
 

 

 

Agrupamento de Escolas D. Pedro I  

38. ª edição | jane iro 2020  

«É preciso ter um caos dentro de si para gerar uma estrela dançarina.»  

Friedrich Nietzsche 

Boletim Informativo 

HASTEAR DA BANDEIRA VERDE - ECO-ESCOLAS 

A escola básica D. Pedro I foi novamente galardoada com a Bandeira 

Verde (Programa Eco-Escolas).  

No Dia Mundial dos Direitos Humanos alunos e professores, muitos de-

les envergando uma peça de vestuário de cor verde, partilharam o mo-

mento do hastear da Bandeira Verde, à entrada da escola.  

Nesse mesmo dia, procedeu-se também à entrega de prémios do con-

curso Lanche Saudável e Sustentável.  

Estiveram presentes os representantes das Juntas de Freguesia de Cani-

delo, de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, da Câmara Municipal 

de Vila Nova de Gaia e da APECA.   
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PROJETO ERASMUS +  

Ler é Prazer 

Escolas de seis países europeus juntaram conhecimentos, dúvidas, hesitações, dese-

jos e desenharam um projeto que só pelo nome augura expectativas: Tell me More. 

Aquele que pede mais, não se conforma com o que já conseguiu obter e procura in-

cessantemente mais. Neste caso específico, a busca está relacionada com o que 

qualquer dicionário de língua portuguesa define como a capacidade de usar a leitura 

e a escrita por forma a desenvolver capacidades, aprender e participar na vida em 

sociedade, ou seja a literacia. 

Este projeto Erasmus + tem como objetivo primeiro desenvolver a literacia, nomea-

damente a área da leitura. Escolas em Itália, Dinamarca, Polónia, Reino Unido, Tur-

quia, trabalham connosco, no sentido de encontrar estratégias para melhorar a ca-

pacidade de ler e aumentar o gosto pela leitura nos alunos e, assim, combater o 

abandono e o insucesso escolar. 

O Agrupamento de Escolas D. Pedro I teve o privilégio de ser a sede do primeiro mo-

mento de Learning, Teaching and Training Activities (LTTA), entre os dias vinte e 

sete e vinte e nove de novembro, e de acolher treze docentes estrangeiros ávidos de 

observar as nossas práticas e de aprender com elas. 

Os três dias passados no nosso país foram bastante enri-

quecedores, ofereceram uma programação variada e 

tiveram sempre início com atividades de relaxamento e 

de meditação. A turma D, do quinto ano de escolarida-

de, recebeu os professores com um número musical ins-

pirado no filme Grease, cujo refrão coincide com o no-

me deste projeto. Depois de apresentado o sistema de 

ensino português, houve oportunidade de analisar e de 

estabelecer paralelismos e diferenças entre os sistemas 

educativos dos vários países. De seguida, alguns ele-

mentos da turma D, do oitavo ano de escolaridade, co-

locaram questões várias aos docentes estrangeiros, 

abrangendo temas tais como o salário, o tamanho das 

turmas e as condições de trabalho dos profissionais de 

ensino.  

Os professores visitaram as escolas básicas D. Pedro I e 

Afurada de Baixo, conheceram a biblioteca municipal 

Almeida Garrett e a livraria Lello, lecionaram músicas e 

textos na sua língua materna, assistiram a atividades 

dinamizadas por pais, em sala de aula, visionaram atua-

ções com teatros de fantoches e contadores de histó-

rias, assistiram a uma palestra sobre o funcionamento e 

a importância das bibliotecas escolares em Portugal, 

assistiram a uma aula lecionada através do método de 

ensino multissensorial, observaram a animação de re-

creios e da sala de professores, participaram numa ofi-

cina de leitura criativa e cooperativa. 

No meio de diferentes línguas e sons, todos crescemos e 

aprendemos a ser melhores.   

Esperamos agora pela mobilidade a Ankara.  
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PROJETO ERASMUS + (cont.) 

