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«As fronteiras da minha linguagem são as fronteiras do meu universo.»  

Wittgenstein, Ludwig 

Boletim Informativo 

Aconteceu em Chouselas... 

AMI 

Para prosseguir os seus objetivos e 

fazer frente aos crescentes pedidos de 

apoio social, a AMI realizou mais um 

peditório a nível nacional, que decorreu 

entre 26 e 29 de outubro. A escola de 

Chouselas colaborou nesta campanha 

com a ajuda de toda a comunidade 

educativa. 

Hallowen 

«A tradição já não é o que era…» 

A frase tem sido banalizada, mas é ideal para ilustrar a celebração do 

Halloween. Longe das origens ancestrais, a festa do Dia das Bruxas é 

recente em Portugal, por importação dos Estados Unidos da América. 

Alguns falam de aculturação. O facto é que o Halloween tem vindo a 

ganhar alguma expressividade em Portugal e a disciplina de Inglês para 

isso muito tem contribuído. A alegria deste dia não teria sido possível 

sem a contribuição da professora da disciplina.  

Dia da Floresta Autóctone  

Com a ajuda da AMO Portugal 

(Associação Mãos à Obra Portugal), 

celebrou-se este dia de uma forma 

muito especial, semeando sobreiros que 

vão servir para a reflorestação de 

algumas serras portuguesas. 
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http://www.citador.pt/frases/citacoes/a/ludwig-wittgenstein


 

 

Aconteceu em Chouselas... 

Cerimónia do hastear da bandeira Eco-Escolas 
No dia 7 de novembro realizou-se a 

cerimónia do hastear da bandeira Eco-

Escolas que contou com a presença de 

alunos, professores, pessoal não 

docente, representantes da Junta de 

Freguesia, da Equipa Diretiva, da 

Associação de Pais e encarregados de 

educação. Foi um momento, como é 

habitual, de grande alegria e orgulho 

para todos. 

No seguimento do desafio lançado  

pela Associação Bandeira Azul Da 

Europa (ABAE) de fazer do tema 

«Floresta» um dos mais significativos 

do presente ano letivo e porque 

estamos conscientes da gravidade da 

situação vivida no país, foi assumido 

o compromisso de defender e 

proteger a nossa floresta, o qual 

ficou registado num painel elaborado 

pelos alunos e professores e foi 

oficializado na cerimónia do hastear 

da bandeira Eco-Escolas. Ações 

futuras estão planeadas para 

implementar o compromisso 

assumido. 

«Um por todos e todos pelo 

Ambiente.» 

O vídeo pode ser visualizado em 

https://chouselas.jimdo.com/

atividades-escolares/hastear-da-

bandeira-eco-escolas/. 

2 

Convívio/ Festa de Natal 

Durante o mês de dezembro todos os 

alunos participaram na elaboração de 

enfeites de Natal, na decoração das 

salas de aula e restantes espaços 

escolares, bem como no projeto Eco-

Escolas «Vamos fazer árvores de Natal 

e grinaldas». Participaram ainda no 

concurso Postal de Natal, organizado 

pela Associação de Pais. 

As festividades continuaram com a 

Festa de Natal no Salão Paroquial de 

Canidelo, em que os alunos 

contribuíram com algumas atuações 

para alegria dos seus familiares. Foi 

também possível assistir ao «Eddy 

Circus» - mais um momento de boa 

disposição - e à chegada do Pai Natal, 

que distribuiu alguns presentes. 

No último dia de aulas, foi 

promovida a afetividade e incutido o 

espírito de partilha, através da troca 

de prendas entre as várias turmas e 

o almoço de Natal, com todos os 

alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo, 

docentes e auxiliares de educação. 

 

Projeto Eco-Escolas – «Vamos fazer árvores e grinaldas de Natal» 

 O desafio estava lançado e foi grande a adesão que redundou na 

apresentação de muitos trabalhos executados com materiais reciclados, onde 

não faltaram a imaginação e a criatividade. 

https://chouselas.jimdo.com/atividades-escolares/hastear-da-bandeira-eco-escolas/
https://chouselas.jimdo.com/atividades-escolares/hastear-da-bandeira-eco-escolas/
https://chouselas.jimdo.com/atividades-escolares/hastear-da-bandeira-eco-escolas/


 

 

Passatempo «Natal Guloso» 

A turma 9 do JI do Meiral e os meninos da sala 7 (Educação Especial) 

da escola básica D. Pedro I participaram na atividade «Natal Guloso», 

promovida pela Guloso e pela Tetra Pak, em parceria com o Programa 

Eco-Escolas da Associação Bandeira Azul da Europa. Esta atividade visou 

chamar a atenção para a importância da reciclagem das embalagens e 

ainda para a certificação FSC®. 

