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«A Matemática é a única linguagem que temos em comum com a natureza».  

Stephen Hawking  

Boletim Informativo 

1 

Projeto ATLAS, Erasmus+ 

 

Na semana de 5 a 9 de novembro decorreu mais uma mobili-

dade  ERASMUS +, do Projeto ATLAS - All Together Learning at 

School. 

A escola que nos acolheu denomina-se Doga Koleji, e situa-se 

mais pequena cidade da Turquia, Yalova. Foi neste estabeleci-

mento de ensino privado que os alunos Renata Cerqueira, Ga-

briela Teixeira, Martim da Silva e Guilherme Ferreira, da tur-

ma A do oitavo ano de escolaridade,  e as professoras Cristina 

Leitão, Ana Pratinha e Paula Silva tiveram oportunidade de 

trabalhar, acerca do tema OER- Open Educational Resources. 

Os alunos investigaram diferentes tópicos usando Plickers e 

Quizzes, ferramentas que certamente irão utilizar em Portu-

gal.  

No âmbito cultural, a visita foi bastante vasta e enriquecedora 

uma vez que tivemos oportunidade de conhecer várias cidades 

turcas, de uma Ásia bastante europeia: Istambul, antiga Cons-

tantinopla, situada na Europa e na Ásia, Bursa, Iznik e, obvia-

mente Yalova, conhecida pelas suas termas.  

Destacamos desta viagem de trabalho a agradável descober-

ta de encontrar um país limpo, regrado, com um povo muito 

simpático e acolhedor, no qual pessoas mais e menos tradicio-

nais, no que à religião diz respeito, vivem em paz. Foi uma 

experiência maravilhosa e inesquecível proporcionando a to-

dos um conhecimento de realidades muito diferentes, com as 

quais muito podemos aprender.  
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Caminhar a Aprender 

 

 

 

Cerca de cento e trinta alunos do 5.º ano e 15 professores da Escola Bási-

ca D. Pedro I participaram numa caminhada, da escola até à Praia de Cani-

de Sul, na manhã do dia 28 de setembro. 

Antes da saída da escola, os professores entregaram a cada aluno uma “t-

shirt” e um desdobrável com um mapa e um questionário para ser preenchi-

do ao longo da caminhada. Depois de todos medirem e registarem a pulsa-

ção, deram início à atividade. Ao longo do percurso, que se estendeu por 

cerca de 3,5 quilómetros, os participantes observaram um moinho de ven-

to, a biodiversidade (fauna e flora) ao longo da Ribeira de Canide e ainda 

uma ETAR. Chegados à Praia de Canide Sul, todos mediram e registaram 

novamente a pulsação e, depois de calçarem as luvas, recolheram os resí-

duos sólidos que iam encontrando, os quais foram levados para a escola 

para, posteriormente, aí serem trabalhados.  

Com esta iniciativa, a que se chamou “Caminhar a Aprender”, pretendeu-

se comemorar o Dia Europeu do Desporto Escolar e dar início ao Projeto de 

Autonomia e Flexibilidade Curricular.  

5.ºF 

Dia Mundial da Música 

Os alunos da Escola básica/ JI de Chouselas tiveram a oportunidade de 

assistir, no dia 1 de outubro, ao concerto de «O Bando das Cordas» - um 

grupo composto por pessoas com deficiência intelectual, envolvendo 

jovens de três instituições de Vila Nova de Gaia, nomeadamente a 

APPDA – Norte (Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvol-

vimento e Autismo), a APPACDM - Gaia (Associação Portuguesa de Pais e 

Amigos do Cidadão Deficiente Mental) e a CERCIGaia (Cooperativa para a 

Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados).  

O concerto, que permitiu celebrar não apenas o Dia Mundial da Música, 

como também a Promoção e Integração Social do Cidadão com Deficiên-

cia Mental, contou com a colaboração preciosa do professor Júlio e do 

«Bando das Cordas».  

 

 

 

Dia Mundial da Saúde Mental 

No contexto da comemoração do Dia Mundial da Saúde Mental – 10 de outubro - a escola sede do agrupamento 

Pedro I, através dos Serviços de Psicologia e Orientação, promoveu a realização de uma dinâmica para toda a co-

munidade escolar (alunos, docentes e não docentes), com o objetivo de sensibilizar para a necessidade de efetuar 

pausas ao longo do dia de trabalho, como forma de preservar a saúde mental. O convite implicava que os partici-

pantes pensassem em atividades que lhes proporcionassem bem-estar, partilha dessas atividades através da sua 

escrita num pos-it e, posteriormente, a afixação em lugar público. Todos os participantes foram presenteados com 

uma pedrinha que funcionará como lembrete da necessidade de efetuar pausas na atividade laboral, com o intuito 

de preservar a saúde mental.  

