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Estamos quase a terminar este primeiro período letivo e 
voltamos a passar em revista algumas das muitas atividades 
que realizamos nos últimos tempos. Queria, neste bocadinho 
que me é destinado, salientar o passo que demos, este ano, ao 
passarmos a ser uma escola UNESCO. Este título, que nos 
foi atribuído no passado mês de agosto, foi o reconhecimento 
do trabalho que temos vindo a realizar. Foi o reconhecimen-
to, por parte de uma organização internacional, do nosso 
ideário educativo alicerçado em valores universais e que, 
diariamente, procuramos incutir nos nossos alunos. São efe-
tivamente esses valores que pautam a nossa metodologia de 
trabalho e com os quais procuramos formar os nossos discen-
tes. Deixo, aqui, o meu agradecimento a quantos se dedicam 
a esta causa e a esta grande família e contribuem para que o 
nosso Colégio cresça em humanidade. Um outro projeto, que 
temos vindo a trabalhar e que tem merecido a nossa melhor 
atenção, é o projeto ERASMUS+. Um projeto, também 
internacional, que nos envolve e cruza com uma escola da 
Eslovénia, uma de Madrid e outra de Londres. Foi com este 

projeto que abrimos horizontes a um intercâmbio internacio-
nal, levando o nosso Colégio a criar uma nova dinâmica com 
um enriquecimento ímpar para os nossos alunos. Estes são 
dois exemplos que não posso deixar de destacar, mas que não 
serão mais importantes do que todos os projetos que, diaria-
mente, se concretizam nos nossos três polos de ensino com 
o único objetivo – formar os nossos alunos em sabedoria e, 
acima de tudo, como pessoa. Criamos, efetivamente, uma di-
nâmica própria e procuramos que com o crescimento integral 
dos nossos alunos possamos contribuir para uma sociedade 
mais justa e responsável em todos os seus domínios.

Deixo, assim, como sempre gosto de fazer, o meu agrade-
cimento a quantos se dedicam a esta grande família e fazem 
do Colégio do Minho uma verdadeira comunidade educativa, 
enraizada nos valores mais nobres do mundo.

Aproveito, também, para desejar um Santo e Feliz Natal 
e faço votos que o ano 2020 seja cheio de sonhos e realizações 
para todos e para cada um.

Primeiro Período
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Início do ano letivo no Polo de Monção

Polo demonção

O arranque do novo ano letivo no Polo de Monção acon-
teceu no dia 16 de setembro e ficou marcado pela abertura do 
ensino do segundo ciclo, com a existência de uma turma do 
5.º ano.

O Colégio do Minho, em Monção, iniciou assim o novo 
ano letivo com quatro turmas do primeiro ciclo e uma do 
segundo ciclo, com cerca de uma centena de alunos, um nú-
mero que vem crescendo significativamente de ano para ano, 
fruto do trabalho, empenho e dedicação de todos os profissio-
nais envolvidos e da crescente confiança dos encarregados de 
educação.

No dia 12 de setembro, realizou-se a habitual reunião 

geral/ receção aos alunos, pais e encarregados de educação no 
polivalente do Colégio, onde foi apresentada a equipa peda-
gógica e dadas as boas vindas por parte do Diretor, Ricardo 
Sousa, e coordenadora, Raquel Gomes. 

Seguiu-se a receção aos alunos e encarregados de educa-
ção, por parte de cada docente, onde foram transmitidas algu-
mas informações e esclarecidas dúvidas por parte dos pais. 

No dia 16 de setembro, procedeu-se ao início das ativida-
des letivas. O dia ficou marcado pelo reencontro de amigos e 
professores e acolhimento aos novos colegas. 
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Polo de

monção

Comemorações do 77.º aniversário do Colégio do Minho

Cerimónia de padrinhos e afilhados

No dia 2 de outubro, comemorou-se o 77.º aniversário do 
Colégio do Minho, em Viana do Castelo.

Para assinalar mais um aniversário do Colégio, os alunos, 
professoras e funcionárias do Polo de Monção deslocaram-
-se até Viana do Castelo para participarem nas atividades 
programadas. 

Como vem sendo tradição, o dia começou com a partici-
pação na Eucaristia, presidida pelo senhor Bispo, D. Anacleto 
de Oliveira.

Durante o resto do dia, os alunos e professoras tiveram 
oportunidade de contactar e conviver com os colegas de Via-
na e participar em diversas atividades lúdicas, como danças, 
saltos nos insufláveis, entre outras. 

Mais um dia de festa com sorrisos sempre abertos que es-
pelham também a alegria de fazer parte desta grande família, 
que é o Colégio do Minho. 

Este ano, ao contrário dos anteriores, a cerimónia de 
“padrinhos e afilhados” decorreu no polo de Monção, oficiali-
zando uma ligação de parceria entre os alunos mais velhos do 
1.º ciclo deste polo e aqueles que entraram, pela primeira vez, 
no Colégio.

Padrinhos e afilhados trocaram pequenas lembranças 
como sinal de amizade e gratidão. Os padrinhos comprome-
teram-se a ajudar os afilhados em pequenas tarefas e rotinas 

diárias, uma forma de tornar a adaptação dos mais novos 
mais rápida e sem sobressaltos. 

É muito bom ver a nossa família crescer!
Parabéns aos padrinhos que têm desempenhado a sua 

função com grande entusiasmo e dedicação, acolhendo de 
uma forma muito especial, todos os dias, os seus afilhados, 
fazendo-os sentir também cada vez mais autónomos na sua 
nova casa. 
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Polo demonção

Visita ao Arquivo Municipal de 
Monção

Arquivista por um dia

Nos dias 19 e 22 de novembro, os alunos do 3.º e 4.º ano 
do Colégio do Minho visitaram o Arquivo Municipal de 
Monção.

“Arquivista por um dia” foi a atividade proporcionada 
pelo serviço educativo da Câmara Municipal de Monção que 
permitiu aos alunos conhecer o circuito de um documento, 
desde a sua receção até à sala de leitura. Tiveram oportuni-
dade de ver documentos antiquíssimos e de valor. Com esta 
experiência, ficaram também mais despertos para a impor-
tância do cuidado e preservação dos documentos antigos que 
são um veículo da nossa história local.

Aquando da visita ao Arquivo Municipal, os alunos rea-
lizaram uma atividade manual, um pequeno caderno, cosido 
com linha e agulha, à semelhança dos livros e documentos 
que viram arquivados.

Aulas de campo

Os alunos do 5.º ano servem-se do maravilhoso 
espaço exterior do Colégio para fazerem verdadeiras 
aulas de campo, na disciplina de Ciências Naturais. 
A partir deste espaço, que conhecem tão bem, podem 
observar diferentes habitats e identificar as suas caracte-
rísticas, tal como as especificidades dos seres vivos que 
neles se desenvolvem.

Estas aprendizagens fora de portas permitem-lhes 
um envolvimento real com os conteúdos que estão a 
trabalhar e estudar, por serem vivências mais marcantes 
que aumentam o entusiasmo com que realizam estas 
atividades práticas. Assim, conhecem a natureza através 
dos seus olhos, e não apenas através da memorização da 
teoria transmitida pelos livros.
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Polo de

monção

No dia 31 de outubro, 
no Colégio do Minho, 
Polo de Monção, feste-
jou-se o Halloween, em 
parceria com o Centro 
Britânico, como vem 
sendo tradição.

Mais uma vez, o 
Centro Britânico desa-
fiou as famílias para uma 
criação artística original, 
relacionada com esta 
festividade e, por isso, 
neste dia, o Colégio esta-
va repleto de chapéus de 
bruxa feitos manualmen-
te pelos alunos e suas 

famílias. 
Os alunos vestiram 

também os seus disfarces 
assustadores e participa-
ram em diversas ativida-
des relacionadas com esta 
festividade.

Neste dia, o Colégio 
recebeu, mais uma vez, a 
visita de algumas crian-
ças da Santa Casa da 
Misericórdia de Monção, 
para participarem em 
algumas das atividades 
programadas. 

Os alunos do 5.º 
ano apresentaram aos 

restantes colegas uma 
explicação bilingue sobre 
a origem desta tradição.

No final, realizou-se 
o lanche coletivo, com 
muitos doces monstruo-
sos, onde não faltou a 
imaginação das famílias, 
que fizeram as delícias da 
criançada. 

Graças a todos, foi 
uma festa com muita 
doçura. A travessura foi 
substituída por muita 
dança e animação!

HALLOWEEN no Polo de Monção
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Polo demonção

Polo de Monção assinala 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.

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 Co-

légio, vestidas de pijama, e levaram as suas almofadas e 
peluches preferidos. Durante o dia, participaram em diver-
sas atividades educativas e divertidas, nomeadamente na 
coreografia da Dança - Canção da Missão Pijama. Durante a 
semana, tiveram oportunidade de realizar trabalhos de pintu-
ra relacionados com esta iniciativa.

