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CONCERTO DOS “NEW UNKNOWN”

     Dia 28 de outubro foi o primeiro concerto do ano letivo da banda da nossa escola, os NEW UNKNOWN. Em
cima do palco, estavam os nossos músicos felizes e orgulhosos e só se viam sorrisos nas suas caras. 
     Foram apresentadas diversas músicas que serviam todos os gostos, tornando-se, assim, um concerto deveras
abrangente. Foi vibrante e emotivo, e nenhum espectador era capaz de tirar os olhos do palco. Notava-se na
plateia o orgulho que a maioria tinha em cada membro desta banda, pois houve esforço vindo de todos. A arte
também merece ser reconhecida. Eeste foi só primeiro de muitos outros concertos.

PROJETO 7/1

N e w s l e t t e r

     No dia 3 novembro ocorreu no Teatro Constantino Nery
a apresentação das curtas metragens no âmbito do projeto
7/1 apoiado pela CMM.
     A nossa escola participou neste projeto com uma curta
metragem intitulada “Volta aos S’s” que foi totalmente
gravada no museu da Quinta de Santiago.
     Com esta curta metragem, quisemos mostrar que hoje
em dia há, na nossa sociedade, muitos problemas de
depressão e ansiedade, e o número é cada vez mais elevado
nos jovens e adolescentes. Inspiramo-nos na vida de
Florbela Espanca e em todo o seu sofrimento amoroso e os
desgostos da vida familiar.                     
     Tentamos expressar esses sentimentos através da dança e
da música: foi dessa forma que os participantes quiseram
expressar os seus sentimentos.
Clica aqui para ver a curta da nossa escola!

por Íris Faria 10ºH   

Ouve aqui a 
entrevista  à banda.

por Mariana Costa 9ºA

 DA 

BOA NOVA

https://drive.google.com/file/d/1rMmnKssBBf0BIahgTMv8CVegYoCJ6u39/view?usp=share_link
https://m.youtube.com/watch?v=N_z4YDqDi-4&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1rMmnKssBBf0BIahgTMv8CVegYoCJ6u39/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1rMmnKssBBf0BIahgTMv8CVegYoCJ6u39/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1rMmnKssBBf0BIahgTMv8CVegYoCJ6u39/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1rMmnKssBBf0BIahgTMv8CVegYoCJ6u39/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1rMmnKssBBf0BIahgTMv8CVegYoCJ6u39/view?usp=share_link
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FESTA DE HALLOWEEN
     A festa de Halloween foi organizada pela Associação de
Estudantes que, depois de muitas horas de trabalho,
conseguiu proporcionar uma festa que não podia ter corrido
melhor. 
     Entre dança, comida, muita diversão e até um concurso
de melhor disfarce, a festa foi um verdadeiro sucesso.
     Os organizadores contaram com a ajuda das turmas de
Artes para a decoração e com a Associação de Pais e
Encarregados de Educação com mão de obra - sem eles não
teria sido possível. Foi uma excelente forma de comemorar
o Halloween.
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PROJETO PEOPLE 
AND PLANET 

A s  t u r m a s  d o  1 0 º D  e  1 1 º G  

     No âmbito do Projeto People and Planet e em
colaboração com a Câmara Municipal de Matosinhos,
as turmas do 10.º D e 11.º G de Artes, da Escola
Secundária da Boa Nova - Leça da Palmeira, foram
convidadas, para, conjuntamente com o artista
Muralista Nicaraguano, Manuel Alániz, pintarem um
mural  na Casa das Dunas na Praia da Memória em
Matosinhos, no dia 8 de novembro. 
     Apesar do tempo se ter mostrado inconstante, o
ambiente que se criou foi de intensa criatividade e
alegria. 
     Os alunos e professora mostraram-se gratos por
fazerem parte desta iniciativa que visa chamar a
atenção para os problemas do Ambiente.  

por Anabela Silva (professora)

por Associação de Estudantes



     No dia 28 de novembro, a turma I-21-24, do 11.º ano do Curso
Profissional de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas
Informáticos, realizou uma visita de estudo ao CEiiA (site), no
âmbito da disciplina de Programação e Sistemas de Informação. 
     Destacamos esta visita de estudo pelo contexto e experiências
proporcionadas. Trata-se de um polo tecnológico, sem fins
lucrativos, vocacionado para o desenvolvimento, implementação e
operação de soluções tecnológicas para impulsionar a inovação em
áreas como a aeronáutica, a mobilidade, a naval/offshore e automóvel,
tendo por base uma forte preocupação com a sustentabilidade do
planeta.
     Ficamos orgulhosos de ver tanta gente nova a trabalhar com
compromisso e empenho, tendo já produzido veículos, satélites e até
aviões para vários países.
     Ficou clara a importância e a procura de cursos de engenharia
(nomeadamente, engenharia informática, engenharia mecânica,
engenharia aeroespacial, engenharia metalomecânica), de design
(comunicação, de produto), de gestão e a grande valorização das soft
skills.
     Visita a não perder!
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PORTO/POST/DOC:
FILM & MEDIA

