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“Inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança”.

Stephen Hawking

Parlamento dos Jovens 2018/19
O programa Parlamento dos Jovens é uma iniciativa da Assembleia da República, dirigida aos alunos do 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino secundário,
e pretende promover o debate de um tema ou uma problemática da nossa sociedade.
Este ano, o projeto Parlamento dos Jovens foi adotado em novecentas e setenta e sete escolas nacionais e mais uma vez acarinhado pela escola sede do agrupamento - a escola básica D. Pedro I.
Durante a primeira fase, os alunos foram convidados a formar listas e elaborar
medidas para atenuar o tema definido: SOS – Alterações Climáticas, Salvar os
Oceanos.
Noventa alunos, dez turmas, nove listas, mobilizaram-se, organizaram-se e
apresentaram as suas medidas durante a campanha eleitoral que decorreu entre
os dias 14 e 16 de janeiro.
Ao longo do mês o Parlamento dos Jovens, em parceria com o projeto Escola
Azul em implementação na escola sede do agrupamento, desenvolveu várias
dinâmicas, nomeadamente, a sessão oficial do hastear da bandeira azul, ocorrido no dia 16, na biblioteca, na presença dos órgãos dirigentes da escola, das
juntas de freguesia envolventes, das instituições governamentais Águas de Gaia
e Escola Azul, dos alunos e professores envolvidos em ambos os projetos.
O dia 18 de janeiro foi marcado pela eleição dos trinta e um deputados que
irão debater o tema na segunda fase do projeto, em sessões escolares, distritais
e nacionais.
No dia 29, também na biblioteca da escola, tivemos o prazer de receber o Sr.
Deputado Dr. José Magalhães, convidado a debater o tema “Alterações climáticas – salvar os oceanos”, junto dos alunos. Foi extremamente interessante, os
alunos gostaram muito e ficaram ainda mais motivados para o projeto.

1

Desporto Escolar

Os grupos-equipa do Desporto Escolar da escola básica D. Pedro I possuem um grande dinamismo, contendo a
agenda de treinos semanais uma oferta bastante variada. São disso exemplo o andebol, o badminton, o boccia, o
golfe, o ténis de mesa, o tiro com arco e o xadrez, pretendendo desta forma chegar a todos os interessados da
comunidade educativa.

O Dia Europeu do Desporto Escolar foi comemorado no agrupamento com um desafio aos alunos para serem ativos e participarem, inscrevendo-se no clube do Desporto Escolar, nas modalidades que a escola oferece. No cortamato participaram trezentos e trinta e sete alunos. Os primeiros seis classificados terão agora um novo desafio na
fase regional, que vai decorrer no dia 1 de fevereiro. A escola participará nesta prova com uma equipa composta
por trinta e nove alunos de diferentes escalões/género.

Os encontros interescolas já começaram!
O primeiro encontro foi o de golfe e ocorreu a 5 de dezembro, orientado pela professora Isabel Barbosa. Entretanto, desde o início deste ano civil, há a registar as seguintes saídas dos grupos-equipa:
- badminton, a 5 de janeiro, dinamizado pelo professor Paulo Santos;
- ténis de mesa, a 12 de janeiro, promovido pela professora Ana Martins;
- xadrez, a 12 de janeiro, acompanhado pelo professor Arménio Pereira.
Os professores do grupo de Educação Física dinamizaram uma aula de dança e outra de yoga Sámkya, nos dias 16
e 17 de janeiro, respetivamente, pelas 18.30h, destinadas a docentes e não docentes, com o objetivo de dar a
conhecer uma filosofia de vida que promove o bem-estar físico e psicológico, combatendo o stress, a ansiedade e
estimulando sensações de felicidade e autoconfiança.

Para o segundo período letivo estão igualmente previstas atividades diversificadas: no dia 4 de fevereiro irá darse início aos torneios de ténis de mesa, destinado a alunos do 2º ciclo e ao torneio de badminton, para os alunos
do 3ºciclo. Entretanto, está a ser organizado um torneio de andebol, para os alunos do 2º e 3º ciclos masculino.
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Atena - Projeto de nível na escola básica D. Pedro I

No presente ano letivo a escola básica D. Pedro I vai implementar o projeto Atena, com base numa parceria com
a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, que presta a validação científica.
O projeto consiste numa competição matemática assente na resolução de problemas, visando fomentar a aprendizagem de um tema matemático, de um ciclo de escolaridade superior ao dos alunos envolvidos, tratando-se assim de um projeto de nível. Tem como público-alvo alunos do 1º, 2º e 3º ciclos, incluindo todos os anos de escolaridade. Os alunos de 4.º e 5.º anos são propostos pelas docentes titulares de turma do 3.º e 4.º anos, respetivamente, para fazer parte deste projeto. A seleção dos alunos dos restantes anos de escolaridade tem por base a
obtenção do nível 5 à disciplina de matemática, no ano letivo anterior. Serão ainda convidados à participação do
projeto os alunos do 6º ao 9.º anos que obtiveram nível 4 no final do ano letivo anterior. A seriação destes será
mediante a apresentação de um texto impresso, fundamentando a sua inscrição no projeto.

Durante o ano letivo irão ser realizadas três provas, uma em cada período, fora da componente horária dos alunos.
Até ao momento foram convidados para integrar o projeto cento e sessenta e oito alunos de nível 5 e cento e
vinte de nível 4. Após confirmação por parte dos encarregados de educação, proceder-se-á à constituição das
equipas, a qual será publicada brevemente. A primeira prova irá decorrer a seis de fevereiro.