Meet On The European Route 

Ainda no âmbito do projeto Erasmus + decorreu entre os dias 25 de 

novembro e 1 de dezembro a primeira mobilidade.  

As professoras de História Ana Pratinha e Sandra Branco acompanha-

ram quatro alunos e viajaram até à vila de Encinarejo, perto de Cór-

doba, Espanha, para, no âmbito do projeto, proporcionar o alarga-

mento do conhecimento dos alunos sobre o património cultural euro-

peu e desenvolver a aquisição de competências no sentido de preser-
var a herança europeia. 

Pretendeu-se igualmente promover nos discentes o conceito de uma cidadania responsável pela cultura do conti-

nente europeu e, simultaneamente, divulgar competências linguísticas a nível da língua inglesa. 

“… Na nossa opinião foi uma experiência que nos mostrou o que é ir para um país estrangeiro estudar. Nos pri-

meiros dias, não foi fácil a adaptação, mas depois foi incrível, desde a convivência com uma família local, até ao 

relacionamento com alunos de várias nacionalidades. A cada dia que passava aprendíamos sempre mais e mais. 

Superou-nos a todos os níveis. Adoramos!”  

Joana Sousa (6ºG) 

Martim Remelgado, Vasco Mendes, Toma s Reis (8ºD),  

 

O projeto Meet on the European Route - 

MOTHER - tem como país coordenador a 

Polónia e como parceiros Espanha, Itália, 

Grécia e Portugal.  

A próxima mobilidade, em junho, terá co-
mo país anfitrião a Grécia.  

Voltaremos a dar notícias!  
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CONCURSO LANCHE SAUDÁVEL E SUSTENTÁVEL 

Decorreu no mês de outubro o concurso Lanche Saudável e Sus-

tentável, organizado em parceria pelos Projetos Escola Azul, 

PES e Eco-Escolas e dinamizado pelos professores de Ciências 

Naturais, com a colaboração da coordenadora de Cidadania e 

Desenvolvimento e do GIS.  

O concurso contou com a participação dos alunos do 6º e 9º 

anos da escola sede do agrupamento, aos quais foi pedido que 

elaborassem uma receita e confecionassem um lanche ou um 

pequeno-almoço saudáveis e sustentáveis, utilizando alimentos 
locais e da época.  

Foram vários os alunos distinguidos mas destacou-se a proposta 

elaborada pela aluna Raquel Alves (6º E), que nos brindou com 

uma bela e deliciosa receita de outono.  

Os prémios foram entregues no dia 10 de dezembro. 

BANCO ALIMENTAR 

Nos dias 30 de novembro e 1 de dezembro decorreu a 51ª campanha de recolha de alimentos 

do Banco Alimentar do Porto.  

A escola básica D. Pedro I mobilizou sessenta e três voluntários que estiveram todo o fim-de-

semana no Pingo Doce da Quinta do Castro, em Canidelo, onde foram angariados mais de 

1200 quilos de alimentos.  

Os voluntários cooperaram com grande entusiasmo e apelaram à solidariedade de todos os 

que visitaram a loja.  



 

 

DESPORTO ESCOLAR 

Foram trezentos e oitenta e três os participantes, de 

vários escalões etários, do 4º até ao 9º ano, que se apre-

sentaram, entusiasmados, na linha de partida, fazendo 

do desporto uma verdadeira festa. 

Através desta prova são apurados os representantes do 

agrupamento no Corta-Mato Distrital que, por sua vez, 

seleciona os participantes do distrito do Porto no Corta-

Mato Nacional. 

A todos os participantes que, na solarenga manhã de 15 
de novembro, participaram nesta prova escolar, os nos-

sos parabéns!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais notícias do Desporto Escolar… 

No próximo período, a 16 de janeiro, irão ter início os jogos da atividade interna. O calendário das competições já 
se encontra afixado. Quem não participa pode aparecer para apoiar a sua turma. 

No dia 3 de fevereiro, as equipas irão representar o agrupamento. 