FESTIVAL 
 No âmbito do Porto/Post/Doc: Film
& Media Festival que decorreu em
várias salas de cinema do Porto, entre
os dias 16 a 26 de novembro, as alunas
Bruna Santos e Lara Neto do 12.°F,
Jacinta Alves 12.ºE e o aluno João
Pedro Gomes do 11.°A, participaram
no Júri  Teenage. 
 Este júri foi constituído por mais 5
jovens da Escola Secundária Soares
dos Reis.
 O Prémio Teenage é atribuído ao
melhor filme de um programa
composto por seis filmes, transversais
às várias secções do festival, cujas
temáticas sejam socialmente
mobilizadoras de públicos juvenis. O
Júri foi orientado pela realizadora de
cinema e coordenadora do School
Trip, Melanie Pereira, que promoveu
conversas em torno dos filmes
visualizados, de forma a fomentar o
espírito crítico dos alunos.
 O prémio foi entregue pelos
elementos do Júri, no dia 24 de
novembro, ao filme: "A House made
of Splinters"
 O festival ofereceu acreditação para
todas as atividades pedagógicas, desde
sessões de cinema a debates e rodas
de conversa, de forma a proporcionar
experiências enriquecedoras a estes
alunos.

VISITA DE ESTUDO AO CEiiA

por Cândida Ramoa (coordenadora 
do projeto cultural de escola)

por Cristina Paes (Membro da Equipa de 
Desenvolvimento Digital da ESBN)

https://www.ceiia.com/
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     Nos dias 10 e 11 de novembro as turmas do 7.°A e 7.°C fizeram uma visita de estudo à Casa do Mar e aos
tanques de salga romanos de Angeiras.
      Esta visita inseriu-se no âmbito do projeto interdisciplinar Centurium que está a ser desenvolvido em todas
as turmas do 7.° ano, e da 1.ª Semana Alternativa da escola.
      Os alunos puderam expandir os seus conhecimentos sobre os vestígios romanos em Matosinhos através da
sabedoria dos senhores Fernando e Rodolfo e da bióloga Catarina.
   Alguns alunos recolheram lixo na praia, identificaram-no e quantificaram-no numa aplicação. Outros
abriram tanques romanos da antiga salga do peixe. 
      Esta visita foi do agrado de todos os alunos que aprenderam mais sobre o legado romano existente no
município, sensibilizando-os, ao mesmo tempo, para a necessidade de proteção do património e do meio
ambiente.                      
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CASA MAR E 
TANQUES DE SALGA ROMANOS 

À DESCOBERTA DO LEGADO ROMANO 
MATOSINHOS COM HISTÓRIA

por 7ºA e 7ºC

      Durante toda a primeira Semana Alternativa do ano letivo, os
alunos da turma do 10.°F realizaram um projeto interdisciplinar,
que consistiu na criação de tabuleiros do Jogo do Moinho e na
pesquisa e apresentação de um trabalho sobre as Legiões Romanas.
       Este projeto começou com uma pesquisa pelo site Centurium
sobre o que era o Jogo do Moinho e como se construía o mesmo.
Depois, cada grupo construiu o seu tabuleiro e personalizou as suas
peças e, por fim, todos os alunos puderam jogar o jogo que
construíram.
    Já o grupo previamente selecionado para o trabalho de pesquisa
fez a sua apresentação, tendo como objetivo final partilhar o
trabalho com todas as turma do 7.° ano. Este grupo de alunos teve
uma receção muito positiva por parte dos de todos os colegas.
    Após todo o trabalho, a turma envolvida revelou ter gostado
bastante do trabalho desenvolvido.

JOGO DO MOINHO

por Carolina Gomes 10ºF



  Desde o início deste ano letivo, o 11.ºB está envolvido
com o Festival de Cinema Juvenil IndieJúnior. 
  O IndieJúnior é uma secção do Indie Lisboa dedicado aos
mais novos e que visa contribuir para a formação estético-
cultural das crianças e jovens através de uma experiência
artística lúdica.
  À turma foi atribuída a tarefa de selecionar um grupo de
filmes para ser apresentado a concurso numa sessão deste
festival, tendo, ainda, sido convidada a realizar uma curta-
metragem para ser apresentada neste evento.
  Esta experiência tem sido bastante enriquecedora,
especialmente, por promover o debate de ideias e o
desenvolvimento de um espírito crítico e argumentativo,
uma vez que as opções tomadas relativamente aos filmes
têm de ser devidamente justificadas.
  O 11.º B agradece muito a todos os envolvidos a
oportunidade que lhe foi proporcionada, desejando que
este projeto sirva de incentivo a todos os professores para
que criem mais situações em que atividades como esta
possam ser concretizadas com sucesso.
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PROJETO 
INDIEJÚNIOR 

por 11ºB

  A escola irá iniciar em 2023 a experiência da realização
da Formação em Contexto de Trabalho dos alunos dos
cursos profissionais, através do programa Erasmus+.
  A partir do início de abril de 2023, nove alunos terão a
oportunidade de realizar os seus estágios profissionais
em Itália. Estando a decorrer o processo de candidatura,
no dia 5 de dezembro, pelas 15h foi dinamizada uma
sessão por videoconferência com alunos da Escola
Secundária D. Dinis, Santo Tirso, para testemunharem
as suas experiências através do programa Erasmus+. 
  Foi notório o envolvimento e a partilha entre os alunos
de ambas as escolas e determinantes os esclarecimentos
prestados pelos alunos e pela docente que coordena o
projeto - Dra. Albertina Pimenta. 
Para mais informações clique aqui.