Com o mesmo propósito, os alunos foram convidados a elencar atividades que se sentem felizes a realizar e mo-

tivados a efetuá-las com regularidade. Os diferentes intervenientes tiveram ainda a oportunidade de conviver e 

refletir sobre a pertinência da efemeridade. 

O Sr. Diretor aproveitou a oportunidade para anunciar que o agrupamento de escolas D. Pedro I tinha sido galar-

doado com o Selo Escola Saudável 2017/2018 – 2018/2019, iniciativa da Direção-Geral da Educação com a colabo-

ração da Direção-Geral da Saúde, que pretende premiar as escolas que, no seu quotidiano, privilegiem a promoção 

da saúde e do bem-estar da comunidade educativa.  
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“O ambiente deve ser um compromisso de todos”  

Dia das Bandeiras Verdes  

 

 

 

 

 

 

 

No dia 4 de outubro sete alunos da turma E do 8º ano e duas alunas da turma D do 9º ano, acompanhados pelas 

professoras Isabel Tudela, coordenadora da Eco-Escolas e Marina Ferreira, deslocaram-se a Pombal para recebe-

rem os galardões Eco-Escolas da escola básica D. Pedro I, da Turma 9 da Escola básica/ JI de Meiral e da Escola 

básica/ JI de Chouselas.  

Durante a manhã, alunos e professoras visitaram a Eco-Mostra (ateliers, stands, jogos, animações,…) e participa-

ram na cerimónia de entrega dos prémios e certificados. Na parte da tarde, foram presenteados com um espetá-

culo do cantor Paulo Sousa, tendo, de seguida, recebido os três galardões. 

As alunas Catarina Barbosa e Mafalda Silva do 9º D, receberam ainda o 1º prémio pelo cartaz Eco-Escolas que 

elaboraram no ano letivo anterior. 

O galardão, que consiste na Bandeira Verde Eco-Escolas, pretende premiar os estabelecimentos que preconizem 

uma gestão sustentável da escola e do ambiente, dinamizando atividades, criando e participando em projetos e 

promovendo ações de sensibilização, com o objetivo de desenvolver nos alunos e em toda a comunidade educativa 

um espírito ambientalista e de gestão sustentável do meio ambiente.  

O prémio reconhece o bom desempenho ambiental das escolas, o que é motivo de orgulho para todos.  

 

Visita à Casa da Música – Concerto “Do bolso de Walt 2.0”  

 

Os alunos do 4º ano de Chouselas visitaram, no dia 12 de 

outubro, a Casa da Música no Porto, onde assistiram ao con-

certo «Do bolso de Walt 2.0», o que lhes permitiu enrique-

cer e alargar a sua experiência, bem como desenvolver a 

sensibilidade estética.  

Sob a direção artística e interpretação de um grupo de 

cinco presenças femininas que dão pelo nome de «Aquilo 

que Vocês Quiserem», Mary Poppins, A Bela Adormeci-

da ou Ratatouille, foram alguns dos filmes revisitados num 

espetáculo desenvolvido com os produtores Lilian Genn 

(Áustria) e Sune Skuldbøl Vraa (Dinamarca), no âmbito dos 

Young Audiences Music Awards 2017.  

O resultado foi uma viagem por bandas sonoras do copioso 

universo cinematográfico da Disney, com novos arranjos 

para cinco vozes femininas e seus instrumentos de bolso.  
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Dia Mundial do Professor  

5 de outubro - Data com um significado muito particular para mim! 
 

Professora e filha de uma professora que durante décadas marcou pela positiva muitas crianças, muitos adultos 

e famílias ensinando, formando, educando profissional e carinhosamente como só a vocação permite fazer.  

Ser mãe-professora é o exigir constante aos filhos, tendo consciência que é através da educação que o futuro se 

define e se pode mudar o mundo.  

Os alunos - sim, os alunos! - eram para ela e são também para mim o nosso maior alento. São aqueles para os 

quais preparamos diferentes modos de transmitir saberes, despertando a curiosidade, a vontade de aprender e de 

superar dificuldades. 

