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Com o final do primeiro período letivo, surge mais uma
edição do nosso jornal escolar, um pequeno documento que
vai fazendo história e que “conta a história” do muito que se
vai fazendo por cá. Nem tudo fica registado nestas simples
páginas, pois não há espaço para transcrever tudo o que de
bom fizemos. Como costumamos dizer, “fica um cheirinho”
para que possamos recordar alguns bons momentos e deixar
para a história do nosso Colégio o que vamos fazendo.
No nosso Colégio estamos, neste momento, a viver a
preparação para o Natal, época tão especial que nos leva a
pensar com mais carinho, com mais ternura e nos interpela
a agir para que o mundo em que vivemos seja um bocadinho
melhor. São inúmeras as propostas que nos são apresentadas,
quer pelo Colégio quer pela sociedade, mas o importante é
não ficarmos indiferentes e deixarmos que estas oportunidades passem por nós como se nada fosse. É importante que
cada um, da melhor forma que puder e souber, se deixe tocar
por esta magia que paira no ar e deixe que o verdadeiro Espírito do Natal entre no seu coração.
A proposta que nos foi oferecida pela nossa Diocese, e
que acolhemos com muito agrado, levou-nos a construir, com
cada turma e em cada sala, a “candeia do advento”; é também
um grande sinal da nossa caminha em direção ao Natal. Este
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pequeno símbolo que partiu da Eucaristia inicial de Advento,
que celebramos na sede do Colégio e se espelhou por toda a
nossa comunidade educativa nos seus três polos, é muito mais
do que a preparação comunitária; é o sinal de união entre todos os membros da comunidade educativa e, numa perspetiva
mais alargada, sinal de união a toda a Igreja Diocesana e Universal. Podemos assim dizer que, neste ano pastoral em que
o nosso Bispo nos convida a refletir sobre a evangelização,
procuramos fazer uma caminhada única em que os nossos
três polos, apesar de diferentes na sua realidade, se mostram
iguais nos valores humanos e cristãos e no compromisso que
é ser escola católica no século XXI.
Que o nascimento do menino Jesus seja efetivamente
sinal de união entre todos e que a paz, por todos desejada, seja
uma realidade presente em todos e em cada um.
Um Santo e Feliz Natal e votos de bom Ano Novo,

Diretor do Colégio do Minho
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Alunos de Monção participaram nas comemorações do 76º aniversário do
Colégio do Minho
No dia 2 de outubro, comemorou-se o 76º aniversário do Colégio do Minho, em Viana do
Castelo.
Para assinalar mais um aniversário do Colégio do Minho, os alunos, professoras e funcionárias
do Polo de Monção deslocaram-se até Viana do Castelo para participarem nas atividades programadas. Participaram na Eucaristia, presidida pelo senhor Bispo, D. Anacleto de Oliveira, e na
cerimónia de padrinhos e afilhados. Tiveram, ainda, oportunidade de contactar e conviver com os
colegas de Viana e de participar em diversas atividades lúdicas, a destacar: os insufláveis.
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Abertura do ano letivo no Polo de Monção
O mês de setembro marcou o regresso às aulas por parte de dezenas de
alunos. O arranque do novo ano letivo no Polo de Monção aconteceu no dia
17 de setembro e ficou marcado pela existência de mais uma turma.
O Colégio do Minho, em Monção, iniciou, assim, o novo ano letivo com
quatro turmas, ultrapassando já os sessenta alunos, um número que vem
crescendo significativamente de ano para ano.
No dia 14 de setembro, realizou-se a habitual receção aos alunos, pais e
encarregados de educação, no polivalente do Colégio, onde foi apresentada
a equipa pedagógica e dadas as boas vindas, por parte do Diretor, Ricardo
Sousa, e coordenadora, Raquel Gomes.
Seguiu-se a receção aos alunos e encarregados de educação por parte de
cada docente, onde foram transmitidas algumas informações e esclarecidas
dúvidas por parte dos pais.
No dia 17 de setembro, procedeu-se ao início das atividades letivas. O dia
ficou marcado pelo reencontro de amigos e professores, e acolhimento aos
novos colegas.
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Vindimas no Solar de
Serrade
No dia 23 de setembro, os alunos do 4º
ano visitaram o Solar de Serrade, em Monção, participando nas vindimas aí realizadas.
Vocacionado para o turismo, o Solar de
Serrade foi inaugurado em 1997. Trata-se de
uma bonita casa senhorial do século XVII,
rodeada de jardins e de vinhas, de onde
saem as uvas que dão origem ao Alvarinho
Solar de Serrade ou Alvarinho Terras de
Monção.
É considerado um hotel com espírito
de vindima, onde vale a pena viver esta
tradição. Por isso, os alunos do 4º ano do
Colégio do Minho do Polo de Monção
tiveram a oportunidade de visitar este
solar e participar nas vindimas. De tesouras nas mãos, os alunos vindimaram,
vivenciando esta tradição, alguns pela
primeira vez.

mirante
Pol
o d
mo
nçã e
o

Lanches saudáveis
No dia 25 de outubro, foi dinamizada uma sessão sobre
Alimentação Saudável, no Colégio do Minho, em Monção,
destinada às crianças dos jardins-de-infância e 1º ciclo do
Ensino Básico, atividade promovida pela Câmara Municipal
de Monção.
A iniciativa inseriu-se no projeto do Serviço Educativo
do Município de Monção para o ano letivo de 2018/2019,
tendo como finalidade transmitir às crianças alguns conhecimentos sobre um modelo alimentar completo e equilibrado,
visando, dessa forma, a alteração de comportamentos alimentares diários.

