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Programa Sorriso Feliz 

Durante este ano letivo, os alunos das turmas do 5ºC e 5ºH tiveram a 

oportunidade de participar no Programa Sorriso Feliz, promovido pela 

Legião da Boa Vontade. 

Este programa, com mais de dez anos de aplicação em Portugal, pro-

move a saúde e a qualidade de vida, por meio da rotina diária de saú-

de, tendo vindo a contribuir para a diminuição do risco na contração 

de doenças, especialmente na área da saúde oral. 

Nas referidas turmas foram desenvolvidas sessões de sensibilização 

de saúde oral de caráter ludoeducativo com apresentação de vídeos, 

procedimentos de higiene oral, distribuição de pastas dentífricas e 

escovas. Posteriormente, todos os alunos com autorização do respeti-

vo Encarregado de Educação, visitaram a Unidade Móvel do Programa 

Sorriso Feliz, onde se procedeu a uma avaliação da sua saúde oral. 

A nossa vida expressa sempre o resultado dos nossos pensamentos dominantes 
Soren Kierkegaard  

Masstraining em SBV 

 

No dia 15 de março, todos os alunos 

do 9ºano de escolaridade, da Escola 

Básica D. Pedro I, tiveram a oportuni-

dade de participar num Masstraining 

em Suporte Básico de Vida, ministra-

do por técnicos especializados do 

INEM. 

Esta atividade, promovida pelo PES e 

pelo Grupo Disciplinar de Ciências 

Naturais, visou possibilitar a estes 

alunos uma ação prática dos conheci-

mentos adquiridos nas aulas de Ciên-

cias Naturais. 

Os alunos demonstraram-se bastante 

interessados e participativos . 

https://www.mensagenscomamor.com/me-perco-no-seu-sorriso-
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O Dia Internacional para a Elimina-

ção da Violência Contra as Mulheres 

celebra-se todos os anos a 25 de 

novembro. 

Esta data visa alertar a sociedade 

para os vários casos de violência 

contra as mulheres, nomeadamente 

casos de abuso ou assédio sexual, 

maus tratos físicos e psicológicos. 

Em média, uma em cada três mu-

lheres é vítima de violência domés-

tica. 

Este ano a nossa Escola juntou-se à 

comemoração desta data, tendo 

desenvolvido um conjunto de inicia-

tivas que contaram com a colabora-

ção da Junta de Freguesia de Cani-

delo. Desta forma, no dia 24 de No-

vembro, os alunos do 8º ano de es-

colaridade tiveram a oportunidade 

de participar numa sessão de sensi-

bilização intitulada “Violência con-

tra as mulheres: conhecer, prevenir 

e agir”, dinamizada pela UMAR – 

União de Mulheres Alternativa e 

Resposta. No dia 25 de Novembro, a 

escola foi decorada com algumas 

mensagens alusivas à temática e os 

alunos tiveram oportunidade de dei-

xar a sua mensagem numa mural 

anti-violência. Numa cerimónia sin-

gela foi entrega pela Srª Presidente 

da Junta de Freguesia de Canidelo, 

Dr.ª Maria José Gamboa, ao Sr. Dire-

tor do Agrupamento um vaso com 

uma planta que será estimada e mi-

mada por todos, simbolizando o res-

peito e proteção que todos devere-

mos ter uns pelos outros.  

Cerimónia de Quadro de Honra homenageia alunos  

Pelo quinto ano consecutivo, decorreu no dia 21 de abril, no salão paro-

quial de Canidelo, a entrega de prémios a cento e quarenta e três alunos 

do 5º ao 9º ano, pelos bons resultados obtidos no ano letivo 2015/2016. A 

estes alunos foi oferecido um Diploma de Mérito e um troféu comemorati-

vo.  

O evento teve início com a atuação das alunas de dança acrobática, se-

guindo-se as palavras de abertura das individualidades representantes da 

Câmara Municipal, Juntas de Freguesia e do Diretor do agrupamento de 

escolas. Durante a entrega dos prémios, assistiu-se a uma peça de teatro, 

a um momento musical com o Hino do Quadro de Honra cantado pelos alu-

nos da Oficina de Teatro e a um novo momento de dança acrobática. 

A cerimónia terminou em ambiente festivo, com a projeção de um vídeo 

com uma   retrospetiva das atividades realizadas ao longo do ano letivo. 

