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ActiviDADeS
 “o DiA em QUe A BARRiGA ReBentoU”

 Este foi o título da peça teatral, protagonizada pela turma E do 
sétimo ano de escolaridade, no passado dia 10 de Fevereiro, no 

Centro Escolar pertencente ao Agrupamento de escolas Monsenhor Elísio 
Araújo. A peça foi apresentada a todos os alunos daquele centro escolar, 
durante toda a manhã e em quatro sessões. Foi uma peça ensaiada e tra-
balhada durante as aulas de Formação Cívica e Área de Projecto, com as 
professoras Carmo Calhau e Sandra Fernandes, estando enquadrada no 
âmbito do projecto saúde - 100 Riscos e tendo como tema principal a ali-
mentação.  Foi uma peça inspirada na obra com o mesmo nome e inserida, 
assim, no âmbito do Plano Nacional da Leitura.
 Nesta peça de teatro, são retratados os “excessos alimentares” de 
uma família “especial”- a família dos pássaros “Bisnaus”, cujo filho mais 
novo quase “rebentava” com a sua barriga de tanto comer. Foram chamados 
os bombeiros e feito o respectivo transporte numa ambulância. Em pleno 
hospital, um médico e uma enfermeira diagnosticaram “o problema” – ex-
cesso de peso e consequentemente obesidade. Desta forma, toda a turma 
apelava e alertava a assistência para os inúmeros benefícios que tem uma 
alimentação saudável, rica e equilibrada.
 É de salientar também, nesta peça, a colaboração prestada pela 
professora de Música (a turma interpretou dois trechos musicais em cada 
sessão), assim como as turmas CEF, nomeadamente de Fotografia (cobrin-
do todas as sessões com fotografias e filmagens) e Carpintaria (realização 
da maca dos bombeiros). De igual modo, é de louvar a forte participação 
dos Encarregados de Educação da Turma, na confecção dos fatos e respectivo guarda-roupa.
 Foi com entusiasmo e dedicação que toda a turma apresentou a sua peça, tendo também uma plateia cheia de olhares 
atentos e curiosos. A peça foi assim um êxito e todos os seus intervenientes estão de PARABÉNS!

                                                                A equipa do Projecto Saúde -100 Riscos

 PeQUenoS GRAnDeS tAlentoS

 No âmbito do Projecto de Educação Sexual, um dos 
temas escolhidos foi o da alimentação. Decidimos, então, fazer 
uma peça de teatro que abordasse o tema. Escolhemos o livro 
“O Dia em Que a Barriga Rebentou”. Inicialmente, ficamos um 
bocadinho assustados, mas depois achamos a ideia fantástica 
e começamos logo a trabalhar nesse projecto.
 Lemos o livro “O Dia em que a Barriga Rebentou” de 
José Fanha e adaptámos o texto a uma peça de teatro. Escolhe-
mos as personagens a atribuímos os papéis a cada aluno da 
turma.
 Durante os ensaios, houve muita solidariedade entre 
todos e, sobretudo, muita diversão. Foi uma grande aventura 
vestir pela primeira vez o fato de pássaro do Daniel.
 Finalmente chegou o grande dia!
 Apresentámos a nossa peça aos meninos do centro 
escolar da nossa escola. O nervosismo rapidamente desapare-
ceu e a actuação correu-nos muito bem, a avaliar pelos aplau-
sos que recebemos. Gostámos tanto que queremos repetir!

 mais uma representação… em Braga

 No dia 24 Março, a turma do 7ºE, mais uma vez, ru-
mou a Bracara Augusta. “O dia em que a barriga rebentou” 
foi a dramatização que levou o 7ºE a mais uma “digressão”. 
No Centro Escolar de Lamaçães e no Jardim de Infância da 
Bogalha recebemos aplausos inesquecíveis. 
 Convém também acrescentar que nestas escolas a 
simpatia e a afabilidade foram a nota dominante.

 O espectáculo correu tal como se fosse uma compa-
nhia de teatro profissional, sem brancas e sem hesitações… 
 Para remate, tivemos um almoço demonstrativo do 
que gostámos bastante, porém os nossos professores insis-
tem em chamá-lo de “pouco saudável”...

 De regresso à escola, o 7ºE vinha “nas sete quintas”, 
felizes da vida !!!

Daniela Silva, 7ºE
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 oS oBJectivoS Do milénio e o Ano eURoPeU Do volUntARiADo

 Na manhã do dia 15 de Fevereiro, o grupo de EMRC e a coordena-
dora da biblioteca da nossa escola proporcionaram às turmas A, B e C do 8º 
ano e ao CEF de Fotografia uma viagem pelo mundo do voluntariado, com a 
presença do coordenador da ONG OIKOS da região Norte, o professor Ber-
nardino Silva.
 Deu-se início à sessão, com uma breve descrição do percurso de 
vida do nosso convidado, destacando-se, entre outras, que é o Coordenador 
Nacional do Projecto 10 milhões de estrelas, é comentador televisivo e re-
aliza várias experiências no campo do voluntariado internacional.
 O professor Bernardino Silva partilhou com os nossos alunos as 
suas vivências, enquanto elemento de uma Organização Não Governamen-
tal ao serviço dos outros nas diferentes partes do mundo, não esquecendo 
que cabe a cada um de nós contribuir para o cumprimento dos Objectivos 
do Milénio até 2015.
 Desde África, América Latina a países como o Paquistão, o ilustre orador também tem a paixão pela fotografia. Regis-
tou imagens tocantes, sensibilizadoras, que partilhou com todos, captando a atenção dos presentes. 

Grupo de EMRC

DiA DA mUlHeR

 Em tom descontraído e de boa disposição, comemo-
rou-se antecipadamente o Dia 
da Mulher no dia 3 de Março. 
Com a sala dos professores 
decorada a rigor pelas do-
centes de EMRC, este dia foi 
animado pela banda “Hard 
Pimba Tasca”, composta pelos 
professores João Lima, Pe-
dro Barbosa e Rui Silva. Para 
acompanhar a bela actuação 
e porque “não se pode cantar 
para barrigas com fome”, o 
público teve direito a uma deli-
ciosa fatia de bolo, meticulosa-
mente preparado pela nossa 
Direcção!
                                               Grupo de EMRC

UmA HiStóRiA DiFeRente…

 No dia 23 de Fevereiro, os Jardins de Infância de 
Ponte S. Vicente e de Vilarinho foram à Biblioteca Professor 
Machado Vilela de Vila Verde ouvir uma história diferente... 
“Meninos de todas as cores” foi a história que encantou os  

mais pequenos, através das figuras de estilo usadas, como a 
menina amarela como o sol, o menino cor do fogo, menino cor 
do chocolate e o menino cor do alcatrão...

Educadoras Laurinda Ribeiro e Conceição Cunha

carNaVal No ceNtro escolar - “as Nossas traDIções” 

 O desfile de Carnaval do Centro Escolar  decorreu na solarenga manhã de 4 
de Março e contou com a presença de cerca de 270 crianças, provenientes de treze 
turmas, onze do primeiro ciclo e três do ensino pré-escolar. Muitos amigos e fami-
liares estiveram presentes para animar a festa e conviver connosco.
 Os alunos vestiram-se a rigor, obedecendo ao tema “As nossas tradições e 
costumes”. A festa terminou com um desfile na rua em frente à escola, que estava 
interdita ao trânsito.

Professora Sandra Charrua


