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«Ninguém chega a se tornar humano se está sozinho. Nós nos fazemos humanos uns aos outros.» 

Fernando Savater 

Boletim Informativo 

Notícias da BECRE 

Em setembro a biblioteca abriu as 

suas portas para a receção aos 

encarregados de educação dos alunos 

do quinto ano. Muitos encarregados 

de educação, rostos ansiosos, pois 

uma nova etapa se inicia na vida dos 

seus educandos. E há tantas coisas 

novas para aprender! 

Em outubro comemorou-se o Mês 

Internacional das Bibliotecas 

Escolares. Fomos honrados com a 

presença encantadora da narradora 

oral Cristina Taquelim. Tantos alunos 

a ouviram contar histórias! O seu 

entusiasmo foi contagiante! E esteve 

de volta no dia 30 de novembro! 

Ainda em outubro os alunos do 

quinto ano vieram «Labirintar na 

Biblioteca». Aprenderam as suas 

regras de funcionamento e 

«labirintaram» no seu espaço à 

procura de livros, de acordo com as 

regras aprendidas. Foi muito 

divertido! 

Em novembro as atividades foram 

muitas: Concurso de Literacia 3D, em 

colaboração com a professora de 

matemática Margarida Duarte e com 

a professora de inglês Cecília Silva. 

Há sempre algo de novo para ver e 

«Aprender na biblioteca». 

Contamos com toda a comunidade 

educativa para tornarmos este 

espaço cada vez mais um lugar onde, 

a aprender, todos se sintam felizes!  
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Feirinha de Outono 

Em colaboração com a 

Associação de Pais e a animadora, 

as crianças do JI de Canidelo 

montaram a Feirinha do Outono 

que coincidiu com o dia do 

Halloween, depois de terem 

confecionado compotas e 

marmelada. 



 

 

Comemoração do S. Martinho 

Mais uma vez se cumpriu o costume 

com o festejo do Dia de S. Martinho 

nas várias Unidades Educativas do 

agrupamento de escolas D. Pedro I, no 

dia 9 de novembro. Neste dia, toda a 

comunidade escolar saboreou 

castanhas quentinhas como manda a 

tradição. 

Na escola básica as castanhas foram 

assadas pelos assadores de rua que 

estiveram no recinto escolar ao longo 

de toda a manhã e foram 

acompanhadas por groselha ao som de 

música e num ambiente de salutar 

convívio e alegria. 

Na EB1 do Meiral o dia começou com 

a visualização, leitura e reconto da 

lenda de S. Martinho. Às 11 horas, 

 todas as turmas se reuniram no 

recreio para realizar jogos 

tradicionais, com o apoio do 

professor Rui, das AECs. À tarde, 

contou com a presença de um 

assador de castanhas. Todos os 

alunos, docentes, educadoras e 

assistentes operacionais se juntaram 

no recreio para as saborear e 

comemorar o S. Martinho. Foram 

ainda entoadas algumas canções e 

elaborado um trabalho de expressão 

plástica, alusivo ao dia. 

No JI de Canidelo cumpriu-se 

também a tradição do festejo do S. 

Martinho. Não faltaram castanhas 

assadas e chá de limão, substituto do 

tradicional vinho. 
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A Liga Delfos está de volta 

A Liga Delfos, competição 

matemática dinamizada em parceria 

com o Departamento de Matemática 

da Universidade de Coimbra e com o 

apoio da Associação de Pais da escola 

básica D. Pedro I, consiste na 

realização de três provas, com temas 

desafiadores, resolvidas em equipas de 

alunos que obtiveram nível 5, na 

disciplina de matemática, no ano  

participam cinquenta e um alunos. 

A primeira prova da Liga Delfos 

Júnior realizou-se no dia 14 de 

novembro no agrupamento D. 

Pedro I. O tema da prova foi Lógica 

Matemática. 

Agora aguardamos resultados! 

letivo anterior. Estas equipas são 

constituídas por alunos dos 

diferentes anos de escolaridade, 

perfazendo um máximo de sete 

elementos por equipa. 

Este ano participam sessenta e 

sete alunos na Liga I, pertencentes 

ao quarto, quinto e sexto anos. Na 

Liga II, constituída por alunos do 

sétimo, oitavo e nono anos, 

 Eleição da Assembleia de Estudantes  

Na terceira semana de novembro, durante a campanha 

eleitoral, fez-se sentir por toda a escola um clima de 

tensão e competitividade entre as diversas listas. Umas 

prometeram jornais de parede, outras workshops, outras 

ainda, festas temáticas durante o ano letivo. Apurados os 

resultados, a lista vencedora foi a K. 

