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Estudante da Correlhã  
foi a Melhor Aluna do Ano 
Com  uma média de  19,2 

 Encenação " As Tradições da 

Nossa Terra " 
Não faltaram as lavadeiras do Rio 
Lima, o pescador da lampreia e até 
a Lenda do rio Lethes. 

D iana Torres 

VI acampamento 

Natureza e mundo 

rural. 

 

No dia dois de Junho 
de manhã cedo  
dirigimo-nos para o 
acampamento e 
fomos ter com os  
nossos monitores… 
e a nossa aventura  
começou.  
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     Decorreu no dia 16 de abril no campo sintético da Correlhã o 
apuramento distrital das equipas inscritas no “O Jogo nas Esco-
las”. 
     Este é o 3º campeonato promovido pelo jornal “o Jogo”, sen-
do que o 1º campeonato foi ganho de forma brilhante pela nos-
sa escola. 
     Nesta fase distrital apuraram-se para a fase final, em 1º 
lugar – Medalha de OURO – Externato Maria Auxiliadora, em 2º 
lugar – Medalha de PRATA – Escola EB 2/3 da Correlhã. 
     O Profº Nuno Redondo revelou orgulho por mais uma vez a 
escola EB23 da Correlhã estar presente na Final Nacional. Tal 
como dizia o árbitro que apitou o encontro “…  

ESTAS CAMISOLAS TÊM MUITO PESO”!” 

1º lugar – Medalha de OURO – Externato Maria Auxiliadora 

2º lugar - Medalha de PRATA - Escola EB 2/3 da Correlhã. 

3ª Final consecutiva  

“O Jogo nas Escolas.” 

 

     Equipa do Agrupamento de Escolas 
da Correlhã – a única escola presente 
nas 3 Finais Nacionais do Torneio “O 
Jogo nas Escolas”, organizado pelo Jor-
nal Desportivo “O Jogo”. Este ano saiu 
vencedora a equipa do Externato de 
Vila Meã, do Porto (que ficou em 2.º em 
2010 quando a E.B. 2,3 da Correlhã se 
sagrou Campeã Nacional). 

3º Campeonato  

” O Jogo Nas Escolas” 

5ºB     
Nº8   Débora Lourenço 
 
5ºC     
Nº19  Luísa Sousa Lima 
 
6ºA     
Nº4    Carolina Barros Silva 
Nº10   João Romeu  Alves 
 
6ºB     
Nº11   José Miguel Gonçalves 
Nº12   Júnia Rodrigues 
Nº14   Mariana Gonçalves 
 
6ºC     
Nº4  Francisca Laranjo 
Nº8  Juliana Lopes Lima 
Nº14  Rafaela Silva 
Nº15  Rita Isabel Leitão 
 
6ºD    
Nº1  Ana Beatriz Alves 
Nº2  Bernardo Pais 
Nº10  Isac Sá 
Nº11  João Francisco Brandão 
Nº17  Mariana Martins 

8ºA     
Nº5  Dinora Coelho 
Nº14  Lisete Torres 
 
8ºB   
Nº1  Afonso Rocha 
 
9ºA     
Nº1  Alexandre Silva 
Nº2  Ana Carolina Leitão 
Nº3  Ana Maria Sagres 
Nº10 Diana  Bezerra 
Nº17 José Pedro Lima 
 
9ºB   
Nº3  Bárbara Pinto 
Nº9  Jacinta Pereira 

Quadro de excelência 
2011 /2012 

Quadro de Excelência 2011-2012 

D ecorreu na quinta-feira, 13 de dezembro, 

pelas 15H00, a entrega de prémios de mérito e 

excelência aos alunos que mais se destacaram 

no ano anterior. Estiveram presentes o Sr. Pre-

sidente e o Sr. Vereador do ensino e cultura da 

Câmara de Ponte de Lima, Presidente da 

Associação de Pais da Correlhã, Presidente da 

JF da Correlhã e Diretor da Caixa Geral de 

Depósitos. Para atingir este estatuto os alunos 

só podem ter duas disciplinas com nota 4, ten-

do que obter às restantes disciplinas a nota 

máxima de 5 valores. Este ano foram contem-

plados com este prémio 26 alunos com os 

quais a APC se congratula e envia os votos de 

parabéns por terem conseguido tão elevado 

nível de aproveitamento. Também lembramos 

que estes alunos são o exemplo a seguir por 

toda a comunidade escolar, exemplo esse que 

fará, no futuro, estamos certos, muitos mais 

alunos com aproveitamento de excelência nes-

ta escola. A APC congratula-se 

t a m b é m com a direção 

da escola da Corre-

lhã, pela organi- z a ç ã o 

de tão nobre cerimó-

nia que contribui para a 

motivação e melhoria do 

desempenho dos seus alunos e 

para perseguir objetivos de melhoria da 

qualidade dos seus já muito bons resultados 

para que, no futuro, se possam atingir objetivos 

ainda mais exigentes no caminho da excelên-

cia do seu ensino. Parabéns a todos, votos de 

continuação de bons resultados escolares e 

um bom Natal para todos. 

http://www.agrupamento-correlha.com/?p=246
http://www.agrupamento-correlha.com/?p=1851
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Magusto no JI / EB1 da Correlhã 
No passado dia nove de Novembro comemorou-se o dia de S. Martinho, com o tradicional magusto, 
na EBI da Correlhã, em articulação de diferentes ciclos de ensino. 
No período da manhã, os alunos com as suas educadoras e docentes, desenvolveram o tema ao nível 
da sala de aula. 
De tarde deu-se início à comemoração. Os alunos do Jardim-de-infância brindaram todos os presen-
tes com uma dramatização da “Maria Castanha e os Duendes”. 
Os alunos das diferentes turmas do primeiro ciclo apresentaram canções alusivas ao tema. Uma das 
turmas do primeiro ano declamou quadras de S. Marti-
nho. 
De seguida realizou-se a fogueira e deu-se início ao 
lanche convívio, com a animação ao som de concerti-
na, pelo aluno João Paulo Laranjo, do 9ºA. 
As castanhas foram distribuídas pelos cartuchos/ 
”Marias Castanhas” dos mais variados estilos, feitos 
com base no reaproveitamento de embalagens e com 
muito empenho, pelos nossos meninos. 
Comemorar o Magusto foi uma atividade divertida, que 
proporcionou bons momentos. Alguns alunos, adora-
ram a fase final, como já devem adivinhar…, quando se 
puderam enfarruscar. 
Jardim-de-infância e Primeiro Ciclo, da EBI da Correlhã 

     Decorreu na Escola EB 2/3 da Correlhã, a atividade da 

«Feira do Livro»,  no espaço da Biblioteca Escolar/Centro 

de Recursos, na sede do Agrupamento. Este evento reali-

zou-se entre os dias 3 a 7 de dezembro. Sendo o público 

alvo a comunidade educativa (alunos, professores, fun-

cionários, pais/encarregados de educação).  Foram con-

tabilizadas 1140 pessoas que visitaram a feira do livro 

2012. 

     Realizaram-se no passado dia 14 de 
Abril na Universidade de Trás-os –
Montes e Alto Douro as Olimpíadas da 
Química Júnior 2012. Este evento tam-
bém teve lugar no mesmo dia da parte 
da tarde em todas as outras universida-
des do país, e é organizado pelos Depar-
tamentos de Química em parceria com a 
Sociedade Portuguesa de Química. 
     A iniciativa pretende divulgar a Quími-
ca como ciência experimental, dinamizar 
o seu estudo e ensino, despertar o inte-
resse por esta ciência, cativar vocações 
para carreiras científico- tecnológicas 
entre os alunos do 8º e 9º anos e também 
aproximar as escolas e universidades. 
     O Agrupamento Vertical de Escolas da 
Correlhã participou nestas Olimpíadas com 
uma equipa “ as moléculas ” da qual fizeram 
parte os alunos do 9º ano, Ana Carolina 
Rodrigues Leitão, Jacinta de Fátima Castro 
Pereira e José Pedro Freitas Torres Lima. 
     Na UTAD, participaram 14 escolas do nor-
te do país cujas 28 equipas prestaram pro-
vas.  Uma delas consistiu na resolução de 
questões teóricas e a outra foi realizada nos 
laboratórios com questões baseadas na 
observação de montagens experimentais. 
     Paralelamente, os professores acompa-
nhantes das equipas participantes, participa-
ram num Workshop de Gastronomia Molecu-
lar e saborearam iguarias preparadas no labo-
ratório de genética molecular por alunos dos 
cursos do 2º ciclo em Biotecnologia de Quali-
dade Alimentar. 
     No final das provas, foi oferecido pela Uni-
versidade um lanche a todos os alunos parti-
cipantes das várias escolas e professores 
acompanhantes. 
     Ao fim da tarde foram divulgados os resul-
tados. As três melhores equipas ganharam 
medalhas “ouro”, “prata” e “bronze” e um pré-
mio  surpresa. 
     A equipa do Agrupamento da Correlhã 
conquistou o 3º lugar e cada aluno recebeu 
uma medalha de bronze e um prémio surpre-
sa. 
     Depois dos aplausos e parabéns regressa-
ram felizes e orgulhosos à Correlhã. 

Bronze Nas Olimpíadas 

da Química Júnior 

Feira do Livro 

     Integrado no Plano Anual de Atividades 

da Biblioteca, realizou-se este ano, no mês 

de novembro, a atividade designada: 

“Concurso de Desenho e Texto” relaciona-

do com a Lenda de São Martinho. No con-

curso participaram alunos do 1º ciclo. 

Os trabalhos foram selecionados por um 

júri eleito para o efeito, sendo atribuídos 

prémios aos seguintes alunos: 

Turma B do 1º Ano de Escolaridade 

 Daniela Filipa Sousa Costa; 

Mariana Pacheco Casanova; 

Beatriz Rocha Freitas; 

Turma A do 2º Ano de Escolaridade 

 Ivo Manuel da Costa Fernandes; 

Eva Marisa Alves Costa; 

Ana Lúcia Pisco Gomes do Vale Torres; 

Turma B do 3º Ano de Escolaridade 

Guilherme Cerqueira 

Adriana 

João Gonçalo 

Concurso de  

“São Martinho” 

http://www.agrupamento-correlha.com/?p=2049
http://www.agrupamento-correlha.com/?p=2094
http://www.agrupamento-correlha.com/?p=2184
http://www.agrupamento-correlha.com/?p=2184
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     A aluna Luana Pinho do 6º ano 
turma D foi a feliz comtemplada 
com um cartão TMN Kids, sortea-
do pelos alunos que participaram 
com os seus trabalhos na exposi-
ção sobre o 25 de abril, que 
decorreu na BE/CRE. 
Parabéns à Luana! 

     A aluna Eliana Rodrigues do 5º 
ano turma B recebeu também um 
cartão TMN Kids por ter atingido o 
impressionante número de 49 
livros lidos, desde o início do ano 
letivo até à presente data. 

     Integrado no Projeto Comenius, 
os alunos do 4º ano da EBI da Cor-
relhã, visitaram a quinta biológica 
“Biodiversus”,  em Arcozelo, no pas-
sado dia 14 de Maio. 
Esta visita foi importante para os 
alunos conhecerem a forma de pro-
duzir alimentos de forma saudável, 
sem colocar em risco  a sustentabili-
dade  do nosso planeta, respeitando 
a biodiversidade e os diversos ecos-
sistemas. 
     Foram colocadas várias ques-
tões relativamente aos produtos bio-
lógicos produzidos na quinta, a for-
ma de escoamento desses produtos 
e ficaram a conhecer várias formas 
de combater e prevenir as pragas 
dos produtos hortícolas. 
     A engenheira Lia também lhes 
explicou e demonstrou diversas téc-
nicas utilizadas neste tipo de agri-
cultura, sem a utilização e aplicação 
de produtos químicos. 
     Os alunos ficaram entusiasma-
dos e adoraram esta visita. 

