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Pico em movimento...  

Pequenos alunos no centro da europa

Integrado nas actividades do Projecto “Eu cidadão do Mun-
do”, de 2 a 5 de Junho, a turma 20 do 4º ano do Centro Es-
colar, juntamente 
com uma grupo 
de quatro pro-
fessores, oito 
encarregados de 
educação e uma 
auxiliar, rumou 
até Bruxelas, o 
Centro nevrál-
gico da União Eu-
ropeia. 
Foi um trabalho 
árduo. Envolveu professora titular de turma, alunos e encar-
regados de educação que, ao longo de todo o ano, se juntaram 
na organização da viagem e especialmente na angariação de 
fundos para que o alojamento, refeições e entradas nos difer-
entes locais fossem gratuitos para todos os alunos. Foram 
sábados e domingos privados da nossa vida familiar e par-
ticular, mas valeu a pena.
“– CONSEGUIMOS! CONSEGUIMOS!”  - pudemos agora,  fi-
nalmente dizer com muito orgulho e entusiasmo, apesar de 
neste percurso, termos atravessado várias contrariedades e 
ouvido algumas vozes em contrário. 
Estes quatro dias foram intensos e repletos de companhei-
rismo, alegria e visitas, para que pudéssemos usufruir ao 
máximo das potencialidades que viagem nos pudesse ofe-
recer.
Vimos o edifício do Parlamento Europeu e outros onde se 
concentram os serviços e as delegações dos vários países que 
pertencem à União Europeia.
Visitámos o Atomium, a Mini Europa, o Museu da Ciência e 
o Museu do Chocolate. Passeámos pela Grand Place, vimos o 
Manneken Pis, brincámos e fizemos jogos num parque, andá-
mos de metro e tirámos muitas, mas muitas fotografias. Ao 
fim do dia, chegávamos ao hotel cansados, mas sempre pron-
tos para novas aventuras.
Para a maioria das crianças e encarregados de educação, esta 
foi a primeira vez que viajaram de avião. Foi espectacular ver 
as caras apreensivas, mas também muito felizes de todos. 
Valeu a pena esta viajam que ficará gravada para sempre na 
mente de cada criança e adulto que nela participaram. Valeu a 
pena visitarmos Bruxelas, capital da Bélgica, nome que sem-
pre ouvimos ligado à União Europeia.
A todos aqueles que nos ajudaram, contribuíram e acre-
ditaram no sucesso desta viagem, o nosso muito, mas muito 
OBRIGADA.

Professora Madalena Carvalho Mendes

expojardim

Na sequência de uma visita à EXPOJARDIM, no dia 13 de 
Março de 2011, tive oportunidade de observar uma grande 
variedade de plantas, flores, mobiliário urbano e de jardim, 
piscinas, equipamentos, máquinas e acessórios para jar-
dinagem. Constatei que, actualmente, os jardins e espaços 
verdes representam uma importante função na preservação 
do ambiente e na qualidade de vida das pessoas, pelo que 
cada vez mais a jardinagem faz parte dos interesses de um 
vasto público, atento às novidades do mercado.
Este evento promoveu workshops, concursos e um conjun-
to de atividades paralelas que tornam este mercado mais 
rico e diversificado. Aqui, os profissionais podem encontrar 
soluções mais eficazes para a sua actividade, nomeadamente, 
sistemas de rega, fertilização, produtos e técnicas  de cultivo 
das espécies, assim como elementos decorativos para jardins 
e espaços ao ar livre. Como resultado da globalização e pa-
ralelamente ao cultivo das espécies autóctones, a EXPOJAR-
DIM também recebe um número cada vez maior de espécies 
vegetais exóticas, 
tão procuradas 
pelo público, como 
por exemplo os 
bonsais.
Fiquei admirado 
ao ver esta planta, 
que é apenas uma 
réplica de uma ár-
vore da natureza 
em miniatura. Es-
sencialmente, é 
uma obra de arte 
produzida pelo homem através de cuidados especializados. 
Mais do que uma cuidadosa poda e adubação aplicada a plan-
tas em vasos, é preciso também muita paciência e alguma ha-
bilidade artística.
Apesar da forte associação entre o cultivo de bonsai e a cultu-
ra japonesa, na verdade foram os chineses os primeiros a cul-
tivar árvores e arbustos em vasos de cerâmica. Há provas de 
que, já em 200 d.C., os chineses cultivavam plantas envasadas 
(mais conhecidas como Penjing) como prática habitual da 
sua atividade de jardinagem. No Ocidente, o cultivo de bon-
sai como hobby desenvolveu-se bastante nos últimos 20 anos 
e hoje estas pequenas árvores estão espalhadas por todo o 
mundo. O crescente interesse pelo bonsai é partilhado com 
a crescente atenção dada às artes orientais nos últimos anos.
Esta visita contribuiu para que eu possa optar por uma profis-
são da qual goste e que também seja rentável.

