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 VIsIta De estuDo ao Porto De leIxões

 A visita de estudo ao Porto de Leixões teve como destinatários todos os 
alunos do 9º ano (A, B, C e D), CEF de OF e de Jardinagem. No entanto, es-

teve mais direccionada para os alunos que frequentam o 9º ano de escolaridade pelos 
objectivos que esta visava, no âmbito do estudo da temática abordada, “Transportes”.  
 Um dos objectivos da visita foi conhecer a importância deste meio de trans-
porte, sendo que o Porto de Leixões é a maior infra-estrutura portuária do País.
 Cumprida a saída de estudo, é Chegada a altura de avaliá-la. Tanto profes-
sores como alunos consideram que esta foi muito enriquecedora e decorreu num 
ambiente agradável, ainda que as condições não tenham sido as melhores - falta de 
micro, no autocarro, ferramenta deveras importante se tivermos em linha de conta 
que esta visita foi efectuada dentro do aucarro, por questões de segurança.
 Em suma, através desta actividade foi-lhes permitido consolidarem as suas 
aprendizagens em contexto real, alargando assim os seus conhecimentos sobre o 
transporte marítimo, mais precisamente a dinâmica do Porto de Leixões.

Professora Élia Fernandes

 UmA AventURA
 no viSionáRio… 
 no cAStelo De StA mARiA FeiRA… 
 Nas alDeIas De crIaNças sos...

 Num ambiente de muita alegria, os alunos do 7º ano, no dia 4 de Março, 
partiram da nossa escola em direcção a Santa Maria da Feira.

 A primeira paragem da visita de estudo foi no Visionário, onde os nossos 
alunos tiveram a oportunidade de participar activamente numa grande aventura 
científica, no âmbito das disciplinas de Geografia e Ciências Físico-Químicas, seguin-
do-se o esperado almoço-convívio nos jardins que rodeiam o Museu de Ciência In-
teractiva.
 De volta à camioneta… rumo ao Castelo de Santa Maria da Feira. Os alunos 
deixaram-se maravilhar pela imponência de recursos defensivos. Sentiram, por mo-
mentos, que faziam parte da História inerente à magia do monumento, como que 
tivessem recuado numa máquina do tempo!
 Para concluir um dia em cheio, o grupo de EMRC transpôs os alunos para 
uma realidade que nem sempre temos consciência de que ela existe – as Aldeias 
SOS. Formaram-se três grupos para que se tornasse mais proveitosa a visita à insti-
tuição que acolhe crianças e jovens órfãos ou oriundos de famílias desestruturadas. 
 Os guias que nos acompanharam informaram que as Aldeias de Crianças 
SOS têm a sua origem na Áustria. Realçaram que cada uma das “casinhas” que per-
tence às Aldeias SOS tem uma Mãe SOS, para que cada criança possa viver uma re-
alidade mais próxima da de uma família normal. Todos ficamos sensibilizados por 
esta causa… 
 Parabéns às Aldeias SOS pela forma como dão nova vida às crianças des-
protegidas, proporcionando-lhes a oportunidade de construir laços familiares du-
radouros, obter uma formação sólida e desenvolver-se de forma saudável até à sua 
plena autonomia e integração na sociedade.
 Regressámos conscientes da importância da cooperação, do voluntariado, 
dos pequenos gestos que devemos ter no nosso quotidiano em prol do bem comum 
e da família.
 Chegámos mais enriquecidos dada a diversidade deste repleto dia de des-
coberta do desconhecido! De facto… uma aventura!

Professores Coordenadores
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 viSitA De eStUDo Do 5º Ano

