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«Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda.»  

Paulo Freire 

Boletim Informativo 

Dia das Bandeiras Verdes 

O Dia Bandeiras Verdes – Galardão 

Eco-Escolas, que teve lugar no dia 27 

de setembro, em Mafra, reuniu mais 

de 4.000 alunos de 700 escolas do 

país e visou reconhecer o trabalho 

realizado nas 1.364 escolas 

aderentes, em 223 municípios do 

país, a quem foram atribuídas as 

Bandeiras Verdes Eco-Escolas, 

símbolo do desenvolvimento de um 

trabalho de qualidade no âmbito da 

educação ambiental. 

«A Floresta» foi o tema do ano Eco-

Escolas 2017/18, tendo todas as Eco-

Escolas realizado ações que visassem 

conhecer, informar, proteger, 

prevenir e agir, por uma floresta 

mais sustentável em Portugal. Neste 

âmbito, destaca-se a oferta de 

sementes de pinheiro-manso a todos 

os participantes pretendendo-se, 

desta forma, desafiar 

simbolicamente as escolas para a 

criação de «Brigadas da Floresta». 

Aos municípios foi também proposta 

a organização de uma «Rota pela 

Floresta», que gira sinergias e 

compromissos entre a população e as 

autarquias, para uma gestão mais 

Turma 9 do Jardim de Infância do 

Meiral e o projeto Arco Maior 3 

fossem contemplados com este 

galardão. 

sustentável do território. 

Como reconhecimento do trabalho 

de todos os que contribuíram para 

tornar mais sustentável o dia-a-dia 

da escola e da comunidade onde esta 

se insere, foram entregues às escolas 

participantes os  Galardões Eco-

Escolas, tendo o agrupamento D. 

Pedro I sido representado por quatro 

alunas do 9.º A e dois alunos de 

Educação Especial, acompanhados 

pelas professoras Maria Isabel Tudela 

(coordenadora do projeto Eco-

Escolas de três das escolas 

galardoadas) e Ana Fernandes, 

respetivamente. 

Parabéns a todos os elementos da 

comunidade escolar que 

contribuíram para que as escolas 

básicas D. Pedro I e Chouselas, a 

1 



 

 

Concurso «A Música é…» 

A escola básica D. Pedro I 

comemorou o Dia Mundial da Música, 

a 1 de outubro, com o concurso «A 

Música é...», cujas frases vencedoras 

divulgamos: 

de diplomas aos respetivos 

vencedores, em data a anunciar, 

assinalando também o mês das 

bibliotecas escolares - outubro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta atividade, levada a cabo numa 

parceria do grupo de Educação 

Musical e a BECRE, será colmatada 

numa breve cerimónia de entrega 

5º ano 

«A música é um mundo mágico» 

Mariana Ferreira, nº 16, turma E 

«A música é o coração do Planeta Terra» 

Rafael Pereira, nº 24, turma K 

«A música é melodia 

A música é paixão 

A música é alegria 

Que vem do coração» 

Rodrigo Esteves, nº 26, turma J 

6º ano 

«A música é uma forma de representar 

emoções, sentimentos, pensamentos» 

Beatriz Silva, nº 3, turma K 

«A música é o dó ré mi fá da vida e o sol 

lá si dó do mundo» 

Adriana Freitas, nº 1, turma F 

«A música é preciosa 

Como um tesouro valioso 

É uma nuvem cor-de-rosa 

Com notas cor de ouro» 

Inês Oliveira, nº13, turma K 

Do lixo se faz música 

Ainda no âmbito do Dia Mundial da 

Música, os alunos de Chouselas 

participaram na semana de 2 a 6 de 

outubro no workshop «Do lixo se faz 

música». Foi um workshop lúdico-

pedagógico divertido e criativo para 

crianças e adultos. A ideia era 

reciclar para musicar, com a 

criatividade a ditar o engenho. 

