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A representação da escola na oikos

Na sequência da palestra, realizada na escola, a propósito do 
Ano Europeu do Voluntariado, levada a cabo pelo professor 
Bernardino Silva, as alunas Elisa Silva, Elsa Ribeiro, Juliana 
Almeida e Sandrina Nunes do 9ºD, promoveram uma angari-
ação de fundos para a Oikos, organização que o professor re-
presenta.
Esta actividade realizou-se, no âmbito da disciplina de Geo-
grafia, e a entrega dos donativos efectuou-se na cerimónia do 
Baile de Finalistas de 9º ano.
Esta actividade demonstrou o espírito solidário, que habita 
na nossa escola.
Assim, temos a certeza que a escola não forma só bons alu-
nos, mas sobretudo belíssimos cidadãos. 

Professora Mónica Sousa 

Aventuras de Leitura e escrita

No dia 14 de Junho, recebemos a querida professora Rita 
Simões que nos presenteou mais uma vez, com a exploração 
da história “Canteiro de Livros”.
Ao longo de todo o ano (quinzenalmente), a professora Rita 
Simões deslocava-se voluntariamente, de Braga até à EB MEA 
(1º ciclo), para partilhar “aventuras de leitura e escrita”, com 
as nossas turmas do 3º e 4º anos.
Os alunos responderam sempre com muita criatividade aos 
seus apelos de escrita e, no final, puderam ver o resultado 
do seu empenho, com a compilação dos seus trabalhos, em 
forma de livro.
Valeu a pena. É sempre uma mais-valia, trabalhar a Língua 
Portuguesa de diferentes formas.
Para ela e todos os que colaboraram neste projecto, incluin-
do os professores das turmas envolvidas, o nosso muito 
OBRIGADA.

Professora Elisa Miranda

AemeA mobiliza sinergias para apoiar 
alunos economicamente desfavorecidos

No dia 15 de Junho de 2011, na Biblioteca Escolar, proce-
deu-se à assinatura de um protocolo de cooperação entre o 
Agrupamento de Escolas Monsenhor Elísio Araújo, represen-
tado pelo seu Director, e as conferências vicentinas de Pico 
de Regalados e Prado S. Miguel, representadas, respectiva-
mente, pelos presidentes Maria Teresa Ferreira Reis e Júlia de 
Azevedo Rocha, com a finalidade de mobilizar recursos para 
promover o bem-estar dos alunos e respectivas famílias e a 
sua inclusão social.
A assinatura do presente protocolo foi o culminar de um ano 
de trabalho conjunto entre as conferências vicentinas e o 
Gabinete de Apoio Sócio - Educativo do Agrupamento, cuja 
missão visou apoiar os alunos e famílias com maiores carên-
cias económicas e sociais.
O momento de celebração deste protocolo simbolizou, ainda, 
o reconhecimento do notável trabalho realizado pelas referi-
das conferências vicentinas locais junto dos mais desfavoreci-
dos e a vontade explícita por parte do Agrupamento, manifes-
tada pelo seu Director, para reforçar os laços de sociabilidade 
com a comunidade local e, sobretudo, a sua participação no 
desenvolvimento do Projecto Educativo do Agrupamento.   

Professor José Custódio Araújo
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origami

Durante o segundo 
e terceiro períodos, 
os alunos da turma C 
do oitavo ano, junta-
mente com a profes-
sora de Matemática, 
Madalena Fernandes, efectuaram uma actividade designa-
da “Origami”, que decorreu nas salas de aula no horário de 
Matemática Experimental e/ou Estudo Acompanhado, aos 
alunos das turmas D, E e F do sétimo ano e às turmas A, B e C 
do oitavo ano de escolaridade.
foi visualizado o filme “Papiroflexia”, de Joaquin Baldwin, 
onde tudo o que um homem toca se transforma em origami. 
De seguida, a Professora Madalena Fernandes contou a lenda 
dos “Mil Tsurus*”, segundo a qual quem dobrar mil tsurus em 
origami vê um desejo seu concretizado. Esta lenda ficou co-
nhecida pela verídica e triste história de uma menina japone-
sa que sofria de leucemia provocada pela bomba atómica, na 
2ª guerra mundial. Com a ajuda dos professores Rui Brandão 
e Carmo Calhau, foi feito um paralelismo com a actualidade 
vivida no Japão e foi explicado aos alunos toda a problemáti-
ca das centrais nucleares do Japão e os medos que por lá se 
vivem.
Seguiu-se a distribuição de uma folha quadrada colorida, aos 
alunos das turmas supramencionadas e com a colaboração de 
alguns alunos da turma C do oitavo ano, os alunos aprende-
ram a dobragem do tsuru. Ficou a promessa da parte de al-
guns alunos dobrarem mil tsurus, para verem concretizado 
o seu desejo.
O balanço desta actividade foi muito positivo quer ao nível do 
desenvolvimento das competências do aluno, quer ao nível 
do convívio professores/alunos.

Alunos do 8º C

escola + verde e Feira das ciências

Dando continuidade à participação no projecto Escola 
+Verde, proposto pela Câmara Municipal de Vila Verde, o 
Jardim de Infância de Codeceda lançou aos Encarregados de 
Educação a ideia de recolha de resíduos de gorduras, restos 
de óleos de frituras e fundos de azeite, para reciclar, fazendo 
sabão na escola. 
Esta actividade mereceu grande entusiasmo e a participação 
de todos.
A experiência foi conseguida com sucesso e apresentada na 
Feira das Ciências, fazendo, assim, parte de uma das activi-
dades programadas para o Dia do Agrupamento.
O sabão testado foi distribuído por todos os envolvidos.

Educadora Eulália Ferreira

O final de Ano…

Uma vez mais os pais demonstraram que gostam de ser participantes activos nas actividades da escola dos seus filhos.
A escola teve a preocupação de lhe dar a oportunidade de todos estarem presentes. Assim, propôs, para o dia 18 de Junho, a 
celebração do fim de mais um ano lectivo.
O resultado foi uma animada festa. Um mega piquenique em S. António de Mixões da Serra, onde o teatro, as cantigas e os jogos 
marcaram presença e onde também as concertinas não puderam deixar de tocar. 

Educadora Eulália Ferreira
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