     O mês de maio chegou e com ele che-
gou o terceiro encontro do Projeto Come-
nius 2011/2013. 
     Por isso, no dia 7 de maio de 2012, três 
alunos da turma 5ºB, um aluno da turma 
5ºA e quatro professores da nossa escola 
partiram rumo à Lituânia, mais precisamen-
te à escola Girkalnio pagrindine mokykla na 
localidade de Girkalnis, Raseiniai para parti-
ciparem neste terceiro encontro. 
     Até ao dia 11 de maio de 2012, os alu-
nos vivenciaram a cultura Lituana, partici-
pando em atividades escolares de sala de 
aula e também integrando atividades na 
área das artes e danças folclóricas de tradi-
ção Lituana enquanto os professores reuni-
ram para fazerem o ponto da situação e 
organizarem as próximas atividades do pro-
jeto. Os alunos, junto com os professores, 
também tiveram a oportunidade de visitar a 
Câmara Municipal, conhecer o Presidente 
da Câmara, assistir e participar numa ses-
são no salão nobre da Câmara. Ao longo 
da semana, o grupo todo teve a oportunida-
de de visitar Vilnius, a capital da Lituânia e 
também a zona da costa do Mar Báltico. 
     Foi mais um encontro que abriu os hori-
zontes a todos os envolventes, tanto para 
nós como para todos os outros países parti-
cipantes no projeto (Itália, Suécia, Lituânia, 
Turquia, Dinamarca e País de Gales). Para 
a Lituânia, país anfitrião, também foi um 
grande acontecimento que veio enriquecer 
culturalmente a localidade de Girkalnis. 
     É de salientar que o projeto tem cumpri-
do na íntegra os objetivos delineados até à 
data, graças à cooperação de todos os pro-
fessores e alunos envolvidos no projeto. 

Prémios atribuídos 

pela  

BE/CRE 

Visita  
a uma  
quinta  

biológica 
Projeto Comenius  
na Lituânia 

Os Professores Coordenadores, 
Merceana Silva 

José Negrão 
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     No dia 24 de Maio, a minha turma 
participou num encontro de teatro 
escolar, em Viana do Castelo, a con-
vite da nossa professora de Portu-
guês, de notar que fomos a única 
escola de Ponte de Lima a participar. 
Por volta das 9.30 chegamos ao des-
tino e depois de tomarmos o pequeno
-almoço numa esplanada junto ao rio, 
subimos a avenida e fomos até ao 
teatro Sá de Miranda. Chegamos lá, 
já estavam os técnicos a preparar as 
luzes para a nossa peça. Entretanto 
nós dirigimo-nos aos camarins para 
nos vestirmos e maquiarmos para o 
ensaio geral. A Dona Florinda Costa e 
o professor Miguel Franco ajudaram-
nos a maquilhar e a vestir. Estávamos 
todos um pouco nervosos e ansiosos. 
Eu, para me concentrar, afastei-me 
dos meus colegas, que pensaram que 
eu estava triste, mas na realidade eu 
estava a tentar lembrar-me do meu 
papel, que era o de Diabo. 
Por volta das 13 horas fomos almoçar 
ao shopping e já lá estavam os nos-
sos colegas do 8º ano e o 6ºD que 
tinham ido andar de barco na parte 

da manhã.  

     O Dia Mundial do Ambiente ( 5 de Junho), foi 
comemorado na EBI da Correlhã, com uma 
palestra orientada pelo  Serviço De Proteção 
da Natureza   e do Ambiente da G.N.R. ( SEP-
NA). Esta palestra estava integrada no projeto 
“Rio Lima: fonte de Vida”. 
     Depois de se apresentarem e divulgarem as 
suas atividades, o responsável por esta pales-
tra, senhor Fernando Martins, projetou um 
PowerPoint de forma a sensibilizar os alunos 
para os problemas do meio ambiente, nomea-
damente a poluição dos rios. 
     No final, os alunos tiveram oportunidade de 
colocar diversas questões e tirarem algumas 
dúvidas. 
     Os alunos do 4º B aproveitaram o momento 
para tirar uma fotografia com os elementos da 
G.N.R presentes e agradeceram a sua vinda à 
escola. 
Turma B do 4º ano 
EBI da Correlhã 

G.N.R. visita a escola 

     Depois do almoço, eu, a Micaela e a Viviana corremos o 
centro comercial todo: fomos à loja dos animais, à loja de 
brinquedos e até jogamos matraquilhos. 
     Entretanto eram horas de voltar para o teatro para repre-
sentarmos “O Auto da Barca do Inferno”. No final da peça, 
todos nos sentíamos orgulhosos e felizes pelo nosso traba-
lho. 
     No fim de nos desmaquilharmos e de nos vestirmos, jun-
tamo-nos aos nossos colegas para uma visita guiada aos 
bastidores do teatro Sá de Miranda. O senhor que fez a visi-
ta mostrou-nos alguns truques e falou-nos da história daque-
le edifício. 
     Foi um dia inesquecível, adorei fazer este teatro. 

O DIABO, 
Bruno Araújo, 6ºC 

conseguiu 19,2 de média e vai entrar em Medicina. 

     Diana Torres foi a melhor aluna do ano lectivo 

anterior conseguindo uma média de 19,2 valores. 

Diana é da freguesia da Correlhã, onde concluíu o 

3º ciclo no Agrupamento Vertical de Escolas da 

Correlhã, terminando este ano o 12º na Escola 

Secundária de Ponte de Lima, que como é hábito, 

abriu o ano lectivo com a entrega de diplomas aos 

melhores estudantes do Secundário limiano. Diana 

já começou o ano como universitária ingressando 

em medicina. A estudante estava obviamente 

radiante mas assegura que o que faz é só estudar: 

“tem de se estudar e prepararmo-nos sempre bem 

para os exames, mas no dia-a-dia há que estar 

sempre concentrada em seguir as disciplinas e as 

aulas”. Diana diz que não há truque: “faço as mes-

mas coisas que os outros embora a escola seja 

uma parte importante do dia-a-dia”. 

Fonte:  Jornal Novo Panorama de 20/09/2012 pagina 5 

 

D  iana Torres  
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     Foi no passado dia 15 de junho, que decorreu a festa dos alunos finalistas do 4º 
ano da EBI da Correlhã. 
     Com um salão cheio de  alunos, pais, funcionárias, professores, órgão de direcção 
e antigos alunos, a  festa de despedida decorreu num ambiente de alegria onde não 
faltou o humor, a música e a apresentação de powerpoints sobre  o percurso escolar 
destes jovens finalistas. A directora do Agrupamento, aproveitou a oportunidade para 
felicitar os alunos finalistas pelos bons resultados obtidos nas provas de aferição e foi 
com emoção que a professora Maria do Carmo lhes dedicou um poema. 
     No final, os alunos receberam diplomas, cartolas e uma camisola alusiva à etapa 
que estavam a festejar. A alegria e a emoção estavam estampadas no rosto de todos 
e tiraram-se fotografias para perpetuar o momento. 
     A festa continuou noite dentro com o arraial e aos finalistas desejámos muitas feli-
cidades e sucesso pela vida fora. 

     No passado dia 13 de junho de 2012, durante 
a semana cultural, decorreu a atividade da Prova 
de Alimentos Orgânicos e Não-Orgânicos, inte-
grado no Projeto Comenius. 
     Participaram na atividade as turmas do 5ºA e 
5ºB com a colaboração das respetivas professo-
ras de Ciências da Natureza, a professora 
Manuela Cibrão e a professora Cristina Gomes e 
com a colaboração das funcionárias da cantina. 
Na primeira parte da atividade, os alunos 
observaram diversos alimentos e 
anotaram as diferenças no que 
se refere à textura, cor e 
tamanho. A segunda parte 
da atividade consistiu na 
prova de alguns destes ali-
mentos e os alunos anota-
ram as diferenças em relação ao 
cheiro e sabor. 
     Ao mesmo tempo que aprenderam muito 
sobre as diferenças entre alimentos orgânicos e 
não-orgânicos, os alunos também se divertiram 
com a atividade. 

 
Os Professores Coordenadores, 

 
Merceana Silva 

José Negrão 

Prova de Alimentos Orgânicos  

e Não-Orgânicos 
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Encontram-se 

expostos na 

biblioteca sede 

do Agrupamento, 

trabalhos realizados por alunos alusivos ao 5 de 

outubro de 1910. Uma panóplia de trabalhos focando 

a monarquia e a implementação da República. 

 

R 
ealizou-se na Semana Cultural 
a atividade “ Cientista por um 
dia” dedicada este ano letivo 

aos alunos do 4º ano do Centro Educa-
tivo da Facha e da escola da Correlhã. 
Esta atividade é organizada pelos pro-
fessores da disciplina de Físico-
Química que contam com a colabora-
ção de alguns alunos do 8º ano. Tem 
como objetivo, despertar a curiosidade 
dos mais pequenos para aspetos rela-
cionados com a “Ciência” através de 
simples experiências. 
     Além dos “pega-monstros”, do 
“champagne”, e outras experiências, os 
alunos tiveram a oportunidade de fazer 
e comer “esparguete de sumos” com 
sabor a maçã, laranja, coca-cola, pês-
sego. Foi uma novidade da “cozinha 
molecular” que no início e durante a 
preparação deixou os alunos um pouco 
incrédulos, mas que no final ao prova-
rem a iguaria, os divertiu imenso.  
Os professores de Físico-Química 

Glória Brito 
Isabel Durana 

Marta Machado 

Cientista por um Dia  

no Laboratório  

de Físico-Química. 

     Encontra-se patente na biblioteca da esco-

la sede uma exposição de cabeçudos. 

     Os trabalhos produzidos em pasta de 

papel representam figuras de banda dese-

nhada, recordando várias personagens do 

imaginário infanto- juvenil.Estes cabeçudos 

elaborados pelos alunos do 2º ciclo, serviram 

de mote a um desfile carnavalesco, enchen-

do de alegria quer os participantes no desfile, 

quer a assistência constituída na maior parte 

pelos encarregados de educação. 

Exposição sobre 
5 outubro 1910 

Os cabeçudos chegaram à 
nossa biblioteca! 
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     O Jardim de Infância da 

Correlhã, participou na segun-

da-feira, dia 01 de outubro de 

2012, na comemoração do Dia 

Mundial da Água e no III Abra-

ço ao Rio Lima, atividade pre-

vista no projeto Rio Lima Fonte 

de Vida. 

Vestidos a preceito, num lindo 

dia de sol a manhã foi bem 

divertida. 

     Contamos com a presença 

e alegria do PINCHAS 

(mascote das Lagoas de Ber-

tiandos), do medalhado olímpi-

co Fernando Pimenta e ainda 

um variado concurso de talen-

tos que animou todos os pre-

sentes.. 

     Para concluir a comemora-

ção, ao meio-dia em ponto, 

todos de mãos dadas abraça-

mos e aplaudimos o nosso rio. 

     Um almoço/piquenique e 

alguma brincadeira encerraram 

uma manhã muito bem passa-

da. 

     Aqui ficam registados 

alguns desses momentos, para 

mais tarde recordar… 

Dia Mundial 

da Água 

III Abraço 

ao Rio 

Lima 

 Expressão escrita: 

 

Os idosos são importantes porque 

sem eles não podíamos saber como 

eram as coisas antigamente, como 

por exemplo a escola. 

A minha avó é idosa e sem ela não 

podia saber as músicas que agora 

sei. 

O meu avô é idoso e sem ele não 

podíamos rachar lenha. 

A minha avó ensinou-me a espadelar 

linho e a coser panos. Um dia a 

minha avó deu – me um pano e uma 

agulha para a mão e eu comecei a 

coser. 

