
CEF de Jovens, uma resposta aos desafios de amanhã

formativas que tem, evitar o abandono escolar por parte dos alunos e desenvolver competências que lhes permitam, no final do
terceiro ciclo, seguir um caminho académico e/ou profissional orientado.
No presente ano lectivo, iniciaram a sua formação 15 alunos que integram a turma 1ºCEF-Carpintaria de Limpos, revelando até
ao momento empenho e motivação nas propostas apresentadas, com especial ênfase na componente tecnológica. De referir
que, ao longo dos anos, este curso tem participado de forma importante na vida da nossa escola, contribuindo para a manutenção
e melhoramento das instalações escolares. Os formadores privilegiam o desenvolvimento de projectos com conteúdos de
formação em articulação com a comunidade educativa. Para além da participação empenhada nas várias actividades da escola,
actualmente encontram-se em desenvolvimento alguns projectos que merecem ser referidos, nomeadamente a conclusão do
abrigo de jardim destinado ao CEF de Jardinagem e ampliação das secretárias do laboratório de Física e Química.
Foram ainda solicitados para a realização de bastantes trabalhos, no âmbito de desenvolvimento de actividades levadas a cabo
por várias disciplinas, nomeadamente, EVT, ET, EMRC, Física e Química, História,…, Centro Escolar e Pré-escolar. Tiveram
ainda um contributo importantíssimo na construção do espaço destinado à cerimónia do “Quadro de Honra”, especialmente na
construção dos candeeiros que iluminaram e decoraram o espaço, na montagem do palco e construção da rampa de acesso ao
palco.
Avizinha-se um novo/grande desafio para o início do segundo período, a construção do Auditório Escolar.
Apesar das elevadas dificuldades ao longo do caminho já percorrido, verificam-se melhorias ao nível da formação, o que nos
orgulha e motiva para continuar o trabalho na procura da excelência.
Por último, a abordagem positiva e rigorosa destes cursos revela-se um desafio muito difícil, mas possível. Todos conscientes
das dificuldades reais na integração e relação com estes formandos, é de salientar o papel fundamental dos seus formadores,
como complemento forte na formação de cidadãos mais responsáveis, integrados e intervenientes na sociedade do futuro.

Professor Pedro Barbosa

CEF
Os Jardins de Ponte de Lima contemplados
pelo CEF de Jardinagem...

O Festival Internacional de Jardins de Ponte de Lima decorre num
espaço com cerca de dois hectares e meio, estendido pelos Campos
de S. Gonçalo entre a Ponte Romana e a Ponte de Nossa Senhora da
Guia, na margem direita do Rio Lima.
Foi há 6 anos que a autarquia de Ponte de Lima, inspirada no município
francês de Chaumont-sur-Loire (que tem um dos melhores festivais
de jardins do mundo), decidiu criar o seu próprio Festival Internacional
de Jardins. 2005 marcou o arranque da iniciativa que, tanto no seu
ano de estreia, como no ano seguinte, não abordou nenhuma temática
específica. Em 2007, “O Lixo na Arte dos Jardins” é o tema do Festi-
val, seguindo-se “Energias no Jardim”, em 2008; “As Artes no Jardim”,
em 2009, e “Kaos no Jardim”, em 2010,  que resultou numa harmonia
perfeita entre arte, natureza e jardinagem. Ao longo dos últimos anos,
foram já 400 mil os visitantes que se deixaram apaixonar pela
originalidade deste Festival Internacional de Jardins de Ponte de Lima,
evento único em Portugal.
Aprecie a beleza do local e os três labirintos que emprestam uma
criatividade e dinamismo ainda maiores ao recinto – Labirinto do
Conhecimento, Labirinto da Sabedoria e Labirinto de Ariadne.

CEF de Jardinagem

Alunos do Curso de
Operadores de Fotografia
apresentam-se...

Somos uma turma de 11 alunos e
estamos no 1º ano do curso de
Operadores de Fotografia. Fomos
seleccionados para este curso, tendo em
conta os interesses e motivações por nós
manifestados. No início do ano, achámos
que ia ser um curso muito fácil, mas com
o decorrer das aulas percebemos que
temos de trabalhar muito, porque temos
que fazer as disciplinas curriculares e
desenvolver inúmeros trabalhos práticos
que têm por base os conhecimentos
teóricos que vamos aprendendo no que
diz respeito às técnicas fotográficas.
Sentimos que nos é exigida muita
responsabilidade e civismo, porque o
nosso trabalho tem visibilidade na
comunidade educativa.

CEF de Operadores Fotografia

Para alunos com mais de 15 anos, baixas expectativas académicas, falta de motivação
e em risco de abandono escolar, a Escola Básica Monsenhor Elísio Araújo tem desde
há seis anos como oferta formativa para jovens o Curso de Carpintaria de Limpos
que confere aos alunos dupla certificação, certificado de conclusão do 3º Ciclo do
Ensino Básico e Qualificação Profissional de nível II da U.E.
Estes cursos surgem nas escolas públicas como resposta a uma realidade que vinha
sendo pouco cuidada, tendo em conta a heterogeneidade de alunos que frequentam
os estabelecimentos de ensino, as diferentes expectativas académicas e a existência
de interesses divergentes dos escolares. A nossa Escola pretende, com as ofertas
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Pico em Movimento...

Vamos Aprender a Comer...

No Dia da Alimentação, as crianças do Jardim Infância de
Codeceda meteram as mãos na fruta e fizeram compotas.
No final do dia, levaram para casa uma taça de marmelada!

JI  de Codeceda

Por falar no morango,       Com legumes e leguminosas
tem a cor da paixão.       nos podemos alimentar,
O sabor desta fruta       com gorduras e óleos
derrete o meu coração.       nos podemos prejudicar.

       Mariana 6ºA Alexandre 6ºA

Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza

No âmbito do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, as docentes do grupo de EMRC não ficaram
indiferentes ao apelo da OIKOS. Com o intuito de sensibilizar os governantes para os seus compromissos com
o Terceiro Mundo (aquando da assinatura da Declaração do Milénio), promoveram, no dia 15 do mês de Outubro
de 2010, uma actividade que consistiu em mobilizar a comunidade escolar para trajar nesse dia de vermelho,
preto ou branco. Assim, pelas 9h e 45m, toda a Comunidade Educativa reuniu-se no campo de jogos. Ao som da
música “Carmina Burana” de Carl Orff, foram erguidas, em cartolinas pelos alunos das turmas do 6º B e 6º D, as
41 letras que formam a frase: “DIA INTERNACIONAL PARA A ERRADICAÇÃO DA POBREZA”.
Este importante acto simbólico materializou-se fotograficamente, tendo participado cerca de duas centenas de
alunos. Este número de participantes entrou para a contabilização da Equipa da Pobreza Zero.
Aliado a este apelo, decorou-se no hall de entrada da escola uma mesa com produtos típicos da época, servindo
também para divulgar a actividade.

O Grupo de EMRC

Dia  Mundial da Alimentação

No dia 16 de Outubro, comemorou-se o Dia Mundial da Alimentação.
As professoras de Ciências da Natureza, Elisabete e Raquel, fizeram
com os alunos do 6ºA, B, C e E marcadores de livros  com quadras e
regras de uma alimentação saudável. Ficaram muito engraçados !!!

Professora Elisabete Soares
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