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Pico em movimento...  

 O grupo de Ginástica Artística do Desporto Escolar 
da nossa Escola, sob a orientação da professora Manuela Gon-
çalves, participou no Distrital de Desportos Gímnicos, organi-
zado pelo Gabinete de Coordenação Local do Desporto Esco-
lar de Braga, em Colaboração com a Universidade do Minho e 
a Escola Secundária de Alberto Sampaio, no dia 6 de Abril, no 
Pavilhão da Universidade do Minho. Nesta actividade, só par-
ticiparam as alunas que atingiram o nível três (nível máximo). 
As alunas que alcançaram esta proeza foram a Alexandra Sou-
sa e a Liliana Dias do 7º D, a Filipa Costa e a Diana Meireles do 
8º C e a Tânia Batista do 8º B. As provas compreendem a re-
alização de exercícios obrigatórios em três provas individuais, 
ou seja, um esquema de Solo, outro na Trave Olímpica e um 
Salto. Estas provas são pontuadas por juízes com formação, 
às quais se atribuem notas. Os juízes da nossa Escola foram 
a Mariana Marques e a Andreia Sousa do 9º A. É vencedor o 
aluno(a) que obtiver melhor pontuação no conjunto dos exer-
cícios do Programa Obrigatório. No final da prova, a classifi-
cação das alunas da nossa Escola foi a seguinte:

    Média  Classificação
Liliana Alves Dias  7,00 1º
Alexandra Rafaela Silva Sousa 6,86 2º
Filipa Daniela Martins da Costa 5,63 4º
Tânia Filipa Barros Batista 5,10 6º
Diana Cláudia Araújo Meireles 4,53 8º

DeSPoRto eScolAR

 Para a fase seguinte, a prova Regional, que decorrerá 
na Póvoa de Varzim, no dia 7 de Maio, estão asseguradas as 
presenças das alunas Alexandra e Liliana, ambas do 7º D.
 Durante a tarde, entre as muitas apresentações das 
várias escolas participantes chegou a vez dos 15 alunos do 
grupo de Ginástica Acrobática da nossa escola, sob a orien-
tação do professor Pedro Barbosa, que ansiosamente espera-
vam para poderem, frente a várias centenas de pessoas, apre-
sentar o seu trabalho, fruto do grande empenho e esforço.
 No final da nossa participação, os rostos dos nossos 
alunos deixavam transparecer a enorme alegria sentida ao 
fim do seu espectáculo. Não sendo de modo algum o mais im-
portante, foi com muita satisfação que recolheram a notícia 
do 4º lugar alcançado, na sua classificação final. 

Professores Manuela Gonçalves e Pedro Barbosa

 GRUPoS Do DeSPoRto eScolAR BRilHAm no Gim em FeStA´11 
 nA UniveRSiDADe Do minHo
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LER

 Encontros com a Escritora maria do céu noguEira

 Na semana da leitura, que decorreu no nosso Agrupamento de 7 a 11 
de Fevereiro, recebemos na Biblioteca do Centro Escolar Monsenhor 

Elísio Araújo, a visita da escritora Maria do Céu Nogueira. Para além de conversar 
com os alunos sobre a importância da leitura, a escritora leu e animou com a sua 
expressão corporal, algumas das suas histórias.
 Foi muito enriquecedor para os alunos poderem contatar com uma escri-
tora “viva”, porque, para além de ter várias obras para crianças publicadas, é também 
uma ilustre enriquecedora da cultura do concelho de vila Verde, pois é natural de 
uma das suas freguesias (Escariz S. Martinho).
 A sua vinda foi preparada, anteriormente, com a leitura e exploração de al-
gumas das suas histórias. Como nem todos os alunos a puderam receber, nesse dia, 
ficou a promessa de que voltaria…
 No dia 12 de Março, tivemos de novo a honra da sua visita, não só ao Centro Escolar MEA, como também a outra escola 
do nosso Agrupamento, a EB1 de Aboim da Nóbrega.
 Pensamos assim sensibilizar e motivar os alunos para a importância da leitura. 