Eu gosto muito dos idosos porque 

eles cantam muitas músicas e depois 

ensinam-me essas músicas. Os ido-

sos cantam muito bem. 

Numa noite de inverno, na casa da 

minha avó, o meu irmão tocava con-

certina, a minha avó cantava e eu 

dançava. 

Um dia fui a casa da minha avó e eu 

perguntei o que era a comida e ela 

disse: – língua de perguntador! 

Os meus avós às vezes discutem, 

mas depois acabam por esquecer o 

que aconteceu, eles são amigos. 

Os idosos sabem fazer várias peças 

de roupa. 

 

Trabalho elaborado:   Ana Lúcia 2ºA 

Dia Internacional do 
Idoso 
1 de outubro  

Exposição das Rosas dos Ventos 

No âmbito da disciplina de Geografia foi solicitado aos alu-

nos do 7º ano de escolaridade que elaborassem uma rosa 

dos ventos, individualmente ou em grupos de dois elemen-

tos. Os trabalhos apresentados superaram as expetativas 

e encontram-se expostos na biblioteca sede do Agrupa-

mento. Os alunos demonstraram elevada criatividade prin-

cipalmente no que respeita à seleção dos materiais utiliza-

dos. 

http://www.agrupamento-correlha.com/?p=2175
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     O Projeto Come-

nius, “Protecting Natu-

re is Preserving Life”, 

encontra-se no seu 

segundo ano de ativi-

dades. Assim sendo, na semana do dia 8 a dia 12 de Outubro de 2012, 

seis alunos e três professores da nossa escola participaram num encontro na Turquia. Este quarto encontro 

decorreu na escola “ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU”, na localidade de Karamürsel, na Turquia. 

     Neste encontro de culturas tão diferentes onde o ocidente e o oriente se tocam, tanto os alunos como os 

professores foram recebidos de uma forma muito calorosa. As famílias que acolheram os nossos alunos foram 

muito afáveis, demonstrando logo desde o primeiro minuto muito carinho para com estes meninos e meninas 

que se encontravam muito longe das suas famílias. Muitos 

laços de amizade foram criados e no momento da despedida, 

muitas lágrimas foram vertidas. 

     Quanto ao trabalho desenvolvido no Projeto, os professo-

res reuniram em sessões de trabalho para uma vez mais esta-

belecerem o ponto da situação e organizarem as tarefas a 

serem executadas durante os próximos meses. Os alunos 

participaram em atividades letivas de carácter artístico e lúdi-

co. Os nossos anfitriões também proporcionaram algumas 

visitas, sendo estas ao Jardim Botânico, às casas do primeiro 

presidente da Turquia (Mustafa Kemal Atatürk), ao Museu e 

outros locais históricos de Iznik (onde alunos e professores 

tiveram a oportunidade de pintar pratos de cerâmica) e a 

Istanbul onde se visitou o Museu Santa Sofia, a Mesquita 

Azul, o Palácio Topkapi e a Cisterna Yerebatan. 

     Foi um encontro que marcou todos os intervenientes de 

uma forma muito positiva. Partimos não só enriquecidos a 

nível cultural mas com muitas saudades de um povo que não 

só abriu a porta do seu país e das suas casas como também 

dos seus corações. 

Os Professores Coordenadores, 

Merceana Silva 

José Negrão 

Projeto Comenius visita 
Karamürsel, Iznik e 
Istanbul na Turquia 
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Este 
ano, o grupo 
de Inglês decidiu 
comemorar o Halloween na 
BECRE. Lá poderão encontrar os 
mais variadíssimos e originais traba-
lhos: vassouras, máscaras, dese-
nhos, cartazes, maquetes, bone-
cas… Durante a semana, também 
na biblioteca, poderão realizar outras 
atividades relacionadas com esta 
temática: fichas de trabalho – word 
search, crosswords, puzzles – e 
visionar “scary movies”. 

 Divulgação dos vencedores da 1ª edição 

     Subordinado ao tema “A falta de amor é a pior de todas as pobrezas”, 

frase da Madre Teresa de Calcutá, a primeira edição deste concurso, iniciati-

va do grupo disciplinar de Português, em colaboração com a BE/CRE, teve 

como objetivo sensibilizar os alunos para a importância e a beleza da escrita. 

Foram recebidos vários textos, o que mostra a recetividade dos participan-

tes, tornando, assim, mais difícil seleção dos dois melhores. 

Os alunos premiados foram: 

- 1º prémio – 2ºciclo: Íris Alves de Sousa, 5º C 

- 1º prémio – 3º ciclo: Inês Sofia Rodrigues Fernandes, 8ºD. 

No segundo período, irá decorrer a segunda edição. 

Estejam atentos e participem 

“A falta de amor é uma das maiores pobrezas” 

O amor… Sempre que sentimos o amor, sentimo-nos as 

pessoas mais felizes do mundo, sentimos que nada mais 

está à nossas volta, só sentimos o nosso corpo apaixo-

nado pela vida, sentimos “borboletas” no estômago, sen-

timo-nos dançar, flutuar, só nos apetece gritar, até que 

todo o mundo ouça, queremos se4r ouvidas, somos as  

heroínas do amor, as guerreiras. Pelo amor, lutámos até 

ao fim como se não houvesse amanhã, só queremos 

expressar o amor que sentimos. 

Mas, de repente, o mundo desmorona-se aos nossos 

pés, sentimos o sofrimento, o latejar do nosso corpo, a 

tristeza de nos sentirmos sós, a escassez de felicidade,  

simplesmente, ninguém nos ama, ninguém gosta de nós. 

O mundo despedaçou-se. 

A falta de amor faz-nos sentir pobres, impotentes, como 

se vivêssemos sozinhas nas ruas ao frio e calor e não 

quisessem saber de nós. Desprezam-nos e aí vem a fra-

se “Apetece-me desaparecer”. Entre lágrimas e solidão, 

o amor transforma-se num bicho, numa desilusão, num 

grande buraco. 

A falta de amor é, sem dúvida, a maior de todas as 

pobrezas. Não conseguimos explicar o porquê deste sen-

timento nem o porquê de qualquer pobreza. 

Se passarmos frio, fome e não tivermos um lar nem 

dinheiro, o amor consola-nos e tudo parece melhor, mas 

sem amor não vivemos! 

A pior de todas as pobrezas é a falta de amor. 

 

Inês Fernandes, nº10, 8ºD 

Concurso  

“Escrita Criativa” 

“A falta de amor é uma das maiores pobrezas” 

A falta de amor nas crianças é um desgosto. A maior 

parte das crianças que não têm  casas com cozinhas 

e quartos de banho ou até camas para dormir, têm, 

muitas vezes, o mais importante que é o “amor”. 

Há crianças que têm tudo o que precisam para vive-

rem bem, o que quer dizer que  são “ricas”, mas o que 

elas não têm é “afeto e carinho”. 

O amor é uma das coisas mais importantes do mun-

do… sem ele não existiam: os namorados, os casais 

e, principalmente, as famílias. O amor é um sentimen-

to especial que uma pessoa tem com a outra. É gostar 

muito de alguém…  

Os pobres vivem no que lhes resta. Se não tiverem 

casa, vivem na rua; se não tiverem dinheiro para 

comer, vendem o pouco que ainda possuem ou, 

então, pedem ajuda… ninguém lhes dará nada e aca-

barão por morrer. 

E o que é o amor? 

O amor é o afeto. O amor é o carinho que as pessoas 

nos dão. O amor quer dizer que uma pessoa gosta de 

nós como somos por fora e como somos por dentro. 

Não importa que sejamos pobres… importa é que não 

sejamos pobres em amor para dar. Afinal, só assim 

podemos ser felizes! 

 

Íris Sousa, nº7, 5ºC 

TEXTOS PREMIADOS 

http://www.agrupamento-correlha.com/?p=2127
http://www.agrupamento-correlha.com/?p=2127
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Fernando Pimenta Entrega Medalhas! 

Fernando Pimenta participou na Festa Natalícia do Agrupamento de Escolas da Correlhã, e, vestindo 

a pele de Pai Natal, entregou os “presentes” aos medalhados no Corta Mato Escolar. 

Foi com enorme surpresa que os 3 primeiros classificados no Corta Mato receberam as respetivas 

medalhas das mãos do Vice Campeão Olímpico de Canoagem K2/1000 metros. 

Além dos medalhados, também os restantes alunos foram agraciados com um autógrafo do MAIOR 

CANOÍSTA DO MUNDO! 

Natal na EBI/JI da Correlhã 
Integrado no PAA da EBI/JI  da Corre-

lhã, deu-se cumprimento às actividades 

relacionadas com  o Natal as quais 

envolveram  toda a comunidade escolar 

durante esta época Natalícia. 

De todas as actividades realizadas, des-

taca-se a exposição de mais de 40 pre-

sépios construídos pelas famílias, a 

construção do presépio elaborado pela 

Associação de Pais  e decorado por 

todos os alunos a partir de materiais 

reciclados e a Festa de Natal  realizada  no Centro Social e Paroquial da Correlhã a qual,  envolveu 

toda a comunidade e  instituições desta freguesia. 

Estas actividades tiveram como objectivo envolver as famílias na preparação do Natal e aprofundar os 

valores desta quadra natalícia, tais como o sentido de família, de união, cooperação e interajuda, dei-

xando para segundo plano, o espírito consumista que está enraizado na nossa sociedade. 

A EBI da Correlhã agradece a todos os que tornaram possível concretizar estes projectos e formula 

votos de boas festas e um próspero 2013. 

“Pinchas” veio ao JI da Correlhã 

O Jardim de  Infância da Correlhã Ganhou Prémios em Con-

curso Promovido pelas Lagoas de Bertiandos e São Pedro 

de Arcos. 

Para comemorar o Dia dos Namorados, as Lagoas de Ber-

tiandos promoveram o concurso de S Valentim, cujo tema 

foi: “Postais de Amor do Pinchas para o Rio Lima” 

As nossas crianças participaram com empenho e criativida-

de, enviando treze trabalhos muito coloridos e diversificados, 

cada um identificado com um pseudónimo para que o júri 

não soubesse quem éramos.O nosso empenho foi recom-

pensado e o Pinchas agraciou-nos pessoalmente na sexta-

feira dia 22 de fevereiro, com a entrega dos prémios, o 2º 

lugar e uma Menção Honrosa para os postais vencedores; 

uma lembrança para todos os que participaram no concurso 

e ainda uma sessão fotográfica para deleite de todas as 

crianças. 

A  exposição com todos os trabalhos enviados pelas diver-

sas escolas estará patente ao público até ao próximo dia 28 

de Fevereiro, no Centro de Interpretação Ambiental das 

Lagoas de Bertiandos. 

Escola da Correlhã Campeã Distrital ! 
A equipa de iniciados de Futsal da Escola 

da  Correlhã sagrou-se Campeã Distrital do 

Desporto Escolar com 12 vitórias em 12 

jogos. Depois de ter vencido no passado 

sábado o campeão de Braga por 6 a 2, apu-

rou-se para o Campeonato Regional a decor-

rer em São João da Madeira nos dias 7 e 8 

de Junho. 

Profº  Nuno Redondo 

http://www.agrupamento-correlha.com/?p=2145
http://www.agrupamento-correlha.com/?p=2164
http://www.agrupamento-correlha.com/?p=2256
http://www.agrupamento-correlha.com/?p=2524
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Oficina do Trapo 

Este projeto continua a ser desenvolvido neste ano letivo, com forte adesão por parte dos alunos e 

tem como principal objectivo promover uma aprendizagem relacionada com costura, artesanato (feltro, 

fuchico e flores de meia) e criação de um guarda-roupa. Os alunos poderão preencher os tempos 

livres nesta oficina e desta forma alargar os seus conhecimentos que poderão vir a utilizar no seu futu-

ro.  

