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Dia do Agrupamento

No passado dia 17 de Junho, realizou-se na Escola Básica Monsenhor Elísio Araújo o “Dia do Agrupamento”. Esta actividade 
assinalou o encerramento do ano lectivo 2010/2011, participando todos os elementos da comunidade educativa. Alunos, do-
centes, assistentes operacionais, pais e vários convidados participaram e contribuíram para um dia pleno de actividades.
Ao longo de várias semanas, os diversos grupos disciplinares, enquadrados nos seus Departamentos planificaram e prepara-
ram diversas actividades que foram apresentadas ao longo da tarde.
No Centro Escolar, alunos do pré-escolar e primeiro ciclo participaram e contribuíram, acompanhados pelos seus professores 
na Iª feira das Ciências “Ciência com Sentido(s)”.
No edifício da Escola Básica aconteceram diversas actividades: actuações musicais proporcionadas pelos professores do grupo 
de Educação Musical e Academia de Música de Vila Verde, dramatizações, marchas populares, exposições dos trabalhos reali-
zados ao longo do ano nos diversos Caips. Quando a fome apertou, todos os alunos se deliciaram com os crepes preparados e 
servidos pelas professoras do grupo de francês e dos alunos do oitavo ano.
Nos ateliers de pintura, os alunos deram aso à sua veia artística. Nos laboratórios de Ciências Naturais e Matemática Experi-
mental, realizaram experiências, aprenderam e acima de tudo divertiram-se. Em dois espaços distintos (Ginásio e Biblioteca), 
assistiram a várias dramatizações apresentadas pelos alunos dos diferentes anos e ciclos.
A Escola convidou e recebeu alguns artesãos que deslumbraram os nossos alunos com os seus trabalhos de vidro, estamparia, 
jóias e demonstração de robótica. Por volta das dezassete horas, no Pavilhão, assistiu-se a uma demonstração do Grupo de 
Ginástica Acrobática e de Saltos de Trampolim apresentado por diversos alunos.
A tarde foi repleta, mas muito mais havia ainda por acontecer. A partir das dezanove e trinta, no Pavilhão Desportivo da nossa 
Escola, realizou-se o “Arraial Minhoto”. O início do arraial foi marcado pela brilhante actuação das marchas populares apresen-
tadas pelos alunos do 5º C, D e o 6º B. Ao longo da noite, contámos com a presença de vários convidados, Banda de Música de 
Aboím da Nóbrega, Rancho Folclórico de Pico de Regalados e Associação Cultural Desportiva e Recreativa de Pico de Regalados, 
que deram brilho e alegria à nossa festa. Este foi também o momento da entrega dos diplomas aos alunos finalistas do quarto 
ano e entrega dos prémios aos alunos vencedores do Concurso de Contos (terceiro ciclo). 
A noite continuou animada por marchas populares, apresentadas pelos professores do Departamento de Ciências Sociais e 
Humanas acompanhados por docentes convidados, apresentação de saltos de trampolim e ginástica acrobática.
Não pode faltar num arraial a fêvera, o frango, a chouriça assada, pão de milho e muita bebida. Asseguraram o serviço de 
refeição uma excelente equipa de assistentes operacionais e no bar estavam muito animados os professores do grupo de Edu-
cação Física.
Esta actividade só foi possível graças ao empenho dos professores de todos os Departamentos, sob a coordenação dos elemen-
tos da Comissão de Actividades, não esquecendo a colaboração dos alunos e o elevado empenho por parte dos assistentes 
operacionais que se disponibilizaram e envolveram na concretização da actividade.

Coordenadora da Comissão de Projectos e Actividades
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Uma visita de estudo memorável

Foi no dia 5 de Maio que nós, os alunos do 8ºano, partimos rumo à Galiza, na companhia dos nossos amigos e professores, 
nomeadamente o professor Rui Brandão (Matemática), Élia fernandes (Geografia), Henrique Matos (História), Mónica Sousa 
(Geografia), Graça Pereira (Inglês) e Sandra fernandes (Educação Moral e Religiosa Católica).
Eram 6:15h da manhã, quando nos reunimos, junto ao portão da escola, um pouco ensonados, mas muito entusiasmados. E 
desse modo, com as malas já no autocarro, partimos…
Chegámos ao nosso destino por volta do meio-dia, almoçámos, convivemos um pouco e dirigimo-nos para o museu Casa das 
Ciências, onde tivemos a oportunidade de assistir a uma sessão de planetário e a diversas salas de exposição com informações 
e experiências fascinantes.
Em seguida, rumámos ao Museu do Homem, onde pudemos perceber o corpo humano de uma forma límpida e atractiva. Mas 
as nossas experiências não ficaram por aqui, pois ainda fomos ao Aquário, situado à beira do Oceano Atlântico, onde pudemos 
ver um ambiente natural e ainda uma parte mais didáctica do 
aquário/museu.
Já o dia ia longo, quando descarregámos “malas e bagagens” no 
Hotel Monte do Gozo, onde iríamos passar uma noite descansa-
da. Mas não fomos logo dormir... ainda tivemos a possibilidade de 
dar uns passinhos de dança, numa discoteca improvisada.
Eram 8:30h da manhã e já estávamos todos praticamente pron-
tos para mais um dia. Tomámos um bom pequeno-almoço e par-
timos para a Catedral de Santiago Compostela, um dos locais 
religiosos que mais recebe peregrinos. Antes de almoçar, ainda 
tivemos um tempinho para passear pelas ruas daquela zona.
Almoçámos num restaurante de Fast-Food e infelizmente depois 
de comermos, abandonamos Espanha. Houve também a opor-
tunidade para fazer umas comprinhas inesperadas em Tui, pois 
ninguém estava à espera daquela paragem.
Chegámos ao nosso local de partida, perto das 17:30h, completa-
mente exaustos, tanto professores como alunos. Mas é impor-
tante referir que durante toda a visita de estudo reinou a boa disposição, mas sempre como muito respeito pela cultura 
divulgada pelos museus espanhóis.

Daniela Veloso, 8ºB

Jardim-de-infância de covas visita o Zoo

No dia 18 de Maio, o Jardim de Infância de Covas realizou a 
sua visita de estudo ao zoo da Maia. As crianças assistiram 
ao espectáculo das focas com muita admiração e entusiasmo.
Da visita ao zoo o que gostaram mais de ver foram os Leões 
que estavam a dormir abraçados.

Educadora Inês Pereira

Palavras para quê…

Foi com esta imagem que o Jardim de Infância de Codeceda se 
deparou na visita ao Jardim zoológico da cidade da Maia, na 
visita de estudo realizada, no dia 18 de Maio.
Esta foi sem dúvida uma das actividades mais esperadas 
pelo grupo. O que mais queriam era ver eram os leões. Estes 
presentearam-nos com a melhor das imagens de afecto em 
família!
A visita incluiu o já tradicional passeio de comboio pela ci-
dade.

Educadora Eulália Ferreira
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