Com esta vivência, os alunos lembraram a todos um dos 
direitos básicos das crianças: “Uma criança tem direito a crescer 
numa família”.
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Sessão de Informação sobre Internet Segura

Matematicando

Polo de

monção

Os alunos do 5.º ano participaram numa Sessão de Informação 
sobre Internet Segura, dinamizada por dois agentes da Guarda 
Nacional Republicana (GNR), que decorreu no Colégio do Minho, 
em Monção. 

Nos dias de hoje, a maioria das pessoas utiliza, com muita fre-
quência, a internet, mas será que utilizam esta ferramenta de forma 
segura?

A GNR respondeu a esta pergunta e sensibilizou os alunos para as 
“boas práticas” da navegação online, abordando temas como o cyber-
bullying, o furto de identidade, a privacidade, a incorreção das fontes 
de informação, os vírus informáticos e a dependência da internet.

MATEMATICANDO, através do xadrez e de 
outros jogos, é uma nova oficina oferecida pelo Colégio 
do Minho para promover o desenvolvimento da lógica e 
raciocínio através do jogo, tal como favorecer a apropria-
ção de diferentes conceitos da matemática.

Através do jogo, e sem o aluno se dar conta, está a 
aprender habilidades relacionadas com o pensamento ma-
temático e a favorecer as suas aprendizagens mais formais 

desta área curricular, já que, brincando, o seu envolvi-
mento nas tarefas de aprendizagem é muito superior. 

É uma atividade que está a entusiasmar bastante os 
alunos do 3.º e 4.º ano, ao ponto de ficarem nos inter-
valos a jogar, uns com os outros, e, mesmo em casa, em 
família, favorecendo também os seus relacionamentos 
interpessoais.

INTERNET 
SEGURA
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S. Martinho no Polo de Monção

Polo demonção

No dia 11 de novembro, realizou-se o tradicional ma-
gusto no Colégio do Minho, em Monção. 

Cumprindo a tradição, os alunos levaram castanhas 
para o colégio, para festejarem o magusto de S. Martinho. 

Durante a tarde, o sol espreitou por breves momen-
tos e os alunos saíram para o recreio para saborear as 
castanhas. Todos comeram castanhas, cantaram canções 
alusivas ao Dia de S. Martinho, saltaram e correram, vi-
venciando 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.

O Jogo dos Direitos

A CPCJ de Monção dinamizou, durante o mês de 
novembro, um jogo de tabuleiro gigante intitulado o “Jogo 
dos Direitos”, junto dos alunos do 4.º ano das escolas de 
Monção.

Desta forma, visitou também o nosso Colégio, para 
trabalhar a temática dos direitos das crianças.

Este jogo tem o intuito de fazer dos Direitos das 
Crianças uma preocupação, cada vez mais local, e não 
apenas uma convenção internacional, fazendo os alunos 
refletir sobre problemas reais e formas de atuação face a 
situações-problema, envolvendo-se de forma mais ativa na 
sua resolução. 

Foi desta forma que se trabalhou, brincando/jogando, 
uma temática de grande preocupação social.
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De 14 a 18 de outubro, o Polo de 
Monção comemorou a Semana da Ali-
mentação, com a dinamização de várias 
atividades que visaram a sensibilização 
e importância de uma alimentação 
variada e saudável.

Durante essa semana, os alunos 
tiveram oportunidade de participar em 
várias dinâmicas relacionadas com a te-
mática da alimentação, desde experiên-
cias musicais, nas aulas de Expressão 
Musical; criações plásticas, recorrendo 
a alimentos, nas aulas de Artes Visuais; 
ao fabrico de pão e confeção de doce de 
abóbora, a partir de abóboras trazidas 
pelos alunos do 4.º ano.

Como já tem sido habitual, os 
alunos também participaram num 
Workshop de culinária Aprender a 
cozinhar petiscos ligeiros, orienta-

do pelo Chef Rui e a Chef Maria.                                     
Este foi mais um saboroso momento 
de aprendizagem que contou também 
com a colaboração de alguns alunos 
da EPRAMI, que ajudaram os nossos 
alunos a confecionarem panquecas de 
aveia, sumos de fruta natural e outros 
petiscos saudáveis, que incluíam frutas 
e legumes. Todos os alunos que se 
mostraram interessados aprenderam 
técnicas de corte de legumes e experi-
mentaram alguns passos para cozinhar 
petiscos ligeiros, lanches variados, 
equilibrados e saudáveis.

Ainda nesta semana, os alunos 
tiveram oportunidade de fazer uma 
“viagem gastronómica” pelo Canadá, 
para celebrar o Dia de Ação de Gra-
ças, uma tradição deste país, ficando 

assim a conhecer um pouco melhor esta 
tradição, num dia em que o peru foi 
o elemento principal na mesa, sendo 
depois adoçado por uma deliciosa e tão 
tradicional tarte de maçã.

Os alunos do 5.º ano prepararam 
diversos cartazes que alertavam o 
público para a importância de uma 
alimentação saudável, servindo-se das 
suas aprendizagens nas ferramentas 
digitais.

As várias atividades contribuíram 
para diversificar as experiências gastro-
nómicas dos alunos e, principalmente, 
desenvolver uma maior consciencializa-
ção para a importância de uma alimen-
tação variada e saudável, tornando-os 
mais ativos e críticos relativamente à 
sua alimentação.

Semana da

Alimentação

Polo de

monção

Alimentação
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Polo demonção

Na última semana de outubro, assinalou-se a 
Semana da Leitura, para celebrar a leitura, o livro e o 
leitor.

A turma do 4.º ano dinamizou o projeto «Família 
Leitora», porque «Ler com crianças ajuda-os a 
gostarem de livros, a aprenderem a ler e a ler cada vez 
melhor!» 

Durante a semana, a iniciativa contou com a par-
ticipação de alguns encarregados de educação que se 
deslocaram ao Colégio para dinamizar atividades de 
leitura, nomeadamente leitura expressiva de histórias 
e perguntas sobre as mesmas. 

Uma das encarregadas de educação aproveitou 
para falar nos Direitos do Leitor de Daniel Pennac e 
ofereceu um marcador de livros a cada aluno. 

Semana da

Leitura
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Acolhimento dos alunos do 1.ºAno

No dia 16 de setembro, nós, os alunos do 4.º ano, fomos 
receber os nossos afilhados à sala do 1.º ano, pois, desta vez, 
coube-nos a nós, como finalistas do primeiro ciclo, ser os seus 
padrinhos.

Logo no primeiro dia, à hora de almoço, como eles não 
sabiam levar os tabuleiros, cada um de nós ajudou o seu afi-
lhado a levar o seu; no início, eles não faziam a mínima ideia 
de como se pegava no tabuleiro, mas nós agarrávamos numa 
ponta e eles noutra e, assim, aprenderam. 

Como alguns dos nossos afilhados não tinham cá amigos, 
nós ajudámo-los a fazer amizades. Levámos toda esta nossa 
missão muito a sério e acolhemo-los com todo o carinho e 
atenção, tentando facilitar a sua integração a uma nova fase 
das suas vidas.

Criou-se uma relação muito bonita entre nós e os nossos 
afilhados. Dias antes da Cerimónia dos padrinhos/afilhados, 
estivemos a fazer uma prenda para eles, e eles também fize-

ram para nós. Para eles, nós fizemos uma cestinha em forma 
de nuvem, onde colocámos um alfabeto de madeira para eles 
aprenderem a fazer palavras novas, um marcador de livros 
para marcarem os seus trabalhos, também feito por nós, uma 
caneta do Colégio e doces para eles comerem. 

No dia 3 de outubro, Dia do Colégio, chegou o grande 
momento da Cerimónia dos padrinhos/afilhados, em que 
trocámos as prendas realizadas. Chamaram-nos um a um e 
tiraram-nos uma bela foto. Adorámos a prenda que eles nos 
deram, um chupa-chupa e um marcador de portas.

Foi muito divertido e, agora, eles já se adaptaram ao 
Colégio, mas continuamos a apoiá-los e defendê-los sempre 
que é necessário. Esperamos que eles se lembrem de nós por 
muitos anos, assim como nós ainda recordamos os nossos 
padrinhos que nos acolheram no nosso primeiro ano.

Turma do 4.º A

Maria Clara Carvalhido 

e Mariana Franco
Margarida Ramos

e Íris Borlido

Marta Carvalho 

e Matilde Costa Martim Silva
 e Raquel Vieira

1º CICLO1º CICLO
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1º CICLO
1º CICLO

O Colégio do Minho, por mais um ano, cumpre a tradição de celebrar a festa do Pão – por-Deus, 
através de um grupo de alunos do quarto ano e do Atelier de Culinária, orientados pela respetiva profes-
sora, Ivone Fazendeiro.