Os alunos que ainda não conhecem o Clube do Desporto Escolar D. Pedro I podem inscrever-se a partir de janeiro e 

praticar desporto num dos sete grupos à disposição: badminton, boccia, golfe, padel, ténis de mesa, tiro com arco 

e xadrez. 

Os treinos são semanais, a frequência é gratuita e algumas competições realizam-se ao fim de semana.  

Os horários e locais de treinos encontram-se afixados nas vitrines do desporto ou na página da escola. 

Saudações desportivas!  

A Coordenadora do Desporto Escolar, 

Prof. Ana Martins 
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NOTÍCIAS DA ESCOLA BÁSICA DE AFURADA DE CIMA 

Fomos, por um dia, uma Escola Pijama  

O Dia Nacional do Pijama é uma iniciativa solidária em que crianças ajudam outras crianças, promovendo o valor 

da solidariedade, o saber partilhar e o sentido da amizade. É um dia divertido, educativo e solidário.  

A EB de Afurada de Cima festejou o Dia Nacional do Pijama, a 20 de novembro, data em que se comemora o Dia 

Internacional da Convenção dos Direitos da Criança.  

Nesse dia, crianças e adultos chegaram à escola vestidas com os seus pijamas, alguns de pantufas e com os seus 

"companheiros de sono". Foi um dia diferente passado entre jogos, danças, canções, histórias e muita diversão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos proteger a Nossa Floresta 

No Dia da Floresta Autóctone, no âmbito do projeto Eco-Escolas, os alunos foram 
desafiados a deixar por escrito na “Árvore dos Compromissos” os seus pactos relati-

vos à proteção, prevenção e intervenção nas florestas de Portugal. Aqui ficam algu-

mas «ideias mote» dos alunos do 4.º ano: 

«Eu comprometo-me a não desperdiçar água.» Diana 

«Eu comprometo-me a ensinar os meus pais a fazer a reciclagem.» Maria 

«Eu comprometo-me a não desperdiçar recursos naturais.» Rita 

«Eu comprometo-me a não deitar lixo para o chão.» Paulo, Francisca e Francisco 

«Eu comprometo-me a não destruir a floresta.» Maxim e Tomás 

«Eu comprometo-me a comprar menos produtos embalados.» Beatriz  

 

Pequenos cientistas, grandes descobertas  

Na semana de 2 a 6 de dezembro a turma do 4.º ano de escolaridade participou no pro-

jeto Escola Ciência Viva Gaia, situada no Parque Biológico de Gaia.  

As descobertas e aprendizagens foram imensas. Em laboratório, e com a ajuda da tabe-

la pH, perceberam que a química está presente no nosso dia-a-dia. Numa aula de edu-

cação física descobriram as três Leis de Newton. Durante a confeção de queijadinhas, 

no laboratório de cozinha, verificaram a diferença entre alergias e intolerâncias alimenta-

res, exploraram o fascinante mundo da robótica, construíram robôs WeDo, exploraram 

os seus sensores e aprenderam a programá-los para executarem algumas tarefas. A 

turma foi ainda desafiada a explorar o fenómeno do magnetismo e o mundo da eletricida-

de, através da construção de circuitos. 

Como não podia deixar de ser, tiveram a oportunidade de explorar o Parque Biológico, 

utilizando todos os sentidos e alimentaram os animais da quinta. 

No último dia, receberam uma cientista botânica que lhes 

ensinou as diferenças entre um herbário, uma micoteca, uma 

carpoteca e uma sementeca. 

A turma adorou esta experiência e agradece à Escola Ciên-

cia Viva Gaia e aos professores por lhes terem proporciona-

do uma semana que ficará para sempre nas suas memórias.  
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NOTÍCIAS DA ESCOLA BÁSICA DE AFURADA DE CIMA (cont.) 

Carta para o Pai Natal  

O Pai Natal está habituado a receber cartas de 

crianças de todo o mundo e este ano, ele vai 

receber algumas muito especiais. No dia 5 de 

dezembro, os alunos do pré-escolar e da turma do 

1.º ano foram colocar as suas cartas, recheadas de 

pedidos, para o Pai Natal, no posto de CTT que 

está situado no edifício da Junta de Freguesia, em 

Afurada de Baixo.  