Nessa sessão, orientada pela Divercook, as crianças
aprenderam a fazer “Lanches Saudáveis”, recebendo informações precisas sobre a importância de desenvolverem uma
alimentação saudável, no que respeita aos lanches e merendas
que levam para a escola.
De uma forma muito simples e criativa, os alunos aprenderam a fazer lanches variados, equilibrados e saudáveis,
ajudando-os a desenvolver uma alimentação direcionada para
o bem-estar físico e mental, com vantagens ao nível da saúde
e qualidade de vida.
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Semana da alimentação
De 15 a 19 de outubro, o Polo de Monção comemorou a
Semana da Alimentação, com a dinamização de várias atividades.
Durante essa semana, os alunos tiveram oportunidade
de participar em várias dinâmicas diárias relacionadas com a
temática da alimentação:
- “Alimentos que servem para brincar”, que consistiu na
confeção de gomas saudáveis.
- “Visita o mercado”, uma atividade que promoveu o contacto com a venda de alimentos e outros artigos da terra, tal
como a aproximação aos serviços e às pessoas que trabalham
mesmo ao nosso lado.
- “Aprendendo a cozinhar com o Chef Rui Ribeiro e a Chef
Maria”, mais um saboroso momento de aprendizagem que
contou também com a ajuda de alunos da EPRAMI, que
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prepararam e serviram aos nossos alunos panquecas com
manteiga de amendoim e sumo de fruta natural.
- Confeção de pizza saudável.
- Peça de teatro “A caminho do saber”, um momento lúdico
de aprendizagem das ciências, levado a cabo pela companhia
de Teatro Infantil AnimArte.
Os alunos tiveram, ainda, oportunidade de cantar músicas alusivas ao Dia da Alimentação, nas aulas de Expressão
Musical.
As várias atividades contribuíram para uma maior consciencialização da importância de uma alimentação saudável.
Também na sala de aula, as professoras trabalharam a temática da alimentação, de forma articulada com as diferentes
áreas do conhecimento, fomentando assim aprendizagens
mais significativas para os alunos.
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Halloween no Polo de Monção
No dia 31 de outubro, o Colégio do Minho do Polo de Monção
festejou o Halloween, uma atividade
realizada em parceria com o Centro
Britânico.
Durante a tarde, os alunos vestiram os seus disfarces e participaram
em diversas atividades relacionadas
com o Halloween, que envolveu a
participação do Centro Britânico.
Neste ano, o Colégio recebeu a
visita de algumas crianças da Santa
Casa da Misericórdia de Monção,
para participarem nas atividades

programadas.
A apresentação do “Flash mob”
decorreu nas instalações do Colégio.
Inicialmente seria realizado na Praça Deu-la-Deu Martins, mas, devido
ao mau tempo que se fez sentir
nesse dia, a atividade foi realizada
no Colégio do Minho. Disfarçados
de bruxas, esqueletos, fantasmas….
os alunos apresentaram coreografias/danças, que estiveram a cargo
da professora Melodie Oliveira, uma
ajuda preciosa nessa atividade.
No final, realizou-se o lanche

coletivo, com muitos doces monstruosos (onde não faltou a imaginação!), que fizeram as delícias da
criançada. Neste ano, as famílias
participaram, ainda, com grande
criatividade, na construção de abóboras, que enfeitaram a escadaria do
colégio.
Graças a todos, foi uma festa
com muita doçura. A travessura
foi substituída por muita dança e
animação!
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Polo de Monção assinalou o Dia Nacional do Pijama
No dia 20 de novembro, celebrou-se o Dia Nacional do
Pijama, uma iniciativa solidária da Associação Mundos de
Vida, que recorda os direitos das crianças.
Uma vez mais, todos os alunos do Colégio do Minho se
associaram a esta causa solidária, que lembra que todas as
crianças têm direito a crescer numa família. Em sala de aula,
os alunos tiveram oportunidade de ouvir a história do sétimo
livro da coleção “Dia Nacional do Pijama”, “A Pedra falante”,
uma história maravilhosa sobre a importância de deixarmos
as nossas escolhas nas nossas próprias mãos.
Inspirados na temática do livro, os alunos foram desafiados a pintar uma pedra de branco, onde os seus encarregados
de educação escreveram belíssimas mensagens de incentivo e
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encorajamento aos seus educandos. São pedras que dão coragem a estes meninos para realizarem todos os seus sonhos...O
resultado foi surpreendente!!
Todos os alunos do colégio mostraram que são solidários
e levaram os seus mealheiros com donativos que recolheram
junto dos seus familiares e amigos, um contributo importante
para esta causa, que visa ajudar outras crianças.
No dia 20 de novembro, as crianças foram para o Colégio
vestidas de pijama e levaram as suas almofadas e peluches
preferidos. Durante o dia participaram em diversas atividades educativas e divertidas, nomeadamente na coreografia da
Dança – Canção da Missão Pijama.
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Magusto de S. Martinho
No dia 12 de novembro, realizou-se o tradicional magusto
de S. Martinho, no Colégio do Minho, em Monção.
Cumprindo a tradição, os alunos levaram castanhas para
o Colégio, para realizarem o magusto de S. Martinho.
Durante a tarde, fizeram a tradicional fogueira, onde assaram as castanhas. Os alunos comeram castanhas, cantaram
canções alusivas ao Dia de S. Martinho, saltaram e correram,
vivenciando esta tradição.
Foi uma tarde divertida, onde as tradições e costumes do
nosso povo não foram esquecidos, preservando assim o nosso
Património Cultural junto dos mais novos.