ERASMUS +

por Cristina Paes (Membro da Equipa de 
Desenvolvimento Digital da ESBN)

DANÇA 
CONTEMPORÂNEA

Academia das Artes (Projeto Cultural de
Escola). 
Dança contemporânea às segundas-feiras,
das 17h às 18h30h.
Professora da Academia de Dança de
Matosinhos - Bárbara Aguiar 

https://erasmus-esbn.my.canva.site/
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NATAL QUENTINHO
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     Na época natalícia, e não só, devemos ajudar os mais
necessitados! Há um projeto na escola chamado Natal Quentinho
que pretende recolher o máximo de bens possíveis para que todas
as pessoas tenham um Natal com mais brilho.
     Faz a tua parte e ajuda com o que puderes! Neste Natal todos
merecemos um Natal quentinho!

      A organização está a cargo da Associação de Estudantes e da
assistente operacional Sónia.

por Associação de Pais

por Mafalda Martins 11ºH

JANTAR DE PARTILHA
 

  O Jantar de Partilha é uma atividade que se realiza no mês de dezembro,
promovida pela Direção e pela Associação de Pais e Encarregados de
Educação da ESBN. Este evento junta, na escola, alunos, professores,
funcionários e encarregados de educação. Numa perspetiva de promoção de
valores, considero que estes momentos de convívio estabelecem laços de
afetividade entre os diferentes membros da comunidade educativa,
desenvolvendo valores importantes para a construção de cidadãos
preocupados com os outros, logo melhores cidadãos.
  É, também, o momento de os alunos apresentarem à comunidade os seus
talentos: música, dança, poesia, talentos que animam a noite num pequeno
Sarau.
  No último ano que se realizou esta atividade (dezembro de 2019) o número
de participantes ultrapassou as três centenas. por Inês Vilar (diretora) 



PARA 
RECORDAR
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ESPAÇO 
CRIATIVO
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Vermelha, Madura, Suculenta num dos ramos da
árvore que tinha como destino nunca vir a ser
tocada por alma mais singela.

Lembrando-se d'Ele, hesita.

Como se tocada por um sopro frio, para:

"Todas menos esta. Quem não cumprir esta única
regra, perderá sua alma, a sua razão de viver."

Valerá a pena? A minha alma sacia a vontade de
saber o que não posso, o que não me é permitido
conhecer?

A mão, livre e sem controlo, dirige-se à morte,
como se de algo estranho se tratasse, e
suavemente, lhe toca.

Os olhos fecham-se. O corpo cessa. 

Acorda. Nada nem ninguém existe à sua volta.
Livre mas presa dentro do Vazio. A sua volta,
sussurros ecoam, como notas soltas, também
como ela, sem rumo ou motivo.

"Faça-se luz"...

... nada acontece.

por Mafalda Martins 11ºH e Cândida Ramoa 
 (coordenadora do projeto cultural de escola)

por Afonso Moura 11ºB

Participa nesta rubrica, enviando os teus
textos criativos para newsletter@esbn.pt



 

    A nossa Newsletter é uma inovação criada com o intuito de informar
sobre os acontecimentos passados, sobre o presente e, por fim, sobre o
futuro da ESBN. Nesta primeira edição, falamos mais do que aconteceu do
que de atividades futuras. Contamos com o contributo de todos para que a
próxima edição seja mais participada.

 A ideia da Newsletter teve origem numa vontade de informar os alunos, os
professores, o pessoal não docente bem como todos os que queiram saber o
que aconteceu, o que acontece e o que acontecerá na ESBN. Para além
dessa enorme vontade, há também a necessidade de uma rede de
comunicação mais correta e a que todos possam aceder. A Newsletter será
trimestral, neste primeiro ano. 

  Quem quiser contribuir com informação útil para as próximas edições,
pode enviar para o email newsletter@esbn.pt, toda a informação que
considerar pertinente e interessante para partilhar!
   
   Pretendemos, com a Newsletter, criar um meio de referência na
comunicação da ESBN.

Obrigado!

EQUIPA DA
NEWSLETTER: 

Mafalda Martins 11.ºH
Samuel Cravo I 21-24
Carolina Gomes e Carolina Teixeira 10.ºF
Íris Faria 10.ºH

Cândida Ramoa (Coordenadora do Projeto Cultural de Escola),
Cristina Paes (Membro da Equipa de Desenvolvimento Digital da ESBN)
e Isabel Ferreira (Coordenadora da Biblioteca Escolar)

editorial


