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 viSitA Ao monte DA cHã DA vilA 

 Os alunos da EB1 de Atães, no dia 21 de Março, Dia 
Mundial da Árvore, entre as 10h e o meio-dia, realizaram uma 
visita de estudo a uma grande montanha que tinha árvores 
de várias espécies, por exemplo carvalhos, pinheiros, eucali-
ptos e até sobreiros. Tinha ainda muitos arbustos muito altos: 
giesta, urze, codeços… Os alunos estiveram a observar as ár-
vores próprias desta região e a falar sobre elas, por exemplo, 
para que serviam, a sua importância e até o inconveniente da 
plantação dos eucaliptos - árvore que absorve muita água e 
não deixa que  outras espécies à sua volta se desenvolvam.
 Todos estavam muito empenhados em recolher plan-
tas para plantarem e estudarem na escola. Quando chegaram 
à escola, como estava muito calor, decidiram refrescar-se com 
um saboroso pacote de leite fresquinho.

4º ano, EB1 de Atães

viSitA De eStUDo Ao mUSeU DoS   
traNsPortes e ao ceNtro De cIêNcIa VIVa

 No dia 25 de 
Março, no âmbito das 
disciplinas de História 
e Geografia de Portugal, 
Ciências da Natureza e de 
Educação Moral e Religi-
osa Católica, as turmas do 
sexto ano, acompanhadas 
pelos seus diretores de 
turma e outros professores, realizaram uma visita de estudo 
rumo ao Porto, a fim de visitar o Museu dos Transportes. Che-
gados ao nosso destino, os alunos foram divididos em grupos 
e conduzidos por uma guia, que começou por fazer o relato 
diacrónico da evolução do carro, no nosso país, apresentan-
do os vários exemplares/modelos. Os alunos mostraram-se 
bastante atentos, interessados e participativos, colocando, in-
clusive, questões com algum grau de pertinência. Concluída a 
primeira visita, e como já era hora de almoço, dirigimo-nos ao 
Parque da Cidade e, em conjunto, fizemos um almoço campal.
 Após este breve descanso, rumámos, desta feita, para 
o Centro de Ciência Viva, em Vila do Conde. Aqui, os alunos, 
também divididos em grupos, puderam aprofundar os co-
nhecimentos sobre a temática do sangue e do sistema circu-
latório. Assim, após o visionamento de um filme, no auditório, 
os alunos foram encaminhados para o laboratório, onde visu-
alizaram, microscopicamente, uma veia e a realização de uma 
experiência química, com a participação de um dos nossos 
alunos. Posteriormente, já noutro espaço, foi feita uma sen-
sibilização para a alimentação e vida saudáveis. Por último, 
o grupo encaminhou-se para a entrada de uma recriação de 
um vaso sanguíneo, em ponto gigante. Aqui foi explicada a 
importância dos elementos constituintes do sangue e respe-
ctivas funções. Mais uma vez, os discentes foram revelando o 
seu interesse por esta matéria, através das várias perguntas e 
respostas apresentadas a toda a equipa do Centro de Ciência 
Viva.
 Foi um dia repleto de muitas atividades, mas, acima 
de tudo, de grande conhecimento para os nossos alunos!

Professores Coordenadores

viSitAS De eStUDo
 Ji De coUcieiRo viSitA o moinHo 
 A minHA teRRA

 No dia 18 de Março, visitámos o  moinho do senhor 
Abel. Cada criança levou 1kg de milho na sacola. 

Pelo caminho, vimos um canastro/espigueiro, onde se guar-
dam as espigas de milho. O senhor moleiro disse: “Ó meus 
amigos, vinde comigo!”
 No moinho, vimos a mó que é uma pedra redonda. O 
pé do moinho também de pedra. O milho cai, devagarinho, no 
chapéu que está no meio da mó. Cai um… depois caem dois 
grãos de milho. A mó é pesada, parte o milho que por den-
tro é branquinho. A mó mói e sai farinha branca como a neve. 
Vimos a farinha a sair debaixo da mó. Ouvimos o barulho do 
moinho a moer. Era parecido com um martelo!
 O senhor moleiro tinha duas peneiras penduradas 
na parede, uma pá, um balde amarelo, um crivo, uma vas-
sourinha, um saco com centeio… O crivo serve para crivar o 
milho e o centeio. A vassoura serve para varrer a farinha. A 
pá parece um avião jacto… um foguetão. Serve para apanhar a 
farinha. O senhor moleiro apanhou a farinha com a pá… atou 
o saco da farinha e deu-nos para levarmos para a nossa escola. 
Depois disse: “Ó meus meninos, vós quereis ver o inferno? En-
tão vinde comigo”.
 Nós fomos atrás do senhor moleiro que nos mostrou 
o inferno, dizendo: “É aquele buraco com água, com o rodízio 
a girar, que faz rodar a mó e moer o milho”.
 Vimos o riacho. O riacho tinha pedrinhas. A água 
caía e fazia barulho, parecia a deitar vinho no copo. O senhor 
moleiro não precisava da água toda do riacho. Só precisava de 
alguma água.
 Voltamos para a nossa escola. O saco da farinha é 
pesado. Com esta farinha vamos fazer pãozinho e bolinhos.
 A Francisca comentou: “O senhor moleiro é um ve-
lhinho, muito simpático, pela cara parecia meiguinho. Eu que-
ria ficar lá com ele!”