Alunos assistiram à peça de teatro
“O primeiro gole de limonada”
No dia 26 de novembro, os alunos do 1.º, 2.º e 3.º anos do
Colégio do Minho, polo de Monção, assistiram à peça de teatro “O primeiro gole de limonada”, uma atividade promovida
pela Câmara Municipal de Monção.
É uma proposta criativa entre sentimentos e emoções,
apresentada por jovens artistas de várias linguagens artísticas
que, de forma direta com o público, querem levar a considerar que o maior tesouro é invisível aos olhos e pode fugir-nos:
a felicidade.
Essa peça de teatro da companhia MUDA’TE ajudou-nos
a parar e pensar que a felicidade pode estar bem mais perto
e bem mais presente do que muitas vezes nos permitimos
sentir.

9

mirante
LO

CIC
º
1

Uma festa inesquecível
Os alunos do Colégio do Minho,
nos dias 2 e 3 de outubro celebraram os
setenta e seis anos do seu Colégio.
No dia 2 de outubro, logo de manhãzinha, foram celebrar a Eucaristia à
Capela do Seminário Diocesano, tendo
presidido sua Excelência o Senhor
Bispo, D. Anacleto Oliveira. Neste
dia, contaram com a presença dos seus
colegas do Polo de Monção, com quem
se divertiram muito, em especial nos
insufláveis.

Trabalho
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de Ana Pir

De tarde, e já no Colégio, os alunos
do 1.º Ciclo tiveram uma pequena
cerimónia de troca de presentes entre
padrinhos (4.º ano) e afilhados (1.º ano).
É sempre um momento especial, que
traduz a preocupação e amabilidade dos
finalistas em acolher os novos alunos e
destes agradecerem o carinho e dedicação com que são orientados e acolhidos.
No dia seguinte, fizeram uma caminhada à Praia Norte, onde formaram o
símbolo do Desporto Escolar, através de

Trabalho

de Tomás

Rodrigues

um cordão humano. Depois, cantaram
os parabéns ao Colégio, com direito a
bolo e sumo, e brincaram.
Foi um aniversário muito divertido e especial, do qual todos gostaram
bastante. Fica no coração a esperança de
haver uma festa tão boa como esta no
próximo ano!

Trabalho de Joana

Alunos do 4. Ano A

Miranda
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Semana da Alimentação
Alimentação saudável não é sinónimo de refeições sem
sabor, mas sim variedade alimentar.
A fruta é fundamental na alimentação e deve ser consumida diariamente para que o organismo seja capaz de
defender-se de doenças e viroses.
Neste ano, para comemorar a Semana da Alimentação,
que decorreu ntre os dias 15 e 19 de outubro, os alunos do 1.º
ciclo realizaram, neste âmbito, imensas atividades.
No dia 18 de outubro, cada turma do 1.º Ciclo, em contexto de sala de aula, descascou duas peças fruta, que deram
origem a uma esplêndida “salada de fruta”, em termos de
odor, sabor, textura e cor. Esta deliciosa sobremesa, servida
na cantina, teve a contribuição de todos os Encarregados de
Educação, o que muito agradecemos.
No dia 19 de outubro, todos os alunos do 1.º Ciclo vi-

sualizaram a peça de teatro “A Caminho do Saber”, em que
predominou a vontade de saber e conhecer a importância dos
nutrientes e comer de uma forma cuidada. A peça de teatro
apresentada foi dramatizada pela companhia de teatro “Animateatro”.
Para que os alunos do 1.º A, ainda num processo de adaptação, ficassem sensibilizados para as atividades a decorrer na
semana da alimentação, duas tarefas foram executadas, nomeadamente: colorir um coração repleto de frutas e produtos
hortícolas e, com as peças de fruta laranja e maçã, construir
um peixe e um caranguejo. Estes trabalhos, além do propósito da motivação já referida, teve também como objetivos
desenvolver a criatividade, a motricidade fina e o apurar dos
sentidos.
1.º A
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Pão-por-Deus no Colégio do Minho

Teatro ‘A Caminho do Saber’
No dia 19 de outubro pelas 9.30h, o grupo ‘Animateatro’,
do Seixal, veio, mais uma vez, ao nosso Colégio apresentar
uma excelente peça de teatro, intitulada ‘A Caminho do Saber’.
Assistimos a este espetáculo no ginásio do nosso Colégio.
Toda a história se passou na Máquina do Saber. Desta vez,
pudemos participar ativamente na história, ajudando a resolver os enigmas que a máquina nos apresentava.
Etapa a etapa, pergunta e resposta, entrámos na grande
Máquina do Saber. A imaginação não parava, com a cabeça
sempre em movimento, nada esquecer, estar sempre atento.
Gostámos muito deste teatro, um pouco diferente dos
outros a que estamos habituados. Aprendemos muitas coisas
interessantes de forma divertida.
A turma do 3º Ano