 

Dia Internacional para a 
Eliminação da Violência 
Contra as Mulheres  

Dia da Mãe  

A festa do Dia da Mãe, que envolveu cinquenta crianças e respetivas fa-

mílias, pessoal docente e não docente, foi realizada no dia 5 de maio, das 

9.30h às 11.00h, no JI de Canidelo. As crianças proporcionaram uma rece-

ção/festa aos pais, preparando previamente uma surpresa, uma prenda e 

um lanche convívio para celebrar esse dia. Também mimaram o poema: “A 

minha Mãe”.  
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15 de maio – Dia do Patrono do agrupamento 

 
 

No presente ano letivo comemorou-se pela terceira vez, a 15 de maio, o Dia do Patrono do agrupamento de 

escolas, data esta que coincidiu com o dia da sua coroação e que envolveu todos os alunos das várias escolas do 

agrupamento. 

Trajados à época, alunos, professores e funcionários, recriaram em ambiente festivo uma feira medieval. To-

dos se divertiram com os jogos tradicionais. Presenciaram espetáculos de falcoaria, duelos e o almoço contou 

com a participação da comunidade educativa.  

À tarde, com a presença da senhora vereadora da educação, Dr.ª Elisa Cidade e de outras individualidades re-

presentantes das Juntas de Freguesia, da Associação de Pais e do Agrupamento, assistiu-se a uma sessão sobre 

educação na biblioteca da escola, com o psicólogo Dr. Jorge Rio Cardoso. 

A comemoração do dia terminou com um Jantar Medieval no refeitório da escola, confecionado pelos assisten-

tes operacionais, aberto aos docentes e funcionários de todo o agrupamento, tendo, também, sido convidados 

representantes das Associações de Pais do agrupamento.  

Dia Mundial da Criança 

Integrado no Dia Mundial da Cri-

ança, a escola de Afurada de Bai-

xo promoveu no dia 6 de junho 

uma visita de estudo, que envol-

veu toda a Unidade Educativa. 

 

http://r.duckduckgo.com/l/?kh=-1&uddg=http%3A%2F%2Fwww.blogdacrianca.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F06%2Fdia-mundial-crianca-295x300.jpg
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Simulacro de Incêndio 

Com o objetivo de testar o plano de segurança interno e criar procedimentos de rotina para toda a comunidade 

escolar numa situação de emergência, nomeadamente, em caso de incêndio, ocorreu no dia 13 de junho na escola 

básica D. Pedro I um simulacro de incêndio.  

Foi simulado um incêndio provocado por um curto-circuito num balastro da sala 15, localizada no Pavilhão C. 

Compareceram no local os Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia, os Bombeiros Voluntários de Coimbrões e a 

Polícia Municipal. Participaram no exercício novecentas e trinta e seis pessoas, das quais oitocentas e quarenta e 

três eram alunos. 

A Proteção Civil Municipal esteve presente como observadora, tendo verificado que os procedimentos foram cor-

retos e a evacuação se fez de uma forma rápida e organizada, demorando cinco minutos apenas. No entanto, os 

separadores existentes na via de acesso à escola condicionam o acesso das viaturas de socorro ao interior da mes-

ma, dificultando as ações de socorro. 

 

Alunos de Educação  

Especial envolvidos em 

atividades 
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No Dia Mundial do Ambiente, 5 de junho, os alunos do Conselho Eco Esco-

las da escola básica de Chouselas, percorreram algumas ruas de Canidelo 

distribuindo uns folhetos alusivos à celebração. Foram elaborados traba-

lhos pelos alunos de todas as turmas, desde o pré-escolar ao 4º ano, com 

base nos temas do Plano de Ação Eco Escolas, resíduos, energia e água. 

Pretendeu-se, com esta atividade, sensibilizar a população em geral para 

as temáticas ambientais, sendo os alunos com a sua simplicidade e energia 

de mudança um veículo fundamental para atingir os objetivos que nos pro-

pomos. Tal como dizem “A Terra é a nossa casa! Respeita-a!” 

A caminhada terminou na Junta de Freguesia, onde foram recebidos pela 

Drª Maria José Gamboa, Presidente da Junta, na sala de reuniões. Aí dei-

xaram também alguns folhetos e os alunos tiveram oportunidade de expli-

car o que os motivava. 

