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«Praticamente todas as coisas que governam ou desgovernam a nossa vida são normalmente 
transmitidas por um valor de bom ou mau; de agradável ou desagradável, de recompensa ou 

punição. São essas que constituem o grande personagem dos sentimentos.» 

António Damásio 

Boletim Informativo 

Notícias da BECRE 

Começou um novo ano! 

Acreditamos que vai ser melhor, o 

que em parte depende de nós, mas 

não em tudo! 

Regressados da pausa de Natal, 

lançámo-nos na recolha dos livros 

requisitados pelos alunos para 

leitura domiciliária durante essa 

interrupção letiva. Ainda não 

terminámos! 

Entretanto, recebemos os alunos 

do 3.º ciclo para participarem na 

primeira fase do Concurso Nacional 

de Leitura. E foram muitos os 

interessados, incentivados pelos 

respetivos professores de Português. 

Os pais e encarregados de 

educação vieram à escola ler para os 

seus educandos, na atividade 

«Oferece-me palavras», 

embrulhando as palavras em modos 

diversificados de leitura e servindo 

de modelo para os seus filhos. Uma 

maratona que poderia ter tido 

melhores resultados se tivéssemos 

contado com a presença de todos os  

que connosco se comprometeram. 

Grande novidade foi a chegada 

dos tablets à biblioteca! Alguns 

professores de Leitura Orientada 

vão iniciar um trabalho com os 

alunos, usando esta tecnologia. Já 

se deu início à formação de 

docentes, orientados pela 

coordenadora da Rede de 

Bibliotecas Escolares.  
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Aconteceu em Chouselas... 

Projeto Curte Iogurte 

 A escola básica de Chouselas aderiu ao projeto, dirigido aos alunos do 1.º 

ciclo (crianças dos 6 aos 9 anos). O Curte Iogurte tem como objetivos 

informar, sensibilizar e mobilizar para uma alimentação saudável, variada e 

equilibrada e, ainda, promover o iogurte, salientando a sua importância 

numa alimentação sadia, especificamente, nos momentos de lanche. 

Os alunos do 4.º ano escreveram uma história sobre a «invenção» do 

iogurte e os do 3.º ano criaram a maquete que deu vida à história. 

As atividades foram registadas num pequeno vídeo que pode ser visionado 

em: https://chouselas.jimdo.com/atividades-escolares/curte-iogurte/. 
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Janeiras 

  Vamos cantar as Janeiras - 

decidiram os alunos da turma 9 – 

para não esquecer as tradições! 

E assim fizeram. Acompanhados 

pelas Professoras M.ª de São José 

Nogueira e Carla Senra de Música, 

cantaram as Janeiras pelas várias 

salas, dando um ar da sua graça. 

Missão bem cumprida, pois foram 

muitos os aplausos! 

Hora do conto 

 Ana Esteves, contadora de histórias, deslocou-se a Chouselas no dia 9 de 

janeiro, proporcionando emoções e fazendo as delícias dos mais pequenos. 

A contadora de histórias não ficou aquém das expectativas, pois cada grupo 

teve direito a uma história diferente. Assim, o jardim-de-infância ouviu «Não 

tem graça», o 1.º ano divertiu-se com a história «Não acordes o urso por 

favor», o 2.º ano sonhou com «A girafa que comia estrelas», o 3.º ano 

encantou-se com «A árvore dos rebuçados» e, finalmente, o 4.º ano 

emocionou-se com «A maior flor do mundo». 

Os alunos adoraram e ficaram com vontade de ouvir mais.   

Do lixo se faz música 
 

 

Em outubro, o 1.º ciclo já tinha 

participado neste divertido, lúdico, 

pedagógico e criativo workshop, 

destinado a crianças e adultos. 

No dia 17 de janeiro foi a vez dos 

alunos do jardim-de-infância. Os mais 

pequenos, à semelhança dos colegas 

do 1.º ciclo, também se divertiram e 

aprenderam que se pode reciclar para 

«musicar». 

  

https://chouselas.jimdo.com/atividades-escolares/curte-iogurte/
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Corta mato distrital  

O agrupamento de escolas D Pedro I 

fez-se representar, no dia 26 de 

janeiro, no Corta Mato Distrital de 

Desporto Escolar, com uma equipa de 

cinco professores e quarenta alunos. A 

competição decorreu no Porto, no 

parque da cidade, onde estiveram 

presentes milhares de alunos em 

representação dos diferentes 

agrupamentos de escolas do CLDE do 

Porto. O agrupamento participou com 

equipas de seis elementos em todos os 

escalões etários, desde os Infantis A 

até aos Iniciados femininos e 

masculinos. 

Os alunos obtiveram excelentes 

resultados e puderam usufruir de um 

importante momento de competição, 

superação e convívio, tendo 

participado com muito empenho e 

entusiasmo, que foram reconhecidos 

pelos docentes de Educação Física. 

Classificações individuais: 

Classificações por equipas: 

A equipa deste Boletim Informativo 

agradece a todos os professores que 

com ela colaboraram, através do envio 

de informações e fotografias. 
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Ritual do chã 

Na escola sede do agrupamento deu-se início a um convívio a que se 

atribuiu a designação de «Ritual do Chá» e que possibilita ao corpo 

docente desfrutar de agradáveis momentos de confraternização, duas 

vezes por semana, uma no turno da manhã e outra, no da tarde. 

O evento conta com a contribuição dos docentes que fornecem chá, 

bolachas e compotas e já propiciou troca de receitas. 