O Pão-por-Deus é uma tradição portuguesa muito antiga,
ainda bastante enraizada na zona centro do nosso país.
No Dia de Todos os Santos é costume as famílias comerem as brindeiras doces, ou merendeiras doces, ou ainda
o bolinho, são vários os nomes para a mesma iguaria típica
desta época. Também se assam batatas doces, para se colocar
na mesa, acompanhadas de frutos secos, para se ir ‘petiscando’ durante o dia.
Tudo isto é saboreado pelos donos da casa, assim como
por quem vai aparecendo. Quem aparece são amigos, familiares, ou crianças a pedir o ‘Pão-por-Deus’. É a festa da partilha.
É aqui que entra a tradição do Pão-por-Deus, em que
crianças se juntam para irem pedir, de porta em porta, recitando versos. Recebem sempre algo para colocar nos seus
sacos de pano.
E foi para dar a conhecer aos alunos do nosso Colégio
esta tradição, que não é muito vivida em Viana do Castelo,
que, desde há seis anos, a nossa professora a tem vindo a celebrar connosco e com os restantes alunos do 1º Ciclo. Desde o
ano passado que a nossa professora, connosco, confeciona os
bolinhos, que, depois, oferecermos a todos os alunos da nossa
instituição, assim como a todos os professores e funcionários.
Desta forma, nós não vamos pedir o Pão-por-Deus, mas sim
oferecê-lo a quem faz parte deste nosso Colégio.
Desde que se deu início a esta comemoração, todos
os anos Sua Reverendíssima o Senhor Bispo D. Anacleto
Oliveira tem vindo a ser contemplado com o nosso Pão-por-Deus, que, cremos ser do seu agrado, uma vez que também é
conhecedor desta nossa tradição.
Neste ano, o nosso bolinho ia acompanhado da seguinte
quadra:
Lá vai o meu coração
Todo cheio de carinho
Vai pedir o pão-por Deus
De quem encontrar no caminho.
3º Ano A
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Halloween
Halloween, o Dia das Bruxas, o
“trick or treat”, que está cada vez mais
usual em Portugal. Também o Colégio
do Minho comemorou esta festividade.
Cada turma do 1.º Ciclo participou nos concursos, nomeadamente, da
melhor fantasia, desenho e construção
tridimensional, em que a fantasia, a
imaginação, a criatividade e o empenho
foram objetivos tidos em consideração.
Todos os trabalhos executados
ficaram fantásticos, dando origem aos

seguintes prémios. Assim, no 1.º Ciclo,
foi atribuído ao 1.º A o 1.º lugar da melhor construção tridimensional “aranha
múmia”, em que a reciclagem teve um
papel importante na construção de uma
aranha e de um crânio; o 1.º lugar na
modalidade de melhor fantasia foi atribuído à aluna Carolina Dias do 2.º A.
Uma vez que o Halloween já faz
parte do
calendário de
atividades escolares,
foram
várias as áreas

envolvidas, como o Inglês, Música,
Artes Visuais…em que todos os alunos
evidenciaram entusiasmo e ansiedade
pela festa.
Assim, nos dias que antecederam o
dia 31 de outubro, foram realizadas várias atividades alusivas ao Halloween,
músicas, desenhos...garantindo a alegria
de todas as crianças e criando nelas a
expectativa de uma festa muito alegre.
1.º A
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O Magusto no Colégio
Os alunos do Colégio do Minho celebraram o Magusto, no dia 16 de novembro, na Quinta de São Lourenço, em
Darque.
Na tarde desse dia, dirigiram-se à quinta, de autocarro, no qual cantaram canções muito animadas. Assim que
chegaram à quinta, os alunos que iam participar no corta-mato preparam-se para a corrida. Os restantes colegas foram
colocar-se junto à meta, para poderem ver e apoiar os seus
amigos. Foi emocionante o momento em que estes chegaram
à meta, entre aplausos e flashes das máquinas fotográficas.
Todos estavam de parabéns por darem o seu melhor e se
esforçarem. Estamos muito orgulhosos!
Mais tarde, houve tempo para brincar e fazer jogos,

Trabalho

de Frederi
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Alunos do 4.º ano A

sco Marinho

Trabalho de Franci

co Durães

Trabalho de

como, por exemplo, "O detetive finalista".
A hora mais aguardada chegava finalmente e as castanhas assadas apareceram quentinhas, para serem saboreadas,
acompanhadas com um suminho de laranja e ainda o típico
pão com chouriço, delícia dos mais gulosos.
Antes do regresso, o Senhor Diretor entregou as medalhas aos atletas vencedores do corta-mato. A nossa turma
ficou muito feliz por ver a Leonor a subir ao pódio e ocupar o
primeiro lugar feminino, correspondente à sua faixa etária.
Foi uma tarde muito bem passada, na qual não faltou o
habitual sol do “verão de São Martinho” para alegrar a festa!

