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Ensino Profissionalizante

Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos

“Next – Driving Tomorrow”
As turmas do 10º e 11º anos do Curso Profissional de Técnicos de Gestão de
Equipamentos Informáticos, foram convidadas a visitar o evento “Next – Driving
Tomorrow” que marcou o final da terceira fase da iniciativa de Investigação e
Desenvolvimento (I&D) criado em parceria pela Bosch e a Universidade do Minho.
No Altice Fórum Braga foi possível os nossos alunos verem demonstrações e ouvirem
explicações detalhadas de muitas ideias e sistemas que estão a ser desenvolvidas no
âmbito da parceria entre a Bosch e a Universidade do Minho, onde mais de 750 pessoas
contribuíram para os vários projetos de I&D.

Técnico de Turismo

Pousada de Santa Maria do Bouro
Os alunos do 12º ano do curso de Turismo da ESAmares tiveram aulas no exterior!
Desta vez a sala de aula de toda a manhã de sexta- feira foi a Pousada de Santa Maria
do Bouro! Agradecemos a disponibilidade de todo o staff da Pousada que nos recebe
sempre de forma muito calorosa e à Câmara Municipal de Amares que nos fornece o
serviço de transporte permitindo estudar "in loco" e de forma prática a teoria da sala de
aula. Assim se estuda turismo no AEAmares! E a próxima aula já está marcada!

Técnico de Turismo

Vila termal de Caldelas
Os alunos do Curso Profissional Técnico de Turismo da ESAmares, foram conhecer um
pouco mais sobre os recursos e a oferta turística da vila termal de Caldelas. E a
presença do outono proporcionou paisagens deslumbrantes! Obrigada ESAmares e
Município de Amares que, em parceria, proporcionam aos nossos alunos uma visão
mais realista da sua área de estudo! E Dezembro está à porta com novas oportunidades
e aprendizagens!

Técnico de Turismo

Prova de Aptidão Profissional
O dia 22 de Novembro foi um dia especial para os alunos do 12º ano do Curso
Profissional Técnico de Turismo da ESAmares! Os alunos apresentaram ao Município as
suas propostas para a Prova de Aptidão Profissional. As palavras da Sra. Diretora do
AEAmares, o apoio da Diretora de Curso, da Diretora de Turma e das Professoras
orientadoras ajudaram a garantir um ambiente de confiança e serenidade. Os alunos
registaram atentamente os conselhos valiosos e inspiradores, assim como as palavras
de motivação da Dra. Cidália Antunes do Município de Amares! E Dezembro tráz já
consigo a concretização de dois projetos! O futuro promete!

Técnico de Turismo

Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
No passado dia 3 de dezembro comemorou-se o Dia Internacional da Pessoa com
Deficiência. Na ESAmares, o dia celebrou-se de forma muito especial. Os alunos de
Turismo (Catarina, Cátia e António) executaram a sua Prova de Aptidão Profissional
“InclusivAmares”. Este projeto iniciou-se com um discurso direcionado para a importância
da inclusão na sociedade, na escola e no turismo, seguido de uma cerimónia de largada
de balões, onde não faltaram diversos momentos musicais proporcionados pela Eva e o
Cristiano. O evento terminou da melhor forma possível, muito doce e calorosa, com uma
degustação da gastronomia típica de Amares oferecida graciosamente por diversas
entidades do concelho. Os convidados “especiais” deste projeto foram os alunos da
educação especial da EB e ESA, mas estiveram presentes também os elementos da
Direção, a equipa EMAEI e diversos professores do Agrupamento. É bom verificar que
na nossa escola, a par dos conhecimentos académicos, os alunos adquirem também
valores enquanto cidadãos e se tornam pessoas sensíveis às questões que tocam a

Técnico de Turismo

visitar a aldeia turística de Urjal
E a turma do Curso Profissional Técnico de Turismo da ESAmares terminou este período
da melhor forma, junto da natureza, do património arquitetónico valioso e na companhia
dos colegas de turma que serão amigos para a vida. Fomos visitar a aldeia turística de
Urjal em Seramil - Amares. Fizemos trilhos, visitamos casas e apreciamos a vida calma e
segura da natureza. Um agradecimento ao Município de Amares que nos ajuda,
sempre, a proporcionar experiências únicas aos nossos alunos e à ESAmares por
promover o acesso ao conhecimento fora da sala de aula!

Educação Moral e Religiosa Católica

Não Podemos Calar o que Vemos e Ouvimos!
Este foi o mote a que os alunos de EMRC da Escola Secundária de Amares
responderam realizando alguns trabalhos com que , depois de sensibilizados,
responderam à causa da pobreza e direitos humanos. Pretenderam, através desta
magnífica exposição, dar voz a quem não tem voz e serem testemunhas do que,
infelizmente, de triste e injusto ainda acontece neste mundo.