A Oficina do Trapo propõe-se a desenvolver com a comunidade escolar as actividades propostas 

pelos grupos referidos para o P.A.A.A., (dia dos namorados, dia da mãe…), peças de teatro, efeméri-

des históricas e a participação na Outorga do Foral/Feira Medieval (elaboração do guarda-roupa, 

música, usos e costumes). 

 OFICINA DO TRAPO este ano letivo já participou na festa de entrega dos prémios de mérito e exce-

lência, organizou uma feirinha de natal e do dia dos namorados, com venda de prendinhas feitas 

pelos alunos e professora responsável. 

O lucro obtido reverte para a compra de materiais para a oficina. 

  PROFESSORA RESPONSÁVEL: Carla Alves 

A pedido da Professora Deolinda da disciplina de Geografia, 

os seus alunos, elaboraram bandeiras com originalidade, 

obras de arte que estão à disposição de quem quizer visitar 

no espaço de exposições na biblioteca sede do agrupamen-

to. 

Que é que se celebra no Dia da Europa? 

Quando, em 9 de maio de 1950, propôs à República Federal 

da Alemanha e aos outros países europeus que quisessem 

associar-se a criação de uma comunidade de interesses 

pacíficos, Robert Schuman realizou um acto histórico. Ao 

estender a mão aos adversários da véspera, não só apaga-

va os rancores da guerra e o peso do passado como desen-

cadeava um processo totalmente novo na ordem das rela-

ções internacionais, ao propor a velhas nações, pelo exercí-

cio conjunto das suas próprias soberanias, a recuperação da 

influência que cada uma delas se revelava impotente para 

exercer sozinha. Esta proposta de robert Schuman, conheci-

da como “Declaração Schuman”, é considerada o começo 

da criação do que é hoje a União Europeia. Na Cimeira de 

Milão de 1985, os Chefes de Estado e de Governo decidiram 

celebrar o dia 9 de maio como “Dia da Europa”. 

A Europa que, desde essa data, se constrói dia a dia repre-

sentou o grande desígnio do século XX e uma nova espe-

rança para o século que se inicia. A sua dinâmica nasce do 

projecto visionário e generoso dos pais fundadores saídos 

da guerra e animados pelo desejo de criar entre os povos 

europeus as condições de uma paz duradoura. Esta dinâmi-

ca renova-se sem cessar, alimentada pelos desafios que se 

colocam aos nossos países num universo em rápida e pro-

funda mutação. Este imenso desejo de democracia e de 

liberdade fez cair o muro de Berlim, devolveu o controlo do 

seu destino aos povos da Europa Central e Oriental e hoje, 

com a perspectiva de próximos alargamentos que consa-

grem a unidade do continente, confere uma nova dimensão 

ao ideal da construção europeia. 

Escola da Correlhã festeja dia da Europa. 

http://www.agrupamento-correlha.com/?p=2315
http://www.agrupamento-correlha.com/?p=2457
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Encerramento Comenius 2011-2013 
È com grande Honra 

que a Escola da Corre-

lhã recebe o encerra-

mento do Projeto 

Comenius 2011-2013. 

Dia 13 de maio 2013 

pelas 9 horas no pavi-

lhão gimnodesportivo 

do Agrupamento a 

Professora Merceana deu as boas-vindas aos professores e alunos dos sete países envolvidos neste 

projeto. Também a Exª Diretora do Agrupamento, Drª Manuela saudou todos os presentes e fez votos 

para que os trabalhos propostos para esta semana fossem um sucesso. 

A Professora Carla Alves brindou todos os presentes com temas musicais interpretados pelo grupo de 

alunos por Ela dirigidos, contudo o momento alto foi sem dúvida as danças onde todos puderam parti-

cipar criando desde logo uma interação cultural de elevado nível e coreografia. 

Dia Mundial da Criança na JI/EB1 da Correlhã 

O nosso Dia começou de forma ines-

quecível… A Associação de Pais pre-

senteou-nos com insufláveis e um ate-

lier de pinturas faciais que proporciona-

ram momentos divertidos. Entre saltos, 

borboletas, teias de aranhas, Kittys… e 

música a acompanhar, a nossa manhã 

passou muito rápida. Depois de uma 

pausa para o almoço e de um saboroso 

gelado esperava-nos um magnifico 

espetáculo de marionetas “João Pé de 

Feijão” apresentado pelo grupo de 

marionetas Partículas Elementares”. O 

suspense…o “medo” e as risadas 

acompanharam as crianças durante os 

45 minutos de espetáculo. Foi um dia 

maravilhoso, repleto de alegrias, brin-

cadeiras. É tão bom ser criança. 

http://www.agrupamento-correlha.com/?p=2479
http://www.agrupamento-correlha.com/?p=2582
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Visita de Estudo ao Pavilhão da Água 

 Área de Projecto 

“Rio Lima , Fonte de Vida” 

  

No dia 7 de Maio, terça-feira, pela manhã, o nosso 

Jardim de Infância efetuou uma visita de estudo 

inserida no seu Plano Anual de Atividades com a 

deslocação ao Pavilhão da Água, no Porto, no âmbi-

to da Área de Projeto “Rio Lima, Fonte de Vida”. 

Ainda antes de entrarmos, fomos desafiados no 

exterior por jatos de água que eram controlados 

através de painéis solares que os moviam em direções diferentes, que fizeram as delícias das crian-

ças enquanto aguardavam a entrada no pavilhão. 

Logo que entramos a curiosidade das crianças foi aguçada pela observação da realização de duas 

experiências com água. 

Seguidamente vimos o gigantesco “Água Mobile” que trabalha em conjunto com a “bomba das botas 

de borracha”, a “coluna de pressão de água” e a “Central Hidroelétrica”, estes mecanismos movidos a 

água acionam rodas de água, sons de cascata, cores e fantasias que fizeram mexer, no topo do mobi-

le, um enorme peixe. 

Vimos ainda a “Bomba das Botas de Borracha”, onde uma bom-

ba feita de botas de borracha fez movimentar o peixe e acender 

os seus olhos vermelhos (gerou-se eletricidade)! 

Vimos também a “Roda Gigante”; o “Aquafone de Garra-

fas” (“semelhante” a um xilofone, oito garrafas iguais com volu-

mes diferentes de água, suspensas,  permitiram obter sons das 

notas musicais ao serem tocadas com uma baqueta); a “Caixa 

Mágica” de música; o “Ciclone de Água” (uma experiência que 

permitiu controlar a água fazendo-a girar com maior ou menor 

velocidade); o “Furacão” (o Prof. Carlos explicou-nos como se 

forma um furacão); o “Sistema de Comportas” (mostrou como 

dominar um rio, fazendo movimentar um barco entre lagos de 

diferentes altitudes, semelhante ao que é utilizado nas barra-

gens); as Ilusões de Óptica; o “Arco-Íris” (a formação do arco íris 

numa coluna de água); a “Fonte das Maçãs Douradas” que permi-

tiu observar o equilíbrio de uma maçã no topo de um jacto de 

água; Água é Vida (fizemos um jogo e acertamos em todas as 

questões, identificando corretamente os bichinhos que vivem em 

águas limpas e os que vivem 

em águas poluídas) e final-

mente para concluir a visita, 

movimentamos uma caixa retangular com águas de dois tons 

“separada” por óleo (para notarmos a diferença)  formando 

“Ondas Caóticas” muito fortes. 

Foi uma visita deliciosa onde aprendemos muitas coisas novas e 

nos divertimos muito 

http://www.agrupamento-correlha.com/?p=2442
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ao vir 
embora vimos uma 
cobra morta. Vimos tam- bém 
um detetor de lontras. Quando chega-
mos à quinta de Pentieiros a Eng.ª 
Sandra deu-nos os parabéns e depois 
fomos vestir o fato de banho para ir à 
piscina. Saímos da piscina e fomos 
tomar banho de água quente, almoça-
mos e fomos embora com os nossos 

pais. Adoramos o VI acampamento Natureza 
e mundo rural.   
Autores: Eva Gonçalves e Sara Ladeiro 

     Os pais regressa-
ram às suas casas e nós fomos dançar um 
pouco enquanto não chegava a hora da ceia. 
Chegou a hora da ceia e fomos todos beber 
leite e comer o pão,  logo fomos para as ten-
das vestir os pijamas e dormir.         
No dia seguinte (dia três de junho) domingo, 
acordamos e vestimos a roupa enquanto a 
equipa sete foi tomar banho. Depois fomos 
para o palco para nos dizerem quando 
começava a caminhada. Saímos da quinta 
de Pentieiros e dirigimo-nos para as 
Lagoas, e lá vimos um filme. No fim do 
filme o Valter deu os instrumentos para 
começar a caminhada. Ao longo da cami-
nhada vimos patos bravos, duas garças, 
rãs, alfaiates, girinos, 
lagostins... e  

De seguida fomos jantar e a comida era: 
arroz com carne.  
     No fim de jantar fomos para perto do 
palco, onde estavam lá alguns pais de 
meninos (as) e começou o “fogo de 
campo”. As equipas atuaram por ordem 
de número de cada equipa, mais para o 
final, os monitores fizeram um teatro e 
logo depois continuaram as equipas a 
atuar.   
     Acabou a festa.  

      

N 
os dias dois (sábado) e 
três (domingo) de Junho 
de dois mil e doze, fomos 

ao VI acampamento Natureza e 
mundo rural.   
 
     Na sexta feira preparamos 
os nossos sacos para 
o acampamento.         
     No dia dois de 
Junho de manhã 
cedo dirigimo-nos para 
lá e fomos ter com os nossos 

monitores. Logo que  chegou 
toda a gente entramos e fomos pôr as nossas 

coisas na ten- da, os rapazes foram  para a tenda quinze,  a 
equipa oito (das raparigas) foi  para a tenda seis e as restantes foram 

para a tenda cinco. Os rapazes foram divididos pelas equipas sete e oito. Quando estava tudo 
preparado, vestimos os fatos de banho, e  fomos para junto do palco para ouvirmos e vermos a Eng.º 
Sandra, o Tozé e o Valter a fazerem palhaçadas.         
     A seguir fomos para a tenda tirar a rou-
pa as toalhas e  pôr protetor solar. Quan-
do tinhamos tudo preparado,  fomos 
para a piscina. À entrada deram aos 
monitores um saco com o lanche para 
os participantes, estendemos a toalha e 
passamos por baixo de um chuveiro de 
água fria e aí já podíamos entrar na pis-
cina. O tempo de natação acabou, saí-
mos da piscina e fomos para as toalhas, 
deram-nos o lanche que foi: bolachas e 
uma maçã. Depois fomos às tendas bus-
car a roupa e a toalha levamos tudo para 
o balneário e passamo-nos por água 
quente, vestimo-nos e tornamos a ir para 
a tenda. Colocamos as toalhas e o fato de 
banho a secar numas cordas. Fomos para 
junto do  palco para nos dizerem onde 
iamos comer ; lá explicaram-nos onde era 
e subi- mos, os (as) monitores (as) foram buscar à cozinha a comida que era: sopa,  salada 

russa e filetes de peixe.         
     Depois da comi- da fomos lavar os dentes e no fim fomos para o palco ensaiar a 
dança para mos- trar  à noite no fogo de campo. A Eng.º Sandra chamou-nos  para 
dizer aos monitores o que iamos fazer de tarde: escovar e andar de ponei, fazer um 
brinquedo, um cha- péu, um quadro sobre o nosso tema e uma sobreme-
sa!!!  Primeiro fize- mos o quadro, depois escovamos e andamos de ponei, mais tar-

de fizemos um brinquedo,  a seguir fomos fazer um chapéu 
onde apareceu a Prof. Olinda que ficou com a equipa 
oito a fazer a sobremesa.         
     De seguida fomos para a tenda até sermos chama-
dos para o palco. Fomos chamados ao palco subimos e 

lá o Tozé e o Valter nos ensinaram muitas canções, não fomos 
para a piscina porque estava a chover. 
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     A turminha da Sala 3 do Jardim de Infância apresentou 
na nossa Biblioteca uma encenação que teve por tema " As 
Tradições da Nossa Terra "de acordo com o Projeto Curri-
cular de turma desenvolvido ao longo do ano letivo. Não 
faltaram as lavadeiras do Rio Lima, o pescador da lampreia 
e até a Lenda do rio Lethes. 
     Represen- taram o campo, as vendedoras de fru-
tas e legu- mes, as Feiras Novas animadas 
pelos tra- dicionais cabeçudos 

confecionados pelas 
crianças da sala e 
para terminar sol-
tou-se a "Vaca 

das Cor-

das "....foi 
uma festa 

apresentada para  toda a 
comunidade escolar. 

