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Nos dias em que se discute, ao mais alto nível, o Estatuto do 
Aluno dos Ensinos Básico e Secundário e que assistimos às 
primeiras consequências de uma certa incoerência legislativa 
recente, nomeadamente assistindo, nas escolas portuguesas, a 
cada vez mais casos de indisciplina e de violência, associada a 
elevado desinteresse de alguns jovens face aos valores 
veiculados pela escola, devemos estar activos, atentos e 
vigilantes. Activos mas não reactivos, pois esta reacção só 
servirá de panaceia a um problema que poderá ser mais grave 
no futuro.
Neste contexto, a escola de hoje deve, não esperando por 
soluções externas, encetar estratégias autónomas para 
prevenir estes problemas. No nosso caso, parece-nos claro que 
os principais problemas poderão advir das turmas dos Cursos 
de Educação e Formação o que nos deve levar a reflectir sobre a 
atitude a ter em relação aos alunos que as compõem. Sabendo 
nós da inevitável mudança no seu currículo e da exigência do 
mesmo, não poderemos nunca fazer confusão desta com 
alterações da postura em sala de aula, da ausência dos 
necessários valores cívicos e atitudinais e jamais nos 
deveremos demarcar de uma postura de exigência e de trabalho 
durante o percurso de formação desses jovens. Este trabalho, 
que deve ser realizado por uma equipa pedagógica coesa, 
desde o primeiro dia de trabalho, contendo em si os formandos, 
exige uma grande envolvência e proximidade das famílias, que 
devem colaborar activamente nos projectos a levar a efeito 
durante a formação dos jovens e na prevenção da indisciplina.
Em todas as circunstâncias da vida da escola e nesta em 
particular envolver os alunos na tomada de decisões e na 
apresentação de sugestões assim como a colaboração dos 
Encarregados de Educação é fundamental já que, desse modo, 
serão parte do processo decisório e, por isso, haverá da sua 
parte um envolvimento real e do seu interesse.
Outro assunto que merece um debate alargado, num momento 
em que iremos proceder à reestruturação das turmas por 
imperativos legais que se prevêem, é a criação ou não de 
turmas em que os alunos que as constituem têm um perfil de 
desempenho idêntico de modo a podermos exponenciar as 
capacidades de todos os alunos ao máximo sem prejuízo de 
nenhum aluno. Esta é uma oportunidade que pretendemos 
aproveitar nomeadamente nos anos em que teremos de 
efectuar a referida reestruturação com a óbvia e necessária 
participação dos encarregados de educação respectivos.
Sabemos ser um tema que gerará alguma discussão e 
pretensas “perdas” individuais, no que aos docentes concerne, 
sendo, no entanto, uma medida que gerará maior justiça e 
proporcionará aos profissionais um trabalho mais adequado e 
direccionado ao nível dos seus alunos.
Deixamos os votos de um terceiro período de trabalho 
proveitoso para toda a comunidade educativa e de bons 
resultados escolares para os nossos alunos.

O Director
António Alberto Rodrigues
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Foi no dia 8 de Março, que se comemorou o Dia 
Internacional da Mulher.
A nossa escola, como não podia deixar de ser, 
assinalou este dia. Assim, as professoras da 
disciplina de Educação Moral e Religiosa 
Católica decoraram a sala de professores com 
textos alusivos à efeméride e mimaram todas 
as mulheres do agrupamento, oferecendo-lhes 
uma fatia de bolo e um vaso com um “amor”.
Porquê este dia? Pretende-se alertar 
consciências para o valor, a dignidade, o papel 
da mulher  como pessoa, a l terando 
preconceitos e limitações que lhe têm sido 
exigidos ao longo dos anos.
Porquê neste dia? Nele se evoca uma data 
memorável para a emancipação da mulher: em 
18 57 ,  em Nov a Io rqu e ,  m or r e ra m 
carbonizadas cerca de 130 mulheres que se 
tinham fechado na fábrica onde trabalhavam, 
como forma de protesto contra os salários de 
miséria que auferiam, muito abaixo do dos 
homens. Em 1910, em sua memória, durante 
um congresso de mulheres realizado na 
Dinamarca, decidiu-se que no dia 8 de Março 
seria assinalado o Dia Internacional da Mulher.
A mulher foi, durante séculos, olhada como um 
objecto pertença do homem e a sua actividade 
era quase exclusivamente voltada para a 
família e a casa, o que ainda hoje acontece em 
algumas culturas.
Em Portugal, nos últimos 20 ou 30 anos, 
assistiu-se a uma mudança abrupta na 
integração da mulher no mundo do trabalho. 
Portugal é dos países da União Europeia onde 
as mulheres mais trabalham. Conquistados os 
direitos básicos, a luta pela igualdade, o que 
vemos é super-mulheres que, muitas das 
vezes, são profissionais bem sucedidas e 
ainda acumulam todo o trabalho de casa. 
Portugal também é dos países da União 
Europeia que tem mais mulheres a trabalhar a 
tempo inteiro acumulando, assim, uma dupla 
função, em casa e no trabalho.
A mulher portuguesa sente-se cansada e com 
horas de sono a menos, a mulher portuguesa 
precisa de descansar, de dormir.
                                                                                                   
T. L.

TRIBUTO À MULHER…
PORQUE ELA MERECE…
PORQUE ELA É…
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DIA DO PAI

HOMENAGEM AO PAI

Comemorou-se no dia 19 de Março o Dia do Pai. A nossa escola não ficou indiferente a esta data e, 
assim, o grupo de Educação Moral e Religiosa Católica assinalou-a na sala de professores. A meio da 
manhã, já com a sala embelezada com desenhos e textos alusivos ao dia, um grupo de alunos 
executaram alguns textos musicais em concertina, ao que se seguiu a leitura de um poema. Também 
não foram esquecidas as prendinhas aos papás. Foi oferecida, ainda, uma fatia de bolo a todos os 
presentes. Os alunos foram contemplados com uma mensagem para oferecer aos respectivos pais e 
um marcador de livros, levado a efeito na Biblioteca.
Nesta comemoração salienta-se o simbolismo deste dia, no meio em que a escola está inserida, na 
figura de S. José, pai de Jesus. Assim, é de louvar esta iniciativa, até porque os alunos estão 
habituados, nas suas casas a assinalar este dia. Um pequeno evento, caracterizado pela boa 
disposição e carinho. Esta actividade teve com objectivo primeiro lembrar a todos os pais da sua 
importância extrema e singular na educação e no crescimento harmonioso dos filhos.

Pai,
Quando chorares reparte as tuas lágrimas comigo!
Quando eu rir, dou-te as minhas gargalhadas! 

Pai,
Tu tens e sempre terás um GRANDE espaço 
No meu coração.

Pai,
És a minha estrela brilhante,
O meu cavaleiro andante
Que me guia,
Na tristeza e alegria!

Pai,
És grande,
Não em altura
Mas em carinho, amizade e ternura!

                                                                       Cláudia 6ºC

Inês 6ºC

                        Bárbara 6ºC

                                            Diogo Alexandre 6ºC

                    



                                                 

Padre Marcelo, Missionário Comboniano, fala-nos um pouco da sua experiência, no Congo.

Oficina do Jornal: Em que consiste o trabalho de um missionário?
P. Marcelo: Estar com as pessoas, conhecer a realidade do local, falar de Deus e preocupar-se com 
quem mais precisa.

Oficina do Jornal: Onde esteve a desempenhar a sua missão?
Padre Marcelo: Na Republica Democrática do Congo.

Oficina do Jornal: Durante quanto tempo?
P. Marcelo: Apenas 4 anos. Digo “apenas”, pois sinto que
 foi muito pouco tempo a ajudar aquele povo.

Oficina do Jornal: Em que estado se encontra esse país?
P. Marcelo: Em guerra, com graves problemas financeiros e miséria generalizada.

Oficina do Jornal: Que tipo de necessidades passam essas pessoas?
P. Marcelo: Falta de assistência médica e acesso ao ensino.

Oficina do Jornal: Como agem as pessoas quando vêem os missionários?
P. Marcelo: Bem, são bastante acolhedoras e receptivas. 

Oficina do Jornal: O que sente quando ajuda essas pessoas?
P. Marcelo: Feliz em poder partilhar o melhor que tenho com quem mais precisa, a minha vida.