Foi um momento de grande entusiasmo e alegria. 

Agora, só têm de esperar pela resposta. 

 

A Ceia de Natal 

No dia 13 de dezembro, o corpo docente e não 

docente, em colaboração com a Associação de 

Pais, promoveu uma ceia de Natal para os alunos.  

O evento, de partilha entre toda a comunidade 

educativa, decorreu num ambiente familiar e ple-

no de espírito natalício. No final, os alunos foram 

presenteados com um espetáculo de ilusionismo, 

malabarismo e palhaços.  

 

Circo de Natal  

No dia 17 de dezembro alunos, professores e pessoal não docente foram ao 

Coliseu do Porto assistir ao espetáculo de circo Coliseu Porto 2019 que com-

prova que a arte circense está mais viva do que nunca.  

Entre aplausos, risos e suspiros, as crianças sonharam com os equilibristas, 

trapezistas, malabaristas e, claro, com o tão aclamado palhaço!  

 

Concurso Mundo a Sorrir  

A turma do 4.º ano participou no concurso «Postal de Natal Mundo A Sorrir 2019», organizado pela ONG Mundo A 

Sorrir.  

O regulamento solicitava o desenvolvimento de um desenho que relacionasse a época natalícia com as temáticas 

abordadas pelo projeto Aprender A Ser Saudável: Saúde Oral, Alimentação e Atividade Física.  

A partir da proposta vencedora, a Mundo A Sorrir desenvolveu o seu postal de Natal para envio de saudações nata-

lícias aos seus associados, parceiros, instituições e entidades com as quais se relaciona.  

O desenho vencedor foi o do Rafael Teixeira Ribeiro, nº 20 da T06 do 4.º ano da EB de Afurada de Cima.  

Parabéns!  
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NOTÍCIAS DA ESCOLA BÁSICA DE AFURADA DE CIMA (cont.) 

A terra treme 

Os sismos ocorrem quando menos se espera e as suas consequências, por vezes, são devastadoras,  pelo que o trei-

no de alguns procedimentos é fundamental para alertar, sensibilizar e promover comportamentos sobre como agir 

antes, durante e depois da ocorrência de um sismo, com vista a minimizar os efeitos e poder salvar vidas.  

A sétima edição do «A Terra Treme», um exercício nacional de sensibilização para o risco sísmico, organizado pela 

Autoridade Nacional de Proteção Civil, teve lugar a 15 de novembro, às 11h 15min. 

Durante um minuto, alunos e professores praticaram os três gestos de autoproteção: baixar, proteger e aguardar.  

 

O                 ESTÁ DE VOLTA 

A primeira prova do projeto Atena teve início a 11 de dezembro. 

No presente ano, o projeto conta com a participação de noventa e cinco alunos do 4º, 5º e 6º anos na Liga I e cin-

quenta e sete alunos do 7º, 8º e 9º anos na Liga II, num total de cento e cinquenta e dois alunos e vinte e quatro 

equipas. 

O tema da prova foi a Estatística, o que motivou e desafiou os nossos jovens a partilhar e desenvolver capacidades 

matemáticas.  

De ano para ano o entusiamos dos alunos em participar neste projeto tem vido a aumentar, tendo alguns alunos 

demonstrado vontade de fazer parte através de um texto, do qual se salientam alguns excertos: 

«Entrar no Projeto Atena seria muito importante para mim, pois poderia testar os meus conhecimentos e fazer 
amigos novos. O motivo principal que me leva a apresentar esta candidatura é poder colocar à prova tudo o que 

aprendi e fazer parte de uma equipa com vontade de participar e chegar o mais longe possível na competição». 