Trabalho de

Pedro Vie

Maria Pires

Trabalho de Af
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Dia Nacional do Pijama
No dia 20 de novembro, os alunos do 1.º Ciclo do Colégio do Minho comemoraram o Dia Nacional do Pijama. É
um dia educativo e solidário, feito por crianças que ajudam
outras crianças.
Nas semanas que antecederam este dia, a nossa professora desenvolveu um conjunto de atividades lúdicas e educativas inspiradas pela Missão Pijama. Construímos uma “Casa
Mealheiro” e recolhemos dinheiro para ajudar quem mais
precisa.
Este foi um dia em que procuramos lembrar, que "uma

criança tem direito a crescer numa família".
Neste dia, todos os alunos vieram vestidos com o seu
pijama. Na parte da tarde, com a orientação da professora
Rita Carvalho, dançamos a música do Dia Nacional do
Pijama.
Foi um dia diferente e muito divertido!
Alunos do 2.º A
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No dia 7 de dezembro, as turmas do primeiro ciclo do
Colégio do Minho rumaram até Matosinhos para assistirem ao
espetáculo “A surpreendente fábrica de chocolate”.
A animação começou assim que entramos no autocarro. É
muito divertido viajar com os colegas!
Chegados a Matosinhos, entramos para a tenda onde se
realizou o espetáculo. Adoramos!
A Surpreendente Fábrica do Chocolate é um musical mágico, repleto de cor e fantasia, com personagens únicas, distintas e
carismáticas, que tocaram o nosso coração!
Regressamos de coração cheio e com vontade de voltar no
próximo ano.
A turma do 2.ºA
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A aventura no Museu do Traje
Os alunos do 2.º ciclo visitaram o Museu do Traje, em
Viana do Castelo, no dia 27 de setembro pelas 9h da manhã.
Esta visita inseriu-se no âmbito da comemoração do dia
Mundial do Turismo.
Logo de manhã, os alunos e os professores acompanhantes rumaram até à Praça da República, onde esperaram que o
Museu abrisse. Aí tiveram uma visita guiada, em que foram
explicados os nomes e as razões dos vários fatos típicos do
Alto Minho. A seguir, foram ao antigo cofre do Banco de
Portugal, onde estava patente uma exposição com peças de
ouro de uma ourivesaria de Portugal.
No final da visita, encheram as ruas de Viana em
direção ao parque da marina, onde brincaram um pouco até
voltarem novamente ao Colégio.
Alunos do 5.ºB

Rumo a Esposende...
e a uma nova forma de aprendizagem
No dia 26 de outubro, quando as nove badaladas soaram
na Igreja de Nossa Senhora da Agonia, os alunos do quinto e
sexto anos estavam prontos para rumarem a Esposende, para
experienciarem uma nova forma de aprendizagem.
A primeira paragem da visita de estudo foi nas Marinhas, mais concretamente no Centro de Educação Ambiental de Esposende, onde os alunos foram sensibilizados para
a importância de cuidar do nosso ambiente. Nesse local,
assistiram a um fantástico teatro de marionetas com o título
“Viagem ao Fundo do Mar” e puderam visitar a exposição
permanente Ambiente Interativo, que permitiu aos alunos
“navegarem” por entre vários cenários e quadros, obtendo
informação sobre os diversos temas ambientais, como água,
energia, biodiversidade e resíduos.
A segunda paragem teve lugar no Centro Interpretativo
de S. Lourenço, localizado no Concelho de Esposende. Aí, os
alunos acompanhados pelo Senhor Diretor Ricardo Sousa e
pelos professores tiveram a oportunidade de almoçar. Depois,
visitaram o importante sítio arqueológico constituído pelo
castro de S. Lourenço e o edifício que alberga o Serviço de
Património Cultural da Autarquia, onde estão patentes duas
áreas expositivas, a primeira um espaço sensorial e interativo que demonstra as transformações do território com a
evolução da Arriba Fóssil e a ocupação humana até à Idade
do Bronze. Os alunos jogaram um jogo multimédia e visualizaram um filme intitulado “Caturo, o pequeno guerreiro”. A
segunda área de exposição permitiu o contacto com o espólio
recuperado das escavações.
No final, ainda houve algum tempo para brincar no
parque infantil de Esposende, em frente ao Museu Marítimo,
onde lancharam e libertaram alguma energia.
Alunos 6.º ano
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Eucaristia do 76.º aniversário do Colégio do Minho
No dia 2 de outubro de 2018, D. Anacleto Oliveira, Bispo de Viana do Castelo, celebrou,
na Capela do Seminário Diocesano, uma eucaristia de Ação de Graças pelo 76.º aniversário do
Colégio do Minho.
A par do momento festivo, foram lembradas todas as pessoas que cruzaram as suas vidas
com o nosso Colégio (diretores, professores, funcionários, alunos...) e que já não estão entre
nós.
A terminar, D. Anacleto desejou a todos os alunos os maiores sucessos pessoais e
académicos.
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Insufláveis no Colégio do Minho
Como já vem sendo habitual, no dia de aniversário do
Colégio, há sempre insufláveis, nos recreios, para os alunos
se divertirem. Este ano não foi exceção, porém houve uma
diferença face aos anos anteriores: em vez de se instalarem
os insufláveis no dia três, dia do aniversário do Colégio,
instalaram-se no dia dois, um dia antes. Para o dia três estava
reservada uma outra atividade!