Ser professor - ontem e hoje - só tem sentido na dedicação para e pelos alunos conscientes do cariz formativo 

que a profissão exige. Especialmente a educação básica, tem um efeito instigador fundamental para formar jovens 

e adultos críticos, ativos, cultos e íntegros.  

O desempenho do professor não é mensurável, não se reduz a horas letivas e avaliações quantitativas. Tem im-

plícito lecionar com inteligência emocional e desenvolver afetos, promovendo o desejável ambiente de aprendiza-

gem eficaz, mas feliz.  

Pena é que, atualmente, a profissão de professor esteja intimamente subordinada a fatores económicos e sociais 

redutores, associados a uma escola depósito/ entertainment das crianças enquanto os pais trabalham… 

Pena é que se veja a escolaridade obrigatória não como uma oportunidade cultural da sociedade que permite e 

fomenta a aprendizagem de todos, mas como uma «maçada» de tarefas e regras que custam a cumprir por jovens, 

cujas famílias também pouco as adotam… 

Pena é que a escola queira chamar a si a função de pai, mãe, família, profissional de saúde, tentando substituir 

todas estas instituições, ao invés da tão desejada parceria e apoio… 

Pena é que cada vez mais seja uma carreira preterida dos jovens com capacidades de escolha, uma vez que é 

mal gratificada e, principalmente, pouco reconhecida. 

Não são os professores que formam os médicos, os engenheiros, os políticos,…?  

Será que estão a ser remunerados em conformidade com a responsabilidade que têm a nível da sociedade? 

Sou professora! Gosto de o ser! Gosto de ensinar, de esclarecer, de dar a mão até à meta do sucesso, feliz no 

meio de crianças e jovens felizes! 

Prof. A. P. Vilas  

A terra (quase) tremeu…  

 

Em sintonia com todo o país, foi feita a simu-

lação de um sismo nas diversas Unidades Edu-

cativas do agrupamento, no dia 5 de novem-

bro. 

Às 11h5min, quando a terra «tremeu», alunos 

e adultos seguiram as regras recomendadas 

para estas situações: baixar, proteger e aguar-

dar. Ao toque da campainha, os alunos coloca-

ram-se debaixo das mesas e aguardaram algum 

tempo.  

Pretendeu-se, com esta atividade, sensibili-

zar para a necessidade de conhecer a forma de 

atuar em caso de emergência. 
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Dia Mundial da Alimentação 

 

 
Atualmente celebrada em mais de cento e cinquenta países como uma 

importante data para consciencializar sobre questões relativas à nutrição 

e à alimentação, o Dia Mundial da Alimentação foi celebrado nas várias 

Unidades Educativas do agrupamento a 16 de outubro, com o intuito de 

promover a adoção de comportamentos alimentares saudáveis. 

Na Escola básica/ JI de Afurada de Cima os alunos levaram gelatinas e 

frutas, com as quais confecionaram espetadas, tendo aderido entusiasti-

camente a todas as atividades propostas, das quais fizeram parte a pes-

quisa e recorte de alimentos variados em revistas, prospetos e folhetos e 

construção de dois cartazes, contendo alimentos que devem fazer parte 

de uma alimentação diária saudável e outros que devem ser consumidos 

esporadicamente, em dias festivos. 

Na Escola básica/ JI de Lavadores confecionou-se uma salada de frutas 

que foi degustada por todos os alunos. 

No Meiral algumas turmas fizeram trabalhos de expressões e exploração 

de textos, enquanto outras confecionaram lanches muito saudáveis e sa-

borosos, tendo a boa e alegre dinâmica estabelecida entre todos e a ade-

são entusiástica dos alunos sido uma constante. 

Em Chouselas, para além das atividades realizadas no âmbito da sala de 

aula, alguns alunos do 3º e 4º anos de escolaridade puderam participar na 

iniciativa da ONG Mundo a Sorrir com uma saída à rua, para promover a 

alimentação saudável à população, particularmente no Jumbo de Canide-

lo.  

Os «voluntários», inicialmente de forma tímida mas rapidamente supe-

rada, cumpriram a sua missão a preceito, ofereceram maçãs, esclarece-

ram e distribuíram os folhetos informativos.  
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Sensibilização à pediculose   

 

 
A Escola básica/ JI de Lavadores recebeu, no dia 24 de outubro, a visita da 

Dra. Cristina da farmácia de Canidelo, cujo intuito foi alertar e prevenir em 

relação as estes parasitas. 

