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Pico em movimento...  

Alunos do 9º ano 
visitam Universidade do minho

Nos dias 20 e 27 de Maio, o Grupo de Matemática, organizou uma visita de estudo a Universidade do Minho, pólo de Gualtar 
– Braga. Esta visita teve, como público alvo, os alunos do 9º ano. Nesta visita, os alunos tiveram a oportunidade de observar 
algumas demonstrações da Escola de Ciências: “Viagem pela óptica – Luz e cor”; “Energias renováveis” e “Optometria e Ciên-
cias da Visão”. Durante as demonstrações, os alunos foram interagindo com os professores Universitários e esclarecendo as 
dúvidas que iam surgindo. Foi uma tarde diferente em que os alunos enriqueceram um pouco mais os seus conhecimentos. 
Com esta visita, os alunos também tiveram a oportunidade de contactarem um pouco com o universo universitario, conhecen-
do um pouco mais sobre a vida académica. Esta visita tambem tinha como objectivo despertar o gosto pelas áreas das ciências. 
E quiçá, daqui a uns anos, teremos alguns dos nossos alunos a frequentar um curso superior, nesta universidade. 

Grupo de Matematica

Um dia diferente 

No dia 1 de Junho, o grupo de Educação Especial proporcionou um dia diferente aos seus alunos, festejando o Dia Mundial 
da Criança em Vila Verde, com actividades diferenciadas, nomeadamente andar de charrete e de cavalo. Esta acção envolveu 
os nossos alunos e os da EB1 e da EB 2/3 de Vila Verde, proporcionando-lhes o desenvolvimento de competências sociais, 
aumento do auto-estima e bem-estar, promovendo a sua inclusão plena.
Foi uma manhã recheada de sorrisos e boa disposição que culminou com um delicioso lanche. 
Aproveitámos mais uma vez para agradecer, em particular,   aos dirigentes da Associação Cultural dos Amigos do Cavalo de 
Passo Travado (ACACPT), de Coucieiro, por terem propiciado o contacto com tão maravilhosos animais e, em geral, a todos os 
que contribuíram para este dia de sucesso.

Professora Cecília Rodrigues

viSitAS De eStUDo
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visita de estudo a Lisboa

Nos passados dias 2 e 3 de Junho, os alunos das turmas 15, 19 
e 21 do Centro Escolar deslocaram-se a Lisboa para conhecer 
alguns dos locais emblemáticos do nosso país. Assim, co-
nheceram o zoo de Lisboa, andaram de teleférico, assistiram 
a um maravilhoso espectáculo de  golfinhos e leões marinhos 
e viram pela primeira vez dezenas de espécies de animais.
Visitaram também o espaço da zona Expo e tiveram direito a 
uma visita guiada à real fábrica dos famosos pastéis de Belém. 
O momento mais aguardado pelos alunos foi sem dúvida brin-
car como gente grande no espaço Kidzânia, uma cidade feita à 
medida deles. Puderam tirar a carta de condução, apresentar 
o noticiário, cozinhar, construir a parede duma casa... entre 
outras coisas mais. Foram dois dias passados com muito di-
versão. 

Professora Cecília Araújo

visita de estudo de educação especial

No dia 7 de Junho, professores, auxiliar e alunos deslocámo-
nos rumo à praia da Apúlia - Esposende. 
A viagem decorreu dentro da normalidade, mas a ansiedade 
era tanta que o caminho parecia não ter fim. Lá esperavam-
nos os nadadores-salvadores que nos apoiaram desde o 
primeiro momento e prestaram assistência com equipamen-
to específico para deslocação na praia e acesso à água, con-
tribuindo assim para a acessibilidade de todos à praia. Ape-
sar do vento que se fazia sentir os alunos quiseram logo tirar 
a roupa e sentirem a areia a tocar-lhes na pele. 
Depois de garantir a devida protecção e reforçar os alerta 
relativamente aos cuidados a ter com a exposição ao sol, no-
meadamente protecção da pele e dos olhos, prevenção da in-
solação e desidratação, foi tempo de brincar, correr, jogar e 
verificar a temperatura da água. 
Esta visita teve como objectivo possibilitar o conhecimento 
de novas realidades, promover o convívio social, desenvolver 
hábitos de higiene e saúde e sensibilizar para a preservação 
do ambiente. Além de terem a oportunidade para adquirirem 
e desenvolverem as competências delineadas no PAA, desen-
volveram também a parte lúdica e de divertimento. Apren-
deram a protegerem-se do sol e a proteger o meio ambiente. 
Tiveram a oportunidade de cortar com as rotinas escolares e 
vivenciar novas experiências num clima agradável e de boa 
disposição. 

Professora Cecília Rodrigues
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