
Pico em Movimento...

Seguidamente, os alunos dirigiram-se para o Pavilhão
Desportivo para participarem no habitual e tradicional Corta-
-Mato Escolar. Cerca de 420 alunos tiveram a coragem de
enfrentar o frio e a dureza do percurso. De realçar a
participação dos alunos do 3º e 4º anos do nosso Centro
Escolar, que, com a sua alegria e boa disposição,  animaram
ainda mais esta actividade.
O Grupo de Educação Física agradece a todos os alunos a
participação, prometendo que para o ano cá estaremos mais
uma vez.
Após uma manhã repleta de activ idades, docentes e
funcionários administrativos participaram num almoço
convívio sob o tema de S. Martinho, no restaurante Cina Bar,
dinamizado pela Comissão de Actividades. Momentos de boa
disposição e convívio marcaram esta ocasião.

O Grupo de EMRC
O Grupo de Educação Física

A Comissão de Actividades

“Festa do Nosso Magusto”

No passado dia 13 de Novembro, no Jardim de Infância de Atães, viveu-se um dia de grande convívio com a
celebração da “Festa do Nosso Magusto”.
O objectivo central desta festa foi o de construir uma relação de amizade e confiança entre a escola/criança,
com os Pais/Encarregados de Educação e a Comunidade Educativa (Câmara Municipal de Vila Verde, Junta de
Freguesia de Atães e Casa do Povo da Portela do Vade). Realizaram-se jogos tradicionais com os Pais/
Encarregados de Educação, como por exemplo, a corrida de sacos, o jogo das cadeiras, o quebrar a cântara de
barro, etc. Os meninos apresentaram a dramatização da Lenda de S. Martinho e cantaram algumas canções,
seguido de um jantar.
Foi um convívio muito agradável que todos esperam repetir mais vezes.
Foi muito divertido!!!

JI de Atães

“Num dia tempestuoso ia São Martinho, valoroso soldado, montado no seu cavalo, quando viu um mendigo
quase nu, tremendo de frio, que lhe estendia a mão suplicante e gelada.
S. Martinho não hesitou: parou o cavalo, poisou a sua mão carinhosamente na do pobre e, em seguida, com a
espada cortou ao meio a sua capa de militar, dando metade ao mendigo.  E, apesar de mal agasalhado e de
chover torrencialmente, preparava-se para continuar o seu caminho, cheio de felicidade. Mas, subitamente, a
tempestade desfez-se, o céu ficou límpido e um sol de Estio inundou a terra de luz e calor. Diz-se que Deus, para
que não se apagasse da memória dos homens o acto de bondade praticado pelo Santo, todos os anos, nessa
mesma época, cessa por alguns dias o tempo frio e o céu e a terra sorriem com a  benção dum sol quente e
miraculoso.”
Esta actividade foi algo inédito na escola, o que provocou grande entusiasmo e curiosidade por parte de todos.
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Pais regressam ao “Jardim da Celeste”...

Promovido pelos Encarregados de Educação das crianças que frequentam o Jardim de Infância de Codeceda e
com grata colaboração das três Juntas de Freguesia envolvidas, Valões, Penascais e Codeceda, realizou-se, no
dia 13 de Novembro, um convívio de S. Martinho na sede da Junta de Freguesia de Valões.
Um grupo de afinadas concertinas deu início à festa, acompanhando as crianças no hino da freguesia de Valões.
Pela tarde, desenrolaram-se actividades, jogos, danças e cantares, que trouxeram à memória de pais e avós os
jogos de recreio intemporais.
Os pais foram activos participantes, jogando com os seus educandos. “A caminho de Viseu”, “O Jardim da
Celeste” e “A Padeirinha” foram algumas das danças executadas.
O magusto teve muito mais do que castanhas e água-pé, mostrou que a família pode e deve ser participante
activa na vida escolar dos filhos.
Desta vez, a escola saiu portas, mostrando a disponibilidade necessária, para que todas as partes se envolvessem
com um entusiasmo gratificante para os cerca de 100 participantes.

Educadora Eulália Ferreira

O Nosso Magusto

No dia 11 de Novembro, o Jardim de Infância de Ponte
S. Vicente veio festejar o S. Martinho ao Jardim de
Infância de Coucieiro.
A festa foi animada com castanha assada na fogueira
e sumo para todos.
As Juntas de Freguesia das duas localidades
participaram com grande entusiasmo.
O almoço proporcionou um momento de convívio e
alegria entre crianças e adultos.
No período da tarde, os grupos partilharam “saberes”
e trocaram presentes entre as crianças dos Jardins
de Infância.
A Lenda de S. Martinho foi apresentada através do
computador e muito apreciada pelas crianças que a
referiram em momentos de avaliação.
Este dia foi muito especial como podemos  constatar
nos registos escritos e orais das nossas crianças.

Educadora Eulália Ferreira

Pico em Movimento...

12