       

Missionário P. Marcelo é entrevistado

A equipa Oficina do Jornal
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Todos temos de ser amigos, pelo menos um bocadinho, 
para acabar com as guerras, as mortes e a infelicidade.
Tem de haver Paz!

A Paz é muito importante para o mundo.

      Mariana Malheiro- 5º A

                                                                         Ana Rita- 5º A

DIA MUNDIAL DA PAZ

SEMANA MISSIONÁRIA

No dia quatro de Janeiro, foi assinalado, na nossa escola, o dia mundial da 
paz. Simbolicamente foi distribuída, a toda a comunidade educativa, uma flor 
branca com a inscrição da palavra Paz. Cientes de que se deve fomentar, na 
escola, a educação para a paz, na medida em que esta é um direito e um valor 
fundamental para a vida em sociedade. A paz não é simplesmente a ausência 
de guerra, mas a criação de um ambiente harmonioso, de bem-estar pessoal e 
social, exigindo, por isso, a capacidade de dialogar, de saber ser e relacionar-
se com todos, no fundo, de criar laços…

O Grupo de E.M.R.C.



PROJECTO COMENIUS
No passado dia 11 de Fevereiro viajou para a Itália mais uma delegação da escola E.B.I Monsenhor 
Elísio Araújo, no âmbito do Projecto Europeu Comenius “Diversity of Cultures in Common European 
Home”. Os professores Armando Abreu, Manuel Flores Fernandes, Ana Cristina Marinheiro e Isabel 
Carvalho e os alunos Sérgio Azevedo do 9º D e Filipe Paredes do 8º B, partiram de Vila Verde com 
destino a Massafra, uma pequena cidade do sul da Itália, na província de Taranto, região de Puglia, 
onde foram representar a Escola e Portugal.
As delegações dos vários países (Roménia, Turquia, Lituânia, Espanha, Polónia, Itália e Portugal) 
apresentaram as tradições relativas ao Carnaval. Alunos e professores descreveram as formas como 
se vive esta época nos diversos países, mostrando fotos, filmes, documentos multimédia, máscaras 
típicas, algumas canções e danças. A delegação portuguesa retratou as três formas de celebrar o 
Carnaval. O típico português (Carnaval de Torres Vedras), o brasileiro (Carnaval de Ovar) e por fim o 
rural com a explicação das tradições do Carnaval de Podence, Lazarim e Lindoso. 
Também partilhámos iguarias dos vários países e provámos pratos típicos de Massafra.
Visitámos a cidade de Taranto e o seu castelo Aragonês, a cidade de Martina Franca, as grutas de 
Castellana e a cidade de Alberobello, com as suas casas típicas, os “trulli, considerada património 
mundial pela Unesco. Visitámos ainda o Santuário da Madonna della Scala, situada na cidade de 
Massafra, mais precisamente junto à Gravina di San Marco, uma parede de rocha íngreme, onde 
inúmeras grutas abertas serviram de habitações no passado.
No regresso, visitámos Roma e alguns dos seus famosos monumentos e igrejas e a imponente 
catedral de São Pedro, no Vaticano.
Foi uma viagem enriquecedora onde ficámos a conhecer melhor as tradições do Carnaval dos vários 
países participantes, assim como a gastronomia e cultura italiana.

      Profªs Ana Cristina Marinheiro e Isabel Carvalho
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No dia 16 de Março de 2010, os alunos do 6.º ano de escolaridade desta escola, participaram numa 
visita de estudo a Braga. Dessa visita constaram uma ida ao cinema, da parte da manhã e a visita ao 
Museu dos Biscaínhos, da parte da tarde. Pelo meio os alunos almoçaram no recinto do Bom Jesus do 
Monte, onde conviveram com os seus professores e colegas.
Desta visita faziam parte objectivos tais como, saber conviver com os seus pares, com os adultos e 
respeitar a diferença, proporcionando um dia de convívio entre professores e alunos, num clima de 
harmonia e fora da escola; trocar experiências; criar um maior e mais profundo conhecimento, respeito 
e interesse pela cultura; divulgar os Museus Portugueses.
A alegria e o convívio salutar entre alunos/alunos e alunos/professores reinou durante toda a visita.
                                                                                                                                                                                                   Departamento C.S.H

No dia 2 de Fevereiro, comemora-se em França “La Chandeleur”, dia da Senhora das Candeias, 
sendo tradição fazer (e comer) crepes.
Esta foi, por isso, a data escolhida pelas professoras de Francês da nossa escola para o tão 
aguardado Dia do Francês. 
Foram expostos trabalhos de alguns alunos sobre a cultura e civilização francesas assim como sobre 
alguns países de língua oficial francesa.
Os alunos do 9ºB, do 8º E e do 9º A colaboraram na preparação e venda dos crepes, tendo tido 
dificuldade em responder à procura. De facto, tal como nos anos anteriores, toda a escola aderiu com 
entusiasmo à actividade.

LENÇO DOS NAMORADOS

DIA DO FRANCÊS

Um dia diferente… Ida ao cinema e ao Museu 
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NOTAS MUSICAIS ALINDAM A SEMANA DA MÚSICA

RETRATOS DA MÚSICA

A música foi o mote que lançou as actividades que 
adornaram a exposição dos trabalhos dos alunos do 5.º F, 
na Escola Básica Monsenhor Elísio Araújo, no âmbito da 
Área de Projecto. Sob a égide “História da Música”, os 
alunos organizaram uma excelente exposição, 
apresentaram uma admirável audição do coro a que 
pertencem na Academia de Musica de Vila Verde e 
prepararam o recital dos dois instrumentistas do Curso 
Superior de Música da Universidade do Minho, da violinista 
Ângela Teles e do Violoncelista André Carriço.
O resultado encantou. O coro dos alunos do 5.ºF e os 
instrumentistas verteram música e perfumaram com lindos 
sons e vozes os professores e os alunos presentes que, 
extasiados, se deixaram deslumbrar pelo enlevo do 
momento.

Do dia 11 ao dia 18 de Dezembro decorreu, na nossa 
escola a exposição “História da Música”, organizada pelos 
alunos do 5.º F, no âmbito da Área de Projecto, coordenada 
pelas professoras Estela Santos e Fátima Teixeira, 
professora da Academia de Música de Vila Verde.
Dedicada à música, esta semana adornou-se da beleza de 
alguns momentos únicos e inesquecíveis. 
Os alunos, com os trabalhos elaborados durante o primeiro 
período, invadiram o universo de vários compositores, 
vestindo as suas almas e dando vida às criações sublimes 
que a música nos oferece, através da exposição, da sua 
primeira audição e do delicioso recital de violoncelo e viola-
d'arco. O resultado espalhou-se no consolo de quem 
assistiu.
Todo o trabalho desenvolvido foi bem sucedido. Os alunos 
receberam muitos elogios e ficaram muito orgulhosos do 
projecto que desenvolveram. 

                                     Prof. Estela Santos

“Em Área de Projecto, tivemos o prazer de trabalhar sobre a “História da Música”. No dia 11 de 
Dezembro, montámos a exposição na Biblioteca da escola, da qual fiquei muito orgulhosa, porque 
estava ali todo o trabalho desenvolvido por nós no primeiro período.”

“ Na semana da exposição senti muita alegria dentro de mim”

“O momento mais marcante para nós foi quando demos o nosso primeiro concerto. Ficámos muito 
envergonhados, mas tudo correu bem. O outro acontecimento marcante foi o recital da violetista Ângela 
Teles e o violoncelista André Carriço. Adorámos ouvi-los!”