Jardim de Infância  
Sala 3 
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Galardão  

Eco-Escolas 

     No dia dez de outubro de dois mil e 
doze, nós, seis alunos do quarto ano 
(das turmas A e B), acompanhados por 
dois professores e uma assistente ope-
racional, fomos ao Pavilhão Multiusos de 
Gondomar, receber a Bandeira Eco-
Escolas. A nossa escola (Centro Educa-
tivo da Facha) conseguiu ganhar este 
galardão, por ser uma escola amiga do 
Ambiente. 
     De manhã, vimos vários cartazes que 
representavam “Eco-códigos”e participá-
mos num jogo de perguntas e respostas 
(em que ganhámos uma esferográfica). 
     A seguir, por volta do meio-dia, 
fomos para um parque e fizemos um 
piquenique. 
     De seguida, voltámos para o pavilhão 
Multiusos e fomos para as bancadas. Lá 
observámos outras escolas que apre-
sentaram vários números artísticos: can-
taram, dançaram, patinaram… 
     O que mais gostámos foi de assistir, 
ao vivo, a algumas músicas dos Clã. A 
Manuela Azevedo ( a vocalista do grupo) 
canta muito bem! 
     Por fim, participámos na entrega do 
Galardão Eco-Escolas “ Bandeira Ver-
de 2012” e recebemos o prémio, em 
representação da nossa escola. 
     Gostámos muito de lá ir! Foi um dia 
espetacular! 
     Os alunos: Diogo Silva, Inês Lima, 
João Gomes, Maria Fernandes, Marta 
Castro e Tiago Azevedo 

     A nossa escola 
ganhou o 1º prémio na 
categoria de " Varanda 
Mais Florida" inserida  no 
concurso "Ponte de Lima 
- Jardins, Arte e Inova-
ção" que recebeu 95 can-
didaturas oriundas de 
todo o concelho. 
     Estamos muito orgu-
lhosos pelo reconheci-
mento do nosso trabalho 
e por contribuirmos para reforçar a imagem do nosso con-
celho, como o mais florido. 
     Um agradecimento muito especial a todos os 
que  participaram e permitiram que este prémio fosse nos-
so. 
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Decoração da entra-
da da escola ( J.I. 
trabalho colaborativo 
Pais/ crianças da 
sala 3  

Teatro "A galinha 
Ruiva" ( Educado-
ras e Assistentes 
Operacionais) para 
toda a comunidade 
escolar.  

Espetadas de fruta ( Turmas do 2º Ano ) 

Lanchinho de pão de centeio, compota de uva e 
mel (Jardim de Infância Sala 1)  

Fazer marmelada com açúcar amarelo 
e açúcar branco  
(Jardim de Infância sala 3/ Experiências)  

Experiência com um ovo (participação 
da  Prof .Cristina Amorim licenciada em  
Ciências)- J.I. sala 4  
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Com a ajuda do sol o 
milho já está quase seco e 

a Galinha Ruiva prepara-
se para fazer novo convite 

aos alunos, antes que 

venha o Inverno. 

Na nossa escola temos uma 
horta. 
Na horta temos muitos legumes, plantas aromáticas, frutos, 
flores... 
Todos os meninos trabalham na horta, com a ajuda das pro-
fessoras e das auxiliares. 
A horta dá muito trabalho! É preciso plantar, regar, tirar ervas 
daninhas e colher. 
As cozinheiras fazem sopa com legumes da nossa horta. 
Que delícia! 
Alguns legumes são vendidos aos nossos pais. 
Com o resto dos alimentos, as cascas...fazemos composta-
gem para deitar na terra. 
Nunca deitamos na nossa horta produtos químicos, é uma 
horta biológica. 
Na horta temos muitos bichinhos que ajudam: joaninhas, abe-
lhas, minhocas, aranhas, grilos, gafanhotos... 
A nossa horta tem pedras, cuida-
do para não tropeçares! 
A horta é de todos, temos que 
tratar bem dela. Jogadores, cui-
dado com a bola!!! 
As abelhas, na primavera, andam 
atarefadas, cuidado, elas já pica-
ram alguns meninos. 
É bom ter uma horta na nossa 
escola!!!  

     No dia vinte e três de outubro fomos visitar o Museu 

dos Terceiros, era terça-feira. Saímos da escola pelas 

nove horas e trinta minutos, no autocarro da Câmara 

Municipal conduzido pelo Sr. Morais. A nossa orientado-

ra foi a D. Joana que foi muito simpática. Ela perguntou-

nos os nomes das igrejas (nós não nos lembrávamos): 

Ordem Terceira e Santo António. 

     A Ordem Primeira era formada por frades, a Ordem 

Segunda por freiras e a Ordem Terceira por leigos. 

     Nessa igreja tinha um brasão com dois braços, o des-

pido era de Cristo, o que está vestido era de S. Francis-

co, que era o Santo preferido dos frades. Tinha um órgão 

espetacular que tocava com o ar que saía dos foles. 

Havia um armário na sala de reuniões que era o cofre 

secreto dos frades, onde guardavam as suas coisas 

mais valiosas. 

     Na igreja de Santo António vimos dois confessioná-

rios, sepulturas no chão (já não têm os ossos) uma 

delas, era feita de pedaços de terracota encontrados 

pelos arqueólogos, simbolizava Jesus. Vimos quadros 

pintados a óleo, um deles tinha sido retirado do alta-mor. 

Na sacristia, havia um armário muito grande onde guar-

davam as roupas dos frades, em cima tinha relicários onde guardavam as relíquias. 

     Os frades usavam uma corda com três nós, eram o símbolo das promessas: a pobreza, a castida-

de e o celibato. 

     Nós adoramos  fazer esta visita de estudo porque foi muito divertido, saímos da sala de aula e 

aprendemos muitas coisas novas. 

                                                                       

Autores: 4º A  do Centro Educativo da Facha 

Visita ao 
Museu  

dos Terceiros 
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4ºA visita  
a Quinta  
de Pentieiros 

     A tarde de sexta-feira foi uma tarde dife-
rente,  porque foi o dia do nosso magusto.  
     A festa começou pelas 14h15m.Houve 
música e muita alegria. Todos os meninos e 
meninas comeram castanhas deliciosas, 
umas assadas no forno da padaria e outras 
assadas na fogueira que fizemos no nosso 
recreio. 
     Foi uma tarde muito agradável com o 
Verão de S. Martinho a fazer-nos companhia. 
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     Na passada quinta-feira dia 8 de Novem-
bro, visitamos um moinho muito antigo, que 
está a ser reconstruído  na freguesia da 
Facha. Ele  pertence ao Sr. Henrique Cer-
queira e  está inserido num local muito boni-
to. Com a ajuda do Sr. Manuel Costa, conse-
guimos ver e perceber  como é que a força 
do movimento da água era usada nos moi-
nhos antigos. A passagem da água fazia 
mover rodízios de madeira que estavam liga-
dos a uma mó (pedra em granito,  redonda e 

muito pesada). Esta moía o cereal (trigo, milho, cevada, aveia, 
etc.) transformando-o em farinha. 
     Logo de seguida fomos ver um moinho elétrico, à casa da D. 
Maria da Casa do Chalé, que muito gentilmente nos recebeu. 
Este moinho dos nossos tempos,  esmaga o milho quando ele 
fica  entre  as duas mós  de pedra   que giram uma  sobre a 
outra, que não se vêem por estarem dentro da máquina. 
     Um agradecimento muito especial  ao Sr. Henrique ao Sr 
Manuel e à D.Maria que contribuíram para que esta atividade 
fosse tão gratificante. 

Mais uma vez aceitamos o 
convite da Galinha Ruiva... 

     No âmbito da Área Projecto Ciência Viva, os alunos do 4º ano/ 
A,  efetuaram uma visita ao Centro de Ciência Viva de Vila do Conde. 
     Os alunos tiveram a oportunidade de visitar uma nova exposição 

interativa cujo tema é "A água no corpo humano-Sangue". Entraram num vaso condutor e viajaram lado a lado 
com glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas, água ...conheceram o seu organismo e as trocas com 

todas as células desta gran-
de máquina que é o corpo 
humano. No final ainda hou-
ve tempo para realizar algu-
mas experiências no labora-
tório e sabermos mais um 
pouco sobre alimentação 
saudável. Foi um momento 
muito enriquecedor para 
todos os presentes. 

Criação de animais em contexto escolar 
No âmbito do projeto Eco-Escolas vai realizar-se amanhã, uma visita de estudo a uma quinta de produção de 
galinhas autóctones, na freguesia de Cepões - Ponte de Lima. 
Esta visita tem como objetivo conhecer exigências específicas de um galinheiro de aves nativas e adquirir as 
galinhas para dar início à criação de "pedreses", no galinheiro da nossa escola. 
Os exemplares (galo e galinhas) estão inscritos no Livro Genealógico das Raças de Galinhas Autóctones, atra-
vés da associação AMIBA. 

"Galinha Pedrês vale por três" 
"Galinha Pedrês, não a mates 

nem a dês" 

Este ano temos 
conhecido melhor 
alguns animais 
domésticos. Na quar-
ta-feira fomos à casa 
da avó da Íris e aju-
damos a levar as 
cabritinhas ao monte 
para ficarem lá a 
comer. Foi um pas-
seio muito divertido. 

Jardim de Infância sala 1 
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"Os Ovos Misteriosos"  
Para festejar a chegada das galinhas pedreses, os meninos e meninas do 
J.I./Sala 4 fizeram o teatro "Os Ovos Misteriosos" baseados na história de 
Luísa Ducla Soares e Manuela Bacelar para toda a comunidade escolar. 

A recolha de ovos e a 

alimentação das galinhas 

será diária e da respon-

sabilidade de todas as 

turmas, começando na 

sala1 do J.I. e terminan-

do no 4ºAno. 

"Os dez desejos  
de natal" 

     No dia 12 de Dezembro, os alunos 

do Pré escolar e do 1º ano assistiram a 

mais uma atividade da Biblioteca Muni-

cipal integrada no projeto "Escutar, 

Ler... Imaginar e Aprender". 

     No conto apresentado pela nossa 

amiga Sara, "Os dez desejos de Natal", 

as crianças contaram as brilhantes 

estrelas de natal e descobriram que 

desejos têm para este tempo de magia: 

neve cintilante, uma árvore de natal 

gigante e muitos...muitos presentes! Uma belíssima celebração 

sobre o que torna o natal tão especial para as crianças.  

O  presépio do Cen-
tro Educativo da 
Facha foi feito pelos 
alunos do 4º ano 
com a colaboração 
de todas as turmas, 

professores, assistentes operacionais, pais…Foi elaborado com 
as figuras tradicionais e com materiais reciclados. Este ano o 
presépio foi enriquecido pela “Bandinha do Centro Educativo da 
Facha”. Todas as turmas e alguns encarregados de educação 
participaram com um músico.Todos juntos formaram uma ban-
da que rodava em cima de um “coreto” alegrando o presépio. 
O resultado foi gratificante como podem comprovar pelas fotos. 

