas com empenho e 

motivação. Escavaram...mexeram na terra, remexeram, usaram ferramen-

tas e até as próprias mãos...colocaram estacas e depois regaram as suas 

plantinhas esperando que elas cresçam e fiquei fortes! Apreciaram o ar 

puro e respiraram os aromas envolventes da floresta do Parque das Serras 

do Porto numa cumplicidade que fez brilhar o dia e os sorrisos nos seus 

rostos.Nas salas de aula as atividades continuaram entre cartazes, poe-

mas, escrita criativa, leituras alusivas e experiências que ampliam o conhe-

cimento de todos sobre a natureza, sobre as árvores e todos os seres 

vivos... 

 Foram muitas as espécies autóctones: carvalhos, sobreiros, lourei-

ros, castanheiros, pereiras, faia, folhado-comum,...entre outras...conseguidas através da articulação com as famílias e com a ajuda 

dos professores e educadoras aos quais a escola agradece o empenho e colaboração de todos. 

 Os alunos, professores e restante comunidade educativa merecem ser parabenizados pela atividade tão motivadora para 

todos!  
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BICICLAR 

 Esta atividade foi organizada pela Câmara Municipal de Paredes, no dia 26 de março, pela manhã, no âmbito do projeto BICI-

CLAR que está a ser implementado nas escolas do Agrupamento de Escolas de Sobreira. Pais, alunos e familiares juntaram-se 

para um contrarrelógio divertido e lúdico onde a boa disposição foi notória e a participação também.  

Esta atividade contou com o apoio do IPDJ, do Agrupamento de Escolas da Sobreira, das Associações de Pais do Agrupamento, 

APAAVES e ENOSIS, da Rádio Popular Paredes Boavista, do BTT Tombos, do Silbike e da Cruz Vermelha da Sobreira.  

Na freguesia de Recarei o trajeto, com cerca de 1km de extensão, percorreu os trilhos envolventes do Centro Escolar e que fazem 

parte do Parque das Serras do Porto. 
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A IMPORTÂNCIA DOS CONTOS 

 
Este ano letivo, a nossa turma empenhou-se num projeto relacionado com as obras de educação literária. As suas histó-

rias são maravilhosas, permitem-nos sonhar e ao mesmo tempo aprender imensas coisas, como a vida dos seus autores, locais 
onde as histórias acontecem e porque acontecem. Para além disso, sempre que estudamos um conto, temos elaborado painéis 
fantásticos em que outras turmas também têm participado. Como diz o ditado “de grão a grão enche a galinha o papo” e o certo é 
que já quase não resta espaço no nosso corredor para colocarmos os painéis. 

Para esses painéis aproveitamos todos os materiais que encontramos, como caixas de cartão, palhinhas dos pacotes de 
leite, tampinhas… 

Conseguimos fazer trabalhos lindos e o certo é que já outras turmas se juntaram a nós para ler as histórias. 

 4.º A, Escola Básica de Recarei  
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O AMBIENTE 
 
Um texto dos alunos do 1.º B da Escola Básica de Recarei sobre o ambiente! 
Porque de pequenino já se aprende a escrever! 
 
Era uma vez o menino Nuno. 
Ele é amigo da natureza e do ambiente! 
O Nuno sabe reciclar. 
Ele é amigo dos animais, das plantas e do planeta. 
O Nuno poupa a água e o papel! 
Ele gosta de recolher o lixo e ver as borboletas voar! 
 
E representaram assim o seu texto: 
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Ser Aluno... 

 

Ser aluno é cansativo, 

Mas também contagiante. 

O estudo regular é imperativo, 

Feito de forma constante. 

 

O estudo exige esforço 

Por vezes dá vontade de gritar alto 

Mas com descanso e reforço 

Logo volto a dar o salto. 

 

O cérebro do estudante é um comboio de carga 

Cheio de matérias, lições e aprendizagens 

Nos testes fazemos a descarga 

Para ter boas percentagens. 

 

Pedro Pinto, 7.º A 

Eu quero escrever sobre coisas brancas 

Brancas  

Como a neve no inverno 

Brancas  

Como a pomba a voar 

Brancas  

Como as nuvens do céu 

Brancas  

Como a noiva que vai 

casar 

Coisas brancas 

Como a orquídea do meu quintal 

Coisas brancas 

Como o leite para o pai Natal 

Coisas brancas 

Como a folha de papel 

Coisas brancas 

Como o boneco de neve de Arendelle 

O branco abraça a paz 

Nós abraçamos o branco 

O branco dá-nos pureza 

Mas nós damos impureza ao branco 

 

Eu quero escrever sobre o azul 

Azul como os olhos de uma criança 

Olhos onde eu consigo ver a alma 

Olhos que me transmitem confiança. 

 

Eu quero escrever sobre o azul 

Azul como as águas do mar 

Águas que limpam o sofrimento 

Águas que são o nosso lar. 

 

Eu quero escrever sobre o azul 

Azul como uma arara a voar 

Sentir as asas da Humanidade 

O sentimento urgente de ajudar. 

 

Eu quero escrever sobre o azul 

Mais que uma cor, um sentimento 

Se a mente fosse uma tela 

De azul pintaria o pensamento. 

 

Francisco Silva, 7.º A 
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PARLAMENTO DOS JOVENS 

 
 Os alunos da Escola Básica e Secundária de Sobreira participaram na edição 2022 do Parlamento dos Jovens. 
 As alunas Lara Ferreira, Luana Oliveira e Margarida Moreira do 11.º B representaram a escola na sessão do distrito do 
Porto do Parlamento dos Jovens que teve lugar no Auditório da Biblioteca Municipal de Vila Nova de Gaia, nos dias 21 e 22 de 
março. 
 A sessão do ensino básico decorreu nos dias 28 e 29 de março no Auditório do Fórum Cultural de Ermesinde. Os alunos 
Afonso Soares e Mariana Moreira do 9.º C foram os representantes da escola. 


