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 “Se fazes questão em refletir sobre o enigma da vida e do universo, vê se te despachas de-
pressa, que a espécie humana qualquer dia acaba.” 

Vergílio Ferreira  

Boletim Informativo 
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Aprender a Ser Saudável - Mundo a Sorrir  

 

 

 

No âmbito do projeto «Aprender a Ser Saudável» estão a ser dinamizadas, nas Unidades 

Educativas de Afurada de Cima e do Meiral, diversas atividades com os alunos, no sentido 

de sensibilizar para a importância da promoção da Saúde Oral e Saúde Global como Direi-

to Universal e Estilos de Vida Saudáveis.  

A Organização Não Governamental (ONG) - Mundo a Sorrir, apoia este projeto, que tem 

como objetivo promover a igualdade no mundo através do acesso a cuidados de saúde.  

Ao longo das diversas sessões são abordados valores como a seriedade, o conhecimento, 

a solidariedade e o bem – estar.  

O projeto é implementado através de uma equipa de profissionais de diversas áreas sen-

síveis a esta causa - Liliana Afonso (nutricionista), Catarina Vitor (médica dentista) e José 

Maria (técnico superior de desporto). 

Numa atitude conjunta de professores, pais e encarregados de educação, alunos e técni-

cos, foi possível transformar estas iniciativas em projetos de sucesso.  

Parlamento dos Jovens  

Ao longo do mês de janeiro o Parlamento dos Jo-

vens, em parceria com o projeto Escola Azul, desen-

volveu várias dinâmicas nomeadamente, a sessão ofi-

cial do hastear da bandeira azul, ocorrida no dia 16, 

na biblioteca. 

O evento contou com a presença dos órgãos diri-

gentes da escola, das juntas de freguesia envolven-

tes, das instituições governamentais Águas de Gaia e 

Escola Azul, dos alunos e professores envolvidos em 

ambos os projetos. 
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A escola sede recebeu uns dias mais tarde, a 29 do mesmo mês, o deputado Dr. José Magalhães, que gentilmen-

te acedeu ao convite para debater o tema «Alterações climáticas – salvar os oceanos», junto dos alunos. 

Atividades promovidas pelo Programa  de Educação para a Saúde (PES) 

 

Promoção da saúde oral 

 

 

 

 

 

Com a colaboração da Clínica Dentária OralSaúde 

realizou-se, entre novembro de 2018 e janeiro de 

2019, um ciclo de sessões informativas subordinadas 

ao tema «Higiene oral», tendo como público-alvo alu-

nos do 1º ciclo do ensino básico e do 5º ano de escola-

ridade.  

As médicas dentistas da clínica reforçaram a impor-

tância da saúde oral e exemplificaram alguns procedi-

mentos para uma correta higienização.  

 

Alimentação saudável 

Com o apoio da coordenadora da área de Cidadania, 

Sandra Branco, realizou-se no dia 18 de janeiro uma ses-

são informativa subordinada ao tema «Pequeno-almoço e 

lanche saudáveis».  

A sessão foi dinamizada pela finalista de Licenciatura 

em Ciências da Nutrição – FCNAUP, Joana Rebelo. 

A atividade contou com a presença de pais, encarrega-

dos de educação e professores das várias unidades escola-

res que integram o agrupamento. 

Sessões sobre Suporte Básico de Vida 

Ainda no âmbito do Plano de Atividades do PES e com a cooperação 

fundamental do INEM, realizaram-se nos dias 26 de fevereiro e 14 de 

março sessões teórico-práticas relativas ao Suporte Básico de Vida. 

As sessões destinaram-se a alunos das turmas de 9º ano, enquadran-

do-se a abordagem no programa da disciplina de Ciências Naturais. 

O desenvolvimento da ação envolveu seis técnicos e cento e quaren-

ta alunos, tendo tido um  impacto muito positivo junto destes últimos. 

A equipa do PES agradece aos responsáveis do INEM e espera poder 

vir a repetir esta ação.  
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Projeto Atena  

 

 

 

A primeira prova do Projeto Atena ocorreu a 13 de fevereiro e contou com a participação de cento e sessenta e 

um alunos, sendo noventa da Liga I (4º, 5º e 6º anos) e setenta e um da Liga II (7º, 8º e 9º anos). 