Foram confecionadas 550 brindeiras doces que, mais uma vez, foram distribuídas por toda a comuni-
dade escolar deste nosso Colégio.

A tradição do Pão-por-Deus, portuguesa e muito antiga, mais enraizada na zona centro, já passou 
também a ser uma tradição do Colégio do Minho, a qual será de manter como mais uma forma dos 
nossos alunos entenderem o sentido da partilha, e eles próprios não deixarem perder esta tradição tão 
portuguesa e antiga. 

No Dia de Todos os Santos, é costume as famílias comerem as brindeiras doces, também se assam 
batatas doces, para se colocar na mesa acompanhado 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’. 

      As crianças juntam-se para irem pedir o Pão-por – Deus, de porta em porta, recitando versos. 
Recebem sempre algo para colocar nos seus sacos de pano.

Desde que iniciámos esta comemoração, todos os anos Sua Reverendíssima, o Senhor Bispo D. Ana-
cleto Oliveira, tem vindo a ser presenteado com o nosso Pão-por-Deus, que ele já aguardará com alguma 
expetativa. 

 4.º A

Cumpre-se a tradição do
Pão-por-Deus
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1º CICLO

O Halloween pode não ser o dia mais elegante do ano, 
mas é, sem dúvida, o dia mais divertido e assustador e faz 
parte do calendário de atividades escolares do Colégio do 
Minho.

Assim, nos dias que antecederam o dia 31 de outubro, 
foram realizadas várias atividades alusivas ao Halloween, 
desde ouvir músicas, desenhos, trabalhos tridimensionais 
nas áreas envolvidas, como o Inglês, Música, Artes Visuais…
em que todos os alunos evidenciaram entusiasmo nas tarefas 
realizadas.

Fantasmas, bruxas, zombies, vampiros entre muitos 
outros “monstrinhos” desfilaram pelo ginásio do Colégio do 
Minho, criando a expectativa de uma festa muito alegre.

É de salientar, ainda, que o 1.º ciclo obteve os seguintes 
prémios nos trabalhos solicitados. 

Na construção tridimensional, o 4.º A obteve o 2.º lugar 
com a sua assustadora aranha; o 2.º A obteve o 3.º lugar com 
a construção do boneco Jack coberto de olhos de aranhas.

No concurso de melhor fantasia, o 1.º lugar foi para o 
aluno Hugo Dias, do 1.º A e o 2.º lugar, para o aluno Santiago 
Barbosa, do 1.º A.

No concurso de desenho criativo, a aluna Leonor Escalei-
ra do 2.º A obteve o 2.º lugar e a aluna Inês Santos do 1.º A, o 
3.º lugar.

2.º A

Halloween no Primeiro Ciclo
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Na Semana da Alimentação, os alunos do 1.º ciclo con-
fecionaram receitas de “deixar água na boca”: o primeiro ano 
fez pão caseiro; o segundo, uma deliciosa tarte de maçã; o ter-
ceiro cozinhou uma piza muito saborosa e os nossos finalistas 
do quarto ano fizeram uns biscoitos que foram as delícias dos 
mais gulosos. 

Nessa semana, aprendemos uma canção muito divertida 
com o professor Bruno, na disciplina de Música: “Gira, gira, 
gira a roda, é a roda alimentar, ser saudável está na moda, e 
tu tens de experimentar”. Além de se adequar à Semana da 
Alimentação, também nos ajudou a compreender melhor a 
matéria de Estudo do Meio sobre a Roda dos Alimentos.

Ainda do âmbito da Semana da Alimentação, e junta-
mente com o 2.º ano, realizámos uma visita de estudo ao 
Continente do Viana Shopping, onde pudemos perceber 

como os produtos alimentares estão organizados, quais os 
cuidados a ter com os mesmos e qual a sua proveniência. 
Também entrámos na padaria para confecionar pão (que 
cozeu durante a visita). Sem dúvida que fomos muito bem-
-recebidos e, no final, trouxemos umas lembranças e o pão 
que confecionámos. 

Mas a semana não ficou por aqui…também pudemos 
explorar a plasticina! Não, não se preocupem, não comemos 
plasticina. Mas usámo-la para construir pratos de refeições 
saudáveis, cada um projetou e concretizou o seu. 

E como não poderia deixar de ser, partilhámos a receita 
do nosso pão com os caros leitores. Bom apetite!

A turma do 1.ºA

Ingredientes• água morna - 340g• fermento de padeiro - 5 g• sal – 5 g• farinha sem fermento – 450g (T65)PreparaçãoNum recipiente, colocar a farinha e o sal.
Noutro recipiente, colocar o fermento e a água e dissolver.

Juntar a farinha à água e misturar com uma colher de pau (mexer só o suficiente para os ingredien-

tes estarem misturados).Tapar e deixar repousar cerca de 2 horas.
Numa mesa, polvilhar com farinha, colocar a massa e formar uma bola.

Colocar a bola num tabuleiro com papel vegetal – deixar repousar 30 minutos.

Levar ao forno a 210º durante cerca de 45 minutos.

Pão

Alimentação
Semana da

1º CICLO
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1º CICLO

Missão Pijama!

Este ano, o Dia Nacional do Pijama deu-nos a 
conhecer um novo amigo: o pássaro azul! É um pás-
saro muito especial que aparece sempre que sentimos 
o carinho e o abraço dos amigos e da família. Foi nes-
te espírito de amizade que nos unimos, uma vez mais, 
à Missão Pijama para experienciar o grande valor da 
solidariedade com outras crianças, para que todas possam 
ser amadas e acolhidas por uma família. 

Foram várias as iniciativas desenvolvidas ao redor desta 
Missão: trabalhámos os Direitos da Criança; explorámos 
a história “Todos de Pijama”; levámos, para casa, o jogo das 
“raspadinhas” e jogámos com as nossas famílias; construímos o 
mealheiro-casinha e angariámos dinheiro para a Missão Pijama; 
construímos o pássaro azul da história e, como “manda a tradi-
ção”,… no dia 20 de novembro, viemos vestidos de pijama para a 
escola e apresentámos a coreografia que tínhamos preparado com a 
professora Rita. 

Muita amizade, diversão, animação, carinho, solidariedade, 
são apenas algumas palavras que podem traduzir os valores que 
se albergam na celebração deste dia. Estamos muito gratos aos 
nossos pais que colaboraram, de forma fantástica, nesta iniciati-
va!

A Turma do 1.ºA
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Projeto Além-mar

A nossa turma, durante este ano letivo, participa no 
Projeto Além-Mar, em articulação com o Centro de Monito-
rização e Interpretação Ambiental.

Sendo o Mar o tema do projeto, este está divido em 
quatro subtemas: atividades piscatórias; atividades agro-ma-
rítimas; trajes de mar e devoções religiosas.

Este projeto visa despertar em nós uma consciência de 
pertença à cultura marítima vianense e promover a divulga-
ção de tradições das gentes do mar.

Durante o 1.º Período, trabalhámos várias questões rela-
cionadas com as atividades piscatórias. Mas ficamos particu-
larmente sensibilizados, quando percebemos que a poluição 
está a afetar, de forma muito negativa, o mar, a pesca e os 
pescadores. 

Fizemos várias atividades. Recebemos, na nossa escola, 
a visita da Dra. Ema, que nos explicou as espécies de peixe 
que podem ser capturadas no mar de Viana. Vimos um vídeo 
com uma saída ao mar do barco de pesca, Virgem de Fátima, 
e percebemos que a vida de pescador não é fácil… 

Visitámos o Centro de Mar, No Gil Eannes, onde o Sr. 

Francisco Portela Rosa nos apresentou o livro “O Mar e a 
Pesca”.  Contou-nos um pouco da história e ensinou-nos 
algumas coisas sobre os peixes e as artes da pesca.

A última atividade deste período foi a visita à Lota de 
Viana do Castelo. Adorámos! Apesar de, naquele dia, não 
haver peixe na lota, gostámos mesmo muito da nossa visita. 
Mostraram-nos como tudo funciona. Vimos embarcações de 
pesca a entrar no cais da lota para comprar gelo para levarem 
para o mar. Simularam a pesagem do peixe e, no final, até pu-
demos fingir que éramos compradores e, com um comando, 
comprámos robalos, pargos e sargos. 

A nossa professora diz que está muito orgulhosa de nós! 
Diz que somos muito curiosos e que temos representado mui-
to bem o Colégio do Minho, em todas as atividades.

O nosso projeto continua. No próximo período, vamos 
descobrir as atividades Agro-marítimas. Depois, contamos 
tudo!