 

Assembleia 

de Estudantes 



 

 

Dia Nacional do Pijama 

A Missão Pijama é uma iniciativa 

criada pela Mundos de Vida, em 2012, 

com a finalidade de sensibilizar o país 

para o direito das crianças crescerem 

numa família, promover o acolhimento 

familiar de crianças e reduzir o 

número de crianças institucionaliza-

das. 

Neste dia especial são lembradas as 

crianças que, não podendo partilhar o 

dia-a-dia com a s suas famílias 

biológicas, foram amparadas por 

associações dedicadas a dar-lhes o 

amor, o carinho e os cuidados que 

merecem. Num gesto de solidariedade 

para com estas crianças e jovens, 

alunos, professoras, educadoras e 

assistentes operacionais da EB1 do 

 Meiral apresentaram-se vestidos a 

rigor com os seus pijamas mais 

coloridos e respetivos peluches. À 

tarde, todos cantaram e dançaram 

ao som da música da Missão Pijama 

2017. 

Com a ajuda de pais e familiares, a 

escola conseguiu também contribuir 

monetariamente para o crescimento 

deste projeto. 

Os meninos do JI de Canidelo 

juntaram-se à causa da Associação 

Mundos de Vida e festejaram 

igualmente o Dia Nacional do 

Pijama. O papagaio Quincas foi uma 

das personagens principais que 

ajudou a animar o dia com jogos 

lúdicos. 
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Dia do Mar 

A EB1 de Afurada de Cima comemorou, a 16 de novembro, o Dia Nacional do Mar, com a presença de dois 

pescadores – encarregados de educação de alunos da Unidade Educativa. 

Nesse dia foram abordados conteúdos, de uma forma sucinta, sobre esta profissão, o modo como se desenvolve, 

bem como os benefícios e riscos a que os pescadores estão sujeitos. 

Os alunos elaboraram trabalhos em forma de peixe que foram pintados, recortados e afixados no «cantinho do 

mar». O tema do mar foi enriquecido com vários objetos utilizados na pesca, dos quais os pescadores se fizeram 

acompanhar e que permitiram aos alunos, de uma forma participada, descobrir novos conhecimentos ligados à 

profissão. 

Corta-mato  

Cerca de quatrocentos alunos participaram de forma 

entusiasta em mais um corta-mato escolar, no dia 24 de 

novembro. 

É de salientar a colaboração dos alunos de 9.º ano no 

que respeita à sua cooperação e ajuda aos professores 

de Educação Física, ao longo das etapas de montagem e 

desmontagem do circuito e durante a prova, garantindo 

a segurança de todos os participantes na corrida. 



 

 

4 

It all started when the teacher entered the room and said that she 

had to choose the students who were going to Spain with her. 

When my name came out in the draw, I was very happy because it 

was what I most wanted. From there the countdown began. 

When the long-awaited day came I was so anxious I could not 

sleep. As soon as I got to the airport, I saw my friends and they 

were as excited as I was. When everyone arrived it was time to say 

goodbye to my family. 

Some time passed, the boarding doors opened and this new 

adventure began. 

I was very excited because it was my first time flying. 

Fortunately, the flight was very quiet until Francisco’s custard tart 

decided to fly to the back seat. Then, we arrived at Lisbon. 

When we got at Malaga, we still had three hours of a bus trip and  

 

Projeto Erasmus +   

Entre os dias 16 e 20 de outubro, quatro alunos e duas professoras 

do agrupamento de escolas D. Pedro I estiveram em Sorbas, 

Espanha, no âmbito do projeto ATLAS (All Together Learning at 

School). Mais uma vez a cooperação para a inovação e o intercâmbio 

de boas práticas foram as pedras basilares do trabalho desenvolvido 

pelos parceiros portugueses, espanhóis, italianos, franceses, polacos 

e turcos. Aqui ficam os relatos dos nossos alunos. 

 

Este ano o corta-mato vai ter uma nova etapa, a nível distrital, 

que se vai realizar no parque da cidade do Porto no início do 

segundo período e que vai contar com a participação de uma 

equipa de seis alunos por escalão/género. 

Os docentes de Educação Física felicitam todos os intervenientes 

e congratulam-se pela sua participação. 

A classificação geral do corta-mato encontra-se disponível na 

página do agrupamento. 
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 it was then that we had the first contact with our friends from other 

countries. 