Já há ovos  
no capoeiro… 

Natal no Centro Educa-
tivo da Facha 

http://www.agrupamento-correlha.com/?p=2139
http://www.agrupamento-correlha.com/?p=2139
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     Foi na passada sexta-feira que a comuni-

dade escolar se reuniu para a habitual festa 

de natal. 

     De manhã, todos os meninos e meninas 

do Pré escolar e 1º ciclo,  no Polivalente do 

nosso Centro Educativo apresentaram um 

número por turma a toda a comunidade 

escolar.Esta atuação contou com a colabora-

ção dos professores das Atividades de Enri-

quecimento Curricular (AECs). 

     Ao meio dia realizou-se um almoço conví-

vio de natal, sempre muito bem organizado 

pela Associação de Pais e funcionárias da 

cantina.Crianças, professores, assistentes, 

funcionárias da cantina, funcionários do 

transporte escolar, associação de pais, dire-

ção do agrupamento...estiveram presentes 

num momento de partilha vivenciando o 

espírito de natal.  

     No início da tarde a Associação de Pais 

contribuiu para  que as crianças vivessem o 

momento mais mágico e divertido da fes-

ta com a chegada do pai natal que distribuiu 

presentes a todas as turmas. 
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Na terça-feira, dia 8 de 

janeiro, os alunos do 4ºano/

A foram ao Centro Educati-

vo das Lagoas para realiza-

rem atividades relacionadas 

com o Sistema Solar. 

Projeto "Ciência Viva" 
Ontem hasteamos a bandeira 

Eco-Escolas e cantamos as 

janeiras na nossa escola. 

     No dia 17 de Janeiro, os nossos pais vieram 
à nossa escola. 
Quando chegaram nós fomos para cima e na 
porta da entrada estivemos a ver dois delega-
dos do 4ºano a hastear a bandeira Eco-
escolas. 
     Depois fomos para o coberto cantar os Reis 
aos nossos pais. 
     O professor Cândido tocou viola e nós can-
tamos. 
     Os nossos pais aplaudiram e tiraram foto-
grafias. 
     Após cantar os Reis aos nossos pais, fomos 
para a cantina comer. 
Lá tinha: bolo rei, pão de ló, broa e chouriça… 
     No lanche eu comi chouriça, pão de lo e de 
bebida sumo. 
     Meninas da nossa sala e também de outras 
foram com uma cesta a pedir dinheiro para a 
nossa escola toda. 
     Eu adorei este dia, quem me dera ser repeti-
do todos os dias, os meus pais também acha-
ram isso, e eu também senti amor, paz e ale-
gria.  
 
Nádia Vaz  
2º ano/ B 

http://centroeducativofacha.blogspot.pt/2013/01/ontem-hasteamos-bandeira-eco-escolas-e.html
http://centroeducativofacha.blogspot.pt/2013/01/ontem-hasteamos-bandeira-eco-escolas-e.html
http://centroeducativofacha.blogspot.pt/2013/01/ontem-hasteamos-bandeira-eco-escolas-e.html
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Todas as terças-feiras 

vamos ao capoeiro 

dar de comer às nos-

sas galinhas.No fim 

fazemos a recolha 

dos ovos das galinhas 

poedeiras e das 

pedreses. 

     A Drª Susana Lopes (Médica Veterinária) da 

AMIBA, esteve na nossa escola para confirmar a 

certificação das nossas galinhas.Verificou a anilha 

e confirmou se tinham o número de registo e a 

letra PP(pedrês portuguesa). 

     No final ainda houve tempo para mostrar às 

turminhas do Jardim de Infância e aos Delegados 

de turma a diferença entre um ovo com pintainho 

( mancha escura ) e outro sem pintainho (clarinho) 

O
n

te
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.... 

     Cantamos as Janeiras na freguesia de Vitorino das Donas, Facha e Seara. Queremos agradecer à 
avó da Filipa que nos acompanhou e a todas as pessoas que nos receberam.Foi um dia muito agradá-
vel para todos. 

Jardim de Infância  
Sala 2 

Os meninos e meninas do Jardim de Infância da Correlhã vieram 
"Cantar os Reis" aos amiguinhos do Jardim de Infância da nossa 
escola.No final comeram bolo de chocolate confecionado com ovos 
das nossas galinhas e ainda houve tempo para a brincadeira.Foi 
uma manhã muito divertida!  

Obrigado pela visita 

Cantar as Janeiras 

Jardim de Infância 
Sala 4 

http://centroeducativofacha.blogspot.pt/2013/02/ontem-tivemos-uma-visita.html
http://centroeducativofacha.blogspot.pt/2013/02/jardim-de-infancia-sala-2.html
http://centroeducativofacha.blogspot.pt/2013/02/jardim-de-infancia-sala-2.html
http://centroeducativofacha.blogspot.pt/2013/02/cantar-as-janeirasjardim-de-infancia.html
http://centroeducativofacha.blogspot.pt/2013/02/cantar-as-janeirasjardim-de-infancia.html
http://centroeducativofacha.blogspot.pt/2013/02/cantar-as-janeirasjardim-de-infancia.html
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Visita ao Museu dos Terceiros 
Jardim de Infância 

Os meninos e meninas do Jardim de Infância conhece-

ram e exploraram espaços e funções do Convento de 

Santo António dos Capuchos e da Ordem Terceira 

A turminha da Sala 4 fez uma iogurteira de um caixote de 
papel e eletrificada pelo avô do Lucas. 

Com um litro de leite e um iogurte fizeram iogurte natural. 

Finalmente provaram o iogurte com doce de abóbora e 
bolacha.Que delícica!Agora vamos descobrir outros 
sabores... 

http://centroeducativofacha.blogspot.pt/2013/02/visita-ao-museu-dos-terceiros-jardim-de.html
http://centroeducativofacha.blogspot.pt/2013/02/visita-ao-museu-dos-terceiros-jardim-de.html
http://centroeducativofacha.blogspot.pt/2013/02/a-iogurteira-de-material-reciclado.html
http://centroeducativofacha.blogspot.pt/2013/02/a-iogurteira-de-material-reciclado.html
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  Hoje tivemos a visita do Eng. Armindo da 

Câmara Municipal, para ensinar um grupo de 

alunos das turmas do 3º ano a realizar a monito-

rização energética da nossa escola. Estes alunos 

vão registar numa grelha o consumo de energia 

gasto semanalmente. Com este registo vamos 

observar quais são as horas de mais consumo e 

tentar reduzir o mesmo. 

Dia da Compostagem 

1º ano 

Visita à Quinta de Pentieiros 
Projeto Ciência Viva 

4º/A 

Na nossa escola promovemos comportamentos alimentares saudá-

veis e tentamos contribuir para que exista um ambiente promotor da 

saúde. 

Hoje, os alunos tiveram oportunidade de escolher a salada  para 

acompanhar o delicioso arroz de frango  assim como a  fruta para a 

sobremesa.  

No sentido de assinalar este dia, o programa PASSE – Programa de 

Alimentação Saudável em Saúde Escolar, promovido no nosso con-

celho pela  Unidade Local de Saúde do Alto Minho e o Municí-

pio, distribuiu por cada sala do pré-escolar e do 1º ciclo, informação 

alusiva  que  permitirá abordar este temática tão importante para 

uma boa educação alimentar. 

http://centroeducativofacha.blogspot.pt/2013/02/monitorizacao-energetica-3ano.html
http://centroeducativofacha.blogspot.pt/2013/02/monitorizacao-energetica-3ano.html
http://centroeducativofacha.blogspot.pt/2013/02/os-nossos-pintainhos-com-3-semanas_15.html
http://centroeducativofacha.blogspot.pt/2013/02/os-nossos-pintainhos-com-3-semanas_15.html
http://centroeducativofacha.blogspot.pt/2013/02/dia-da-compostagem1-ano.html
http://centroeducativofacha.blogspot.pt/2013/02/dia-da-compostagem1-ano.html
http://centroeducativofacha.blogspot.pt/2013/02/visita-quinta-de-pentieirosprojeto.html
http://centroeducativofacha.blogspot.pt/2013/02/visita-quinta-de-pentieirosprojeto.html
http://centroeducativofacha.blogspot.pt/2013/02/visita-quinta-de-pentieirosprojeto.html
http://centroeducativofacha.blogspot.pt/2013/04/alimentacao-saudavel.html
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Eco-Escolas 
Visita à Resulima 

No âmbito do projeto Eco-Escolas a  turma do 

1ºano realizou uma visita à Resulima com o 

objetivo de conhecer o destino e tratamento 

dos diferentes resíduos recolhidos na nossa 

região. 

Uma das novidades apresentadas foi o apro-

veitamento do gás produzido pela decomposi-

ção da matéria orgânica depositada no aterro 

e a sua transformação em energia elétrica. 

Os meninos e meninas da sala 2, realizaram 

sementeiras de petúnias e zínias para mais tarde 

plantar e florir os nossos canteiros.  

Quando das sementinhas nascerem plantas 

damos notícias... 

Notícias da Sala 4/ Jardim de Infância 

O sabão ficou pronto e serviu para presentear as mães... 

http://centroeducativofacha.blogspot.pt/2013/03/eco-escolas-visita-resulima.html
http://centroeducativofacha.blogspot.pt/2013/03/eco-escolas-visita-resulima.html
http://centroeducativofacha.blogspot.pt/2013/03/sementeiras-jinf-sala-2.html
http://centroeducativofacha.blogspot.pt/2013/03/sementeiras-jinf-sala-2.html
http://centroeducativofacha.blogspot.pt/2013/05/noticias-da-sala-4-jardim-de-infancia.html
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Com pacotes de leite fizemos um saquinho para levar os 
ovos de chocolate... 

Fizemos a prendinha para o Dia do Pai...um saco para o 
lanche e um queijinho fresco. 

Atividades  

J. Infância da Sala 4 

Selecionamos  e  identificamos sementes. 
Depois deste trabalho resolvemos  realizar um 
livro sobre a diversidade de sementes... 

No passado dia 8 de março a turminha da sala 3 

comemorou o Dia da Mulher com uma homenagem 

a uma Mulher muito importante para a vila de Ponte 

de Lima - D. Teresa. Encenaram uma peça 

de  teatro " O casamento de D. Teresa" e monta-

ram  uma exposição temática  de desenho a carvão 

do retrato da rainha. 

Os alunos do 4º ano/ A  participaram em mais uma ativi-

dade do projeto "Ciência Viva" que teve como tema 

"Primeiros Socorros". 

http://centroeducativofacha.blogspot.pt/2013/03/atividades-j-infancia-da-sala-4.html
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Poesias e dramatizações sobre a Natureza dinamizadas pelas 

turmas do Jardim de Infância  e 1º Ciclo 

Visita à Biblioteca da Comunidade Educativa / 
Contadores de histórias - pais, familiares, ami-
gos 

Apresentação do conto "A árvore Generosa" 
pela Biblioteca Municipal de Ponte de Lima. 

Apresentação da peça de teatro " Rir é o 
melhor remédio" e leitura de textos sobre o mar 
pelos alunos do 2º e 3º ciclo da escola sede. 

Abertura da semana da leitura com a recitação 
do poema "As cores da Natureza" pela profes-
sora Rosa Franco. 

http://centroeducativofacha.blogspot.pt/2013/03/a-semana-da-leitura-na-nossa-escola_19.html
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Palestra "Internet Segura" . 

Feira do Livro. Fizemos uma cestinha para os ovos da Páscoa 

com material reciclado... 