(Filipe, 6.ºG) 

«… também teria uma grande oportunidade de adquirir novos conhecimentos (aprendendo novos temas matemá-

ticos) e conhecer novas pessoas da minha idade no grupo de trabalho (fazer novas amizades). De certeza que irá 

ser muito divertido e interessante». (Mafalda, 6ºG) 

«Gosto de trabalhar em equipa, porque mesmo que a minha resposta esteja errada, os outros membros vão aju-

dar-me a chegar à resposta certa e a perceber o que errei». (Joana, 7.º A) 

«Espero que a minha participação no projeto Atena seja para mim mais uma oportunidade de valorizar as minhas 

competências na Matemática. Vou empenhar-me ao máximo para dar o meu melhor». (André, 7.º A) 

Desejamos que todos se divirtam partilhando conhecimentos, convivendo e aprendendo com a Matemática.  

O ranking desta prova poderá ser consultado na página da escola, assim como todo o projeto, a partir de janeiro. 

Todos os participantes estão de parabéns pelo empenho e a dedicação ao lema “Um Projeto em comum com o 

melhor de cada um.” 
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NATAL E OS VALORES MORAIS 

«O ato de oferecer deve marcar a nossa atitude na vida e não apenas a prática de épo-

cas específicas. Muitas vezes, o maior presente que podemos dar é o nosso tempo, aten-

ção e amor». (filosofia de Becker) 

Os brinquedos ainda fazem parte do Natal dos mais pequenos, mas há pais que equili-

bram os presentes com princípios morais. E se neste Natal as crianças recebessem mais 

valores e menos prendas? 

Na disciplina de Português (7º ano), a propósito dos valores morais, a docente Fátima 

Soares convidou os alunos a escreverem uma carta ao Pai Natal.  

Primeiramente foi feita uma motivação para o ato da escrita em geral e, em particular, 
para o tema em questão, seguindo-se as orientações a nível da estrutura da carta. 



 

 

A equipa deste Boletim Infor-

mativo agradece a todos os pro-

fessores que com ela colabora-

ram, através do envio de infor-

Ficha Técnica 

Coordenadora:  

Isabel Luna da Costa  

Colaboradores:  

Armindo Macedo 

Propriedade:  

Agrupamento de Escolas D. Pedro I  

Rua Nova do Fojo — Canidelo  

4400-232 Vila Nova de Gaia 

Tel.: 227 718 160  

Fax: 227 813 042 | 227 718 169  

E-mail: jornal@dpedro.net  

Internet: http://dpedro.net  

ESCOLA SEGURA 

Subordinadas ao tema Direitos Humanos, decorreram na biblioteca da escola 

básica D. Pedro I, sessões dinamizadas pela Equipa da PSP - Escola Segura. 

Esta iniciativa, que decorreu a 19 de novembro, teve como público-alvo alu-

nos e professores da escola sede e foi organizada pela equipa do GIS, em par-

ceria com a biblioteca escolar, a coordenadora de Cidadania e Desenvolvi-

mento e a equipa PES. 

A atividade esteve relacionada com a celebração do Dia Internacional dos 

Direitos da Criança, que se comemora a de 20 de novembro, e teve como 

objetivo salientar e divulgar os direitos das crianças de todo o mundo, bem 
como prevenir os maus tratos e crimes sexuais de que estas são alvo.  
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ATIVIDADES NA ESCOLA BÁSICA DE LAVADORES 

S. Martinho 

No dia 11 de novembro, dia de 

S. Martinho, cumpriu-se a tradi-

ção e realizou-se o tradicional 

magusto. Todas as crianças sa-

borearam castanhas "quentinhas 

e boas", não tendo faltado o 

típico assador de castanhas, a 
alegria e as brincadeiras de S. 

Martinho.  

 

 

 

  

Simulacro de incêndio 

Com o intuito de sensibilizar e preparar os alunos para uma situação real de 

incêndio nas instalações da escola, decorreu a 15 de novembro um simula-

cro, com aviso prévio. O momento foi vivido com um elevado sentido de res-

ponsabilidade por parte de todos os intervenientes, salientando-se a resposta 

célere ao toque de evacuação.  