“O momento que eu mais apreciei foi a abertura da exposição, porque fomos nós que a inaugurámos 
com a audição que preparamos nas aulas de coro da Academia de Música de Vila Verde”

                                                                                                                               Tânia Rocha, 5.º F

                                                                                                   Cristiana Cerqueira, 5.º F

                                                                     Mariana Alves e Luísa Gonçalves, 5.º F

                                                                                                                                                                               Soraia Vieira, 5.º F
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A PÁSCOA  NA  NOSSA  ESCOLA 

No último dia de aulas deste período realizaram-
se, na nossa escola, algumas actividades 
alusivas à Páscoa que tiveram a colaboração e 
empenho de todos quanto nela trabalharam.
Às 8h30 os alunos foram recebidos nas salas de 
aula por dois professores e, depois, distribuídos 
em dois grupos, por turma, uns para a execução 
do tapete de f lores e outro para o 
embelezamento da sala de aula e preparação da 
mesa de Páscoa. Foi engraçado ver os alunos 
muito empenhados nestas actividades, onde a 
imaginação e a criatividade estiveram 
presentes. Assim, os alunos encheram o átrio da 
escola de cheiros e cores com lindos tapetes 
levados a efeito com vários tipos de materiais. 
Nas salas, decoradas com motivos alusivos à 
época, foram desfilando sobre as mesas 
deliciosas iguarias e doces. 
De seguida, todas as salas receberam com 
alegria e entusiasmo o Compasso, com a 
colaboração do Padre Sandro, do Professor 
Henrique que levava a Cruz e do aluno Ricardo 
que tocava a sineta.
Por fim, foram anunciados os vencedores, sendo 
difícil a selecção do melhor tapete e da melhor 
mesa porquanto todos mereciam ganhar, no 
entanto, teria de haver um vencedor para cada 
uma das actividades. Assim, os 

foram os eleitos pelo júri para o tapete e o 
 (André Ferreira; António 

Sousa; Carlos Manuel; Carlos Miguel; Francisco 
Barros; Hugo Filipe; João Manuel; Marcelo 
Sousa; Jorge Marques; Martinho Fernandes; 
Mickael Machado; Paulo Jorge; Pedro Tiago; Rui 
Miguel; Tiago Almeida) para a mesa de Páscoa. 
Estão de parabéns todos quantos participaram e 
tornaram possível esta comemoração. A nossa 
escola não esqueceu, uma vez mais, esta época 
festiva, proporcionando um convívio saudável e 
de alegria entre todos.
                                                                                                   

      

alunos do 1º 
ciclo 
CEF de Carpintaria

A equipa do Jornal
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OS NOSSOS  ALUNOS NA TELEVISÃO 

Concurso 
No passado dia 19 de Janeiro, a nossa escola teve o prazer de participar no Concurso infanto-juvenil 
“Fala, Escreve, Acerta e… Ganha”, produzido pela Coral Vision Europa e gravado nas instalações da 
RTP PORTO. Os principais objectivos deste concurso são promover a leitura e testar os 
conhecimentos de Língua Portuguesa dos alunos que frequentam as escolas de todo o país.
Foi uma tarde animada para os três alunos que formaram a equipa “Os Cavaleiros do Pico”: Márcia 
Lomba, do 5.º C; Diogo Vieira, do 6.º C; e Fábio Alves, do 6.º E. Apesar de terem perdido, por um ponto, 
contra “Os Bastinhas”, equipa adversária pertencente ao Agrupamento de Escolas da Mota, em 
Celorico de Basto, os nossos alunos estão de parabéns, porque, na verdade, deram o seu melhor. Fica 
na memória um dia diferente e uma experiência bastante enriquecedora.
A gravação do concurso passará na RTP2, às 17h30 com repetição às 20h10, no dia 23 de Abril. 
Aguardem com expectativa e fiquem atentos.

"Fala, Escreve, Acerta e... Ganha"

O dia 19 de Janeiro foi espectacular, porque fui 
aos estúdios da RTP, no Porto, participar no 
programa “Fala, Escreve, Acerta e… Ganha”. 
O estúdio onde decorreram as gravações era 
bonito e colorido. Até tive a oportunidade de ver 
algumas pessoas conhecidas que aparecem 
diariamente na televisão, como a Sónia Araújo e 
o Jorge Gabriel. 
Gostei da sensação de aparecer na televisão e 
de participar num concurso, em que tinha de ser 
rápido a carregar nos botões e a responder para 
ganhar pontos. 
Enfim, foi um dia muito divertido. Adorei. Não o 
esquecerei tão cedo.

Quando o meu professor de Português me 
convidou para participar no concurso “Fala, 
Escreve, Acerta e… Ganha”., fiquei muito 
contente. Por isso, rapidamente aceitei o 
convite. Mas, nos dias seguintes, confesso que 
fiquei um bocadinho nervosa, pois nunca tinha 
estado diante das câmaras da televisão. Uma 
vez lá, em plena gravação do concurso, quando 
comecei a jogar, nem me lembrei do 
nervosismo. Só queria acertar e ajudar a nossa 
equipa a vencer. 
Adorei a experiência e espero um dia repetir.

O concurso até correu bem, apesar de termos 
perdido por um mísero ponto. Mas o que 
interessa é participar. A outra equipa era boa, 
mas nós demos luta. O apresentador era um 
pouquinho rigoroso, mas era simpático. As 
perguntas eram fáceis, até demais, o que nos 
facilitava imenso a participação. 
Foi um dia diferente e bem passado.

                     Diogo Vieira 6.º C

                                                                       Márcia Lomba, 5.º C

                                                        Fábio Alves, 6.º E
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Sabonete de  para quem cheirava a .
Sabonete de  para quem cheirava a .
Sabonete de  para quem cheirava a .
Sabonete de  para quem cheirava a .
Sabonete de  para quem cheirava a .
Sabonete de  para quem cheirava a .
Sabonete de  para quem cheirava a .
Sabonete de  para quem cheirava a .
Sabonete de  para quem cheirava a .
Sabonete de  para quem cheirava a .
Sabonete de  para quem cheirava os pés da tua .
Sabonete de  para quem cheirava a .
Sabonete de  para quem cheirava .

limão alcatrão
morango orangotango
abacaxi xi-xi
pêra cera
melão carvão
cereja cerveja
alecrim serrim
uva peúga
 laranja canja
tangerina gasolina
melancia tia
ginja pinga
estudar preguiçar

                                                                                                           Turma 6º C

Luís,
Menino traquina mas feliz,
Mora em Paris.
O seu amigo Moniz
Mora em Sabariz.
Nas férias,
Beberam água do chafariz,
Escorregaram
E partiram o nariz.
Foram ao dr. Dinis
Que os curou com verniz.
A mãe,
Que preparava uma perdiz,
Regada com anis
E temperada com rodelas de kiwis,
Ao vê-los, diz:
- Ai o meu petiz
Que partiu o nariz!
O gato matreiro saltou
E roubou a perdiz.
A correr,
Entrou da sala da professora Beatriz
Que assustada,
Lhe atirou com o giz.
Assim
A mãe ficou sem a perdiz
E lá se foi o giz
Da professora Beatriz.

               Trabalho colectivo 6ºD

A Tita é uma gata siamesa que esteve na minha casa desde 
pequena. Tinha olhos azuis brilhantes e o pêlo macio e 
sedoso. O sítio onde ela dormia era a cozinha que tinha uma 
cesta com um cobertor para ela.
Morreu afogada quando estava a beber água no tanque dos 
meus avós. Nessa altura eu tinha cinco anos e fiquei muito 
triste. Lembro-me dela com felicidade e com tristeza por não 
a ter comigo.
Uma das memórias engraçadas era que ela se deitava no 
colo da minha avó enquanto trabalhava.
Gosto muito da Tita, foi a minha melhor amiga.
                                                                              Ana Carolina- 5º A

POEMA DO SABONETE

POEMA DO “-IS/-IZ”

TITA- GATA

SER LIVRE É...

Ser livre é sonhar
Sonhar profundamente
Sem ter hora de acordar
Ser livre é acalmar fortemente
O ar que se pode respirar
É sentir o brilho cintilante
Das estrelas que salpicam
O céu de uma noite brilhante
Ser livre é sorrir
Sorrir e abraçar o mundo
Sem temer o que vem a seguir
É cantar as melodias
Que nos aquecem o coração
Ser livre é viver todos os dias
Relembrando a união
Que encoraja a saltar barreiras
E que destrói a falsa ilusão
Ser livre não é só vontade própria
Ser livre é a independência
Que nunca deve afectar a consciência
Ser livre é viver
E sentir tudo aquilo
Que não se pode descrever.