Crimson Voyager - «Levar Portugal ao Mundo»
O Crimson Voyager é uma de três mini-embarcações que estão integradas no programa «Levar Portugal ao Mundo». A iniciativa teve origem numa escola norte americana que construiu um veleiro de pequenas dimensões e o lançou ao mar, contendo uma mensagem que seria
recebida pelo país onde este viesse a aportar.
Quando a pequena embarcação veio dar à costa portuguesa, várias
escolas, entre as quais a escola básica de Canidelo, passaram a aderir
à iniciativa, que inclui o restauro do barco Crimson Voyager e o seu
lançamento, posteriormente, ao Atlântico – recriação da mensagem
dentro de uma garrafa, mas numa versão do século XXI, contendo
mensagens que irão seguir viagem a bordo do pequeno veleiro, não
tripulado, com metro e meio de comprimento, que irá navegar ao sabor dos ventos e das correntes.
O veleiro dispõe de um equipamento GPS e de um transmissor por
satélite ligado a um sistema da agência americana NOAA.

Funceramics
A 23 de novembro o JI de Canidelo recebeu a Funceramics que levou à
escola uma oficina de barro, incluindo a roda de oleiro.
Os amigos do JI de Lavadores foram convidados e participaram na realização dos moldes, na modelagem e na pintura.
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Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular
No 2º ciclo, foram desenvolvidos três momentos no âmbito do Domínio de Autonomia Curricular (DAC).
O primeiro, em setembro, com o mote “Caminhar a Aprender”, envolveu uma saída do espaço escolar e visou e
incentivo para a atividade física, a realização de tarefas de caráter curricular transversal e de educação para a
cidadania, de acordo com o perfil do aluno e ainda se encontra em desenvolvimento.
O segundo, em dezembro, com o mote “Natal”, para além da flexibilidade pedagógica a desenvolver ao longo do
ano letivo, estimulou nos alunos a criatividade e o gosto pela articulação interdisciplinar.
O terceiro, mais recentemente iniciado e subordinado ao tema "Escola Azul", visa a promoção do gosto pelos
conteúdos das diferentes disciplinas, atividades facilitadoras da aprendizagem e promoção do respeito pelo ambiente.
A nível do 3º ciclo surgiu na fase final do primeiro período uma árvore, no pátio entre os pavilhões B e C. Na realidade, essa árvore nasceu em setembro, quando os alunos do 7º ano visitaram a exposição «Extinção – o fim ou o
início?», na Alfândega do Porto. Começou aí o primeiro projeto no âmbito da flexibilidade curricular e com o cruzamento de atividades desenvolvidas em várias áreas, foi criada a «Árvore da vida». Também em dezembro, foram
divulgados outros trabalhos, fruto de articulação entre várias disciplinas, como, por exemplo, «Os rostos dos Direitos Humanos».
Já em janeiro, os alunos iniciaram novos projetos - «Pesquisar para Saber» e «Campanha publicitária sobre a
reciclagem».
Os trabalhos produzidos pelos alunos com grande empenho, estão a ser desenvolvidos nas diversas disciplinas,
em simultâneo.

Projeto Escola Azul
No dia 16 de janeiro, o agrupamento de escolas D. Pedro I hasteou a
bandeira da Escola Azul. O projeto Escola Azul é um programa educativo do Ministério do Mar que pretende distinguir as escolas que trabalham o oceano e comprometê-las a participar decisivamente na formação de jovens com maior literacia do oceano. É coordenado pela Direção-Geral de Política do Mar e conta com o apoio científico e de
cooperação da Ciência Viva.
Os objetivos centrais do projeto são estudar as nossas ribeiras, sobretudo a ribeira de Canide que desagua na Afurada, fazendo aí a ponte com a comunidade piscatória e conhecer melhor os cursos de água
doce como «veículos» dos plásticos que chegam ao oceano.

Visita de estudo à “Quinta das Manas”
No âmbito da alimentação foram promovidas atividades diversificadas e integradas pelo JI de Canidelo.
A 19 de novembro os alunos visitaram a pedagógica “Quinta
das Manas” em Guimarães, onde, para além do contacto com
os animais, aprenderam a fazer o pão e compreenderam o seu
ciclo de produção. Tiveram ainda a oportunidade de desfolhar
o milho, peneirar a farinha e amassar o pão que, depois de
cozido em forno de lenha, foi levado para casa.
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Concurso «Giotto és tu!»
A escola básica de Chouselas concorreu ao concurso "Giotto és tu", participando com três trabalhos: turma JI6 da
educadora Cristina Esteves, turma 7 da professora Sandra Mendes e turma 14 da professora Carla Sousa.
O concurso é vinculado à figura do artista Giotto e tem como objetivo motivar os alunos para os valores da reciclagem e para o trabalho sobre o tema, de forma criativa.
Pela sua qualidade e criatividade, destacou-se um dos trabalhos apresentados, tendo sido o vencedor do 3º lugar, na categoria A do pré-escolar.

Concerto de Natal do Coro Espaço Corpus Christi
A comunidade educativa de Chouselas teve o privilégio de assistir, a 14 de
dezembro, a um concerto de Natal do Coro Espaço Corpus Christi. Este coro
existe desde março de 2010, sendo a sua maestrina a Dr.ª Lígia Castro.
Foi um bonito momento de partilha, que permitiu aos presentes experienciar
o verdadeiro espírito de Natal.

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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