 

Notícias de Chouselas  Dádiva de Sangue 

 

 

A Escola Básica de Canidelo, atra-

vés do Projeto de Educação para a 

Saúde, organizou, a exemplo dos 

anos letivos anteriores, no dia 2 de 

junho, uma recolha benévola de 

sangue. 

Toda a comunidade escolar foi 

convidada a participar, tendo-se 

registado dádivas da parte de Assis-

tentes Técnicos e dos Assistentes 

Operacionais, de Professores, de 

Encarregados de Educação e até de 

familiares e amigos da "nossa Esco-

la". 

Merece especial destaque o facto 

de muitas das dádivas recolhidas 

terem sido uma primeira experiên-

cia, o que pode significar o 

“lançamento” de uma semente que 

pode germinar. 

A todos os envolvidos, o nosso mui-

to obrigado. 

No próximo ano letivo, voltaremos 

com mais dádivas! 

Nota em destaque: A turma que 

conseguiu angariar mais dadores foi 

o 6ºA. No entanto, todos os alunos 

estão de parabéns. 
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Atividades dinamizadas ao longo do ano pelas  
docentes de Educação Moral e Religiosa Católica  

O grupo de Educação Moral e Religiosa Católica desenvolveu durante o 

ano letivo atividades previstas no Plano Anual de Atividades. 

No final do primeiro período, foi desenvolvida a atividade denominada 

“Concurso de desenho do presépio de Natal” para os alunos do segundo 

ciclo. Os alunos participaram com grande entusiasmo, realizando dese-

nhos alusivos ao presépio de Natal. A aluna vencedora foi a Catarina 

Pais, aluna nº 3 do 6º L. Posteriormente, foram impressos calendários 

com o desenho vencedor e entregues a toda a comunidade escolar.  

Durante o terceiro período, foram desenvolvidas várias atividades. 

O sexto ano participou, a 7 de junho, numa visita de estudo ao Parque 

Diverlanhoso. 

 

O sétimo ano esteve presente, no dia 19 de maio,  no “XV Encontro dos 

alunos de E.M.R.C. no Porto”. 

 

O oitavo ano, no dia 14 de junho, visitou Santiago de Compostela. 

 

O nono ano, nos dias 3 e 4 de junho, participou na visita de estudo ao 

Parque Diverlanhoso. 

 
Todas as atividades desenvolvidas pela disciplina de E.M.R.C. decorreram 

dentro do previsto e com bastante êxito por parte dos alunos e dos profes-

sores organizadores e acompanhantes. 

   

   

  

  

 

 

 

 

No passado dia 16 de março o 

Canguru veio à escola e 113 alu-

nos realizaram a prova nacional 

do Canguru Matemático sem Fron-

teiras 2017. Destes, nove alunos 

foram premiados a nível de esco-

la:  

categoria Mini Escolar III  

Érica Filipa Sá (T32-4º ano) 

 categoria Escolar,  

Ana Ferreira (5ºG) 

Marta Teixeira (6ºB) 

categoria Benjamim: 

Evgenii Grachev (7ºB) 

Miguel Costa (8ºC)  

categoria Cadete: 

José Alexandre Soares (9ºC)  

 

A todos os nossos parabéns! 

Canguru Matemático  
sem Fronteiras 2017 
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Liga Delfos  
na Universidade 

Erasmus + project 

 

No dia 27 de maio a Liga Delfos 

foi à Universidade de Coimbra.  

Para finalizar o projeto neste 

ano letivo todas as equipas parti-

ciparam na visita de estudo à Uni-

versidade de Coimbra, onde reali-

zaram atividades promovidas pe-

los docentes da mesma: o Jogo do 

Set para os alunos de 4º e 6º anos 

e Triângulos e Circunferências 

para os alunos do 7º, 8º e 9º anos. 

De tarde visitaram o Museu da 

Ciência, assistiram a experiências 

ao vivo e interagiram no museu 

interativo. 

 

Foi um dia muito divertido para todos 

onde se brincou e aprendeu. 

Foram ainda apuradas as equipas 

vencedoras. Na Liga Delfos I  e 

com 120 pontos venceu a equipa 

Mestres da Matemática, composta 

pelos seguintes alunos: 

Rodrigo Silva (4ºano—T24) 

Rodrigo Esteves (4ºano—T24) 

Nuno Cunha (4ºano—T33) 

Francisca Silva (6ºF) 

Tiago Silva (6ºG) 

Martim Ferreira (6ºJ) 
 

Da Liga Delfos II a equipa vence-

dora foi a MAT. Mestres com 127 

pontos, composta pelos alunos: 

Ricardo Fontes (7ºA) 

Rúben Passos (8ºC) 

José Ascensão (8ºA) 

Paulo Gomes (8ºC)  

Carolina Oliveira (9ºB) 
 

Estão todos de parabéns! 