VolunAGIR do Clube da Solidariedade

Nos dias 13 e 14 de novembro de 2021, foram dezenas os alunos que participaram
como voluntários na recolha de bens alimentares nos hipermercados de Amares. Um
orgulho para a nossa Comunidade Escolar, uma vez que esta atividade está inserida na
valência VolunAGIR do Clube da Solidariedade e do Voluntariado da Escola Secundária
de Amares, do Agrupamento de Escolas de Amares. Parabéns a todos pela
disponibilidade e empenho humanista!

Desporto escolar

CDRC
DES-TRAVA-LÍNGUAS
A iniciativa DES-TRAVA-LÍNGUAS, do CDRC Amarense, na qual o tema foi "O voleibol
em Amares é um caso de sucesso!” encheu, no passado dia 5 de novembro, o Salão
Nobre da Câmara Municipal de Amares (foram cerca de 150 participantes maioritariamente jovens atletas e famílias).
Neste evento, os presentes conversaram, refletiram, e celebraram a modalidade
praticada no concelho há 3 décadas, tendo a Escola Secundária de Amares como
epicentro. Partindo da contextualização histórica do Projeto de Formação Desportiva
"Voleibol Amares" do AE Amares, realizada pelo professor Nuno Reininho, seguiram-se
testemunhos de atletas e ex-atletas, professores (um dos quais o professor José Carlos
Ribeiro), treinadores e árbitros – todos ligados pelo voleibol amarense.
Numa segunda fase foi promovida a intervenção do painel, composto pelo Professor
Carlos dias (Coordenador Nacional do Voleibol DE e Coordenador Local do Desporto
Escolar de Braga, pelo Doutor Vítor Patrício Ribeiro (Vereador do desporto e juventude
na CMA), e pelo Professor Mário Bento Azevedo (Presidente e treinador do Amares
Vólei/AAESA e Presidente da Associação de Voleibol de Braga). Estas personalidades
refletiram sobre as razões do sucesso do projeto (nomeadamente a articulação EscolaClube-Autarquia-Parceiros) e também sobre as dificuldades sentidas.
Da parte da autarquia ficou a garantia de que será um dos parceiros com
responsabilidades no desenvolvimento do projeto e na sua evolução.
Neste ponto é forçoso deixarmos o MUITO merecido agradecimento ao CDRC Amarense
pela iniciativa e pela qualidade da organização.
Para finalizar, e como sempre, a família do Voleibol de Amares está de PARABÉNS pela
adesão e participação.
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Mês Internacional das Bibliotecas Escolares
No âmbito do Mês Internacional das Bibliotecas Escolares contamos com a presença da
maravilhosa contadora de histórias Inácia Cruz, nos dias 25 e 28 de outubro nos Centros
Escolares de G. Pais, Rendufe e Lago, com a magnífica história Viagem de Encantar
para o Clima Salvar. Com texto de Júlio Borges e ilustrações de Nuno Alexandre Vieira,
livro que tem como pano de fundo as alterações climáticas chamando a nossa atenção
para a proteção do planeta. É uma obra dirigida a todas as crianças em idade préescolar e início do 1° Ciclo. O pequeno Urso Branco estava a passear no polo gelado do
Ártico quando ouviu um grupo de animais a reclamar e a ralhar devido ao aumento da
temperatura e às consequências que isso provoca. Decidiu procurar uma solução para
resolver está situação. Será que um pequeno urso branco, uma fada e alguns amigos
poderão inverter alterações climáticas e manter o manto branco de neve e gelo nos
polos? Como sempre a Inácia dramatizou de forma exemplar esta história fazendo rir,
protagonizar, motivar as nossas crianças que estavam naturalmente rendidas e
apegadas a esta excelente história. Obrigada e parabéns Inácia! Adoramos!
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Natal é:

Nascimento
Amizade
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Amor
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No Centro Escolar de Bouro, o Natal foi assinalado com
postais feitos pelos alunos do 3º e 4ºB, pelas crianças do préescolar e por trabalhos feitos pelos Pais e Encarregados de
Educação.
Os alunos fizeram, ainda, uns presentes para oferta aos idosos
do Lar de Bouro.
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No Centro Escolar D. Gualdim Pais, o Pai Natal visitou o Centro Escolar e distribuiu
presentes, chocolates e postais de BOAS FESTAS a todas as crianças. Foi um momento
de magia e de enorme alegria. Esta actividade foi realizada em parceria com a União de
Freguesias de Amares e Figueiredo.
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