Educadora Maria do Céu Araújo Peixoto
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 GináSticA ARtíSticA

 No dia 12 de Fevereiro, as ginastas do desporto escolar da nossa escola, 
acompanhadas pela professora Manuela Airosa, participaram no 2º encontro gí-
mnico na Escola Secundária Alberto Sampaio (ESAS, em Braga). Competiram apenas 
contra uma ginasta de outra escola. Os resultados foram bons e uma das nossas gi-
nastas, a Liliana Dias do 7º D, terminou a competição com uma excelente pontuação, 
ficando em 1º lugar. É claro que todas as ginastas tiveram um bom desempenho e 
uma boa pontuação. No encontro gímnico também participou a nossa juíza Andreia 
Sousa do 9º A.

 Alexandra Sousa, 7ºD

DeSPoRto eScolAR
 torNeIo De uNI-hóqueI

 Realizou-se, no dia 28 de Janeiro, o tradicional Torneio de Uni-Hóquei 
para os alunos do 2º ciclo. Este torneio já vai na X edição e, como sempre, tem uma 
grande adesão, participação e interesse dos alunos. Participaram 5 turmas do 5º 
ano e também 5 turmas do 6º ano.
 Depois de vários jogos, as turmas do 5ªA e 5ºB apuraram-se para grande 
final. O 5ºB sagrou-se vencedor, depois de um jogo muito emotivo. No 6º ano, as 
turmas do 6ºE e 6ºD jogaram a grande final, sorrindo a vitória ao 6ºE.
 No final, foram entregues os prémios aos primeiros classificados. O Torneio 
decorreu sempre dentro de um espírito desportivo, sempre dentro das regras do 
jogo, tendo os alunos demonstrado grande Fair-Play.
 O Grupo de Educação Física agradece a participação de todos os alunos en-
volvidos e também a colaboração dos assistentes operacionais das nossas instalações desportivas.
 Grande abraço a até para o ano!

Grupo de Educação Física

 DeSPoRto eScolAR

 No dia dois de Março, teve lugar na nossa escola o segundo encontro do 
Grupo-Equipa de Corfebol, no âmbito do Desporto Escolar - Actividade Externa. 
 As equipas envolvidas foram três, o Grupo-Equipa da nossa escola, o Grupo-
Equipa da Escola EB 2,3 de Tadim (Braga) e o Gupo-Equipa da Escola EB 2,3 de 
Abação (Guimarães).
 Pelas catorze horas e trinta minutos, realizou-se o primeiro jogo. Os jogos 
decorreram dentro do previsto, com grande empenho dos participantes e com um 
forte espírito desportivo.
 Os nossos alunos venceram os dois jogos que realizaram, pelo que estão 
de parabéns pelo esforço, pelo espírito de equipa e pela dedicação com que parti-
ciparam neste encontro.
 Professora Isabel Vasques de Carvalho

 iv toRneio De BocciA

 Realizou-se, no dia 17 de Março, o IV torneio de Boccia, 
organizado na Escola Básica de Amares, no qual os nossos alu-
nos participaram. Proporcionou-se um ambiente de grande en-
tusiasmo e qualidade técnica envolvendo 23 atletas, repartidos 
por várias categorias, de diferentes escolas do distrito, entre 
as quais a nossa, Escola Secundária de Maximinos, EB2/3 de 
Cávado, EB2/3 de Manhente e EB 2/3 de Lamaçães e, natural-
mente, a EB 2/3 de Amares.  Este torneio teve como objectivos 
proporcionar novas vivências aos alunos participantes, realçar 
a importância do desporto adaptado, desenvolver uma cultura 
desportiva e contribuir para a inclusão dos alunos com NEE na 
comunidade escolar. 
 Parabéns à Cláudia e ao José Luís. 

Grupo de Educação Especial