                         Diana Pereira 8ºE



Decorreu na Sede do nosso Agrupamento, de 8 a 13 de 
Fevereiro, a IX Feira do Livro e a Semana da Leitura. Foi uma 
semana recheada de actividades que mobilizaram todos os 
alunos, professores e assistentes operacionais de todos os 
graus de ensino.
A abertura do evento foi assinalada com a participação dos 
alunos do 6ºC que apresentaram a canção “A Nossa Escola”, 
seguindo-se a inauguração do painel “Janela dos Afectos”.
Do programa constaram, ainda, as actividades: “Contadores 
de Histórias”, “Poesia das Letras”, “Dramatizações”, 
“Exposições de trabalhos dos alunos”, Apresentações 
Multimédia”, “teatro «Paz», “Leitura de Histórias” e … muito 
mais!
Num dos dias levou-se a cabo a actividade “Ondas de 
Leitura” que consistiu na leitura em simultâneo de obras, 
previamente seleccionadas, em todas as turmas. 
Foram, ainda, atribuídos prémios aos alunos participantes na 
2ª Edição do Concurso de Contos “O escritor sou eu” de 
2008/2009. 
Os alunos dos Cursos de Educação e Formação de Adultos 
também colaboraram para a concretização desta semana 
com o “Chá das Letras”. A leitura e a declamação de poemas 
foram acompanhadas de uma chá quentinho e doces. 
Ao longo de toda a semana foram vendidos cerca de 500 
títulos o que dada a conjuntura actual nos parece um número 
bastante generoso. 
No “Livro de Receitas” da Biblioteca os alunos deram largas à 
sua imaginação escrevendo frases sobre a “Feira do Livro”. 
Aqui, ficam registadas algumas delas:
“Eu gosto muito de ler e a Feira do Livro é importante porque 
assim posso comprar livros todos os anos na escola. O livro 
mais engraçado que vi foi um de cor amarela e que fala sobre 
o «glamour».”                                    
“Hoje a nossa turma foi à Feira do Livro. Havia lá um livro que 
cheirava a chocolate e outro a baunilha. Ainda havia outro 
c o m  u n s  o l h o s  q u e  m e x i a m . ”                                            
Alexandrina, 5ºA
“Eu gostei de lá ir e até reservei dois livros da colecção 
«Henrique, o terrível».”     

Ana Carolina, 5ºA

 Henrique, 5ºA

     Teresa Lago e Judite Jorge

IX Feira do Livro/ Semana da Leitura

6ºC – Canção de Abertura

Janela dos Afectos, Marta e 
Francisca, 3ºAno

A minha letra, 6ºC

Poesia das Letras, Maria e 
Joana, 5ºA

Sr. Costa, aluno EFA

Gabriela, 5ºA, aluna premiada

12 | Abril 2010
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Chega o Vírus H1N1, vermelhusco de febre, nariz 
pingão e de lenços na mão, troca os passos pelos 
arrepios e Dolores no corpo.

Vírus – Ah! Que cousa é esta?
Diabo – Oh! Má hora venhais, 
             Viruleiro, meu parente!
             Como vens ensandecido…
Vírus – Mais quisera eu lá tardar
             Para a muitos espalhar                        
             E a outros assustar!
Diabo – Ah! Ah! Cá entrarás… 
             Irás servir Satanás 
             Que muito te ajudou…
Vírus – E para onde é a viagem?
Diabo – Para o lago dos danados!
            Vens mesmo desaguisado! Ah! Ah!
Vírus – Mandaram-me vir assi…
Diabo – Ora é mui de espantar
             Os sintomas não vos livrar!! 
Vírus – As pastilhas e vacinas
            Me recambiaram para aqui…
Diabo – Ora entrai! Entrai aqui…
Vírus – Não hei eu i d'embarcar!
            Inda agora apareci…
            Pesar de S. Pimentel
            Nunca tanta pressa vi!

AUTO DA BARCA PANDÉMICA

HINO DE ABERTURA

OPINIÕES DA FEIRA DO LIVRO

Vai-se à Barca do Anjo e diz:

Vírus – Hou da barca! Houlá, hou!
Anjo – E quem és tu?
Vírus – Sou um vírus, virulento
           Que põe tudo macilento 
           E se encontra muito sedento! 
Anjo – E onde queres tu ir?
Vírus - Quero logo partir
             Para onde vós navegais.
Anjo – Não vindes vós de maneira
           Para ir ao nosso cais.
 Esse outro… Vai mais vazio,
 Todo esse nariz pingão
 E esse ar vermelhão 
 A contento lá caberão. 
 Vós ireis mais espaçoso,
 Com fumosa pandemia.

Diabo – À barca, à barca Senhores!
   Que temos gentil maré.

Vírus – Ao Inferno todavia!
  Ó triste! Enquanto vivi 
  Não cuidei que o i havia.
  Folgava estar em todo o lado.
  Confiei em meu estado
  E não vi que me perdia.
Diabo – Cala-te que cá chorarás!
   Tomareis um par de remos 
   Veremos como remais.

   À barca, à barca Senhores!
   Que temos gentil maré!
   Eh! Eh! Eh!

Trabalho realizado por 9ºC

A NOSSA ESCOLA
EBI Monsenhor Elísio Araújo  
É  linda  a nossa escola,
Alegre e divertida,
Sinto-me  cá bem.
Tenho colegas,
P´ra  brincar no recreio
E  bons  professores.

Está sempre limpinha
E tem nas suas mãos
O mundo do amanhã.
Nel´ aprendo
A  ser  homem,
Para um futuro melhor.
Refrão
A nossa escola
É luz que nos conduz
Pelo mundo fora
A sorrir, a cantar.
Situa-se no Pico,
É uma grande animação,
E nela, crescemos, todos, com paixão
Aqui no Pico.
Com paixão,
Aqui no Pico.

Além das muitas aulas,
Tenho actividades
Que me dão prazer!
Aqui estou eu,
Pr´aprender coisas novas,
E p´ra conviver.

Tenh´o  qu´é  preciso :
Livros, computadores,
DVD´s, televisores.
Bom aluno
Eu quero ser
E os meus pais satisfazer.
Refrão

E p´ra me distrair
Tenho muito espaço
P´ra correr e saltar,
No recreio,
Sala de convívio
E campo de jogos.

E para sossegar
Há a Biblioteca
Semp´ra funcionar.
Com muitos livros,
Sofás fofinhos
E bom pessoal.
Refrão

Autoria: Prof. Teresa Lago
Arranjo: Prof. Laura Gomes
Interpretes: Alunos do 6º C

A Feira do Livro foi óptima. Aprendi que os livros são bons principalmente para desenvolver a 
capacidade de leitura e da fala.

Na Feira do Livro havia muitos de vários géneros. Eu gostei de um “A História de Portugal”, muito 
interessante para a disciplina de História e Geografia de Portugal.
 

No dia 8 de Fevereiro de 2010 fomos à Feira do Livro. Tinha muitos sobre a História de Portugal, a 
Dora e livros com cheiro a chocolate !!!

Lemos e ouvimos uma história “O dia em que a barriga rebentou”.
É muito bom fazerem estas feiras para nós aprendermos mais.

 

Eu gosto muito de ler e a Feira do Livro é importante para mim porque assim posso comprar livros 
todos os anos na Escola.
O livro mais engraçado que eu vi foi um de cor amarela, grande e que fala sobre o “glamour”.                  

       

A Feira do Livro é muito útil para podermos comprar livros e com eles melhorarmos o nosso estudo.
         

Vera- 5º A

Cátia- 5º A

Gabriela- 5º A

Joana- 5º D

Ana Carolina- 5º A

 João Pedro- 5º A
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AS SETE EXCELENTES RAZÕES PARA LER ÀS CRIANÇAS

1-Ouvir ler em voz alta, ler em conjunto, conversar sobre livros, desenvolve a inteligência e a 
imaginação.
2-Os livros enriquecem o vocabulário e a linguagem.
3-As imagens, informações e ideias dos livros alargam o conhecimento do mundo.
4-Quem tem o hábito de ler conhece-se melhor a si próprio e compreende melhor os outros.
5-Ler em conjunto é divertido, reforça o prazer do convívio.
6-Os laços afectivos entre as crianças e os adultos que lhes lêem tornam-se mais fortes.
7-A leitura torna as crianças mais calmas, ajuda-as a ganhar auto-confiança e poder de decisão.

O projecto “Hora do Conto” no Jardim de Infância de 
Codeceda tem estado presente pela voz de alguns 
encarregados de educação que se esforçam para 
colaborar nas experiências de aprendizagem dos seus 
educandos. Têm sido momentos de grande agrado 
para as crianças que se sentem muito motivadas para 
estas actividades.