Objetos vulgares que parecem já não 

servir para coisa alguma foram a 

matéria-prima transformada em 

instrumentos musicais - uma sessão 

ecológica para quem não quer deitar 

«som», ao lixo. 

Segundo o formador Paulo Coelho 

de Castro «a construção de 

instrumentos é fácil, acessível e não 

exige conhecimentos musicais. 

Podem ser percutidos, agitados, 

tocados com intensidades e 

andamentos diferentes e servir para 

acompanhar danças, canções e 

teatro». 

 
Esta atividade teve um grande 

valor pedagógico dado que, entre 

outros fatores, e por mais tosco e 

rudimentar que seja, um 

instrumento fabricado por uma 

criança tem um significado especial 

para ela e permite-lhe uma relação 

afetiva com a música que 

dificilmente se consegue com 

qualquer outro que se adquira e que 

poderá até ter melhor sonoridade. 

Apelando à criatividade, à 

observação do que nos rodeia e à 

reutilização, cada vez mais 

importante nos nossos dias, podem 

ser construídos a partir de variados 

objetos do dia-a-dia instrumentos 

tão diversificados no som, na forma 

e na cor. No final, os jovens poderão 

fazer uso deles nas aulas, ter o seu 

próprio «conjunto» e acompanhar 

canções, brincadeiras e até sonorizar 

trabalhos. O planeta agradece… 

Visita da escritora Rita Cardoso 

A EB1 de Chouselas recebeu a escritora Rita Cardoso na sua 

biblioteca, a 13 de outubro, que contou a história do Anjo Menino, um 

livro da sua autoria. 

Os alunos gostaram bastante e, ao regressarem às salas de aula, 

escreveram sobre as passagens que mais apreciaram e acompanharam 

os trabalhos com ilustrações. Foi um momento de convívio em que 

todos puderam partilhar as suas ideias e dar asas à imaginação. 
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A equipa deste Boletim Informativo 

agradece a todos os professores que 

com ela colaboraram, através do envio 

de informações e fotografias. 

Ficha Técnica 
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António Duarte 
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A Terra treme 

«A Terra treme» é um 

exercício organizado 

anualmente pela Autoridade 

Nacional de Proteção Civil, 

ao qual a EB1 de Chouselas e 

a escola básica D. Pedro I 

aderiram, a 13 de outubro - 

dia destinado ao simulacro 

de sismo, a nível nacional. 

Pelas 10h13min os alunos 

baixaram-se, protegeram-se 

e aguardaram - três gestos 

fundamentais que podem 

salvar vidas numa situação 

real. 

Dia Mundial da Alimentação 

A comemoração do Dia Mundial da 

Alimentação remonta ao ano de 1981 e 

é atualmente celebrado em mais de 

150 países como uma importante data 

para consciencializar a opinião pública 

sobre questões relativas à nutrição e à 

alimentação. 

A escola básica D. Pedro I evocou, 

uma vez mais, o Dia Mundial da 

Alimentação, a 16 de outubro. Para o 

efeito, os professores do grupo 

disciplinar de Ciências Naturais 

organizaram uma exposição, à entrada 

da BECRE, com trabalhos dos alunos do 

2.º ciclo, alusivos a esta data 

comemorativa. Os alimentos em 

destaque foram as sardinhas e os 

morangos, temas estes que tinham sido 

trabalhados e decorados a gosto pelos 

alunos, com o princípio ecológico da 

reutilização de materiais como pano 

de fundo. 

À semelhança da escola sede, a EB1 

de Chouselas não deixou de lembrar 

esta data e tudo o que lhe está 

associado aos seus alunos, que 

trouxeram de casa alguns alimentos 

saudáveis para partilhar. 

Na sala 7 (Educação Especial), os 

alunos ajudaram na confeção e 

degustaram uma sopa de legumes, 

tendo a matéria prima sido fornecida 

pelos seus progenitores. 

Nesse dia, foi distribuído um 

suplemento alimentar a todos os 

alunos do agrupamento. 
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