De acordo com o regulamento, cada turma construiu uma árvore de 

Natal, predominantemente vermelha, recorrendo a embalagens de 

cartão para alimentos líquidos da marca Tetra Pak, identificadas com os 

selos e embalagens requeridos.  
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Teatro na EB1/JI do Viso 

«O coelhinho das orelhas azuis», 

peça de teatro interativo que tem 

como tema principal a diferença, da 

companhia de teatro Aramá, do 

Porto, visitou a escola a 14 de 

dezembro. A atuação contou com a 

participação ativa de todas as 

crianças, que tiveram a oportunidade 

de serem espectadores e, 

simultaneamente, atores. 

Nível I (4.º, 5.º e 6.º anos)  

1. Os matemáticos1 – 29 pontos 

2. Os jovens da matemática – 25 pontos 

2. Os Matemáticos – 25 pontos 

3. Calculadoras Humanas – 24 pontos 

4. Os bandidos da matemática – 23 pontos 

5. Os Génios da Matemática – 22 pontos 

6. Matemalucos – 20 pontos 

7. Os Mágicos da Matemática – 17 pontos 

8. Os 7 Multiplicados – 16 pontos 

9. Os mitos da Matemática – 12 pontos 

Nível II (7.º, 8.º e 9.º anos) 

1.       - 23 pontos 

2. 5 ST4RS – 22 pontos 

2. Os hackers da matemática – 22 pontos 

3. T.B.T.F.C.’s – 21 pontos 

4. Os Crânios da Matemática – 20 pontos 

4. Maths boys – 20 pontos 

5. M4tem4t1c05 – 19 pontos 

6. Calculadoras – 18,5 pontos 

7. Matemáticos – 16 pontos 

8. Filósofos da Matemática – 13 pontos 

Resultados da Liga Delfos! 

Encontram-se afixados na escola básica 

D. Pedro I e brevemente estarão nos 

«sites» do respetivo agrupamento e da 

Universidade de Coimbra, os «rankings» 

da primeira jornada da Liga Delfos (níveis 

I e II). 

No dia 14 de novembro as nossas 

equipas evidenciaram um bom 

desempenho, tendo várias obtido a 

mesma pontuação. Num total de 30 

pontos, os resultados são os seguintes: 
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Notícias da BECRE 

Iniciando o clima solidário, com 

partida em novembro, a «Maratona 

de cartas» deu as primeiras passadas 

com a Amnistia Internacional. Os 

atletas das turmas do 8.º ano e do 

9.º e seus diretores de turma, 

correram a bom ritmo até janeiro. 

Mantendo o espírito de 

solidariedade a BECRE recebeu, no 

«Dia Internacional do Voluntariado», 

5 de dezembro, voluntários 

convidados, que vieram contar as 

suas histórias de solidariedade a 

turmas do 2.º ciclo. 

Durante cinco dias, os professores  

de Ciências Naturais levaram os seus 

alunos mais pequenos, do 5.º ano, e 

alguns mais crescidos do 6.º ano, a 

aprender mais e experimentar, na 

BECRE, sobre «Plasticologia 

Marinha» (ciência que estuda os 

plásticos em meio marinho), segundo 

a orientação de uma «comandante» 

do Oceanário de Lisboa. Ninguém 

enjoou. A viagem foi proveitosa e os 

marinheiros pescaram muito lixo 

marinho, deixando as águas mais 

limpas para alegria dos peixes! 

Ainda em dezembro, a biblioteca 

foi às salas, onde os livros se fizeram 

convidar pelos alunos do 6.º ano e do 

3.º ciclo, na atividade «Anda a minha 

casa, s.f.f.». Juntaram-se a estes 

mais uns tantos e, assim, disparou o 

número de livros requisitados para 

leitura domiciliária – 1248! 

Durante o primeiro período todas 

as turmas do 5.º ano leram, criaram, 

contaram e conversaram sobre 

histórias em Leitura Orientada, que 

continua a decorrer durante todo o 

ano letivo! 