          JI de Codeceda

Entre os dias 8 e 11 de Fevereiro, os nossos alunos do JI e 1º Ciclo apresentaram o resultado do trabalho 
que realizaram com os respectivos docentes, pois havia um concurso de Contadores de Histórias e o 
objectivo era único: GANHAR!, ou talvez participar com a dignidade que pudemos observar. Foi um 
espectáculo maravilhoso, construído por crianças dos cinco aos nove anos de idade. Tivemos de atribuir 
prémios aos melhores, àqueles que se destacaram de entre bons contadores de histórias. Foi o que 
aconteceu. O Lucas Gonçalves, do JI de Aboim da Nóbrega, fascinou-nos com a sua capacidade de 
decorar textos rimados, com o seu à-vontade inigualável e terno. Em 1º lugar, exaequo, no 1º ciclo, 
ficaram o João Cardoso, da EB1 de Dossãos, a Catarina Cação e a Sara Pereira, ambas da EB1 de Atães.
 Estes quatro alunos, além dos diplomas, recebem um prémio em livros, pois a razão de ser deste 
concurso nasce da leitura. Os restantes alunos recebem um diploma de participação, por terem feito parte 
de um concurso que enriqueceu as actividades da Feira do Livro e da Semana da Leitura. A todos eles e a 
todos os docentes participantes, fica, aqui, registada toda a gratidão que merecem.
As professoras - bibliotecárias

HORA DO CONTO

OS PEQUENOS GRANDES CONTADORES DE HISTÓRIAS CONTARAM E ENCANTARAM…

Biblioteca de Atães
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DEBATE INTERTURMAS

Era uma vez um senhor muito rico chamado António, dono de uma grande empresa, que mais parecia um sem abrigo.
As pessoas sabiam que ele era dono de uma empresa e tinha muito dinheiro, mas o que não percebiam era o modo como ele andava que 
mais parecia um pobre.
Alguns mais atrevidos diziam que ele gastava todo o seu dinheiro no jogo até ficar de bolsos vazios e outros achavam que já estava perto da 
falência. Na verdade, o que ninguém sabia, era que este era um homem de bom coração que ajudava várias instituições de crianças 
desfavorecidas a quem dava quase todo o seu dinheiro e onde passava a maior parte do seu tempo livre. Ninguém, daqueles que o 
conheciam, sabia disto e desprezavam-no, porque achavam que ele era maluco e não sabia cuidar do seu próprio dinheiro.
As crianças das várias instituições adoravam-no e estavam muito felizes por ele os estar a ajudar. Ele brincava com as crianças, ajudava-as 
nos trabalhos escolares e era um grande amigo.
O senhor António vivia muito feliz, porque sabia que estava a fazer uma boa acção e um dia, havia de ser recompensado. Só havia uma coisa 
que o atormentava, que eram as pessoas da sua rua. Estas pessoas troçavam dele, falavam mal dele nas suas costas, inventavam imensos 
boatos sobre ele, e na rua, olhavam-no com desdém.
António era uma pessoa muito reservada e não se atrevia a contar, a toda aquela gente, o que é que ele fazia com todo o seu dinheiro e onde é 
que passava quase todo o seu tempo. Era muito reservado e não queria que nada fosse parar ao jornal, por isso mantinha-se calado.
Certo dia, todas as instituições que António ajudava decidiram juntar-se e fizeram um passeio pela rua onde ele vivia. Tudo isto aconteceu 
sem António saber e ficou marcado para um momento em que ele estava a trabalhar. 
A rua onde António vivia era uma rua rica em monumentos, casas ancestrais e cheia de história.
Todas as crianças adoraram o passeio mas elas queriam mais alguma coisa. Todos sabiam que naquela grande rua vivia o senhor António, só 
não sabiam onde era a sua casa, por isso decidiram perguntar a algumas pessoas.
As pessoas ficaram muito pasmadas e perguntaram:
-Como é que conhecem o Sr. António?
As crianças responderam:
-O senhor António ajuda muito as nossas instituições, se não fosse a sua contribuição estaríamos muito mal.
As pessoas, ao ouvir isto, ficaram de boca aberta, pasmadas, disseram onde era a casa e logo perceberam como é que ele gastava o seu 
dinheiro.
A notícia depressa se espalhou pela rua toda e as pessoas ficaram comovidas. Nesse mesmo dia, quando António chegava a casa, cansado 
de uma reunião, estranhou a presença de várias pessoas a oferecerem-se para o ajudar nas instituições. Logo percebeu que fez mal em não 
confiar às pessoas o que fazia pois, afinal, estava rodeado de amigos que só o queriam ajudar.
A partir desse dia, o Sr. António nunca mais se sentiu sozinho nem desrespeitado por ninguém, quer no bairro, quer na região. As suas boas 
acções criaram asas e voaram por todo o país, restituindo a verdade há tanto tempo reprimida.
Fez-se justiça.
Afinal, nem sempre o silêncio, compensa!                                                                                   Tiago Moreira, 8ºD, nº18

No seguimento do debate nas turmas, realizou-se, uma vez mais, no dia 15 de Março, pelas 15 horas, na biblioteca da nossa escola, o debate 
interturmas com o objectivo de seleccionar o grupo candidato a representar a nossa escola no campeonato distrital do Entre Palavras. Este 
debate contou com a presença de dois elementos do Jornal de Notícias. Os alunos participantes (36) foram escolhidos de entre os grupos de 
trabalho apurados das várias turmas concorrentes (7ºC e 8ºs A, B e E). Estas turmas foram orientadas pelas docentes: Laurinda Queirós, 
Teresa Ferreira e Graça Pereira. 
Os temas em debate este ano foram – Res Pública (do latim “coisa pública” – Governar em nome do povo); Emprego / Desemprego (causas e 
consequências) – o emprego do futuro e Redes Sociais (facebook, twitter,…) – Na era digital.
Para nos ajudar na difícil tarefa da selecção do melhor trabalho, contámos com a colaboração das professoras: Purificação Galhardo, Andrea 
Duque, Teresa Ferreira e André Araújo (aluno do 9ºC), a quem agradecemos a pronta colaboração. Os alunos vencedores - Andreia, 
Eduarda, Juliana, Sandra e Vanessa do 8ºB, apresentaram o tema – Emprego/Desemprego. Agradecemos o empenho de todos os 
participantes, felicitando-os de igual modo.
A leitura não corresponde a uma simples descodificação de símbolos. Significa, de facto, interpretar e compreender o que lemos, apreender 
o sentido do texto. Mas para isso, é preciso que cada um de nós, enquanto leitor, se comprometa com a leitura, que mantenha um 
posicionamento crítico sobre o que lê, e não o faça apenas de forma passiva. Através da leitura adquirimos mais conhecimentos, mas 
também experimentamos novos desafios, ao conhecermos mais do mundo em que vivemos.
Ler e saber ler configura-se como um instrumento essencial para a sobrevivência do homem enquanto ser social inserido numa sociedade 
cada vez mais exigente. Neste contexto, é de todo pertinente este concurso, promovido pelo JN, que todos os anos nos desafia para a leitura 
e confronto de ideias.
É preciso ler…ler livros, ler artigos de ciência, ler relatórios, ler regulamentos, ler programas, ler jornais…
É importante a participação neste tipo de iniciativas, pois desenvolve: a leitura, a escrita, o poder de síntese, a pesquisa e tratamento de 
informação, a selecção dos melhores argumentos a favor e contra, a oralidade, o respeito pelas ideias dos outros, a partilha de informação, o 
uso dos vários suportes de informação, a socialização…
Se não participaste este ano, não te esqueças, no próximo ano voltamos ao debate. Motiva a tua turma, forma um grupo e apresenta-nos as 
tuas ideias. Os prémios são aliciantes!
                                                                                                                                                                                    A profª Laurinda Queirós

O RICO QUE GOSTAVA DE PARECER POBRE



AULA DE CAMPO
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No dia oito de Fevereiro, a turma A do oitavo ano, as 
Professoras de Ciências Naturais e de Ciências Físico-
Químicas e a equipa responsável pela recolha e análise das 
águas do  nosso concelho, coordenada pelo Engenheiro 
Adelino Silva, deslocaram-se a um ponto de captação de água 
da freguesia do Pico de Regalados.
O Eng. da Câmara Municipal de Vila Verde e um técnico da 
mesma equipa, explicaram, aos alunos, o processo de recolha 
e análise das águas para consumo público, identificando 
alguns dos parâmetros analisados, como o pH, a concentração 
de cloro e outros componentes químicos e biológicos.
Após a exposição teórica, passou-se à prática, analisando-se 
in loco, uma amostra de água daquela captação.
No final, verificou-se que a água daquele ponto de recolha é 
óptima para consumo, tal como se verifica para a generalidade 
da água do nosso concelho, que como nos foi dito recebeu o 
primeiro prémio a nível nacional.
Esta actvidade teve a participação de dois alunos do CEF de 
Fotografia, que se ocuparam do registo de alguns dos 
momentos descritos.
                                                        Profª Ernestina Dias