Amadeo de Souza-Cardoso 

 

Na nova disciplina Cidadão com Arte, os alunos têm vindo a explorar a vida e obra de Amadeo de Souza-Cardoso, 

visualizando e falando da vida do artista, das suas obras, e realizando trabalhos com base em algumas delas.  

No dia em que se comemorou o centésimo aniversário da sua morte, 25 de outubro, os alunos da Escola básica/ 

JI de Meiral assistiram a uma aula diferente sobre o pintor, com a ajuda do professor Paulo, que foi convidado a 

informar sobre o tema, na sala da professora Natália. A iniciativa abrangeu as turmas T19 do 1º ano, T20 e T22 do 

2º ano.  

Visita ao Parque Biológico de Avintes 

 

Primeiro centro permanente de Educação Ambiental do país, o Par-

que Biológico de Vila Nova de Gaia consiste numa área agro-florestal 

deste concelho, com 35 hectares, onde vivem em estado selvagem 

centenas de espécies de animais e plantas. Percorrer o seu percurso 

de descoberta da natureza é um prazer em qualquer estação do ano. 

E foi o que os alunos do pré-escolar de Chouselas fizeram, no dia 26 

de outubro.  

Da compreensão dessa paisagem e da comparação com a envolvente 

próxima, rural-urbana e urbana, resulta uma maior sensibilização pa-

ra os problemas do ambiente. No Parque Biológico, mais importante 

do que aprender o nome das árvores ou das aves, é perceber o con-

traste, largar a estrada e entrar nos caminhos, deixar para trás o ba-

rulho dos carros e ouvir os pássaros e o marulhar do rio Febros e após 

algum tempo de «mergulho» no mundo que estamos a perder, regres-

sar repentinamente à confusão de uma movimentada cidade. 
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Halloween 

 

Dando cumprimento à tradição anglosaxónica, o Halloween não podia deixar de ser festejado nas diversas Unida-

des Educativas do agrupamento.  

Na escola básica/ JI de Lavadores os alunos, juntamente com os encarregados de educação, levaram abóboras 

para decorar o espaço escolar e no dia 31 de outubro, toda a escola foi «assustada» pelos meninos e meninas, que 

chegaram com máscaras arrepiantes. 

As turmas de 3º e 4º anos das escolas báscias/ JI de Chouselas e de São Paio foram às salas de aula das restantes 

turmas realizar o típico desdafio “Trick or treat?”. Perante uma negação inicial de oferta de doces, os alunos fize-

ram diversas travessuras, nomeadamente, trocar mochilas e estojos, desapertar cordões ou tirar sapatos, entre 

outras, até lhes serem oferecidas algumas doçuras. Como forma de agradecimento pelas oferendas, cantaram a 

música “Knock, knock. Trick or Treat?”.  

Na Unidade Educativa de Afurada de Cima as turmas JI 2 e 06 (do 4º ano), cantaram e mimaram a canção «A 

bruxa que morava num castelo». De seguida, visualizaram um powerpoint sobre a história «A bruxa careca».   

Os professores das atividades de enriquecimento curricular (AEC), em articulação com as professoras do 3º e 4º 

anos, dinamizaram diversas atividades alusivas ao tema com os alunos do 1.º ciclo. 

As atividades e brincadeiras foram múltiplas, desde exposições a ornamentação de espaços, contribuindo para 

que fosse um dia deveras assustador, mas muito divertido. 

No Meiral as crianças desapareceram misteriosamente por entre espaços coloridos e decorados a rigor. A escola 

foi assombrada por pequenos fantasmas, monstros e morcegos. As crianças divertiram-se, assustaram e foram as-

sustadas.  

Foram momentos espetaculares e tenebrosos, recheados de doçuras e travessuras. 
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Matemática nos pés 

   

A professora Natália do Meiral de-

cidiu mostrar aos seus alunos um 

quadro enorme e diferente... o chão 

da escola!  

Neste espaço amplo foram traba-

lhados os números, os conjuntos e as 

decomposições, utilizando a adição.  