The minute we arrived at Sorbas I started to feel butterflies in my belly. 

We got off the bus and I saw my new “sister” and the friends who were 

going to stay with Mariana came in our direction. We said goodbye to the 

teacher and went home. I got home and I was very well hosted. They 

showed me my bedroom and everything, the food was very delicious but I 

confess it was too much for me. 

Well, the rest of the week was amazing, the people were super friendly 

and strong friendships were built, the activities we did were very good for 

our integration. We gathered in the café or in the playground every 

afternoon which was good because it was our time to get along. 

This week not only served to make friends but it also served to make us 

learn to deal with various types of situations. 

Every time my host mother called me to talk, I felt very much loved. We 

talked a lot and we showed each other photos of our cities (because she is 

from Lithuania). 

And the saddest day arrived. The day of saying goodbye to these 

magnificent people who made that week the best week of my life. 

Erasmus + is a form of cultural and academic enrichment, a lesson of 

life, a way to grow and to become independent. 

It was the best experience of my life.  
Inês Machado (9.ºA) 

Hi! My name is Mariana Lima and I went to Sorbas with Erasmus + project, 

ATLAS. 

I should say that it was an amazing experience. 

Talking about my family, they were fantastic with me because, first of all, 

they treated me as if I were part of the family, in a very nice way. Secondly, 

they showed me a lot of beautiful places like Sorbas, Almeria and much 

more. Thirdly, they cooked the traditional dishes from Spain so well. I loved 

being there with them. 

When we arrived at the airport and then at the bus, we were all scared to 

talk to each other! But in the afternoon, we were already with our host 

family, and I went out with some friends of Maialen, when, by chance, I met 

one of my friends from Portugal, Inês Machado. The first contact was 

established. 

During the rest of the week, we had several activities that forced us to talk 

to each other. After we “broke the ice” we started talking easily. From that 

moment on we created many friendships. Almost every day we would go to a 

café, called Kaymar in the centre, and we would go for a walk around the 

village. 

Now, I can say that I have friends from other countries and not just people 

that talked to me. And do you know why? Because on the last day we all 

were crying and in the last minute we hugged and shouted Erasmus, like a 

family! 

I will never forget this trip. 

Mariana Lima (9.ºA) 
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My experience of studying 

abroad was simply amazing. 

I think that the different 

cultures and the language was a 

barrier, but during that week I 

discovered that it wasn’t. 

Learning new cultures and 

meeting new people made me 

discover how English connects 

people and countries. 

In Spain, I made new friends to 

whom I still talk to and I can say 

that I won’t forget them. It was 

just a week but it was one of the 

best experiences ever. 

Before I went I liked English, 

now I love it. 

Francisco Reis (9.ºA) 

This trip to Sorbas was the best experience of my life. 

When I went to the airport I was too excited and I was thinking that all 

was just a dream. It was when we arrived at Malaga and saw the other 

groups that I realized that it wasn’t a dream. Our group tried to engage in 

conversation but it did not take too long until we came to the conclusion 

that everybody was shy. 

When we arrived at Sorbas we were kind of nervous because we didn’t 

know anyone and no one spoke our language but after a while we started to 

talk to everybody and to share phone numbers. 

All the days for me meant new experiences as we started to be close to 

everybody. Before dinner, we met each other in the cafés and had a drink. 

During the morning (and in some afternoons) we visited new places like 

Granada and Almeria, we went to the beach, we did oral presentations and 

above all we saw different cultures. For instance, the Polish people give you 

three kisses instead of two, the Spanish people don’t eat rice and don’t use 

the knife. 

I am amazed about how we could create such close friendships in just one 

week and make friends for life. The entire trip was super interesting but 

what I liked the most was probably meeting new people with different 

cultures. 

When it was time to come back I realized that I will never forget this as it 

was the best week of my life. This trip showed me things that I couldn’t see 

before. I learnt that there are things that I can’t do anymore and things that 

I need to start doing. It also put aside the shyness I used to feel when I met 

new people or when I did oral presentations. 

Summing up, I really enjoyed this trip and I fully advise people to 

participate in similar experiences. Erasmus + rocks! 

Mariana  Araújo (9.ºA) 

Na última publicação do Boletim Informativo foram atribuídas as notícias Visita da escritora 

Rita Cardoso e A Terra treme à EB1 de Chouselas. Pelo lapso pedimos desculpa e informamos 

que os eventos aí relatados ocorreram na EB1 do Meiral. 