A turma do 3.º A

1º CICLO
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No passado dia 6 de dezembro, o 1.º ciclo deslocou-se 
até ao Mar Shopping Matosinhos para visualizar o espetá-
culo deste Natal “O Peter Pan no Gelo”. O musical infantil, 
encenado por Joana Quelhas conta com a presença de Marta 
Melro, como Sininho e António Camelier, como capitão 
Gancho e de um vasto elenco composto por atores, cantores 
e patinadores.

“O Peter Pan no Gelo”, inspirado na personagem que se 
recusa a crescer de J. M. Barrie. Dois irmãos traquinas, uma 
irmão que nunca acaba as histórias e um menino que não sai 
da janela sem ouvir o final da aventura... Serão eles capazes 
de recuperar o tempo perdido? Numa história repleta de mis-
tério, sonho e um pouco de pó mágico, o Peter Pan e a Fada 
Sininho vão guiar-nos numa aventura pela Terra do Nunca. 
Entre lutas de piratas, mudanças repentinas e uma grande 
história de amor, “O Peter Pan no Gelo” promete surpreen-
der e levar pequenos e graúdos a acreditar no poder do amor 
e da amizade. Uma viagem pela nossa imaginação onde cada 
um deve encontrar a sua Terra do Nunca. E, agora, queres 
mesmo crescer?

O menino Peter Pan é a prova de como a imaginação de 
uma criança pode ir muito longe favorecendo as aprendiza-
gens no seu desenvolvimento. 

Um dos grandes sucessos da Walt Disney marcado 
pelo mundo da imaginação e pela brincadeira chegou até aos 
nossos alunos repleto de muito brilho, cor e alegria fazendo 
as delícias dos mais novos.

2.º A

1º CICLO

The witch returns

Espetáculo de Natal “O Peter Pan 
no Gelo”

Durante a semana das Línguas, a Companhia de Teatro 
“Círculo de Giz” apresentou ao 1.º ciclo uma peça de teatro 
bilingue: “The witch returns”.

Os alunos tiveram a oportunidade de aprender, de uma 
forma dinâmica e lúdica, e relembrar os conteúdos aprendi-
dos em sala de aula. Este ano, a companhia de teatro lançou 
o desafio de escrevermos uma história bilingue, alusiva ao 
tema do meio ambiente. Assim, a turma do 4.º ano escreveu 
uma história sobre a importância da água e da sua proteção 
com o título The Super Minho Drops. As restantes turmas 
do 1.º ciclo trabalharam esse tema e aprenderam a importân-
cia da proteção da água. A nossa mensagem irá para outra 
escola e, no final do ano, receberemos a sua história.

Os alunos do 1.º ciclo participaram entusiasticamente 
na peça de teatro, aprendendo de forma lúdica e partilhando 
saberes. 
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Ação de sensibilização
Terapia da Fala

As Ciências no 5.º ano

No âmbito da disciplina de Ciências Naturais, os alunos 
do 5.º ano de escolaridade abordaram a temática do solo, de 
uma forma diferente. Colocaram, literalmente, as mãos na 
terra, transformando a sala de aula num laboratório de campo 
improvisado.

O entusiasmo foi muito, a vontade de aprender e colabo-
rar ainda maior. 

Os resultados não tardaram a aparecer e, quando as se-
mentes germinaram, os alunos ficaram em êxtase.

Para além de trabalhar os conteúdos programáticos, 
o ensino experimental é fundamental para desenvolver 
competências cooperativas, de comunicação e respeito pelo 
próximo, mostrando aos nossos alunos que um trabalho de-
senvolvido em equipa reúne características e valências muito 
próprias, mas é muito mais rico.

Foi uma experiência desafiante que despertou os alunos 
para as ciências experimentais, deixando-os ansiosos por 
novos projetos.

A professora de CN

No passado dia 19 de novembro, tivemos o gosto de re-
ceber, na sala azul do Colégio do Minho, a Terapeuta da fala 
Raquel Fontaínhas para uma sessão de sensibilização sobre 
as diversas áreas de intervenção da terapia da fala.

O principal objetivo era familiarizar o corpo docente 
com os sinais de alerta que indicam que é necessária uma 
intervenção especializada, a fim de minimizar/resolver o(s) 
problema(s), precocemente, reduzindo o impacto no proces-
so de ensino aprendizagem.

A todos os que colaboraram e puderam estar presentes, 
em especial à terapeuta Raquel Fontaínhas, deixamos o nos-
so agradecimento.

Equipa PRESSE
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No âmbito do tema da cantata de Natal, Eco Natal, foi 
proposta, aos alunos do 5.º ano e respetivas famílias, a elabo-
ração das decorações para a árvore de Natal das salas de aula.

Tendo por base uma garrafa de água, surgiram autênticas 
maravilhas que poderão ser apreciadas nas salas do 5.º ano.

Grata a todos pela colaboração e parabéns aos meus alu-
nos que tanto se têm dedicado a todas as tarefas propostas.

Responsável de Turma, 5.º ano.

Árvore de Natal
Visita ao local onde se “fabricam 

experiências”!

No passado dia 4 de dezembro, os alunos do 5.º e 6.º ano 
visitaram, no âmbito da disciplina de Artes, Comunicação e 
Património, o museu da Fábrica de Chocolate de Viana do 
Castelo.

Esta visita levou os alunos numa viagem pela história do 
cacau, mostrando-lhes como é que este é plantado e tratado 
até se tornar chocolate. Nesta jornada, verificaram que o ca-
cau era uma iguaria muito desejada e que, na antiguidade, era 
consumido maioritariamente em forma de uma bebida que 
dava muita energia. Aliás, o navegador que trouxe o cacau 
até à Europa chegou a dizer que “uma taça da preciosa bebida 
permitia aos homens caminhar um dia inteiro sem necessida-
de de outros alimentos”! 

Foi uma visita didática, interativa, e muito divertida. 
E o que temos, quando juntamos guias e mestres choco-

lateiros muito simpáticos e divertidos, um filme em 3D sobre 
a história do cacau que despertou todos os sentidos, a realçar 
o olfato, por ser espalhado pela sala o maravilhoso aroma do 
chocolate, todas as informações novas aprendidas e amostras 
deliciosas de chocolates que foram oferecidas? Uma receita 
para um dia muito doce, interessante e, sobretudo, feliz! 

Profª Sofia Moura Simões
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O Caminho de Santiago tem impresso, em cada metro 
do seu percorrer, os passos dos milhares de peregrinos que 
nele se aventuram. São passos de fé, passos de esperança, 
passos de confiança, passos de companheirismo e passos de 
alegria. Mas são também passos de dor, passos de solidão, 
passos de desânimo e passos de descrença. No final de con-
tas, são os mesmos passos que damos ao longo da nossa vida 
e, por isso, o Caminho torna-se uma metáfora para a nossa 
vida. 

Os alunos do Ensino Secundário do Colégio do Minho 
também se predispõem a encontrar metas novas quando, 
todos os anos, concluem as etapas deste percurso milenar. 
"Um sentido para a vida" é a busca que fazem, nome de uma 
das Unidades Curriculares da disciplina de EMRC que pro-
move esta atividade, em tempo de intervalo, entre Exames 
Nacionais. Serve este tempo para comprovar que o cresci-
mento humano e espiritual é tão (ou mais) importante que o 
intelectual. Este crescimento levará os alunos a darem passos 
firmes e confiantes no seu futuro. Não temos dúvidas disso, 
ficando os testemunhos dos próprios peregrinos do Colégio 
para confirmar:

"O caminho de Santiago é uma experiência única, dolo-

rosa no que toca a dores físicas, mas muito glo-
riosa, psicologicamente. É como que se houvesse 
uma mudança dentro de nós, depois do caminho e 
do momento mais aguardado, durante o caminho: 
a chegada à concha, em frente à Catedral, que in-
dica que alcançamos aquela vitória da chegada, após 
alguns dias a andar, que nos provocaram algumas 
dores que, à chegada, quando vemos a catedral de 
Santiago, desaparecem.

O mais importante, para mim, para conseguir che-
gar, além dos “sticks”, que funcionam como apoios durante 
o caminho, é o grupo que vai connosco, pois este deve tentar 
sempre ajudar durante o caminho. Mesmo que não nos 
possam "carregar", podem sempre ouvir-nos e ajudar-nos a 
ultrapassar as dúvidas, pois não seria nada fácil fazer o cami-
nho sem ninguém para nos ouvir, provavelmente desistiria.

Desta forma, o caminho torna-se uma metáfora para a 
vida.

Buen camino para todos!!!”

Rodrigo 12.º ano

Colégio do Minho...

a caminho
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Colégio do Minho...a caminho

“Caminhos de Santiago!! Uma forma 

de viver que muitos não estão habituados. 