Professora Elisa Miranda

 concurso LitErário “QuEm conta um conto…”

 “Quem Conta um Conto Acrescenta um Ponto” é um concurso literário promovido pelo semanário Sol em parceria 
com o Plano Nacional de Leitura. Este concurso pretendia estimular os hábitos de leitura e de escrita nos alunos do 2º ciclo. Os 
alunos teriam de ler os livros da colecção Clássicos Portugueses Contados às Crianças e escrever um texto original que desse 
seguimento a um dos livros lidos, recorrendo à competência narrativa e à imaginação. 
 A equipa do PNL quer felicitar todos os alunos que participaram nesta iniciativa, assim como as professoras que co-
ordenaram estes trabalhos. Desenvolver a competência da escrita requer tempo e muito trabalho, a correcção partilhada im-
plica mais esforço e empenho quer da parte do aluno, quer da parte do professor, mas só treinando se alcançam os objectivos 
pretendidos. Não podemos desanimar, nem nós, os professores, nem os alunos.
 O trabalho seleccionado para representar a nossa escola, com o Título “Amor de Salvação”, baseado na obra “Amor de 
Perdição” de Camilo Castelo Branco, foi escrito pela aluna Ana Carolina de Sousa Esteves Dias, do 5ºC.
 Parabéns! 
 Um livro é um mundo de descobertas à nossa espera. Continuem a descobrir o prazer da leitura!

A Equipa do PNL

BiBliotecA

 SemAnA DA leitURA

 Para comemorar a Semana da Leitura no nosso Agrupamento, o Departamento de Línguas e a equipa do PNL levaram 
a cabo, ao longo desta semana, várias iniciativas relacionadas com os livros e a leitura. A fim de incutir nos alunos o gosto por 
uma tipologia textual, que nem sempre é devidamente valorizada, decidimos brindar toda a comunidade educativa, com po-
emas de diferentes temáticas e de diversos autores. Alguns desses poemas, foram lidos aos meninos do 1º ciclo por um grupo 
de alunos do 3º ciclo.

Professora Laurinda Queirós

 a nossa bibLiotEca...

 Neste segundo período, a Biblioteca do Agrupamento 
realizou diversas actividades, procurando ir ao encontro das 
necessidades dos alunos dos diferentes ciclos. Em Janeiro, os 
alunos de 5º e 6º ano fizeram uma caça ao tesouro com obje     
ctivo de promover a leitura e proporcionar a aquisição de 
competências de literacias. Recebemos, ainda, o Dr. Fernando 
da SPA que nos alertou para a importância de “Os direitos de 
autor na internet” e que nos ofereceu mais de quarenta li- 
vros sobre o texto dramático. De modo a aprofundar o tema 
da banda desenhada, os alunos de 7º ano da professora Purifi-
cação participaram num workshop “Software de produção de 
histórias digitais”, promovido por Sílvia Meleiro. Realizou-se 
a Feira do Livro com uma série de actividades a ela associa-
das, das quais destacamos a presença da escritora Maria do 
Céu Nogueira, que nos veio falar dos seus livros “Brincalendo” 
e “Histórias Memórias e Contos Tontos”. Para sensibilizar os 

alunos para o Ano Europeu do Voluntariado, a biblioteca em 
parceria com o grupo de EMRC, convidou Bernardino Silva, 
coordenador da ONGD OIKOS – Cooperação e Desenvolvi-
mento da região norte, para falar sobre os objectivos do Milé-
nio e a acção humanitária desenvolvida pela instituição. Do 
Encontro com Sílvia Alves, escritora, contadora de histórias e 
coordenadora editorial do jornal “A Bruxinha”, suplemento in-
fantil do Semanário Região de Leiria, resultou numa agradável 
tarde em que alunos e professores assistiram à apresentação 
do seu livro infantil “A Feiticeira do Bosque e o Professor de 
Botânica”, ilustrado por Simão Vieira. A terminar o período, 
decorreu a Semana da Leitura Interconcelhia, subordinada 
ao tema das florestas, em que na rubrica Encontro com Escri-
tores contámos com a presença de Alberto Santos, autor de “A 
Profecia de Istambul” e do best-seller “A Escrava de Córdova”.

A Coordenadora da Biblioteca Escolar, Gina Meleiro