  

Sessão de sensibilização «Comunicar em segurança» 

 

Na escola básica de São Paio os alunos escutaram e participaram com entusiasmo na sessão de sensibilização 

sobre os cuidados a ter quando usam a internet. Passwords seguras, privacidade e partilha de informações pesso-

ais foram alguns dos temas abordados. 
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Cerimónia do hastear da bandeira Eco-Escolas 

 A cerimónia do hastear da bandeira Eco-Escolas 

2017/2018 decorreu no dia 7 de novembro e 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.  

No ano transato foi assumido o compromisso de de-

fender e proteger a nossa floresta, compromisso este 

que foi renovado no presente ano e alargada a sua 

ação à defesa, conservação e preservação do ambien-

te face aos impactes do lixo nos ecossistemas mari-

nhos. Este momento, de grande alegria e orgulho para 

todos, foi o resultado de mais um ano de trabalho em 

prole da defesa do ambiente.  

 

Visita ao Museu do Papel  

   

O Museu do Papel Terras de Santa Maria 

constitui o primeiro espaço museológico 

dedicado à história do papel em Portugal. A 

visita guiada contemplou a história e a arte 

do fabrico do papel, destacando a origem 

da sua produção pelos chineses no séc. II e 

as matérias-primas utilizadas, bem como o 

aparecimento da imprensa no séc. XV e a 

chegada da industrialização no séc. XIX.  

As oficinas “Descobrir” vão ao encontro 

do tema da reciclagem do papel, permitin-

do às crianças a execução da sua própria 

folha. No dia 9 de novembro, os alunos do 

3º ano de escolaridade puderam aprender 

muito sobre este assunto. 

Dia Mundial do Pijama 

 A Unidade Educativa de Afurada 

de Cima aderiu à iniciativa «Missão 

Pijama», que teve ao longo do mês 

de novembro diversas  atividades 

sugeridas no site dos Mundos de 

Vida e que culminando no dia 20, 

com toda a comunidade escolar 

vestida com o seu pijama.  

Esta atividade motivou os alunos pe-

lo seu caráter solidário e pela vertente 

lúdica. 
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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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Uma horta na escola  

 

 

 

• Fomentar a participação e a convi-

vência entre todos os intervenientes; 

• Promover a participação em projetos 

que valorizem a criatividade e a origi-

nalidade; 

• Observar e investigar o desenvolvi-

mento das sementes e plantas; 

• Manifestar consciência e responsabili-

dade ambiental e social, trabalhando 

para o bem  comum, com vista à 

construção de um futuro sustentável; 

• Assumir uma crescente responsabili-

dade para cuidar de si, dos outros e 

do ambiente e para se integrar ativa-

mente na sociedade. 

Os jovens que desenvolvem competên-

cias na horta sentem-se muito felizes e 

realizados, por verem o desenvolvimen-

to das plantas e poderem colher o fruto 

do seu trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ideia subjacente à criação deste 

projeto reside na promoção da partici-

pação de todos os alunos do Centro de 

Apoio à Aprendizagem (CAA) em ativi-

dades agrícolas e de jardinagem. Visa 

responder à diversidade das necessida-

des e potencialidades de todos e de 

cada um dos alunos através da partici-

pação nos processos de aprendizagem 

e na vida da comunidade educativa, 

de forma a contribuir para uma inclu-

são educativa e social no acesso e su-

cesso educativo, na autonomia e na 

estabilidade emocional. Pretende ain-

da promover a igualdade de oportuni-

dades, preparar para o prosseguimen-

to de estudos ou para uma adequada 

preparação para a vida profissional. 

A criação deste projeto tem como 

objetivos: 

• Dinamizar espaços exteriores e pro-

mover o contacto com a natureza, 

experimentando outras formas de 

aprendizagem; 

• Desenvolver o gosto pelas atividades 

agrícolas e de jardinagem; 

 

Visita ao Centro Multimeios de Espinho – A vida das árvores  

  

 

 

 

 

 

 

No dia 14 de novembro os alunos do pré-escolar de 

Chouselas assistiram à “Vida das árvores”, uma entretida 

e educativa sessão de planetário que nos fala do fascinan-

te mundo das árvores, mostra como elas conseguem ven-

cer a gravidade para transportar água até ao topo das 

suas copas, como funciona a fotossíntese e de que forma 

é que as árvores contribuem para a diversidade da vida na 

Terra, através da produção de oxigénio. 

A história é apresentada por duas personagens muito pe-

culiares: uma joaninha de nome Dolores e o seu melhor 

amigo, um pirilampo chamado Miguel.  

Foi uma experiência diferente da qual todos gostaram. 

 

 