Desta forma, no dia dois de outubro, após a eucaristia
comemorativa do 76.º aniversário do Colégio, os alunos
puderam “gastar” as suas energias a saltar e a jogar nos
insufláveis.
Foi mais um momento de animação e de convívio, que
teve como propósito assinalar a data festiva que se estava a
viver.

Caminhada à Praia Norte
O dia do 76.º aniversário do Colégio do Minho,
dia três de outubro de 2018, foi dia de festa! Logo
pela manhã, a azáfama era grande: era dia de sair do
Colégio e caminhar até à Praia Norte. O sol oferecianos um dia bonito e a temperatura estava ótima!
Por volta das 9.30 horas saímos do Colégio e,
cerca de vinte minutos depois, chegámos ao destino.
Como estávamos a comemorar, também, o Dia
Europeu do Desporto Escolar, organizámo-nos para
tirar uma fotografia aérea. Costruímos um logótipo

humano gigante - o logótipo do Desporto Escolar.
Depois, divertimo-nos com diversas atividades:
zumba, voleibol, dança urbana "newstyle", rock
balance, insufláveis...
No final, em conjunto, cantámos os parabéns ao
nosso Colégio e lanchámos o bolo de aniversário.
Voltámos, depois, ao Colégio!
Foi desta forma que, em 2018, assinalámos o dia
de aniversário do Colégio do Minho.
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Diplomas

Cerimónia de entrega de diplomas aos alunos finalistas de 2017/2018
A encerrar as festividades do 76.º aniversário do Colégio do Minho, teve lugar, no dia quatro de
outubro de 2018, a cerimónia de entrega dos diplomas aos alunos finalistas do 12º ano, do ano letivo
2017/2018, agora alunos no ensino superior.
Esta é uma cerimónia de caráter mais formal, em que os agora ex-alunos aproveitam para se reencontrar e para partilharem as novas experiências que estão a viver - a vida universitária.
Após o discurso do Sr. Diretor, os alunos receberam os seus diplomas de conclusão do ensino secundário. De seguida, estes mesmos alunos plantaram, no jardim do polo do secundário, a árvore que haviam
oferecido ao Colégio aquando da sua festa de finalistas, em junho.
No final, cantaram-se os parabéns e festejou-se, em alegre convívio.
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Colégio do Minho participou na IVPeregrinação
Nacional das Escolas Católicas, em Fátima
No dia dezanove de outubro deste ano, os alunos do 3º ciclo do Colégio do
Minho participaram na IV Peregrinação Nacional das Escolas Católicas, em
Fátima.
À chegada ao Santuário, os alunos juntaram-se aos colegas de outras
escolas junto à Cruz Alta. Depois, em peregrinação, rumaram à Capelinha
das Aparições, onde participaram numa celebração presidida por D.
Manuel Pelino, bispo emérito de Santarém e membro da Comissão
Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé (CEECDF).
Após esta celebração, os alunos de cada escola juntaram-se para
almoçar.
À tarde, os alunos participaram numa atividade denominada “GPS
com Maria”, que, segundo a organização, teve como objetivo ser “um
espaço para ir ao encontro da história, da cultura e da mensagem de
Fátima”. Nesta atividade, os alunos puderam aprender mais sobre o
Santuário de Fátima e refletir na mensagem de Nossa Senhora.
Esta iniciativa – que pretende reunir comunidades educativas
católicas de todo o país – foi organizada pela Associação Portuguesa
de Escolas Católicas, em parceria com o Secretariado Nacional da
Educação Cristã.
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Encontro Transnacional, no Colégio do Minho
Entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro, decorreu,
no Colégio do Minho, o primeiro encontro transnacional, no
âmbito do programa Erasmus+, com o projeto “Once Upon a
Time”.
No dia 31 de outubro, os alunos do 2º Ciclo, quinto e sexto anos, tiveram a oportunidade de conhecer algumas professoras de Espanha e da Eslovénia, nomeadamente a professora
Maria Dolores Pomet (Lola), da escola CEIP Carlos Ruiz (de
Navalcarnero, Madrid), e as professoras da Eslovénia Damjana Nanut e Irena Stergar, da escola Oš Simona Gregocica
Kobarid. As professoras apresentaram algumas curiosidades
sobre o seu país, nomeadamente a lenda da Eslovénia “Krivopeta e a Avalanche” que foi apresentada através de um vídeo

feito pelos alunos daquela escola. Viram, pela primeira vez,
um teatro de papel completamente realizado pelos colegas de
Kobarid.
Os colegas espanhóis prepararam outro vídeo e um jogo
de palavras para os alunos do quinto e sexto anos. O segundo
ciclo pôde aprender como se pronunciam algumas palavras
nas três línguas: português, esloveno e castelhano.
Foi uma atividade bastante interessante e importante,
na medida em que permitiu o contacto com outras culturas,
línguas e pessoas. Pela primeira vez, os alunos puderam ver
alguns dos outros colegas e professores envolvidos no projeto
em comum “Once Upon a Time”.