Apenas uma mochila com o essencial para 

a caminhada e um cajado para ajudar a 

caminhar! Nada mais. Este ano também eu 

decidi, pela primeira vez, sair de casa com o 

necessário às costas e com o cajado na mão 

e fazer os Caminhos. Consegui completá-

-Los, não só por já ter um hábito de andar, 

mas também por ter um ótimo grupo do 

meu lado que nunca me fez pensar em desis-

tir, nem em momento algum me deixou de-

sanimar. Ao longo do Caminho, apercebi-me 

de que algumas das coisas que eu dava como 

essenciais na minha vida não eram assim 

tão importantes como eu as considerava. 

Logo, os Caminhos de Santiago são uma for-

ma de viver que todos dever experimentar.” 

João Gomes - 12.º ano

“Nunca, num milhão de anos, pensei 

que uma experiência como a ida a San-

tiago me marcasse tanto. Foram mui-

tas bolhas, muito suor e até muitas 
lágrimas, mas a verdade é que se faz 

os caminhos com um propósito e não 
se sai desiludido. Sai-se mais forte e, 

acima de tudo, mais preparado. Tenho 

a certeza que não será a minha última 

vez a seguir as setas amarelas.” 
Beatriz Duarte (ex-aluna)

“Já fiz os Caminhos de Santigo três vezes e 
todas elas foram totalmente diferentes.Ao longo do caminho, aprendemos que conse-

guimos viver sem futilidades e que somos nós, os 
nossos companheiros de caminhada e o caminho, 
sem haver grandes planos.Conforme os dias de caminhada vão passan-

do, sentimos que nos encontramos e a convivência 
com as pessoas é diferente parecendo que existe 
uma união que, normalmente, é difícil de encon-
trar, um amor e uma solidariedade indescritível.

O grupo, com o qual caminhamos, é uma 
família, que nunca mais queremos perder e que 
não queremos que mais ninguém faça parte dela, 
porque já está em perfeita sintonia; nesses dias, 
as dores acabam por ser insignificantes, pois 
tudo o resto é muito mais intenso.” 

Inês (ex-aluna)
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A todos os alunos, Bom Caminho!

a caminho
“Durante a minha vida toda, sempre me perguntei: estou a fazer isto por-

quê, para quê?

Sempre me pareceu clichê quando ouvia dizer que "os caminhos são uma 

metáfora para a vida", afinal como é que se pode comprar anos de vivências e 

aprendizagens com seis dias de caminhada?

A verdade é que fiz os caminhos pela terceira vez e apercebi-me disso mes-

mo. Houve dias de cansaço, monótonos e frios que, sinceramente, se me dessem a 

oportunidade desistia, era nesses momentos que eu tentava fazer uma retros-

petiva da minha vida e pensava em tudo o que me faz feliz e o quão sortuda 

era por poder estar ali e, quando dava por isso, já me estava a rir com os meus 

amigos carregada de boa disposição.

Ao completar cada etapa, ficávamos cada vez mais entusiasmos e desejosos. 

"Está quase" é o que todos pensávamos com um único objetivo, chegar.

Estranhamente, da primeira vez que cheguei a Santiago não senti propria-

mente uma felicidade imensa, senti alívio, sim, mas também um grande vazio e 

acho, finalmente, ter percebido o porquê.

O caminho, em si, é mais importante que o ponto de chegada. O objetivo da 

caminhada não é sair de um lado para chegar ao outro; é, sim, todos os momen-

tos que fazem parte da viagem. O que realmente importa são os amigos que 

fazemos, os momentos que passamos com quem mais gostamos e as experiências 

únicas vividas, isto sim é o que realmente fica connosco.

Voltando ao início desta minha reflexão, e para tentar responder às tais per-

guntas que me ocupavam a cabeça, decidi aplicar a filosofia dos caminhos à minha 

própria vida. O importante não é escolher o que é que vamos viver, mas sim 

vivê-lo, e, mais importante ainda, aproveitá-lo. É saudável ter receios, mas não 

devemos deixá-los apoderar-se de quem nós somos e isso é, para mim, a mensa-

gem principal do caminho, e uma lição que eu espero levar para a minha vida toda. 

Tenho a agradecer o facto de, tão nova, já ter tido o privilégio de viver esta 

experiência com um grupo incrível de pessoas que hoje posso chamar de amigos.” 

Sara (ex-aluna)

Há três anos que faço os 
cami-

nhos e, pela primeira vez, senti a 

dinâmica de um grupo unido e o com
-

panheirismo entre nós. Adorei todos 

os momentos passados, até mesmo 

as caras matinais! Guardo, com
 ca-

rinho, todos os 
momentos passados 

com cada um.

Uma experiência para a vida e 

para repetir!” 

João Pedro (ex-aluno)

“Quando me sugeriram, pela pri-
meira vez, fazer os caminhos de San-
tiago, confesso que a proposta não me 
pareceu muito apelativa. Afinal, o que 
poderia ser divertido numa caminhada 
exaustiva de 120km?

Ainda que relutante, dei uma 
hipótese aos caminhos e apercebi-
-me de que estes não são apenas uma 
confirmação de fé. Ao longo do percur-
so, deparei-me com muitos peregrinos, 
todos eles com uma história de vida e 
motivação diferente e uma interpre-
tação especial do caminho.

Na segunda vez, apenas confirmei 
que este trajeto que fazemos ao longo 
de seis dias, sozinhos ou acompanha-
dos, são, acima de tudo, um espaço 
de autorreflexão e um incentivo para 
deixar as coisas supérfluas para trás 
e nos conhecermos a nós próprios. Por 
esse motivo, criei uma ligação muito 
especial com o percurso e com o grupo 
com que superei cada etapa. O cami-
nho, que começou por ser uma opção, 
tornou-se uma necessidade na minha 
vida." 

João Pedro Fernandes (ex-aluno)
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A Oficina de Leitura e Escrita tem como 
objetivo promover hábitos de leitura e de 
escrita. 

A leitura tem muitos benefícios para as 
crianças, tais como: o prazer, pois através 
de leituras próprias, acabam por se divertir; 
habilidades linguísticas, visto que, quanto mais 
se lê, melhor se escreve e melhor se comunica; 
conhecimentos, já que desenvolve o pensamen-
to crítico; concentração, fazendo com que a 
criança se torne num ótimo ouvinte; curiosida-
de, pois desperta a imaginação. 

Neste sentido, procuramos que os nossos 
alunos ganhem hábitos de leitura e desenvol-
vam todos estas características. Semana 
após semana, o entusiasmo tem sido 
uma constante e, consequentemente, os 
trabalhos finais são reflexo do empenho 
e do gosto que os alunos evidenciam 
pela leitura. 

A leitura é uma viagem fantástica ao 
mundo do conhecimento. Entrem nesta 
viagem connosco!  

Professora Catarina Ramos

Oficina de Leitura e Escrita

Barrigada de Histórias

No dia 20 de novembro, Dia Internacional dos Direitos 
das Crianças, recebemos no nosso Colégio a professora An-
dréa Duarte, que veio contar histórias aos nossos alunos do 
1.º ciclo. Como ela própria diz, trouxe-nos “uma barrigada de 
histórias”, pois, nesta tarde, os alunos puderam ter contacto 
com várias obras de literatura infantil, de diferentes temas, 
de autores e ilustradores diversos. Ouviram e contaram 
histórias, riram e expressaram-se muito, folhearam livros, 

muitos livros. 
Neste dia, respondemos ao desafio de formar leitores, 

mas também proporcionámos aos nossos alunos um momen-
to muito feliz e isso é um dos direitos das crianças: estarem e 
serem felizes na escola! 

Professora Catarina Ramos 
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No dia 7 de novembro de 2019, os 
nossos alunos do Colégio, atualmente 
no décimo ano e que realizaram, no 
ano transato, o exame DELF (A2 e B1), 
receberam o seu Diploma da Alliance 
Française.

Este exame teve por objetivo cer-
tificar as competências linguísticas dos 
alunos em língua francesa. 

Parabéns a todos!

EXAME DELF

ROBÓTICA
Na semana do 77º aniversário do Colégio do Minho, os alunos do secundário 

tiveram o prazer de receber um grupo de alunos do agrupamento de escolas de Barcelos, 
estes dinamizaram uma atividade com recurso à tecnologia TI-Nspire CX II, TI-In-
novator Hub e TI-Innovator Rover, onde os nossos alunos participaram e constataram 
que a calculadora que usam diariamente serve para muito mais!
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Alunos da ARTEAM dão concerto no Colégio do Minho

No dia 6 de novembro, no intervalo da manhã, o quinteto da escola Arteam do pro-
fessor João Ramos, a convite da professora de Francês Elísia Tavares, atuou no Colégio 
do Minho, no âmbito da “Semana das Línguas”. A interpretação do primeiro e segundo 
andamento da obra “Trois pièces breves” de Jacques Ibert e o quinto andamento de Farkas 
deliciaram o público. 