Confecionamos  côcos  para o Dia do Pai... 

http://centroeducativofacha.blogspot.pt/2013/03/atividades-j-inf-sala-2.html
http://centroeducativofacha.blogspot.pt/2013/03/atividades-j-inf-sala-2.html
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 Temos junto à horta um reservatório de águas 

pluviais que servirá para regar algumas plantas 

sem gastarmos dinheiro. 

O nosso roseiral tem muitas roseiras a 

dar folhinha... 

Na nossa horta  limparam-se os canteiros, 

plantou-se couve galega, couve roxa, alface 

verde e roxa, cenoura, beterraba.Semeou-se 

cenoura, alface verde e roxa, alho francês 

e  feijão verde. 

As ervilhas e as favas estão quase a dar fruto. 

Somos uma Eco-Escolas com a colaboração dos 
alunos, das famílias, da comunidade. 
 
Na nossa escola interiorizamos hábitos de sele-
ção de resíduos e temos a preocupação de sensi-
bilizar para a necessidade de cuidar do ambiente 
e protegermos os nossos recursos. 
O que recolhemos para RECICLAR? 
 

Tampinhas plásticas 

Caricas 

Rolhas de cortiça 

Cápsulas de café 

Pó de café 

Pequenos  
  eletrodomésticos 

Plásticos 

Pilhas 

Tinteiros e toners usados 

Óleo usado 

http://centroeducativofacha.blogspot.pt/2013/03/noticias-da-nossa-horta.html
http://centroeducativofacha.blogspot.pt/2013/04/reciclar-na-nossa-escola_8.html
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De manhã saem do capoeiro e debicam pelo recreio, 

na zona do nosso pomar. 

No nosso capoeiro portátil temos as galinhas 

poedeiras ... 

Numa parte do capoeiro estão os primeiros 
pintos pedreses que já tem 2 meses  e meio. 

Temos pintainhos  de  1 mês , ainda com lâm-
pada pois estavam habituados à criadeira e 
podem ter frio...  

A alegria  da pequenada é este pintainho ama-

relinho  que nasceu de um ovo  de uma galinha 

pedrês que nos ofereceram. Com certeza que o 

galo não era  pedrês. 

Quando regressamos à escola já tinham uma 
semana.... estavam assim ...bem grandinhos 

Na nossa escola as ninhadas de pintainhos 

continuam a suceder-se. Desta vez nasce-

ram  dezoito ... 

As nossas galinhas pedreses poedeiras estão 

de boa saúde e oferecem-nos lindos 

ovos diariamente.Estão a aguardar a visita da 

Drª Susana ( médica  veterinária da AMIBA) 

que também vai certificar os novos pintos...se 

tudo estiver bem... 

Estas aulas tem  um efeito muito positivo na 

criança, que, além de todos os benefícios do 

exercício físico, aumenta a auto-estima, desen-

volve uma atitude positiva perante a vida e inte-

rioriza o respeito pela natureza e pelo próximo, 

ajudando a tornarem-se adultos fortes, saudá-

veis, emocionalmente inteligentes e com elevada 

auto-confiança. 

Esta semana tivemos a visita da mãe da Francis-

ca Afonso que  nos proporcionou um momento 

muito divertido através de uma aula de Yoga. 

Dramatização " O coelhinho branco " apresentada pelo grupo de 

finalistas. 

http://centroeducativofacha.blogspot.pt/2013/04/noticias-do-nosso-galinheiro.html
http://centroeducativofacha.blogspot.pt/2013/04/jardim-de-infancia-sala-4-aula-de-yoga.html
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Visita à Europac 

2º ano 

As turmas do 2º ano do nosso Centro Educativo reali-

zaram hoje uma visita à Europac, em Deocriste. Esta 

visita está inserida no projeto Eco-Escolas e permitiu 

aos alunos conhecerem o processo de realização de 

papel, saber mais acerca da utilização do papel reci-

clado e da utilização energética de resíduos de produ-

ção, 

Com a recolha de óleo usado fize-

mos sabão. Agradecemos a colabo-

ração dos pais e da Animadora Marta 

Pinto. 

                           Corrida de carrinhos de rolamentos  
 
No dia 12 de Maio realizou-se uma corrida de carrinhos de rolamentos na 
Facha, caminho de Gondim, para ajudar na realização da festa da 
Senhora da Rocha. Havia vários bares nesse local. Vieram pessoas de 
todo o país, eram mais ou menos 20 carrinhos, estavam pessoas que já 
tinham participado em competições. Havia prémios para: o carrinho mais 
original e o mais rápido.  
Os organizadores eram: Lito, Zé, 

Zé Hilário, Carlos Alberto, Márcio Puga, Marido da dona Con-
ceição, Pinto, Berto, e o Carvalhal.  
Os bombeiros colaboraram neste evento. A corrida correu 
muito bem, as pessoas adoraram.  
 No fim das corridas, três crianças andaram a recolher lixo do 
chão, dos rios, das quintas, estava tudo sujo: copos de plásti-
co, latas de sumo cheias, iogurtes, garrafas de água…apesar 
de haver vários caixotes do lixo. 
 EXIGIMOS QUE NO PRÓXIMO EVENTO NÃO ESPALHEM 
LIXO! 
Autoras: Inês e Maria - 4ºano/B 

Evento no fim de semana            

http://centroeducativofacha.blogspot.pt/2013/04/visita-europac-2-ano.html
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No dia 18 de abril de 2013, as turmas do 2ºA e 

2ºB foram à Europac de   autocarro. 

Fomos recebidos por uma senhora chamada 

Ângela. 

Ela explicou-nos as diferentes partes da fábrica, 

disse-nos que também se  vendia  eletricidade . 

Vimos  muitas máquinas, caldeiras,  gruas… 

Depois  subimos umas escadas e vimos  como 

se fabricava  o  papel. O  papel  ficava em rolos 

gigantes e por fim um robô etiquetava o rolo de 

papel. De seguida,   fomos lanchar  num  jardim 

muito bonito.             

A seguir, fomos a uma sala, onde vimos um fil-

me  para saber como se 

fazia  o  papel  na  fábrica . Depois de ver o filme 

fizemos  perguntas  à  Ângela sobre  a  fábrica e 

como  funcionava. 

Uma vez  a  visita terminada, fomos para a esco-

la  estudar. 

Adorei  a visita de estu-

do!                                                    

 Liane Dias Torres 2º A 

Visita ao Museu dos Terceiros 

4º/B 

   No dia vinte e três de abril fomos ao Museu 

dos Terceiros. Fomos orientados pela Vânia que 

nos explicou tudo ao pormenor. 

Enquanto lanchávamos vimos as fotografias da 

restauração do Museu, depois observamos um 

“Oratório” feito pela artista Paula Rego. 

Esta obra de arte representa o sofrimento de 

crianças que vivem em orfanatos, sentimos muita 

tristeza por sabermos a realidade em que vivem 

essas crianças e temos muita sorte em ter uma 

família, carinho dos pais, amizade, felicidade e 

proteção. 

Em seguida fomos ver monumentos de Ponte de Lima: os sol-

dados romanos comandados pelo Brutus, junto, havia um Mar-

co Miliário (para marcar as milhas). 

Vimos a Torre da Cadeia Velha, subimos as escadas da mura-

lha e aprendemos que os soldados atacavam os inimigos e 

escondiam-se atrás da muralha. 

Entramos na biblioteca onde conhecemos a tia da Inês, segui-

mos em direção à estátua da dona Teresa, vimos um relógio de 

sol, o fontanário, o chafariz no largo de Camões, a ponte roma-

na e a ponte medieval, que tinham arcos diferentes. 

Esta visita foi muito divertida e interessante porque pudemos  conhecer lugares e monumentos que 

nunca tínhamos apreciado.  

 

Texto coletivo  

4º ano turma B 

http://centroeducativofacha.blogspot.pt/2013/04/visita-europac-2-anoa.html
http://centroeducativofacha.blogspot.pt/2013/04/visita-ao-museu-dos-terceiros-4-b.html
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Com o objetivo de sensibilizar as crianças para a 

importância da Biodiversidade e do cultivo da ter-

ra, duas turmas do pré escolar participaram nas 

vivências diárias da quinta 

pedagógica de Pentieiros. 

Na quinta-feira a turma do 1º 

Ano foi semear feijões na hor-

ta da escola. A D. Angélica 

preparou a terra e depois...foi 

só semear. 

Visita às Lagoas - Sala 2 
e Sala 3 do Jardim de 
Infância 

Para sensibilizar os nossos mais novi-

nhos para a Biodiversidade nada melhor 

que uma visita à Área Protegida das 

Lagoas de Bertiandos e  S. Pedro de 

Arcos 
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Visita à Escola Superior Agrária/J. Inf. Sala 2 e Sala 4 

Os meninos e meninas da sala 2 e sala 4 do 

Jardim de Infância foram visitar a Escola Supe-

rior Agrária de Ponte de Lima. Esta visita teve 

como objetivo sensibilizar as crianças para a 

biodiversidade  e reconhecer a importância do 

cultivo da terra e da produção biológica. 

Todos vieram  encantados com a visita que 

decorreu de forma muito agradável como se 

pode comprovar pelas fotos. 

http://centroeducativofacha.blogspot.pt/2013/05/visita-escola-superior-agrariaj-inf.html
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Visita à nossa escola  

Projeto Comenius 

No dia 13 de maio vieram os meninos  e professores 

do Projeto Comenius  à nossa escola.Todos os meni-

nos da escola foram para a entrada recebê-los.    

Nós  tínhamos  um cartaz a dizer “Welcome to our 

school”. 

Quando eles chegaram cantamos a música em 

inglês “Hello” 

Eram 6 meninos e 26 professores .. falamos com 

eles. 

Um professor jogava no futebol da equipa Galataza-

rai. 

Eles almoçaram connosco, falamos em inglês com 

eles. 

No fim de comer  foram brincar, nós estávamos a 

tentar falar com eles só que eles eram tímidos e não 

nos entendiam. 

Os meninos italianos foram ver a jogar matraquilhos. 

Os professores gostaram da nossa escola, eles  

disseram que era melhor do que a deles    lá  na escola  deles é só barulho e sem sol e aqui é calmi-

nho com sol e muitas árvores à volta. Os professores aproveitaram e deitaram-se no chão  do recreio 

a apanhar sol. Depois foram-se embora e nós cantamos a canção da despedida “ Goodbye”. Eles gos-

taram e aplaudiram. 

Gostamos muito deste dia. 

2º ano/B 
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Jardinagem 
Jar. de Inf. Sala 2 

 Os meninos e meninas da sala 2 andaram a jardinar ... plantaram 

sécias de cores variadas, cravos brasileiros e sempre-vivas. Agora 

as plantinhas  tem de ser muito bem tratadas e regadas para flori-

rem e embelezarem os canteiros da nossa escola. 

Visita à feira de Ponte de Lima- J.. Inf. Sala 3 

A turminha da sala 3 foi à  feira quinze-

nal de Ponte de Lima comprar alfa-

ces, malaguetas e alcachofras para plan-

tar na nossa horta.As crianças regatea-

ram o preço como os adultos e consegui-

ram bons preços 

Visita de estudo / 2º ano A 
Visita a Viana do Castelo. 
No dia 16 de maio de 2013, fomos a Viana do Castelo de autocarro. 
Paramos na Praça da Liberdade para lancharmos. 
A  seguir  ao lanche, fomos  para  a  Biblioteca  Municipal, lá  vimos um teatro “O terrível guer-

reiro “. 
Começou o teatro com  uma  lebre  a  procurar  comida na floresta, quando ela voltou para 

casa tinha  à porta de casa um cartão estranho. Na casa da lebre ouvia-se uma voz estranha e a lebre 
ficou com medo. A lebre pediu ajuda ao leão, ao elefante, ao hipopótamo e por fim ao sapinho que só 
ele é que conseguiu resolver o problema dela. Gostei muito deste teatro. 

