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Pico em movimento...  

ActiviDADeS
 comemoração Do DIa Do PaI

 A comemoração do dia do Pai em Portugal é associada a S. 
José, pai de Jesus Cristo. É, obviamente, um hino à nobre e 

árdua tarefa de ser pai nestes dias tão difíceis.
 Para adocicar ou alegrar esta época um tanto austera, a nossa 
escola foi literalmente invadida por um grupo feminino incumbido de 
homenagear os pais das gerações vindouras. 
 A escola ganhou efectivamente nova cor e novo som neste ani-
mado dia preenchido com uma actuação musical das “Marias Doce”, 
“banda” lançada nesta manhã…
 Os homens da escola que também são pais tiveram direito, não 
só a um belo som para os ouvidos, mas ainda a uma deliciosa fatia de 
bolo e um personalizado porta-chaves com a inicial do seu nome.
 A actividade partiu da iniciativa das docentes de EMRC, que agradecem o empenho de todos na preparação da mesma.

 
Grupo de EMRC

 DiA Do PAi no Ji De covAS

 Para realizarem a prenda para o dia do Pai, as cri-
anças trabalharam com pasta de moldar e, com a ajuda dos 
moldes da plasticina, escolheram o formato do carro para a 
realização de um porta-chaves. Depois de fazerem os moldes 
dos carros, deixámos a secar e, após estar seco, pintaram e 
decoraram cada um a seu gosto.
 Também decoraram um postal para oferecer no dia 
do Pai. As crianças ainda aprenderam uma canção para can-
tarem ao Pai.

 caNção ao PaI

Hoje é dia do Pai. 
Estou aqui muito contente              
A cantar esta canção                         
Que vem do meu coração.
             
O Pai é sempre um amigo 
Não se cansa de brincar, 
Joga comigo à bola 
E leva-me a passear.

Passo horas no teu colo 
A fazer-te muitos mimos,       
A pedir-te mil abraços
E também muitos beijinhos.  

Não háaa, Pai igual ao meu
Não háaa, Pai melhor que o meu.

(Música – Não há estrelas no céu)    

Educadora Inês Pereira

 DiA DA áRvoRe 

 No dia 21 de Março, 
comemorou-se o Dia da Árvore. 
Os alunos dos 5º e 6º anos da 
nossa escola participaram no 
concurso “Constrói a tua árvore”, 
utilizando diversos materiais à 
sua escolha. Também escreve-
ram algumas quadras relacio-
nadas com a importância das 
árvores para os seres vivos e como preservá-las. 
 Estas actividades tiveram como objectivo sensibi-
lizar os alunos para a importância das árvores e a preservação 
das nossas florestas. Os alunos mostraram grande empenho e 
dedicação em todas as actividades realizadas.
 Foi atribuído um prémio simbólico à aluna que cons-
truiu a árvore mais original. A vencedora foi a Ana Carolina do 
6ºA. 
 Parabéns à Carolina e a todos os participantes.   
 

Professora Elisabete Soares 

Projecto escola + VerDe – jI De coDeceDa

 Demos nova vida ao ecoponto da escola… Reservá-
mos, lavámos, reduzimos. Trouxemos de casa para a escola. 
Tratámos os vários tipos de elementos.
 Fizemos Matemática, separámos, classificámos, fize-
mos conjuntos...
 Seleccionámos uma parte para trabalhos de ex-
pressão plástica.
 O restante, depois de bem organizado, colocou-se no 
ecoponto. 
 Dar novo ânimo ao ecoponto da escola teve como 
motivação um concurso. Cada criança recebeu um prémio, 
de acordo com o número de elementos que conseguiu reunir, 
correspondendo o prémio ao objecto reunido.  
 Os objectivos deste projecto vão, como é lógico, de 
encontro aos do projecto no qual nos propomos participar. 
Tornar a nossa escola uma ESCOLA + VERDE.

Educadora Eulália Ferreira



10

Pico em movimento...  

 DiA mUnDiAl DA áGUA

 No dia 22 de Março, celebrou-se o Dia Mundial da 
água, com o intuito de concentrar a atenção na importância 
da água e defender o uso sustentável desta. 
 Os alunos do 6º ano realizaram vários cartazes alu-
sivos ao tema e registaram várias frases e quadras no blogue 
da água (que está disponível na página da escola), manifestan-
do as suas preocupações e tentando aumentar a consciência 
de todos nós para a importância da conservação dos recursos 
de água potável.