 No dia 17 de Março, as turmas do 5º ano da nossa escola, acompanhadas 
por alguns dos seus professores, realizaram uma visita de estudo ao cinema Braga 
Shopping, para ver o filme “Rango” e ao Mosteiro de Tibães.
 Na parte da manhã, algumas turmas foram ao cinema e outras ao mosteiro. 
Nós fomos ao cinema. O filme era muito divertido... retratava a história de um cama-
leão que foi parar ao meio do deserto e a uma vila que sofria de um problema gravís-
simo: falta de água. No final do filme, ele acabou por salvar a vila dos vilões e de uma 
cobra gigante, que possuía uma arma na cauda e também voltou a trazer a água à 
população. Este filme consolidou os nossos conhecimentos sobre a importância da 
água de que falámos nas aulas de E.M.R.C.
 Quando saímos, fomos almoçar ao parque de merendas do Bom Jesus, onde 
havia mesas de pedra para estarmos à vontade a partilhar os farnéis, que as nossas 
mães nos prepararam com tanto empenho e carinho.
 Na parte da tarde, fomos visitar o Mosteiro de Tibães e outros alunos foram ao cinema. No início, o guia explicou-nos 
um pouco da história do mosteiro, dando-nos a conhecer como viviam os monges naquele tempo. Iniciámos a visita e o guia 
mostrou-nos uma maqueta em madeira, de todo o espaço e seu edifício. Entrámos numa sala onde havia vestígios em pedra, 
que foram encontrados nas escavações e estavam expostos para recordarmos peças antigas. Para além destes vestígios, tam-
bém vimos alguns azulejos com pinturas nas paredes do claustro, as quais nem sempre se conseguiu concluir nem clarificar o 
que elas queriam dizer, devido à destruição provocada por um incêndio. Também existiam quadros de monges nas paredes do 
Mosteiro, que viveram nessa época. 
 Continuando a visita, contemplámos os belos jardins e as plantações, não pondo de parte a igreja que era um espaço 
muito bonito, com muita talha dourada. O guia mostrou-nos a entrada dos monges, que era diferente de todas as outras e que 
tinha uma sineta, que aproveitámos para tocar!
 Terminada a visita, dirigimo-nos ao autocarro para nos trazer de volta à escola. Esta foi uma visita do agrado de todos 
em que aprendemos muito e enriquecemos os nossos conhecimentos.

João Pedro Gonçalves, 5ºA 
Professoras Rosário Monteiro e Paula Simões

viSitAS De eStUDo
 viSitA De eStUDo A liSBoA

 No dia 10 de Março, as turmas do 9º ano realizaram uma visita de estu-
do a Lisboa, com os professores Gabriela Gonçalves e Henrique Matos 

de História, o professor Fernando Soares de Matemática, o professor Rui Silva de 
Educação Física, a professora Sandra Fernandes de EMRC e as professoras Mónica 
Sousa e Hélia Fernandes de Geografia. Partimos da escola às 6:30 horas e chegámos 
por volta das 11:25 horas a Lisboa. A primeira paragem decorreu na sinagoga de 
Lisboa. Neste templo sagrado para os judeus, a guia explicou-nos a história, os cul-
tos e a estruturação da sociedade judaica. A sinagoga era composta por 3 andares, 
dois dos quais eram mais utilizados pelas mulheres.
 De seguida, dirigimo-nos para Belém para almoçar ou no McDonalds ou 
deliciar o lanche caseirinho... Após o almoço, por volta das 14:30 horas, o próximo destino era o Planetário de Calouste Gul-
benkian. Aqui, nas confortáveis cadeiras, contemplámos as magníficas estrelas. Também vimos vídeos sobre o espaço, bem 
como as viagens dos astronautas e as suas descobertas. Foi um momento deveras relaxante! Nesta tarde, deslocámo-nos, de 
seguida, de autocarro, até ao Palácio Nacional da Ajuda. O Palácio é enorme e tem muitas escadas… Tinha muitos quadros dos 
Reis, Rainhas, Príncipes e Princesas, não só de Portugal, como também de Inglaterra e França. As salas são enormes e lindíssi-
mas. A sala do trono é a maior e a mais bonita. Antes da hora do lanche... aos famosos pastéis de Belém, houve um passeio pela 
Praça do Império. Depois de um dia extenuante, alunos e professores descansaram na pousada até à hora de jantar. Batem no 
relógio 20:00 horas e os autocarros chegam ao Parque de estacionamento do Centro Comercial Vasco Da Gama para jantarmos. 
Enquanto esperávamos pela sessão de cinema, comprámos roupa, lembranças e divertimo-nos a explorar as lojas do Centro 
Comercial. Por volta das 2:00 horas, regressámos à pousada. 
 No dia seguinte, dia 11 de Março, a alvorada foi bem cedo…eram 9:00 horas e já estávamos a pôr as malas todas no 
porta-bagagens do autocarro. Depois de uma noite bem dormida, fomos convidados a passear pela Baixa de Lisboa, nomeada-
mente ao Terreiro do Paço, Rossio e ao Largo do Carmo. O professor Henrique aproveitou, este momento, para testar os nossos 
conhecimentos sobre a Implantação da 1ª República, declarada da varanda da Câmara Municipal de Lisboa. Na próxima pa-
ragem, grande parte de nós deixava transparecer muita euforia e entusiasmo pela visita ao Estádio do Sport Lisboa e Benfica. É 
um estádio muito bonito. Constatámos que os Encarnados coleccionaram bastantes taças. À saída ofereceram-nos um diploma.
 Ainda antes da viagem de regresso à EB Monsenhor Elísio Araújo, almoçámos na Escola EB2,3 Vasco da Gama.
 Chegámos por volta das 20:00 horas…   

Ana Carolina Azevedo, 9ºA