Atlas - All Together Learning at School 
Isernia, Italy   
Subject: Oficina de Inglês 
Teacher: Cristina Leitão  

Students that partici-

pated in the adven-

ture in Isernia, Italy, 

answered a few ques-

tions expressing facts 

and feelings about 

their week there. 
 

Teacher- How were you chosen to travel to Italy?  

José Ferreira- I was chosen to go to Italy because we [my 

siblings and I] prepared a tutorial of a recipe of a cake. 

Teacher- What were your expectations before travelling to 

Italy? 

José Ferreira- Before travelling I was very anxious because 

I know that Italy has very big beautiful and historical monu-

ments. Also, I was very happy because I would have the 

opportunity to meet other school mates. 

Teacher- What did you do in the Italian school? 

José Ferreira- I worked in the workshops, I was with Leo-

nardo´s friends and sometimes we listened to the headmistress talking 

about several themes. 

Teacher- 

José Ferreira- Very friendly family, beautiful city, much interesting 

culture. The only negative aspect there was being very far away from 

my family. 

Teacher- What kind of relationship did you establish with your host 

family? 

José Ferreira- They were like a real family to me; I loved to be in their 

house. They gave me all I needed and they were always careful and wor-

ried if I was fine. Sometimes when I didn´t wake up in the morning they 

went to wake me up. All the nights, my Italian mother Elena, kissed me 

and wished me a good night. I liked it so much that I want to go another 

time.

Teacher- Leave a message to your host family.  

José Ferreira- Hello Elena, I liked so much to be with you that I cried 

on the first day I came back to Portugal. You´ve treated me like a son. I 

will always remember the night kisses you gave me and all you did for 

me to be happy during the week I stayed in your home. 

Hi Leonardo, you were the best friend I have ever had. During the days 

I stayed in your home you were like a brother to me. Thank you for eve-

rything.  I hope you can come to my home one day with your mother. 

You were both more wonderful than my expectations in the beginning 

of this trip.  

Your Friend José 
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Projeto Erasmus + (viagem a Isernia, Itália) 

Francisca- So, my English teacher suggested that 

we made a tutorial video about cooking Portuguese food. I 

knew that if I made it I would probably go to Italy.  As I 

really wanted to go, I did it with great enthusiasm and my 

teacher selected me to go. 

Teacher- What were your expectations before travelling to 

Italy? 

Francisca- Before travelling to Italy, I was expecting to 

meet a lot of new people, to see beautiful monuments and 

places and, of course, to have a lot of fun moments. 

Teacher- What did you do in the Italian school? 

Francisca- In the Italian school I took part in some workshops about the 

culture from the other countries, I played volleyball with other students 

and, during recess, I ate some snacks.  

Teacher- Name 3 positive and 3 negative aspects of your staying in Italy. 

Francisca- As positive aspects I should say Italy is a country I had never 

visited, so I was very curious. I visited some beautiful places, like Pompeii, 

and I saw beautiful amazing  things. I got to know other cultures and I met 

people from other places of the world. I had the opportunity to share my 

life with an Italian family during a week. 

As negative aspects, I think that, maybe if we had more time, we could 

visit other interesting places in some points of the country. When I was at 

the workshops it was a bit boring spending much time sitting in a class-

room. I didn’t make many friends. In my opinion, we should have private 

moments to talk and to play with the other students.              

Teacher- What kind of relationship did you establish with your host family? 

Francisca- My host family and I had a good relationship,  we communicat-

ed very well with each other. They were very nice to me and they gave me 

all I needed and even more. 

 Teacher- Leave a message to your host family.  

I just want to say that I’m very grateful for all that you did for me, for all 

the good experiences that I lived, for the good moments in your compa-

ny...  You were always worried about me. 

I really hope to see you in Portugal soon, to give back all the things you 

did for me. All of you will always have a special place in my heart. I could-

n't ask for better. I just hope you continue to be a united and happy family! 

Good luck for the dance academy!  I just loved what you do! 