Depois fomos ver a biblioteca e lá tinha estantes com muitos livros e espaços de lazer. De 
seguida, fomos fazer um percurso de barco que demorou 40 minutos 

Entretanto, fomos almoçar no estádio “Manuela Machado”, almoçamos lá porque estava a cho-
ver. A comida foi pão com panado, batatas fritas, água e para a sobremesa, comemos uvas e bolo da 
mãe do Rodrigo. 

Logo depois fomos ao CMIA e vimos novamente outro teatro que se chamava “o Golfinho Del-
fim”. Também vimos muitos placares com imagens de rãs e um grande poço. 

Dali a pouco tempo, fomos de autocarro a Santa Luzia, vimos o mosteiro, entramos lá e o Sr. 
Padre rezou connosco, saímos da igreja e lanchamos. Eu comprei o “Manuel e a Maria”. 

Por fim, fomos embora para a escola e o que eu gostei mais foi andar de barco. 
 

 
Catarina Puga       2ºA 

http://centroeducativofacha.blogspot.pt/2013/05/jardinagem-jar-de-inf-sala-2.html
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Visita de estudo a Viana do Castelo 

Biblioteca Municipal  

Que linda paisagem ...se vê da  Biblioteca  

 Passeio fluvial  
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Estádio  Manuela Machado  

Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental  

Visita a  
Santa Luzia  
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Visita ao Centro de Monitorização e  
Interpretação Ambienta  

Visita à biblioteca   

Subida a Stª Luzia no elevador  
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Projeto Empreendedorismo 
2º Ano 

Concretização de Sonhos... 

Corrida motocross  

Jogo de futebol entre as equipas do 2º ano do 
C.E.F e da E.B.1 da Correlhã  

Visita ao Museu dos Terceiros  
4ºB 

No dia vinte e oito de maio a turma do 4º B fizeram a 

última visita de estudo ao Museu dos Terceiros. 

Viram um power point sobre as visitas em que tinham 

participado durante o ano letivo. 

Lancharam, em seguida fizeram uns trabalhos relaciona-

dos com o projeto: “Arte de Envelhecer”. 

Os trabalhos foram feitos em grupos ou individualmente. 

O Dinis, o Marcelo e o Diogo Vale desenharam uma 

fivela do tempo dos Bárbaros, pintaram-na em preto, 

cinzento e dourado. 

O Marco e o Diogo Coelho fizeram as mãos de Jesus e 

de S. Francisco em plasticina, jornal e spray.  

A Inês e a Maria fizeram uma moldura da ponte romana 

e da ponte medieval, usaram fita vermelha e dourada, 

lápis de cor e marcadores. 

O Rodrigo fez um cálice em plasticina e utilizou spray 

dourado e prateado.  

A Francisca e a Cristiana fizeram uma colagem com o 

papel eva e papel crepe. Usaram canetas de brilhante, 

lápis de carvão e tesoura. 

Por fim, os alunos tiraram uma fotografia com a Vânia 

que foi a simpática e amiga orientadora, durante o ano 

letivo. 

As visitas ao museu foram muito interessantes, propor-

cionaram a aprendizagem de assuntos novos e diverti-

ram-se imenso. 

Texto coletivo 

Turma 4º B 

http://centroeducativofacha.blogspot.pt/2013/05/visita-ao-museu-dos-terceiros-4b.html
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Comemoração do Dia mundial da Criança 

Teatro " João e o Pé de Feijão" do grupo de 
teatro " Partículas Elementares".  

Piquenique na escola...  

Manteiga de ervas aromáticas- J.Inf.  
Sala 4 

Fizemos manteiga com ervas aromáticas 

Terminamos com os derivados do leite iogurte, 

queijo e a manteiga. 



JUNHO de 2013 - A VOZ DO GATO JUNHO de 2013 - A VOZ DO GATO 

Chegou a nossa mesa 
Jardim de Inf. Sala 4 

Finalmente chegou a nossa mesa! 
Agradecemos às professoras Cristi-
na e Alice, a todos os pais e avós 
que contribuíram para as Janeiras…  

Consumir produtos da nossa horta bioló-
gica 

     Na semana passada consu-
mimos na cantina alfaces 
e  couves de produção biológica 
sem resíduos de pesticidas e 
consequentemente melhores 
para a saúde e para o ambien-
te.  Estes alimentos foram pro-
duzidos na nossa horta biológi-
ca com a participação activa 
das crianças.Além dos cuidados 

com a horta, como regar, sachar, tirar ervas daninhas, os alu-
nos elaboram o "Diário da Horta" onde registam as datas das 
sementeiras e plantações, as espécies e  o desenvolvimento 
dos vegetais. 
As crianças  aprendem com satisfação a cultivar e valorizar o 
seu próprio alimento, além de compreenderem a importância de 
se ter uma alimentação saudável.  

No dia 6 de Junho, a nossa escola recebeu o 1º prémio 

na categoria Janela/Varanda mais Florida do concurso " 

Ponte de Lima, Jardins, Arte e Inovação-2012" promovido 

pelo Município de Ponte de Lima. 

A entrega foi feita  na cerimónia de inauguração da 9ª edição do Festival Internacional de Jardins. 

Foi com muito orgulho que um grupo de alunos  juntamente com a coordenadora  do nosso Centro 

Educativo recebeu o prémio que foi entregue pela Srª Ministra da Agricultura, Mar, Ambiente e Orde-

namento do Território, Drª Assunção Cristas 

Entrega de Prémio do con-
curso "Ponte de Lima - 

Jardins, Arte e Inovação" 
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Dia Eco-Escolas no dia Mundial do 
Ambiente 
Palestra para os alunos " Da semente à planta" 
pela Eng.ª Angelina Campos.  

 Palestra para os alunos do 4º ano e para os 
avós "Recolha e conservação de sementes em 
modo de produção biológica".  

 Eco-lanche com os avós...  



JUNHO de 2013 - A VOZ DO GATO JUNHO de 2013 - A VOZ DO GATO 

Visita de estudo à ETAR / 4º ano 

Com o objetivo de aprofundar o conheci-

mento do ciclo urbano da água, as turmas 

do 4º ano realizaram uma visita de estudo à 

ETAR de Ponte de Lima. 

Nesta visita  foram explicados os processos 

de tratamento das estações de tratamento 

de águas residuais (ETAR) e de abasteci-

mento de água (ETA), abordando sempre, 

a importância do consumo sustentável da 

água e a preservação dos seus cursos por 

parte das populações. 

Visita à Gintegral / 1º Ano 

A turma do 1º ano realizou uma visita à Gintegral 

em Vitorino das Donas, com o objetivo de sensi-

bilizar para a separação de resíduos, reutilização 

de materiais e conhecer o destino de alguns resí-

duos que recolhemos na escola 

Festa de Final do Ano Letivo 

A nossa Festa de Final do Ano 

Letivo decorreu com muita ani-

mação, onde mais uma 

vez,  toda  a comunidade educa-

tiva esteve presente, como aliás, 

em todos os momentos em que é 

convidada a participar.  

Um agradecimento muito espe-

cial à Associação de Pais, pela 

forma conseguida como organi-

zou este evento e a todos os par-

ticipantes, nomeadamente: alu-

nos, professores, assistentes 

operacionais, funcionárias da 

cantina e transporte escolar, 

pais, familiares, Presidentes das 

Juntas e Párocos das freguesias 

da Seara, Vitorino das Donas e 

Facha. 

Dançar "Zumba" é saber misturar 
a dança com a ginástica...  

http://centroeducativofacha.blogspot.pt/2013/05/registos-da-visita-de-estudo-jardim-de.html
http://centroeducativofacha.blogspot.pt/2013/05/visita-gintegral-1-ano.html
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Jogo de futebol e corta mato/ 1º Ciclo  
Atividades  
Extra Curriculares 

Na sexta-feira, os professores de Edu-

cação Física, professor João e profes-

sor Vitor, organizaram na nossa escola, 

jogos de futebol entre as diferentes tur-

mas do 1º ciclo. Os alunos viveram 

intensamente estes momentos jogando 

e  aplaudindo as várias equipas.No fim 

receberam taças oferecidas pela Asso-

ciação de Pais.  
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Projeto Eco-Escolas- Partilha de trabalhos 

     Na quinta-feira, todas os alunos  do pré esco-

lar e do 1º ciclo reuniram-se na Biblioteca da 

nossa escola para partilhar os trabalhos desen-

volvidos por cada turma no âmbito do projeto 

Eco-Escolas. 

Todos os temas que fazem parte do projeto 

foram abordados: Energia, Água, Resíduos, Bio-

diversidade, Espaços Exteriores, Agricultura 

Biológica e Floresta. 

     Os alunos falaram sobre as diferentes visitas 

de estudo que realizaram, as regras a adotar 

relativamente à poupança de alguns recursos, a 

produção da nossa horta, os canteiros da esco-

la, as sementeiras e plantações de flores, o gali-

nheiro, a produção de ovos,  a criação de pintos 

pedreses… 

Muitas ações foram divulgadas para que desta 

forma toda a comunidade escolar  tivesse 

conhecimento do que todos  juntos desenvolve-

mos  no âmbito do projeto Eco-Escolas. Foi um 

dia de "eco-conversas" interessantes e compen-

sadoras para uma escola que pretende  que 

as  aprendizagens dos seus alunos sejam 

alargadas a toda a comunidade e que todos 

possamos contribuir para uma consciência 

ecológica mais responsável para  bem das 

nossas crianças e de toda a humanidade. 
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Visita ao Festival 
de Jardins 
1º ciclo 

     No último dia de atividades letivas, os alunos do 1º ciclo, foram presenteados com 

uma  visita ao 9º Festival Internacional de Jardins de Ponte de Lima, com o tema "Jardim 

dos Sentidos", inaugurado no passado dia 31 de maio. 

Mais uma vez, todos vieram maravilhados com este espaço verde que alia a beleza à imaginação e 

estimula, através de um espetáculo visual natural, a consciência ecológica e desperta para a impor-

tância da preservação do meio ambiente que nos rodeia.  

Que gratificante terminar o ano letivo desta forma! 
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Visita ao Festival 
de Jardins 

Jardim de Infância 
Os meninos e meninas 

do Jardim de Infância 
visitaram o Festival de 

Jardins de Ponte de 
Lima. Passaram uma 

manhã muita divertida e 
ecológica.  
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"Cientista por um dia" 

Os alunos do Pré escolar e do 4º 

ano da nossa escola, participa-

ram na atividade "Cientista por 

um Dia" integrada na Semana 

Cultural do nosso Agrupamento.  
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Projeto Empreendedorismo - 2º Ano 
As turmas do 2º ano expuseram os trabalhos realizados no âmbito do projeto Empreendedorismo 

 "A magia dos sonhos".  

Motocross  

Piscina na escola  

Paraíso da  Música  

Jogo de Futebol  

Um cavalo na escola  

Salão de jogos  

Era uma vez  cinco leitores  

Vamos fazer um livro  

"A Magia dos Sonhos"- 2º ano 

Um cavalo na escola  

Ser bailarina...  

 Editar um livro...  

Ter um salão de jogos na escola...  
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 Desfilar na passerelle...  

Ser guitarrista ...  

Ser baterista...  

Jogo de futebol...  

Motocross...  

Divulgar o projeto na rádio...  

Visita a uma quinta da localidade 
Jardim de Infância sala 2 

No passado dia 20 de maio, a turma 2 do Jardim de Infância, a convite dos pais da Eva, visitou a sua 

quinta para que pudessem ser observados alguns animais, especialmente os cavalos, as vacas e os 

coelhos. A turminha gostou em particular de estar em contacto com os cavalos que se mostraram mui-

to dóceis. Agradecemos muito o carinho com que fomos recebidos e o lanche oferecido pelos pais da 

Eva.  