No dia 21 de Março comemora-se o Dia da Floresta.
Os alunos de todas as turmas de 5ºano realizaram, 
nas aulas de Ciências da Natureza, trabalhos 
alusivos ao tema e decoraram uma árvore com 
folhas e flores nas quais escreveram algumas das 
seguintes frases:

“ As plantas são muito importantes porque nos dão o 
oxigénio essencial à vida.”   5ºA

“ Sem as árvores morreríamos.” 5ºD

“ Devemos cuidar das plantas porque elas são 
importantes para os seres vivos.” 5ºA

“ Não cortem as árvores.” 5ºD

“ As plantas são nossas amigas.” 5ºD

DIA DA FLORESTA

Para comemorar o Dia da Árvore os 
alunos escreveram mensagens, na 
BE/CRE, alusivas ao tema e 
pintaram e recortaram folhas e flores 
que foram colando na árvore que 
idealizaram.
A árvore foi feita pelos alunos do CEF 
de Carpintaria, sendo reutilizável.

Quando uma árvore 
é plantada com amor
e a vemos crescer,
a dar-nos ar puro e frutos,
sabemos que valeu a pena!
                                Ana Cunha, nº1, 6ºB

A árvore é muito importante para a vida.
Dá-nos oxigénio, sombra e madeira, mas 
nós tratamo-la, por vezes, muito mal. 
                                                  Patrícia Pimentel, 5ºE

DIA DA ÁRVORE
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Descontrai e Brinca 
com a Matemática...

 1 0 1 0 

0 1 2 3 

1 2 5 10 

0 3 10 ? 

O MISTÉRIO DA BATA

O professor Caramelo, famoso cientista português, 
descobriu que uma dada reacção química durava 79 
minutos sempre que vestia a sua bata branca 
preferida, mas quando a bata lilás a mesma reacção 
durava 1 hora e 19 minutos.

Como explicas este estranho fenómeno ? 

I - Completa o quadro de modo que o produto nele 
representado, na horizontal e na vertical, seja 
sempre igual a 10.

100 10?

? ?

1000 1?

II - Os números representados no quadrado da 
figura obedecem a uma lei de formação. Descobre-a 
e diz qual é o número que falta.

Numa terra chamada ''In Love'', muito perto da Escola, residia o Tiago, um menino triste e pouco sociável, que julgava não saber 
viver sem o computador, nem tão pouco sem a televisão...
Todos os dias, mal chegava a casa, tivesse aulas só de manhã ou também de tarde, enfiava-se no quarto e ficava lá até à 
exaustão. Aos fins-de-semana, desde o acordar até ao deitar, não fazia outra coisa: jogava e voltava a jogar, via televisão e 
conversava na internet com os amigos. 
Nas aulas esperava ansiosamente pelo toque de saída: saía da sala de aula a correr e dirigia-se solitariamente para casa, mas 
sempre muito radiante e louco para se abraçar ao seu computador. 
Certo dia, ao entrar em casa deparou-se com uma situação estranha: a sua mãe estava a cozinhar com a luz apagada. Apesar da 
Estranheza com que ficara, não fez caso disso e    dirigiu-se apressadamente para o quarto, como era habitual, aguardando que 
a sua mãe o chamasse para almoçar.
Ao entrar no quarto, accionou imediatamente o interruptor para ligar a luz e apressou-se veloz para o computador, mas ninguém 
respondeu aos seus ímpetos, pois, naquele dia, nada funcionava. Irritado, chamou pela sua mãe e questionou-a sobre o que se 
teria passado. Pacientemente, contou-lhe que tinha caído um pinheiro sobre um poste eléctrico bem perto da casa onde 
moravam e que só no dia seguinte a linha eléctrica ficaria restabelecida.
O Tiago ficou muito desolado e não sabia como haveria de passar o resto do dia sem jogar uma única vez ou ver um bocadinho de 
televisão.
Os colegas de turma, seus vizinhos, como de costume, resolveram passar a tarde num jardim perto da sua casa. Ao vê-lo 
sentado nas escadas tão desconsolado, convidaram-no para ir com eles.
Ao princípio hesitou, mas, perante a insistência dos colegas, acabou por aceitar o convite e acompanhou-os até ao jardim. 
Na companhia dos seus amigos, o Tiago revelou-se uma pessoa divertida e com muito sentido de humor, tendo passado a tarde 
a jogar às cartas, a dizer piadas, a falar…
Ao anoitecer, regressaram a casa. 
O Tiago despediu-se e agradeceu a tarde maravilhosa passada na companhia dos seus amigos. Pois, naquele dia, aprendera 
uma grande lição. 
- É muito melhor passar a tarde a divertir-me com os meus amigos do que ficar sentado em frente a um computador a jogar e a 
desperdiçar energia eléctrica, contribuindo, assim, para o aumento do aquecimento global.
                                                                                  

Trabalho realizado por:  Vânia Carvalho 9ºB

UM DIA SEM ELECTRICIDADE
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CRIANÇAS  ALEGRAM CORAÇÕES IDOSOS

OS REIS À PORTA 
No Pico, S. Cristóvão, a seis de Janeiro 

Pelos caminhos de terra batida e estradas de alcatrão, a seis de Janeiro, de coroa no 
cimo da cabeça, as crianças do JI e EB1 do Pico, S. Cristóvão, entoaram de porta em 
porta as Canções dos Reis, pediram as Janeiras, e até alegraram corações idosos, 
solitários e ávidos de jovialidade.
Educadora, docentes e operacionais de educação ajudaram a compor o ramalhete com 
a mesma alegria. Saíram à rua, combatendo o frio que se fazia sentir. De casaquitos 
peludos, cachecóis, luvas, botas de meias duplas, as canções saltitavam fumegantes 
como orvalho.
De porta em porta, uns respondiam apressados outros, com todo o tempo do mundo, 
pediam bis. Estes últimos, carregados pela saudade da meninice que tiveram, 
reencontraram-se com o passado (não fossem aquelas cantigas as mesmas!).
As crianças levaram os reis, as janeiras no tabuleiro da saudade, adocicados com a 
alegria de serem crianças.
Teresa Soares, profª bibliotecária.

Ó querido Inverno,
dás-nos ventania.
A chuva cai 
e a neve caía.

Querido Inverno,
Sabes o que eu queria?
Que caísse neve
 sem ventania.

Ó querido Inverno,
Sabes o que eu sentia?
Que a neve
mal caía.
Ó Inverno, só nos fazes ventania.
Isso é que eu não queria!

Daniela Filipa da Rocha Pais, 4º ano
Eb1 de Portela do Vade – Atães

Eu sou a chuva.
Pingue… pingue!
Chove, chove
no meu jardim de capim, 
a pingar para mim!

Na minha casa,
uma gota de água
entrou pela porta rota!
Fechei a porta
e apareceu
a menina gotinha de água
de chapéu!

Quem será?
Será ela 
ou serei eu?

 Ana Filipa Mota Fernandes, 4º ano
 Biblioteca JI 1 CEB do Barral, Pico, S. Cristóvão

EU DEVIA ERA IR DE FADA

Vasculhando muito bem
Lá no fundo do baú,
Que a minha mãe ainda tem,
Encontrei um pano cru.

Os sapatos são enormes
Velhos e todos rotos,
Com uns tacões tão disformes
Mais parecem gafanhotos.

A minha mãe não concorda
Eu devia era ir de fada 
Mas assim tão cor-de-rosa
Em mim ninguém reparava!

Com ele vou preparar
Um vestido ou uma farda,
Já só me falta encontrar
Um chapéu de aba larga.

Agora está tudo mal,
Bem feio bem horroroso,
Vou correr o Carnaval
Com este aspecto manhoso.

Ora é este o meu plano,
Pronto estou decidida
Tenho todo o santo ano
Para andar bem vestida.

Foi esta poesia, da qual desconhecemos o autor que serviu de motivação aos festejos carnavalescos dos meninos do 
Jardim de Infância de Codeceda.
Fadas, bruxas, super-homens, sevilhanas e militares desfilaram pelas ruas da aldeia mais próximas da escola, chamando 
à janela, com bombos, pandeiretas e ferrinhos as pessoas que, apesar do frio que se fazia sentir, contribuíram para que as 
crianças exibissem com alegria os disfarces que livremente, com a colaboração dos pais, escolheram.
                                                                                                                                                                        JI de Codeceda

INVERNO PINGUE! PINGUE!