Francisco Cerqueira, CEF Jardinagem

viSitAS De eStUDo
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A Direcção do Agrupamento de Escolas Monsenhor Elísio Araújo e os docentes do 4º ano de escolaridade agradecem a todas 
as pessoas que apoiaram os alunos na concretização da Visita de Estudo a Lisboa e a Bruxelas (turma 20 do Centro Escolar). 
Agradecem, ainda, à Câmara Municipal o apoio prestada e às seguintes Casas Comerciais a oferta dos prémios: Casa San-
tos; Ourivesaria Mário; Drogaria Avenida; Talho Meireles; Livraria Paloma; Ourivesaria Ourovila; Nova Era (pronto a vestir); 
Pastelaria Luena; Olá Bebé; Abstracto – Interiores (Móveis e decoração);  Centro Óptico Ibérico;  Cabeleireiros/Estéticista/ 
Cosmetologia – Conceição Carvalho; Empresa de Sistemas de Segurança e Telecomunicações  VídeoDome – Monção, Juntas de 
Freguesia de Mós, Prado S. Miguel e Gondiães e à Empresa de Limpezas “Brilho Activo”.

Os professores do 4º ano de escolaridade
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A nossa escola

A nossa escola

É branca e muito bela

Não há escola mais bonita 

Do que a escola da Portela.

Andámos na escola, para aprender.

Aprendemos muitas coisas

Como o respeito e a educação

Nunca o vamos esquecer.

Vamos sentir muitas saudades

Das amizades que cá fizemos.

Viremos visitar os amigos 

Sempre que nós pudermos.

Os amigos vamos ter sempre presentes:

Colegas, Professores e Auxiliares.

Quando os viermos visitar   

Um grande abraço lhes vamos. 

                                       Alunos do 4º ano, EB1  de Atães

A morangologista

Detesto que os adultos me perguntem:

“o que é que queres ser?”

Detesto que me falem lá do alto, 

tão alto, que mal os consigo ver.

E eu responde-lhes:

“quero ser uma morangologista”.

Os morangos estudar,

Conhecer o seu sabor,

porque é tão bom de saborear.

Eles ficarão muito satisfeitos com o meu futuro

e eu pedirei licença para sair,

porque tenho à minha espera um morango maduro.

Sara Martins, 7ºA

PeQUenoS eScRitoReS
Faz de conta

faz de conta que és uma flor.

Eu serei o teu amor.

Faz de conta que sou o orvalho.

Tu serás a relva para te molhar.

Faz de conta que és um chimpanzé.

Eu dançarei só com um pé.

Faz de conta que és um pássaro.

Eu serei  os olhos postos no mundo.

Faz de conta que és uma rosa.

Eu serei um roseiral.

Faz de conta que és um peixinho.

Eu serei a água cristalina onde tu deslizarás.

Faz de conta que és um pássaro.

Eu voarei contigo e veremos todas as maravilhas.

faz de conta que és uma flor.

Eu serei o teu regador.

Faz de conta que és um caderno.

Eu serei a caneta.

Faz de conta que és um gato.

Eu serei um sapato.

Faz de conta que és uma andorinha. 

Eu serei o teu ninho.

Faz de conta que és um corvo.

Eu serei o grão mais gostoso.

faz de conta que és uma flor.

Eu serei o grão que te cobre.

Faz de conta que és uma borracha.

Eu serei no teu erro.

Faz de conta que és um livro.

Eu lerei cada página/As tuas páginas.

Faz de conta que és um voo.

Eu serei o vento e voarei contigo vezes sem conta.

Alunos do 7ºD