Once Upon a Time
No âmbito do projeto “Once upon a Time”, inserido no
Programa Erasmus +, durante a segunda semana do mês de
novembro, os alunos do 2.º ciclo criaram uma decoração natalícia, que foi utilizada na árvore de Natal transnacional.
Os alunos deram asas à sua imaginação e criatividade
e criaram fantásticos objetos de decoração, como anjos,
corações, bolas, estrelas, pincéis e bonecos de neve… como se
pode comprovar pelas fotos. Tudo foi feito por eles, por isso
estão de parabéns pela forma como trabalharam em equipa.
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As decorações feitas pelos alunos do quinto ano foram
enviadas para Kobarid, na Eslovénia, enquanto as do sexto
ano para Madrid, Espanha. As mesmas escolas enviaram
para o Colégio do Minho postais e fantásticas decorações que
embelezaram a árvore transnacional do projeto “Once Upon a
Time”.
Alunos do 5.ºA
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Dia dedicado à reciclagem
Logo de manhã, às 9h00, no dia 28 de novembro, os alunos do quinto ano do Colégio do Minho participaram numa
palestra sobre a necessidade da reciclagem para o ambiente
dada pela professora Beatriz Barreiro. Foi muito útil para
recordar todos os perigos a que
os nossos animais (terrestres e
marinhos), e mesmo nós, estamos
expostos, pelo facto de não haver
a política dos 5 R’s. Os alunos do
quinto ano comprometeram-se a cuidar do ambiente escolar e tornarem-se
“soldados da reciclagem”.
À tarde, visitaram a Resulima – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.,
em Vila Fria, Viana do Castelo. Com esta
atividade pretendeu-se sensibilizar os alunos para a importância de Reciclar, Reduzir e
Reutilizar. A visita foi acompanhada por uma
colaboradora da empresa, D. Beatriz, que foi explicando o circuito dos resíduos indiferenciados e
o circuito dos resíduos recolhidos seletivamente.
No que concerne ao circuito dos resíduos indiferenciados, foi possível observar: 1) a portaria/Báscula onde se
controlam os resíduos que entram nos camiões e que são
devidamente identificados e pesados; 2) Pré-compactação,
local onde os resíduos são compactados em fardos numa
prensa, para reduzir o seu volume; 3) aterro sanitário, local

onde são empilhados os fardos e no final do dia são cobertos
com
terra para evitar impactes negativos
no
ambiente e na saúde pública.
Relativamente ao circuito dos
resíduos recolhidos seletivamente,
houve a oportunidade de observar
a central de triagem onde chegam os
resíduos recolhidos nos ecopontos amarelos (embalão), azul (papelão). Aí, separam-se os seis tipos de materiais diferentes, assim como o
refugo colocado indevidamente nos Ecopontos. Depois de
triados, são enfardados e armazenados, para
posterior encaminhamento para as indústrias recicladoras.
Uma curiosidade interessante foi
perceber a utilização de aves de rapina para
afugentar as inúmeras gaivotas que sobrevoam
as instalações da Resulima.
Esta visita foi muito enriquecedora, uma
vez que permitiu ver o que acontece ao resíduos
por nós produzidos e tomar consciência que todos nós temos
uma papel fundamental na preservação do meio ambiente.
Mercedes Rego, 5.º B
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Oficina de Leitura
Com o início do ano letivo, o Colégio do Minho passou
a oferecer aos alunos a “Oficina de Leitura”. Esta atividade,
dinamizada na Biblioteca do Colégio, pretende ser um meio
de promoção da leitura e do desenvolvimento de competências de interpretação de histórias.
Os alunos leem, debatem e criam novas histórias a partir
de outras.
Neste âmbito, os alunos do 4.º ano, numa atividade

chamada “O cubo das histórias”, inventaram personagens,
espaços, tempos... e colocaram-nos nas faces de um cubo.
Depois, lançaram o cubo e, com o que saiu nas faces, criaram
narrativas, onde deram largas à imaginação. E o resultado foi
surpreendente!
De seguida, os alunos foram convidados a representar,
sob a forma de desenho, as histórias que criaram!
Estão de parabéns!

Thanksgiving Day
No dia 22 de novembro, os Americanos celebraram o Thanksgiving Day. Celebra- se a abundância, abraçam-se familiares e amigos,
encurtam- se distâncias e todos dão Graças por tudo que têm.
Também no Colégio os alunos assinalaram o dia escrevendo em
corações tudo aquilo porque estão gratos.
Feliz Dia de Ação de Graças!
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Troca de postais de Natal
Projeto eTwinning
Os alunos do 4.º ano e do 2.º Ciclo participaram, neste
ano, num projeto de intercâmbio de postais de Natal com
várias escolas parceiras da Europa com o objetivo de levar os
alunos a conhecerem outras formas de celebração do Natal,
novas culturas, línguas diferentes e colaborarem com colegas
na realização do postal e das mensagens de Natal.
É uma atividade que promove a criatividade dos
alunos, bem como o conhecimento de inglês, uma vez que a
comunicação entre as várias escolas é feita nessa língua.
Os dois projetos em que o Colégio do Minho participou
no âmbito do eTwinning intitulam-se “Exchanging Christmas