«Os espertos», «Os pensadores», «Os Matemágicos», «Os solucionários», «Os lendários», «Os criativos», «Os 

cúmplices da matemática«, «O ∞ da matemática», «As calculadoras humanas», «Os ideais», «As calculadoras» e 

«Os génios da matemática» são as designações das equipas que constituem a Liga I. 

A Liga II é constituída por nove equipas - «Os cientemáticos», «Os crânios do Atena», «Os mestres dos números», 

«Os sete magníficos», «            », «Os dragões matemáticos», «πtágoras», «M.A.T. Moscas» e «Atena’s genious». 

O tema das provas, a Geometria, serviu de mote e desafio aos alunos, bem como de incentivo à partilha e de-

senvolvimento de capacidades matemáticas. O entusiasmo foi notório, como se pode constatar pelos comentários 

de alguns dos participantes:  

«Gostei muito de participar nesta atividade e 

quero continuar. Achei muito divertido e espero 

que me escolham de novo para o ano». (Diogo, 

T18) 

«Eu gostei da atividade ATENA. Deu para conhe-

cer novos alunos e foi fixe». (Leonor, T18) 

«O Projeto ATENA não foi fácil, mas foi divertido. 

Espero poder voltar lá porque é incrível!» (Miguel, 

T18) 

«Eu gostei bastante do Projeto Atena, porque ao 

mesmo tempo que melhoramos o raciocínio, diver-

timo-nos a fazer exercícios matemáticos com os 

nossos colegas. Quando descobri que fui convidada 

fiquei muito contente, por saber que o que estudei 

valeu a pena». (Íris Mesquita, 6º I) 

«O projeto Atena é uma iniciativa bastante inte-

ressante e desafiante. Nas provas podemos traba-

lhar em grupos e dar o melhor de cada um. Acho 

que este projeto é uma partilha de conhecimentos 

e deve continuar!» (Leonor Ascensão, 9º C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ranking da prova pode ser consultado na página da esco-

la, assim como todo o projeto, estando neste momento em 

primeiro lugar na Liga I a equipa «Os solucionários» e na Liga 

II a equipa «πtágoras». 

SOP - Salvem o Planeta – mensagem dos alunos do 8º A 

O planeta Terra é constituído por quatro subsistemas: hidrosfera, geosfera, atmosfera e biosfera, sendo o Ho-

mem responsável pela alteração das condições de harmonia e equilíbrio entre os diversos subsistemas. A ação hu-

mana assumiu um papel significativo na variação do clima do planeta com a emissão de gases com efeito de estu-

fa, relacionadas com o uso de combustíveis fósseis, a desflorestação, a produção de energia, a pecuária e ativida-

des industriais. As alterações climáticas manifestam-se essencialmente por um aumento da temperatura média 

global, mais acentuada em determinadas regiões do globo. 

A Humanidade mudou o mundo! Com o progresso vieram vantagens, mas também muitas consequências nefas-

tas. Estamos a senti-las cada vez mais. Temos de corrigir, mas acima de tudo, temos de nos adaptar.  

Cabe às novas gerações alterar comportamentos, de modo a garantir a sobrevivência do planeta e da Humanida-

de.  



 

 

Desfile de Carnaval 

 Como vem sendo tradição, todas as unidades educa-

tivas que constituem o agrupamento de escolas D. Pe-

dro I participaram no desfile de Carnaval, no dia 1 de 

março, que teve como ponto de partida a escola sede 

e término o estádio de Canidelo.  

O empenho e envolvimento foram gerais e o desfile 

só foi possível graças à colaboração de todos, desde a 

equipa diretiva aos pais e encarregados de educação 

(que contribuíram para a preparação e acompanha-

mento da atividade), juntas de freguesia de Canidelo, 

de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, Associações 

de Pais, professores, assistentes operacionais e, claro 

está, dos alunos, que muito se divertiram.  