Foi entre os dias 6 e 8 de novembro que 
decorreu a nossa Semana das Línguas. 

Foram os dias ideais para promover a 
diversidade de línguas e, sobretudo, a 
nossa.

No dia 6, como não podia deixar de ser, 
o Colégio associou-se às várias homena-
gens que surgiram no âmbito do centená-
rio do nascimento da nossa ilustre Sophia 
de Mello Breyner Andresen. Assim, a porta 
amarela, ao som das ondas do mar, esteve 
repleta de poemas e títulos de obras da 

nossa famosa escritora, num painel alu-
sivo, também ele, ao mar… Uma tela com o 
retrato da famosa poetisa, da autoria do 
Professor Damião Porto, abrilhantou a nos-
sa entrada principal. 

No dia 7, foi dia de receber a visi-
ta do autor Rui Passos, que veio apresen-
tar e falar das suas criações, os livros 
“O Caminho do Mistério”. Num ambiente de 
proximidade, o nosso convidado respondeu, 
simpaticamente, às questões que os alunos 
colocaram. 

Semana das

Línguas
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Dia da Consciencialização 
do Stress

Conscientes de como o stress pode bloquear 
a nossa mente e interferir com o processo de 
ensino aprendizagem, o PRESSE, em articula-
ção com a Semana das Línguas, desenvolveu, no 
dia da consciencialização do stress, 6 de novem-
bro, uma atividade em que os alunos aprovei-
taram um momento para pintar uma mandala 
de acordo com uma palavra selecionada. Desse 
conjunto de palavras, foi feito um levantamento 
das sete com maior destaque para os alunos do 
ensino Secundário.

Posteriormente, foi partilhado um momen-
to de reflexão sobre a importância das palavras 
em Português, Inglês e Alemão e a consciencia-
lização do stress nos dias de hoje.

Classe de Canto do Colégio do Minho

Abrindo este ano letivo em grande e com a energia ao rubro, a 
classe de canto do nosso Colégio já tem planos para o futuro! 

No dia 6 de dezembro, os nossos alunos irão juntar-se aos alunos 
do primeiro ciclo para irem ver o musical “O Peter Pan No Gelo”. 
Esta viagem irá certamente abrir os seus horizontes musicais e enri-
quecer a sua experiência, enquanto jovens artistas. É um dia muito 
aguardado e que será, certamente, muito especial. 

Para além disto, esta classe tem o prazer de vos dar a conhecer o 
tema do grande espetáculo deste ano, intitulado “Do You Hear The 
People Sing?”, que terá lugar no magnífico palco do Casino Afifense. 
Este será no dia 17 de abril de 2020, sendo a abertura da V Semana 
De Artes do Colégio do Minho. Como este é um espetáculo centrado 
na temática dos Direitos Humanos, está estrategicamente marcado 
para o mês da liberdade de Portugal, aproveitando-se este tema da 
liberdade (de expressão, de cada um ser quem é, igualdade de direitos, 
entre outros) para confrontar preconceitos, através da musicalidade 
da Broadway contemporânea (ou musicais contemporâneos), numa 
abordagem de uma perspetiva de esperança por um mundo melhor. 
Este espetáculo é inteiramente composto por temas que causam a 
revolução da mente. 

Com as vozes doces e maravilhosas destes nossos pequenos gran-
des cantores, estamos a criar uma noite sem igual, que vos vai fazer 
pensar, maravilhar e, sobretudo, surpreender! 

Serão criadas e divulgadas redes sociais para promover o evento 
que, se seguirem, vos darão um olhar nos bastidores da criação deste 
espetáculo, cujo cartaz será brevemente revelado… 

Nas palavras do musical Les Misérables, o qual dá o nome a este 
espetáculo:

“Do you hear the people sing? Singing a song of angry men? It is the 
music of a people who will not be slaves again! With the beating of your 
heart echoes the beating of the drums. There is a life about to start when 
tomorrow comes!”

And you, do YOU hear the people sing?  

Profª Sofia Moura Simões 
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Foi no passado dia 31 de outubro de 2019 que se deu a 
festa de Halloween no nosso Colégio. Nesta festa, os alunos 
tiveram a oportunidade de participar no concurso “Objeto 
Estranho”, para o qual submeteram as mais assustadoras e 
belas criações. 

Foi para este concurso que se construiu o castelo assom-
brado do nosso 6.ºA que, tendo sido realizado no âmbito 
da disciplina Artes, Comunicação e Património, associou 

o Património Local da cidade de Viana do Castelo às 
assombrações da comemoração do Dia Das Bruxas. Assim, 
com uma Ana aterradora a olhar sobre a cidade de Viana, 
nasceu das cinzas este projeto que acabou por lhes render a 
bem merecida medalha do 1.º lugar no concurso. Parabéns a 
todos pela vossa criatividade e empenho! 

Profª Sofia Moura Simões

No próximo dia 19 de dezembro, realizar-se-á, 
no Auditório dos Bombeiros Voluntários de Viana 
do Castelo, o Recital de Natal da Classe de Canto do 
Colégio do Minho. Este recital, intitulado “Step Into 
Christmas”, promete trazer-vos uma noite especial, 
com as melodias dos maiores e melhores clássicos de 

Natal do mundo a ressoar, e com um brilho mais belo 
que o de uma estrela cadente a encher os corações de 
todos os que estiverem presentes. Uma noite especial 
com uma classe especial. Vão querer perder? 

Profª Sofia Moura Simões 

“Vi Ana, Vi Ana no Castelo!”

Recital De Natal - “Step Into Christmas”
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“ “
A disciplina de ACP 

(Artes, Comunicação e 
Património) é desenvol-
vida em Oferta Comple-
mentar e Complemento 
à Educação Artística. 

Nestas aulas, 
envolvemo-nos em 
projetos relacionados 
com Património, que 
comunicamos aos nos-
sos colegas e à comu-
nidade com recurso 
a diversos tipos de 
Artes. Assim, foram 
já diversas as pes-

quisas e devidas apresentações que realizámos 
nestas aulas, sendo alguns exemplos: uma pesquisa sobre 
elementos patrimoniais, à nossa escolha e das nossas fregue-
sias; uma roda dos alimentos minhota, realizada no âmbito 
das comemorações do dia mundial da alimentação, sobre a 
mais típica gastronomia da nossa região; uma pesquisa sobre 

a flora do Parque Natural Peneda Gerês, mais concretamen-
te acerca de plantas presentes nesta reserva da biosfera que 
tenham um uso na gastronomia minhota; e até fizemos um 
castelo baseado na lenda de “Vi Ana No Castelo”! Agora, no 
final do período, estivemos a criar decorações de Natal, utili-
zando elementos da biosfera, para oferecer aos nossos colegas 
de outros países, no âmbito do projeto ERASMUS + (Shiva 
in Nature), e foi muito divertido. Para além de todas estas 
atividades, fazemos, nas nossas aulas práticas, muitos exer-
cícios/jogos de relaxamento, concentração, reação rápida, e 
aprendemos muito sobre várias técnicas interessantes, como 
a Técnica Alexander e o Método de Stanislavski. Dentro da 
parte comunicativa, também fazemos vários jogos, sendo 
alguns deles a realização bilingue de lengalengas que tem 
como objetivo trabalhar a nossa dicção, articulação e proje-
ção vocal. A juntar a tudo isto, ainda temos visitas de estudo 
que, para além de didáticas, também são muito interessantes, 
como quando fomos ao cinema ver o filme “Uma Aventura 
nos Mares - A 1.ª Viagem de Circum-Navegação”, ou quando 
participámos no evento “Viana a Brincar II”, ou mesmo 
quando fomos à Fábrica de Chocolate aqui de Viana.

“Adoro as aulas!!!!” - Manuel Caldas

“Eu gosto das aulas de Artes, Comunicação e Património, porque são aulas diferentes, e as profes-
soras são muito simpáticas e divertidas.” - João Rodrigo Freitas

“Eu acho que estas aulas são mais interessantes, pois realizamos vários trabalhos e projetos, princi-
palmente exercícios práticos e de relaxamento, aprendendo de uma forma diferente e mais divertida!” 
- Catarina Silva 

Assim, nestas aulas experienciamos uma forma muito divertida de aprender, e, por isso, nós esta-
mos a gostar muito do que temos vindo a fazer.

Alunos da turma do 6.ºA

Artes, Comunicação e Património

Opinião dos alunos
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Todos empolgados, felizes e can-
tando músicas, saímos do Colégio rumo 
ao Cineplace no Estação Viana Shop-
ping, no dia 25 de setembro, na compa-
nhia dos professores.