Cards” (4.º ano) e “Sh@aring Culture through National
Symbols” (5.º e 6.º anos).
Os alunos do 4.º ano tiveram a oportunidade de conhecer
cabalmente todo o processo de envio do postal, uma vez que
cada aluno entregou nos correios a sua carta.
Todos os alunos estavam sempre à espera que chegasse
uma nova carta vinda de uma escola da Europa. Era uma
emoção sempre que abriam o envelope e viam o postal feito
pelos seus colegas! Sharing experiences is always a great thing!
Grupo disciplinar de Inglês

Cuidados Paliativos “Because I Matter”
A Equipa de Cuidados Paliativos da Unidade Local de
Saúde de Viana do Castelo (ULSAM), dirigiu-se ao polo do
secundário, no dia 9 de outubro, com o intuito de divulgar
e prestar esclarecimentos, à comunidade educativa, sobre a
importância dos cuidados paliativos na sociedade atual, e em
particular em Viana do Castelo. A mensagem foi explícita,
deixando bem claro que a principal missão é garantir apoio
e suporte aos doentes internados ou em ambulatório, com
situação de doença grave, avançada, progressiva e incurável,
aos seus familiares e cuidadores, na área de influência da ULSAM, proporcionando-lhes maior qualidade de vida, dignida-

de e autonomia, bem como, cuidados de saúde humanizados,
através da prestação de cuidados paliativos.
Para além da sessão de esclarecimento, os alunos participaram no Dia Mundial dos Cuidados Paliativos, celebrado
também no mês de outubro na Praça da República, onde
construíram um logótipo humano.
Com estas atividades pretendeu-se sensibilizar a comunidade escolar do ensino secundário, assim como desafiar os
alunos e professores a colaborarem com a Equipa de Cuidados Paliativos do Alto Minho.

25

mirante

Alunos do Colégio participam na atividade
“Novembro Branco: Ecos de Igualdade
No dia 10 de dezembro, os alunos dos 2.º e 3.º
ciclos do Colégio do Minho participaram na atividade “Novembro Branco: Ecos de Igualdade”,
no âmbito do dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher. Esta atividade foi organizada e promovida pelo Instituto
Português do Desporto e Juventude - IPDJ, em
parceria com o GAF - Gabinete de Atendimento
à Família e Methamorphys - Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Humano.
O ponto forte desta atividade foi a “Marcha
pela Eliminação da Violência Contra a Mulher”,
em que os alunos - os do Colégio e os de outras
escolas da cidade que aderiram ao convite para
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participar nesta atividade - percorreram as ruas
da cidade, desde a Praça da Liberdade até à Praça
da República, procurando sensibilizar a população para a necessidade de acabar com este problema social - a violência contra as mulheres.
A terminar, na Praça da República, procedeu-se a uma largada de balões brancos!
É de salientar que esta atividade estava
agendada para o dia 25 de novembro - Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a
Mulher. Contudo, por razões de mau tempo, foi
adiada e realizada, como já foi dito, no dia 10 de
dezembro.
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Homenagem à Professora Maria Augusta
A professora
Maria Augusta,
“Miss Martins” (era
assim que era conhecida entre nós), foi
homenageada com o
prémio Padre Nuno
Burguet, no passado
mês de setembro, na
Academia de Ciências
de Lisboa. O Prémio
Padre Nuno Burguete
tem por objetivo homenagear um Educador de cada Estabelecimento de Ensino
Particular e Cooperativo associado da AEEP (Associação dos
Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo), que

se tenha distinguido durante a sua carreira escolar ao serviço
da Educação e dos Alunos.
A professora Maria Augusta foi professora, durante 36
anos, no nosso Colégio. Durante este período de tempo, impulsionou o ensino do Inglês e foi responsável pela extensão
desta língua a todos os níveis de ensino. Como docente, sempre foi inovadora nos métodos de ensino e na forma como fazia com que os discentes aprendessem a gostar da disciplina.
Foi também, durante vários anos, diretora de turma, o que
a tornou numa professora respeitada e muito popular, mas
também com responsabilidade na organização do Colégio.
Esta justa homenagem apenas vem realçar o quanto a
Miss Martins foi uma peça fundamental no nosso Colégio
durante 36 anos.
Aproveitamos, também, para agradecer todos os anos de
dedicação e carinho para com todos os que fazem parte desta
família…

Pe. Ricardo Correia
Sua Ex.ª Rev.ª Sr. Pe. Ricardo
Correia, reitor do Seminário Diocesano
de Viana do Castelo, vice-diretor e professor do Colégio do Minho até agosto
de 2018, rumou, em setembro deste ano,
a Roma, para se doutorar em Teologia
Dogmática. Deixou, assim, um percurso
de oito anos como dirigente e docente
no nosso Colégio e muitas saudades em
alunos e colegas.
O Pe. Ricardo é uma pessoa alegre,
inteligente, de trato simples e com um
sentido de humor muito apurado, qualidades mais do que suficientes para ter
marcado quem com ele se cruzou: professores, funcionários e muitos alunos.
Mesmo à distância, o Pe. Ricardo continuará a ser “um dos nossos” e,
com certeza, continuará a colaborar com o Colégio do Minho naquilo que lhe
estiver ao alcance.
Agradecemos-lhe tudo o que deu ao Colégio do Minho e desejamos-lhe os
maiores sucessos académicos e pessoais.
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O Colégio do Minho deseja um Feliz Natal e um próspero ano novo!