No dia 24 de Novembro os Jardins de Infância de Atães, Vilarinho e Dossãos, fizeram a sua visita de 
estudo ao Museu de Serralves. A animadora, explicou-nos as regras do Museu, para que serve um 
Museu, levando-nos a pensar e a interagir, sobre a exposição de arte de fotografia. Observamos vários 
quadros dispostos de várias formas.
A nossa Visita continuou da parte da tarde com a ida ao “Hospital dos Pequeninos”, que a Associação de 
Estudantes do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto realizou no 
Hospital Geral de Santo António (Centro Hospitalar do Porto).
O objectivo central desta visita foi o de construir uma relação de confiança entre a criança e a profissão 
médica, pretendendo-se extinguir a síndrome da bata branca e mostrar que o papel do médico não se 
resume ao tratamento da doença. Assim, as crianças puderam compreender que a doença e os cuidados 
de saúde não são necessariamente experiências assustadoras, mas sim componentes que fazem parte 
da vida quotidiana e com as quais elas podem lidar.
Para o efeito foi pedido às crianças que levassem um boneco doente (em mau estado) que seria alvo da 
observação e dos cuidados por parte dos médicos (estudantes de medicina) na presença da criança 
(dona do boneco e aqui como pai/mãe).
Foi muito divertido!!!
As educadoras: Rute Paulino; Conceição Cunha; Ana Devesa
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VISITA  AO MUSEU DE SERRALVES  E AO “HOSPITAL DOS PEQUENINOS”

OS PEQUENINOS FAZEM EXPERIÊNCIAS COM OVOS

Como poderemos retirar a gema e a clara do ovo sem o partir?

Material: ovos, prato, tesoura de bico

Procedimento: Faz-se um buraquinho em cada extremidade do ovo.
 Depois é só soprar com força numa extremidade que a gema e a clara saem pela outra extremidade.
Esta actividade despertou muito entusiasmo nas crianças que quiseram fazer esta experiência na sala da 
professora Sandra para os alunos do 1º e 2ºano também verem.
As crianças mobilizaram as suas famílias e faziam esta experiência em casa. 
Todos os dias os alunos traziam para a escola muitas cascas dos ovos. 
Delicadamente as coloriram, a seu gosto, utilizando tintas e pincéis.
Depois decoravam-nas com marcadores, faziam coelhinhos, pintainhos…deram azo à criatividade e imaginação.
Por fim, decoraram esta linda árvore da Páscoa!

J.I. de Coucieiro, 26 de Março de 2010



COMO APARECERAM  AS PASSADEIRAS?

António Mota
(Como nasceram as zebras. Abada de histórias, 2002)

Há muito anos atrás numa cidade chamada Correquelogodormes havia uma Avenida com muito trânsito de coches. Os peões 
tinham muita dificuldade em atravessar aquela Avenida.
Até que um dia, um senhor chamado Anastácio Inventor teve uma grande ideia: levou a sua zebra para o meio da Avenida e 
todos os cavalos pararam para cumprimentar a sua prima. O senhor Anastácio pode então atravessar a Avenida calmamente.
Perante esta bela ideia, a moda da zebra pegou e toda a gente andava de zebra na rua, gerando grande confusão na cidade. 
Muito descontente, o Presidente da cidade proibiu as zebras  na rua, mandando pintar algumas zebras pela Avenida. 
Mas como não havia tinta suficiente para pintar as zebras, os empregados resolveram pintar apenas as riscas.
E foi assim que apareceram as primeiras passadeiras, tão importantes para nós peões, graças às zebras e ao senhor 
Anastácio Inventor.

Área de Projecto – Segurança                                                          EB1 de Dossãos – 2.º Ano

No âmbito do Projecto Curricular "Saúde/Prevenção", sob a temática da Segurança, os alunos da EB1 de Dossãos 
deslocaram-se, no dia 2 de Fevereiro, ao quartel dos Bombeiros Voluntários de Vila Verde, a fim de conhecer melhor esta 
grande instituição que garante a nossa protecção e segurança.
Os alunos chegaram ao quartel curiosos por conhecer o interior das ambulâncias e ver de perto os carros usados no combate 
aos incêndios.
Eu gostei quando o Sr. Francisco me pôs um colete e me deitou na maca de emergência. Ele atou-me umas correias aos pés, 
aos braços e no corpo. Também me pôs proteccções na cabeça e no pescoço. Eu fiquei imobilizado, sem me poder mexer, 
mesmo quando ele virou a maca de lado, eu não caí."            

«Vimos os camiões do fogo, pegámos na mangueira e fizemos de conta que estávamos a apagar um incêndio. Gostei de 
conhecer os bombeiros."           

Samuel Soares

Francisco Sousa

Samuel – 
Bombeiro – Francisco Sousa.
S- 
B- Tenho 60 anos.
S-
B- Sim.
S -
B- Gosto... Por que quis ser bombeiro? Sei lá... é um bichinho que nasce connosco... (risos)
S- 
B- De tudo. Entre fazer salvamentos de pessoas, prestar socorros ás pessoas ou apagar incêndios.
S- 
B- Foi o socorro a um acidente grave, pois entre os feridos encontrava-se uma criança, que estava entalada no meio dos bancos. 
Ficaram presos na viatura. Assisti vários acidentes, onde já vemos pessoas mortas e isso custa um bocado. Nós tentamos fazer 
os possíveis para salvar as pessoas, mas quando vemos que já são cadáveres, aí já não temos nada a fazer com aquelas vítimas, 
temos é que socorrer os outros que ainda têm vida. Estamos sempre muito atentos ao que se está a passar no local.
S -
B- Há 36 anos.
S -
B- Como funcionário trabalho 4 horas e dou mais 4 de trabalho voluntário todos os dias.
S- 
B- Muito pouco!! Isto é assim, a profissão que temos, olhando bem aos riscos que corremos diariamente, pois estamos em 
contacto com pessoas doentes, desconhecendo o que se passa... e não temos benefícios nenhuns. Nós temos salários de 
trolhas de 3.ª . Eu, por exemplo, tenho aqui outras ocupações, sou motorista, ajudo na facturação, etc. Mas não ganho metade 
daquilo que devia ganhar...
S- 
Observação – mais informação e imagens em www.escolinhadamalta.blosspot.com - 

Como se chama?

Que idade tem?

 A sua profissão é ser bombeiro?

 Por que quis ser bombeiro? Gosta desta ocupação?

Nos bombeiros, qual é a coisa que mais gosta de fazer?

Qual foi a tarefa mais difícil que já fez ou a que mais lhe custou fazer?

 Há quantos anos é bombeiro?

 Quantas horas trabalha por dia?

Ganha muito dinheiro como bombeiro?

Muito obrigado pela sua disponibilidade.
Prof.ª Cecília Araújo

IDA  AOS BOMBEIROS

BOMBEIRO FRANCISCO SOUSA É INTREVISTADO 
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II ENCONTO GÍMNICO DO  AGPICO

No passado dia 5 de Março, realizou-se o II Encontro Gímnico, onde estiveram presentes 
as Escolas EB 2/3 de Cabreiros, a EB 2/3 Dr. Nuno Simões de Guimarães, a EB 2/3 de S. 
Paio de Moreira de Cónegos, o Externato Infante D. Henrique, o Colégio La Salle e como 
não podia deixar de ser a nossa EBI Monsenhor Elísio Araújo.
As apresentações das várias escolas fizeram as delícias de todos os alunos e professores 
que tiveram oportunidade de assistir ao Encontro.
O Director do Agrupamento Professor Alberto Rodrigues, procedeu ao início da actividade, 
desejando as boas vindas a todos os alunos e professores das outras escolas.
A Professora Laura Gomes e a Professora Teresa Lago com a turma do 6º C, cantaram o 
Hino da Escola, durante a cerimónia de abertura.
O Núcleo do Desporto Escolar do Agrupamento e o Grupo de Educação Física, agradecem 
todo o empenho e qualidade demonstrada pelas actuações, principalmente o Grupo de 
Ginástica Acrobática e o Grupo de Danças Urbanas da EBI Monsenhor Elísio Araújo.
Em face destas actuações o Professor Pedro Barbosa e a Professora Manuela Gonçalves 
responsáveis pelos Grupos estão igualmente de parabéns.
Aos alunos desejamos que continuem a demonstrar interesse e paixão pelas actividades 
físicas que a nossa escola pode proporcionar.      Grupo de Ed. Física  