Os alunos do segundo ciclo vi-
sualizaram o filme de animação Uma 
Aventura nos Mares - a 1.ª Viagem de 
Circum-navegação que retrata a história 
de um dos feitos mais emocionantes 
vivido há mais de 500 anos. Foi uma 
atividade marcante, na medida em que 
nos divertimos bastante, mas também 
aprendemos uma parte fundamental da 
história da Península Ibérica. Rimo-
-nos ao presenciar o desconhecimento 
dos navegadores portugueses quando, 
de repente, surgiram “peixes voadores” 
que eles achavam que eram ratos que 
voavam. Porém, também houve partes 
assustadoras neste filme, nomeadamen-
te quando os barcos embateram nas 
calotes polares. A isto adicionou-se a 
banda sonora que provocava suspense 
e medo.

No geral, gostámos imenso de ter 
visto um filme educativo, mas muito 
interessante, graças à nova disciplina 
de oferta complementar e complemen-
to à educação artística chamada Artes, 
Comunicação e Património. 

6.ºB

Halloween ecológico

Uma Aventura em Ar-
tes, Comunicação e 

Património

Mãos à obra, 6.ºB!

No âmbito da comemoração do Halloween, as turmas do 5.º ano, com poucos 
recursos, mas com muita imaginação, decidiram fazer um espanta-espíritos bem 
original, tudo dentro do tema da escola deste ano, proteger a Natureza.… Assim, 
os alunos, muito empenhados, tornaram as garrafas de plástico as mais aterrori-
zantes possível. 

Foi uma manhã atarefada, mas valeu o trabalho em equipa, a partilha de ideias 
e opiniões, os risos e as gargalhadas…

Do nosso trabalho em equipa, surgiu “A bruxa da poluição” para o concurso do 
Halloween. Não ganhámos uma medalha, mas ganhámos uma tarde divertida com 
momentos que ficarão, para sempre, na nossa memória…

“A bruxa” agradece a todos os alunos do Colégio que contribuíram com “lixo” 
e avisa que ainda está à vossa disposição, para uma visita, na sala do 6.ºB.
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Visita de estudo ao CMIA

No âmbito da Semana do Mar, promovida pela 
Câmara Municipal de Viana do Castelo, a turma do 6.º 
B, no dia 21 de novembro, juntou-se à celebração desta 
efemeridade. 

Os alunos deslocaram-se de autocarro até à praia 
de Cabedelo para realizarem uma saída de campo “À 
descoberta das Dunas”; no entanto, devido às condições 
meteorológicas, tiveram de regressar à cidade de Viana, 
nomeadamente ao CMIA – Centro de Monitorização e 
Interpretação Ambiental. 

Nesta visita, os alunos puderam aprofundar os 

seus conhecimentos sobre o relevo, a fauna e a flora do 
distrito de Viana, com a ajuda de duas monitoras do 
CMIA e do Centro do Mar. 

A visita foi iniciada com uma abordagem científica 
dedicada às três unidades paisagísticas principais de 
Viana do Castelo e a sua diversidade. De seguida, foi 
reforçada a importância das dunas da nossa costa, os 
seus valores naturais e culturais patrimoniais do Mar 
de Viana.

Mercedes Noronha – 6.ºB

Visita à Caravana dos Valores

O Colégio do Minho associou-se ao Plano Na-
cional de Ética no Desporto, tutelado pelo Instituto 
Português do Desporto e Juventude, de forma a sen-
sibilizar os alunos do 2.º ciclo sobre a temática. 

No dia 24 de outubro, os alunos do 5.º e 6.º anos 
dirigiram-se ao Centro Cultural de Viana do Caste-
lo, onde se encontrava a Caravana dos Valores, um 
espaço lúdico com atividades interativas, digitais e 

analógicas, bem como jogos. 
Através da exploração itinerante, os alunos 

aprofundaram o seu conhecimento sobre os valores 
no desporto e a necessidade de respeito, responsabili-
dade, amizade e entreajuda. 

Alunos do 5.ºB
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@Naveg@s em Segurança?

Jogos com Urbact

No passado dia 27 de novembro, os alunos do 6.º 
ano tiveram a oportunidade de desfrutar de uma tarde de 
jogos, no Centro Cultural de Viana do Castelo.

A variedade de diversão era imensa, já que havia des-
de jogos de tabuleiro, jogos educativos, jogos tradicionais, 
jogos desportivos e legos, entre outros. Foi uma forma lú-
dica de aprender sobre a tolerância; o respeito pelo outro 
e como terminar o bullying; e pela Natureza também, já 
que tivemos de responder corretamente a perguntas sobre 
o meio ambiente. 

Foi importante o contacto com pessoas de outras 

culturas, nomeadamente da Rússia, da Espanha, do Brasil 
e da França, também com jovens, idosos e pessoas de 
mobilidade reduzida, já que isso nos enriquece enquanto 
cidadãos.

Queremos agradecer aos professores Bruno Rocha, 
Fátima Simões e Sofia Simões pela paciência que tiveram 
e pelos momentos de brincadeira que nos proporciona-
ram. 

Turma 6.ºA

O Colégio do Minho, numa parceria com o Institu-
to de Português de Desporto e Juventude, promoveu a 
consciencialização, de forma proativa, para a importân-
cia de uma cultura de presença e navegação seguras no 
mundo digital, bem como para a necessidade de comba-
ter o discurso de ódio e promover os Direitos Humanos 
online. 

Desta forma, os alunos do 2.º Ciclo participaram, no 
dia 25 de outubro, numa ação de sensibilização proferida 
pela Dra. Joana Vilela sobre como ter uma navegação 
segura na Internet, pois é necessário que todos tenha-

mos consciência dos perigos, mas também das vanta-
gens que esta nos proporciona. 

Foi uma manhã bastante produtiva que permitiu aos 
alunos do 2.º ciclo tornarem-se cidadãos mais responsá-
veis, aumentar as suas competências sobre a segurança 
em ambientes informáticos, tornando-se assim mais 
empoderados num mundo em constante mudança.

Representantes de turma do 2.º Ciclo

32

mirante



Pelo segundo ano consecutivo, foi concedido o Selo 
de Qualidade ao Colégio do Minho pela qualidade do 
trabalho efetuado nos projetos eTwinning em que se 
envolveu. 

O projeto Christmas Card Exchange (by traditional 
mail) conseguiu obter o selo de qualidade, devido às 
atividades desenvolvidas que se coadunam com os 
objetivos propostos na planificação e pela disseminação 
do projeto pela Europa.

O projeto “Sh@aring Culture through National 
Symbols - exchanging European Souvenirs” foi distinguido 
graças à promoção do conhecimento do património cul-
tural de cada país interveniente e elaboração, por parte 
dos alunos, de trabalhos ligados à herança cultural 
europeia, promovendo, de forma positiva, uma pedago-
gia colaborativa. 

O projeto “Once Upon a Time: a trip through cultural 
heritage (Erasmus+ka22)” ganhou Selo de Qualidade, 
devido à organização e à interligação entre as ativida-
des desenvolvidas no âmbito da parceria Erasmus+ e 
do projeto eTwinning, e aos produtos finais bastante 
interessantes que espelham as atividades desenvolvidas 
com os alunos. 

Este último projeto também alcançou o Selo Euro-
peu de Qualidade, no dia 30 de outubro, o que significa 
que o trabalho dos professores, dos alunos e da escola 
obtiveram um reconhecimento ao mais alto nível 
europeu. 

Há que destacar o papel de vários professores que 
tornaram possível estas distinções, nomeadamente os 
professores: Carla Coelho, Fernando Marinho, Sandra 
Meira, Sandra Viana e Vera Lourenço. 

Selos de Qualidade
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Code Week no Colégio do Minho

Pela primeira vez, os alunos desde o 1.º ano até ao 7.º 
ano do polo sede e do polo de Monção participaram na Se-
mana Europeia do Código, uma iniciativa que visa levar 
a programação e literacia digital a todos, de uma forma 
divertida e atrativa. 

Aprender a programar ajuda a entender o mundo 
em rápida evolução à nossa volta e a expandir o nosso 
conhecimento sobre o funcionamento da tecnologia, 
desenvolvendo competências e capacidades para ex-
plorar novas ideias.  Assim, os alunos do 1.º e 2.º anos 
realizaram a atividade de labirintos, enquanto os seus 
colegas mais velhos puderam dar asa à sua criatividade 
utilizando pixel art (uma forma de animação muito usada 
em sistemas computacionais mais antigos). Os alunos 
do sexto ano, além de contactarem com pixel art, ainda 

tiveram oportunidade de criar animações, utilizando blocos 
visuais, usando dancing code e brincarem com Cody Roby. 
Por último, os alunos do 7.º ano criaram um labirinto, 
utilizando a ferramenta scratch e foram-lhes apresentadas 
diferentes formas de codificação, nomeadamente por cores, 
utilizando o ozobot; por linhas, utilizando o makeblock e, por 
blocos, utilizando o scratch e o makey makey. 