Os temas das fantasias foram escolhidos por cada 

turma e integraram-se em conteúdos promotores do 

sucesso educativo. 
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P.R.E.V.E.N.I.R. o abuso sexual de crianças e adolescentes 

 

Com vista a sensibilizar desde cedo as crianças, para aprenderem a distinguir as partes privadas e não privadas 

do seu corpo e identificarem as situações em que essas partes privadas podem ser tocadas, a EB1 de Lavadores 

recebeu, no dia 21 de fevereiro, a Dra. Margarida Ferraz, que sensibilizou para a prevenção do abuso sexual, atra-

vés da história «Kiko e a mão».   

 

Plano 6 – Zoo 

 

Nos dias 21 e 22 de fevereiro os alunos das Unidades Educati-

vas de Lavadores e Afurada de Cima assistiram ao musical 

“Zoo”, representado pela companhia de teatro Plano 6.  

O musical, inspirado em variadíssimas histórias do jardim zo-

ológico, conta a história de relações fortes entre várias ani-

mais, apelando ao seu conhecimento, preservação e liberdade.  

É um musical inesquecível para todos os que amam os ani-

mais e lutam por um mundo melhor. 
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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. 
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Homenagem a alunos de Quadro de Honra e Quadro de Mérito  

  

 

 

 

 

 

 

O salão Paroquial de Canidelo foi o local escolhido, pelo oitavo ano consecu-

tivo, para acolher cento e setenta e três alunos, do 5º ao 9º ano, que se distin-

guiram pelos bons resultados obtidos no ano letivo de 2017/2018 e a quem foi 

atribuída a menção de Quadro de Honra e seis alunos que se destacaram pelo 

espírito de solidariedade demonstrado no desenvolvimento do Projeto Juntos 

Aprendemos (JA), que receberam a menção de Quadro de Mérito. A todos foi 

atribuído um Diploma e um troféu comemorativo. 

A cerimónia decorreu a 22 de março e teve início com a atuação do Clube de 

Música da escola sob a orientação do professor José Correia, seguindo-se as 

palavras de abertura das individualidades presentes representantes da Câmara 

Municipal e das Juntas de Freguesia, da Associação de Pais, do Diretor do agru-

pamento de escolas e do Presidente do Conselho Geral. Assistiu-se, ainda, a um 

momento de dança pelo Clube de Dança efetuado por alunos do 5º ano e a um 

momento musical ao piano, por um aluno do 7º D. A coordenadora do Projeto 

JA procedeu à entrega dos prémios de mérito a estes alunos.  

A cerimónia prosseguiu com a atuação dos grupos de ginástica acrobática «Os 

piratas» e «A Escola», constituídos por alunas do 9ºB e terminou em ambiente 

festivo, com a projeção de um vídeo com entrevistas aos alunos sobre as ativi-

dades realizadas.  

Vamos limpar as nossas praias 

Um grupo significativo de alunos do agrupamento de escolas D. Pedro I (1º e 

2º ciclos), deixou as salas de aula, no dia 8 de março, e fez uma caminhada 

até à orla marítima, para assim participar na campanha de limpeza das prai-

as, recolhendo o lixo que se encontrava na areia e separando-o por categorias 

- plástico, papel, vidro e lixo comum. 

Esta atividade, promovida pela Câmara de Vila Nova de Gaia e pela Empresa 

Águas de Gaia, pretendeu sensibilizar os jovens para boas práticas ambientais 

e fomentar a adoção de hábitos que evitem a poluição.  

 

 

A Sociedade e as Alterações Climáticas  

 

 

Promovido pelo Departamento do Ambiente da Câmara 

Municipal de Vila Nova de Gaia, decorreu no dia 13 de mar-

ço, no Auditório do Olival, o Fórum sobre  «A Sociedade e as 

Alterações Climáticas».   

No evento participaram quarenta alunos do 8º e 9º anos. 

Treze alunos do 8ºA, apresentaram uma coreografia, acom-

panhada de um vídeo com o título "SOP. Salvem o Planeta". 

O tema «Alterações Climáticas e Oceanos» foi debatido por 

cinco alunos desses mesmos anos letivos. 