Giusué, I really liked to meet you, you’re a nice guy! Good luck for volley-

ball!  

Sofy, you’re great! I learned a lot with you! You’re so lovely and friendly, 

I miss you a lot! 

Moly, you’re so sweet! What a good company! 

Concluding:  All in all, I would like to thank you most warmly for every-

thing you did for me. You were amazing! I really felt at home! Thanks for 

supporting me and for being my family during that wonderful week!!!! 

Teacher- Catarina, how were you 

chosen to travel to Italy?  

Catarina - I was chosen to travel 

to Italy by the work that I devel-

oped during the school year.  

Teacher-  What were your expec-

tations before travelling to Italy? 

Catarina - I heard the comments 

of those who had gone to Poland, 

so I was very excited. I thought 

that we were going to travel and 

to learn a lot.   

Teacher- What did you do in the 

Italian school?  

Catarina - In the Italian school I 

worked on the projects that they 

gave us, I shared experiences with 

the other people and I played with 

the students my favorite sport, 

which is volleyball. 

Teacher- Name 3 positive and 3 

negative aspects of your staying in 

Italy. 

Catarina - I’ve travelled to a 

lot of interesting places and I have 

also learned the history of Isernia 

and of the places that we have 

been to.  I could see how a differ-

ent culture is and the traditions of 

the other countries, which al-

lowed me to understand the dif-

ferences among our lives but I also 

learned that in the end we all 

have the same feelings.  I’ve ex-

perienced things and feelings that 

I had never felt and that I’ll never 

forget, either.  

As for the negative aspects, I 

think that the workshop and the 

work that we did in Italy should 

have been more focused on Italy’s 

theme “Special Needs at School”, 
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O ano letivo terminou com uma 

visita à cidade de Barcelos, no dia 

19 de julho, que agregou num 

clima de saudável convivência 

professores das várias escolas do 

agrupamento, assistentes opera-

cionais e Diretor. 

Projeto Erasmus + (viagem a Isernia, Itália) 

Teacher- How 

were you chosen 

to travel to Italy, 

Noémi?  

Noémi - The 

teacher chose 

the people who 

had got really 

involved in the 

project but still 

there was a free 

spot 

for 

one student. I was 

chosen in a raffle. 

which I think should be more inter-

esting for us .  

Teacher- What kind of relationship 

did you establish with your host 

family?  

Catarina - While I was there my 

host family was like my family.  

Teacher- Leave a message to your 

host family.  

Catarina - What can I say that I 

haven’t said yet? I am so grateful to 

have had the opportunity to share 

the house with such kind family. To 

my host family: you were absolutely 

great! If it weren’t for you, the 

travel to Italy wouldn’t be com-

plete. I feel that I haven’t thanked 

you enough, because you are a very 

nice, funny, generous family (if I 

wrote all the adjectives it would 

take forever!).  

Thank you so much!  

Teacher- What were your expec-

tations before travelling to Italy?  

Noémi - I was really excited, be-

cause I was expecting to meet new 

people and their different cultures 

and to make friends from other 

nationalities. 

Teacher- What did you do in the 

Italian school? 

Noémi - I played volleyball; 

learned about a different country 

(in my case I was put in a group 

that worked about Turkey); I lis-

tened to some speeches; listened 

to typical Italian music and 

watched some videos that each 

country had made. 

Teacher- Name 3 positive and 3 

negative aspects of your staying in 

Italy. 

Noémi - My family was great just 

like the food they made, and I felt 

at home, we visited many places 

that were very interesting 

(Pompeii and Naples), I had a 

great time with the friends I 

made. 

The negative aspects were the 

following: we spent much time on 

the 1st floor hall sitting, sometimes 

I felt some difficulty in communi-

cating with other foreign students, 

maybe we could have had more 

free time, then we could have 

Visita Cultural a Barcelos 

hung out more with friends.  

Teacher- What kind of relationship 

did you establish with your host 

family? 

I felt welcome and happy with 

them, just like if they were my 

family.  

Teacher- Leave a message to your 

host family.  

Ciao! Tutti bene? I hope you are 

all great. Thank you for everything 

that you’ve done for me. You made 

my staying in Italy very enjoyable 

and you received me like I was truly 

part of your family. I want to tell 

you that I felt at home in your 

place. I will always remember that 

week with the desire to live it 

again, because I had a great time 

there. 

Miss you a lot! 

Noémi  