I TORNEIO DE DESPORTO ADAPTADO - BOCCIA

Realizou-se no passado dia 20 de Março, o I Torneio de Desporto Adaptado – Boccia de Vila Verde e que teve 
lugar no pavilhão gimnodesportivo da nossa escola. De salientar que este torneio estava destinado a atletas 
federados, onde foi possível contar com a presença de atletas paraolímpicos medalhados da secção de 
desporto adaptado do Sporting Clube de Braga e ainda de atletas da secção de desporto adaptado da Escola 
Secundária de Maximinos (Braga). Para além disso, o torneio incluiu ainda uma prova destinada aos atletas não 
federados, dois deles oriundos da nossa escola e os restantes vindos da EB 2,3 do Cávado (Panóias), ES de 
Maximinos (Braga), EB 2,3 de Amares. Pelo meio registou-se a participação do grupo de Ginástica Acrobática 
do Desporto Escolar da nossa escola, liderado pelo Prof. Pedro Barbosa (E.F.) e que realizou algumas 
coreografias nos intervalos do torneio, acrescentando assim um clima de alegria e boa disposição ao evento. O 
grande destaque, para além da prova federada, recaiu nos atletas da nossa escola, a Claúdia Silva (6º A) e o 
José Luís Afonseca (6º B), já que estes conseguiram, de forma surpreendente, classificar-se em 1º lugar do 
torneio, na categoria de pares, da prova não federada. Foi um dia de festa, de alegria e de muita emoção para 
todos os participantes em geral e para estes em particular já que se tratou da sua primeira vitória em provas 
deste género. Mais uma vez, são feitos como estes que fazem valer a pena o empenho e a dedicação durante os 
treinos. Parabéns à Claúdia Silva (6º A) e ao José Luís Afonseca (6º B)! E parabéns ao Desporto Escolar da 
escola do Pico! Resta apenas agradecer a todos os elementos que participaram directa e indirectamente na 
organização do torneio, em especial à Direcção e ainda os alunos voluntários da nossa escola que auxiliaram 
nas funções de secretariado e arbitragem.

Prof. Filipe Vale
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TÉNIS DE MESA

No passado dia 6 de Fevereiro, a equipa de Ténis de mesa do Desporto 
Escolar da nossa escola participou na 3ª e última jornada do quadro 
competitivo da Fase Local por Equipas, tendo conseguido classificar-se 
em 2º lugar da sua série com 8 pontos, menos 2 pontos do que a escola 
vencedora, a Escola Básica do 2º e 3º ciclo Professor Gonçalo Sampaio 
(Póvoa de Lanhoso).
 Mantendo-se assim em prova para a 1ª Fase Local - Individual, a jornada 
seguinte teve lugar no passado dia 10 de Março na Escola Básica do 2º e 
3º ciclo de Manhente (Barcelos). Apesar da nossa equipa se ter 
apresentado desfalcada de um dos seus melhores jogadores (André 
Almeida), o resultado final ainda assim, foi bastante positivo. A escola do 
Pico alcançou assim um feito notável, tendo conseguido o apuramento (a 
nível individual), para a 2ª fase da referida competição, já que o atleta 
José Dias (9º C) se classificou num honroso 5º lugar na prova, o último 
que permitia o acesso à 2ª fase da mesma. São feitos como estes que 
fazem valer a pena o empenho e a dedicação nos treinos. Parabéns à 
escola do Pico! Parabéns ao atleta José Dias! E desejamos-lhe a melhor 
sorte para o dia 15 de Maio de 2010, altura em que irá disputar a 2ª Fase 
Final Individual Local, que irá decorrer na Escola Básica do 2º e 3º ciclo 
Júlio Brandão em Famalicão.        Grupo de Ed. Física

 

Os atletas Américo Costa (à esquerda), José Dias (ao centro – 5º 
classificado) e João Diogo Sousa (à direita) .

X TORNEIO UNI-HÓQUEI 2º CICLO / PROFESSORES

Realizou-se no dia 29 de Janeiro de 2010, o X Torneio Uni-Hóquei para as turmas do 2º ciclo. Esta actividade faz parte do Plano 
Anual e já é uma referência nas actividades do Agrupamento. 
Com muito empenho, motivação e acima de tudo com grande espírito desportivo, por parte de todos os discentes, o Torneio 
decorreu de uma forma agradável, divertida, onde a vontade de demonstrar os dotes hoquistas, esteve presente durante a 
manhã.
O Grupo de Educação Física agradece a participação de todos os alunos envolvidos, o apoio das turmas aos jogos e não sendo 
o mais importante dá os parabéns especiais à turma do 5ªB e do 6ºC que brilhantemente conquistaram o 1º lugar nos 
respectivos anos de escolaridade. 
Certos do agrado desta modalidade prometemos novo encontro para o ano lectivo seguinte.    
Da parte da tarde foi a vez dos professores da EB 2/3 demonstrarem as suas aptidões hoquistas. Uns com mais jeito que 
outros, as 4 equipas presentes lá conseguiram terminar o Torneio sem nenhum dedo ou cabeça partida, o que demonstra o 
grande Fair-Play que envolveu todos os participantes.
Para acabar em beleza, realizou-se o tradicional jantar de entrega de prémios.
O Grupo de Educação Física agradece o empenho de todos os docentes envolvidos, o apoio sempre presente do Órgão de 
Gestão do Agrupamento nesta actividade.
Um agradecimento especial ao Professor Luís Silva e aos alunos do CEF Carpintaria de Limpos na feitura dos prémios 
entregues.

Como sempre prometemos voltar para o ano. Grupo de Ed. Física
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ANEDOTÁRIO “EDUCATIVO”

CROMO Nº 1
(Num teste de Matemática)

- Professora, como quer que eu lhe diga o perímetro deste quadrado se só me dá 
o valor de um dos lados? - perguntou o Tó.

CROMO Nº 2
(No Dia Mundial da SIDA, durante uma sessão de esclarecimento)

- Eu conheço, professora, uma palavra com SIDA! - afirmou o Chico.
- Então qual é? - quis saber a professora.
- É dania!! - respondeu de imediato o Chico antes que alguém se lembrasse 
da mesma!
Pobre Chico! Houve gargalhada geral! E eu estava lá, eu ouvi!...

Cida

Top das melhores 20 músicas

. Rihanna - Hard

. Tokio Hotel - World Behind My Wall

. Shakira - Did It Again

. Os Azeitonas - Café Hollywood

. Britney Spears - 3

. Justin Bieber – One Time

. Macacos do Chinês – Saudade

. Nick Jonas and The Administration – Who I am

. Paramore - The Only Exception
. David Fonseca - Stop 4 a Minute
. Lady Gaga – Bad Romance
. Demi Lovato - Remember December
. Kesha – Tik Tok
. Leona Lewis – I See You
. Pearl Jam - Just Breathe
. Alicia Keys - Empire State of Mind Part II
. Gomo - Still Inside Your Mind
. Chris Brown – Crawl
. D'zrt – Feeling
. David Guetta Ft Estelle – One Love

Fonte: MTV Portugal 20/03
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Rihanna - Hard

TOP DAS 20 MÚSICAS

CRUCIGRAMA

"OS BICHOS"
1. Animal que conseguiu alcançar a liberdade;
2. Touro protagonista de uma desgraça; 
3. Formiga tenebrosa;
4. Pequeno cão;
5. Burro de carga;
6. Autor do livro: “Bichos”
7. Gato que ficou sem a liberdade;
8. Galo que serviu para um jantar;
9. Humana grávida.

1 
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Rosa, minha irmã Rosa, de Alice Vieira, (tema "o 
ciúme da irmã mais nova);
Saber Ser, Saber Estar, de Raquel Pinheiro;
Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro de 
Vascocelos (história de um menininho que ama 
a escola);
O Grande Voo do Pardal, de Lídia Jorge (O 
respeito inesperado pelo outro que é diferente);
História de uma Gaivota e do Gato que a ensinou 
a voar, de Luís Sepúlveda (A poluiçao dos 
oceanos e um Gato de Palavra!).

SUGESTÕES DE LEITURA