Professora Raquel Neves

ActiviDADeS

 PAleStRA - a PreVeNção De DoeNças

 No dia trinta 
de Março, esteve pre-
sente na nossa Escola 
a enfermeira Isabel Sil-
va que veio esclarecer 
algumas das nossas 
dúvidas.
 Achei a pa-
lestra muito interes-
sante, pois a Enf.ª Isa-
bel fez com que o tema não se tornasse pesado e foi sempre 
um pouco irónica ao longo da sessão, tornando-a agradável 
e divertida. Começou por nos explicar o que são as USF 
(Unidades de Saúde Familiar), mostrando-nos, de forma es-
quemática, como estas estão distribuídas na nossa região.
 Em seguida, falou-nos do que é realmente a Saúde e 
deu-nos a conhecer algumas das formas de prevenção para 
evitar algumas doenças. A verdade é que, muitas vezes, es-
quecemo-nos da nossa saúde, porque não temos tempo para 
nós.
 A enfermeira aprofundou o tema de doenças sexual-
mente transmissíveis, relembrando quais os cuidados que 
devemos ter e também qual o apoio prestado pelo Centro de 
Saúde, a nível do planeamento familiar. Também abordou a 
importância dos rastreios para se conseguir um diagnóstico 
atempado de determinados tipos de cancro. Usando as pala-
vras da enfermeira Isabel, “a nossa saúde é como um carro”, 
por isso necessita de revisões periódicas, ou seja, de exames 
de rotina. 
 Esta palestra foi bastante gratificante para nós, pois 
ficámos a saber mais sobre os serviços disponíveis no Centro 
de Saúde da nossa área.
 Espero que estas actividades continuem a existir, 
pois enriquecem-nos e, de certo modo, fazem-nos descontrair 
do nosso dia-a-dia atarefado.

Carla Daniela, formanda dos Cursos EFA

camPeoNato INter-turmas Do jogo Do 24

 O grupo de Matemática do 2ºCiclo promoveu, no dia 
06 de Abril, o Campeonato Inter-Turmas do Jogo do 24, para 
os alunos do 2ºCiclo, que decorreu na Biblioteca da nossa 
escola.
 O Jogo do 24 possibilita o desenvolvimento de com-
petências relacionadas, essencialmente, com o cálculo men-
tal e trata-se de um instrumento de motivação e incentivo 
à aprendizagem da Matemática. Os alunos participaram 
com grande entusiasmo nas várias eliminatórias. Os alunos 
vencedores foram os seguintes: 1ª classificada – Mariana 
Meneses Alves; 2º classificado – João Carlos Veloso Oliveira 
e 3º Classificado -  Nuno Joel Oliveira de Azevedo.

Professora Elisabete Soares

o PrImeIro homem a VIajar No esPaço
comemoração Do quINquagésImo aNIVersárIo 

 Há 50 anos, mais 
precisamente no dia 12 de 
Abril de 1961, às 9 horas 
e 7 minutos, o sonho tor-
nou-se realidade: a União 
Soviética adiantou-se na 
“corrida espacial” relativa-
mente aos Estados Unidos, 
através do lançamento do 
primeiro ser humano no 
espaço, a bordo da cápsula espacial Vostok 1. Yuri Gagagrin, 
cosmonauta soviético, aos 27 anos de idade, tornou-se, assim, 
a primeira pessoa a viajar no espaço, a bordo da referida nave 
espacial, uma esfera de aço com cerca de 4,5 toneladas, com-
pletando uma volta à Terra em apenas 108 minutos, a uma 
altitude de 327 Km. No decurso da rápida viagem, Gagarin co-
municou ao pessoal de controlo terrestre: “O céu vê-se muito 
escuro e a Terra tem uma cor azulada”. De regresso à Terra 
deu-se uma redução da velocidade da cápsula por intermédio 
do sistema de pára-quedas. A uma altitude de cerca de 2,5 km, 
Gagarin accionou o mecanismo de expulsão e um pequeno as-
sento ejectável lançou-o para fora da cápsula, tendo sido rece-
bido como um herói. No dia 27 de Março de 1968, aos 34 anos 
de idade, durante um voo de treino de rotina sobre a locali-
dade de Kirzhach, ele e o instrutor de voo Vladimir Seryogin 
morreram na queda do MiG-15 que pilotavam.
 Para comemorar um dos acontecimentos mais im-
portantes da história da tecnologia espacial, os alunos do 
clube de Astronomia da Escola Básica Monsenhor Elísio 
Araújo (João Barros, Idalina Soares, Joel Gama, Tiago Barbosa, 
João Afonso Teixeira, Diogo Vieira e Pedro Abreu) desenvol-
veram um projecto de construção e lançamento de modelos 
de foguetões, a partir de materiais usados no dia-a-dia.
 A realização deste projecto proporcionou a aplicação 
de algumas aprendizagens adquiridas, no âmbito da área 
curricular de Ciências Físico-Químicas – Terra no Espaço e 
sobretudo, o desenvolvimento de competências essenciais 
para a formação dos alunos, tais como pesquisa e divulgação 
de informação com recurso às TIC, autonomia e cooperação, 
criatividade e sentido de responsabilidade.

Professor José Custódio Araújo


