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Pico em movimento...  

o 25 de Abril na escola

No passado dia 26 de Abril, alguns alunos da turma CEF de Jar-
dinagem comemoraram a Revolução de 25 de Abril de 1974. 
Vestidos “a rigor”com fardas militares e com cravos verme-
lhos, efectuaram a sua distribuição pela Comunidade Escolar. 
Com este gesto simbólico, pretendeu-se “recordar” esta data 
importante da nossa história recente, em que os alunos desta 
forma reconstituíram os acontecimentos da Revolução. Sendo 
assim, foram eles os soldados do M.f.A. (movimento das for-
ças armadas) que realizaram este importante golpe militar, 
terminando com a Ditadura Salazarista. Os cravos vermelhos, 
símbolo da Revolução, não podiam ser “esquecidos”, tendo os 
alunos distribuído os mesmos pela Escola–Sede, Centro Esco-
lar e Jardim de Infância do Pico de Regalados.

Grupo de História  

novas escritas de Amor

Numa iniciativa da Câmara Municipal de Vila Verde, foi levado à estampa o livro “Lenços dos Namorados - Novas Escritas de 
Amor”, que não podemos deixar de elogiar pela elevada qualidade dos textos nele contidos e toda a beleza das suas ilustrações.
Nascida de um concurso lançado às Escolas e Agrupamentos do Concelho de Vila Verde, que mereceu grande adesão, esta obra 
veio demonstrar a qualidade do trabalho realizado nas várias escolas, a perfeita articulação entre a Vereação da Educação da 
Câmara Municipal e as instituições educativas, o trabalho e o talento das crianças e jovens do nosso Concelho.
Estão de parabéns os alunos da turma 19 do Centro Escolar da professora Cecília Araújo, por terem sido aclamados vence-
dores do concurso relativo ao 1º Ciclo do Ensino Básico pelo júri respectivo. Destacamos também a menção honrosa atribuída 
à turma 18 da mesma escola que tem como docente a professora Sandra Charrua.
Agradecemos e aplaudimos todos os alunos participantes e respectivos professores pelo trabalho, dedicação e vocação 
demonstrados.
Sublinhamos ainda a participação da Academia de Música de Vila Verde, com os alunos do Ensino Especializado da Música, dos 
alunos da turma 19 que declamaram com grande serenidade e enlevo o poema “Ser poeta” de Florbela Espanca e dos alunos 
da turma 18 que dramatizaram de forma brilhante o texto “A aranha tecedeira”. Estas participações foram decisivas para a 
elevação cultural da cerimónia de entrega dos prémios realizada na sala polivalente da Biblioteca Professor Machado Vilela, 
em Vila Verde. 

Direcção

ActiviDADeS



8

Pico em movimento...  

Final Regional de Boccia 

No dia 30 de Abril, realizou-se em Espinho a fase Final Re-
gional de Boccia, tendo sido apurada para esta prova a nossa 
aluna Cláudia Silva. Deste modo, esta obteve um lugar muito 
meritório, tendo ficado no pódio final relativo a um excelente 
terceiro lugar, na divisão II desta modalidade. Sendo assim, 
é com imensa satisfação que observamos o facto dos nossos 
alunos conseguirem atingir lugares de mérito nas mais di-
versas provas desportivas. Realidade esta sinónimo de quali-
dade, integração e entrega indispensáveis para todos estes e 
que enchem de orgulho o nosso estabelecimento. 

Professor Alexandre Cunha

Semana da europa

A celebração da Semana da Europa aconteceu de 9 a 13 de Maio e teve como tema “O Ano Europeu das Florestas”. 
Ao longo da semana, os alunos assistiram a um ciclo de cinema organizado em parceria com a professora Salete. Os filmes que 
estiveram em cartaz foram “Le fabuleux destin d’ Amélie Poulain” e “Carta para Julieta”. 
No dia 10, realizou-se o peddy paper Europeu em Vila Verde, em que 27 turmas das escolas do concelho, num total de 135 
alunos, percorreram as ruas do concelho à procura de repostas para as perguntas às quais tinham de responder e agitaram as 
27 bandeiras representativas dos países pertencentes à União Europeia. A iniciativa esteve a cargo da professora bibliotecária 
Gina Meleiro e da vereadora da cultura e contou com o apoio do Engenheiro Abraão Veloso.

Professora Gina Meleiro

Diz3 e maismat

No dia 9 de Maio, a nossa escola participou pela primeira vez 
no Diz3 e no MaisMat.  Esta foi a 21ª Edição de competições 
Nacionais de Ciência, sob o tema “E tu, serás capaz?”, organi- 
zada pelo Projecto Matemática Ensino (PmatE), para alunos do 
1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico, na Universidade de Aveiro. 
Estiveram envolvidos noventa alunos do 1º e 2º ciclos, tendo 
sido acompanhados pelos professores Paula Costa, Madalena 
Mendes, Sandra Charrua, Isabel Cerqueira, Teresa Sousa, José 
Alberto, Marco Aurélio e Rui Brandão. Com estas competições, 
pretende-se que os alunos testem os seus conhecimentos de 
uma forma lúdica, atractiva e apelativa, que lhes crie ainda 
mais gosto e entusiasmo pelas disciplinas de Matemática, Es-
tudo do Meio e Língua Portuguesa. Os resultados superaram as expectativas iniciais, podendo considerar-se muito positivos. 
Na competição Diz3, em 96 escolas, a nossa escola ficou na posição 25. No MaisMat, em 108 escolas, a nossa escola ficou na 
posição 37.  Foi muito importante a competição e o convívio salutar dos nossos alunos, com milhares de colegas de escolas de 
todo o país. Todos eles manifestaram a vontade de participar neste evento nacional, no próximo ano lectivo.
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