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Bruxinhas Invadem a Escola

No passado dia 29 de Outubro, a Escola foi invadida por bruxinhas e monstros que assombraram a tranquilidade
escolar. Os alunos vestiram-se de negro para comemorar a tradição Anglo-Saxónica do Halloween, celebrada
no dia 31 de Outubro em vários países pelo mundo fora.

Pintaram os rostos com motivos alusivos a esta tradição e reinou a boa disposição. Não faltaram também
algumas partidas e sustos. Que o digam os alunos do sétimo ano!

No âmbito da disciplina de Inglês, foi explorado o significado desta tradição e realizaram-se actividades de
carácter lúdico, não faltando as canções do Halloween.

Professora Ana Cristina Marinheiro

Hallowen no JI de Codeceda

Fantasmas de assustar
Morcegos a esvoaçar,
Bruxas horrorosas,
Abóboras de assustar,
Pipocas na panela a estalar,
Doces ou sustos?
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Concurso de Açafates

O Agrupamento de Escolas Monsenhor Elísio Araújo participou nas Feiras
Novas de Pico de Regalados através da organização de uma Feira de
Açafates no dia 6 de Novembro.
Esta actividade teve como objectivo auxiliar a revitalização das tradicionais
Feiras Novas e consistiu em premiar os melhores conjuntos, Açafate e
trajes das vendedoras, através de excelentes peças de porcelana com
os motivos tradicionais dos lenços dos namorados e com diploma de
participação a todos os participantes.
De realçar o rigor nos trajes apresentados, a beleza e vivacidade dos
animais, a elevada qualidade dos produtos tradicionais e dos materiais
de construção dos açafates assim como as belas toalhas de linho que
os cobriam.
Depois de uma muito difícil selecção, a classificação ficou assim definida:
1º Lugar: As representantes da Freguesia de Pedregais; 2º Lugar: A Casa
do Povo de Pico de Regalados; 3º Lugar: As representantes da Freguesia
de Prado S. Miguel.

Direcção

Pico em Movimento...

São Martinho... Corta-Mato...  e Almoço!

No dia 10 de Novembro, festejou-se o dia de S. Martinho. As professoras de
EMRC tinham preparada a encenação da lenda de S. Martinho, com o intuito
de reavivar a tradição popular e os valores da partilha e da solidariedade.
Pelas nove horas e trinta minutos, reuniu-se toda a comunidade educativa no
Campo de Jogos, para assistir à referida encenação que foi executada por
alunos do 6º, 8º e 9º anos. Deste modo, tornou-se presente a nobre atitude do
soldado romano, que nesse gesto tão profundo de repartir a sua própria capa
com um mendigo, fez com que o luminoso astro rei voltasse a brilhar mais
forte e, assim, fosse para sempre recordado.

Semana Missionária

Entre os dias 2 e 4 de Novembro, a EBI Monsenhor Elísio Araújo acolheu
um convidado especial…
Com o intuito de dar a conhecer aos alunos de EMRC o testemunho de
quem entrega a sua vida em prol do próximo, de consciencializar os
discentes para os flagelos do Mundo e de os sensibilizar para terem um
modo de ser missionário no seu quotidiano, nas mais pequenas acções,
um Missionário Comboniano, Pe. Marcelo, partilhou as suas vivências
além fronteiras em condições adversas.
Num misto de entusiasmo, paixão e tristeza, os alunos do 2º e 3º ciclos
deixaram-se contagiar pelas palavras tocantes e imagens agridoces que
o convidado apresentou. Reviveu e compartilhou, por instantes, com a
comunidade, as experiências por ele vividas junto de crianças desprotegidas, jovens que nasceram no sítio
errado e que não têm o simples direito de ser criança.
Em nome da comunidade escolar, o nosso muito obrigado ao ilustre convidado de gesto e trato simples!

O Grupo de EMRC

Feiras Novas de Pico de Regalados
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