Esta atividade colaborativa contou com o apoio das 
professoras titulares de Monção (Ana Raquel Gomes, Sofia 
Ramos, Isabel Brito e Marta Costa) e dos professores da 
sede: Carla Coelho, Fernando Marinho, José Carlos Pinto e 
Vera Lourenço. 

Os Professores envolvidos
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“Shiva in Nature” é o nome do 
Projeto delineado para o ano letivo 
2019/2021, no âmbito da participação 
do nosso Colégio, no projeto “Erasmus 
+”. Participam, connosco, neste projeto 
europeu, alunos de uma escola de 
Espanha, uma do Reino Unido e outra 
da Eslovénia.

Nós, alunos do sétimo ano, temos 
desenvolvido, ao longo deste primeiro 
período, atividades de intercâmbio, 
que tiveram por objetivo desenvolver 
aprendizagens conjuntas sobre diversas 
temáticas, não só do nosso país como 
também dos outros. Estas atividades 
foram planeadas, em conjunto com as 
escolas participantes no projeto Eras-

mus +, e estão a ser desenvolvidas por 
nós e, simultaneamente, por alunos de 
outras escolas.

Realizámos uma extensiva pesqui-
sa sobre as reservas naturais da Biosfe-
ra dos países que participam neste pro-
jeto e, com as informações recolhidas, 
elaborámos, de forma bastante criativa, 
trabalhos onde expusemos os conhe-
cimentos adquiridos. Estes trabalhos 
integrarão uma exposição a realizar e 
serão colocados em plataformas online, 
de maneira a que os nossos colegas dos 
outros países os possam ver.

Além disso, no âmbito da ativida-
de “Xmas Interchange”, também ela-
borámos muitas decorações de Natal, 

que foram enviadas para os colegas 
das outras escolas. Eles também nos 
enviaram decorações criadas por 
eles.

Consideramos que este projeto 
tem sido muito importante para 
nós, pois, através dele, temos de-
senvolvido os nossos conhecimen-
tos, potenciado as nossas capaci-
dades criativas e interagido com 
outros colegas de outras escolas 
da Europa.

E temos a certeza que assim 
continuará a ser!

Alunos do 7.º B

Erasmus + no Colégio do Minho
“SHIVA IN NATURE” – A nossa participação
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Durante primeiro período, no âmbito do projeto 
Eramus+ Shiva in Nature, todos os alunos do 2.º ciclo e o 
7.º ano ficaram a conhecer o que são as reservas da bio-
sfera, o que é necessário para que sejam reservas, quais 
existem nos quatro países envolvidos neste projeto, a 
sua fauna, flora e extensão… 

Foi um trabalho em que se constatou a grande 
dedicação e empenho dos nossos alunos, já que foi 
necessário haver uma pesquisa exaustiva sobre cada 
uma delas, uma organização da informação recolhida 
para que pudessem realizar vários trabalhos sobre 

as mesmas, nomeadamente, um texto escrito publicado na 
plataforma online Sutori https://www.sutori.com/story/
reservas-da-biosfera--eFTN7aRfijw68XefFuGzVkTD, uma 
apresentação oral e um trabalho criativo. Foi no seguimen-
to deste último que foi criada a exposição, que está patente 
na sala de convívio, transformada no “Lugar de Erasmus”. É 
uma exposição que espelha o conhecimento, a criatividade 
e a vontade de realizar trabalhos colaborativos dos nossos 
alunos. Estão todos de parabéns. 

Equipa Erasmus

Shiva in Nature

5.º ano

Exposição sobre as reservas da Biosfera

Mural Digital sobre Áreas Protegidas Portuguesas
Os alunos das turmas 5.º A e 5.º B, na sequência das apresentações orais que realizaram 

na disciplina de Português, criaram, na disciplina de Tecnologias de Informação e Comunica-
ção (TIC) um mural digital sobre as áreas protegidas portuguesas.

Este trabalho está acessível a todos através do endereço https://padlet.com/fernandojma-
rinho/vkqeq0e7b72v.

É de salientar que esta atividade, realizada no âmbito do projeto “Erasmus +”, resulta da 
participação e envolvimento de diversas disciplinas: Português, Ciências e TIC.
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Exposição “Climate Change”

Stop Climate Change
No âmbito do projeto eTwinning “Stop Climate Chan-

ge”, os alunos do sexto ano têm vindo a desenvolver 
algumas atividades para que, colaborativamente com ou-
tras sete escolas parceiras, consigam fazer a diferença nas 
alterações climáticas e no mundo. 

O Colégio do Minho participou na atividade “Trave-

lling T-shirts”; assim, coube-lhe iniciar a pintura de sete t-
-shirts, enviadas para outra escola que, por sua vez, terá de 
continuar a colori-las. No final, cada escola poderá expor a 
sua t-shirt, realizada pelas escolas parceiras. 

O desenho da nossa T-shirt foi criado pela aluna Mer-
cedes Rego do 6.º B. 

Os alunos do 6.º ano associaram-se à “Fridays for Future” 
na luta contra as alterações climáticas.

No âmbito do projeto eTwinning A chance to Stop Climate 
Change criaram uma exposição utilizando apenas fotos e pala-
vras que associam às mudanças climáticas. Esta foi realizada 
na sexta feira, dia 6 de dezembro, e estará patente no hall do 
Colégio do Minho. Foi a forma encontrada para chamar a 
atenção de toda a comunidade escolar para a necessidade de 

alteração de comportamentos para proteger as espé-
cies animais e vegetais, as florestas, o solo… Cada 
pessoa tem um papel fundamental nesta mudança e 
somente todos juntos conseguiremos fazer a diferen-
ça. 

6.º ano
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No âmbito do projeto Erasmus+ Shiva in Nature, 
os alunos de Monção desde o 1.º ano ao 5.º ano, e os 
alunos de Viana do Castelo do 2.º, 5.º, 6.º e 7.º anos 
criaram decorações de Natal, relacionadas com a 
Natureza, para que fossem enviadas para as escolas 
parceiras.

Assim, após a pesquisa de possíveis decorações 
de Natal, os alunos deram asas à sua imaginação 
e, com a orientação dos professores envolvidos, 
realizaram trabalhos fantásticos para serem envia-
dos para Espanha (CEIP Carlos Ruiz), Eslovénia 
(OŠ Simona Gregorcica Kobarid) e Reino Unido 
(Instituto Español Vicente Cañada Blanch). Espe-
ramos que os nossos colegas parceiros gostem das 
nossas decorações.

Está a ser muito importante participar neste 
projeto, pois, ao mesmo tempo que realizamos traba-
lhos, convivemos com outras culturas europeias. 

Os alunos envolvidos no Projeto

As turmas do 1.º Ciclo participaram no projeto de 
intercâmbio de postais de Natal, com diversas escolas 
parceiras da Europa, tendo como objetivo dar a 
conhecer aos alunos outras formas de celebrar as 
tradições de Natal, novas abordagens culturais e 
línguas diferentes.

Os alunos do 1.º e 2.º ano aprenderam músicas 
alusivas ao tema; os do 3.º ano participaram, com 
criatividade, no concurso do logotipo de Natal e 
os alunos do 4.º ano realizaram, com entusiasmo, os 
postais de Natal.

Posteriormente, os alunos foram com as profes-
soras aos correios e cada um teve a oportunidade de 
enviar o seu postal e de comunicar em língua Inglesa.

Aguardam, agora, a receção dos seus postais 
com muita expectativa e espírito de partilha!

Sharing experiences is always a great thing!

O Grupo disciplinar de Inglês

Trocas de decorações 
de Natal

Projeto Etwinning
Exchanging Christmas 
Cards - 2019
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Logos e o Colégio doMinho
Colégio do Minho é 
escola Unesco

Eq
ui

pa
 T

éc
ni

ca Coordenação e Revisão:
Prof. Catarina Ramos

Prof. Sandra Meira
Prof. Fernando Marinho

Paginação e design:
Prof. Fernando Marinho

Colaboradores:
Comunidade escolar

Edição:
Colégio do Minho

Preço de venda:
1 Mirante

O Programa de Escolas Associadas é um programa 
da UNESCO que tem como objetivo fundamental que 
as escolas associadas coloquem em prática a compreen-
são internacional, a paz, o diálogo intercultural, o 
desenvolvimento sustentável e a educação de qualidade, 
trabalhar pela ideia de cultura da paz

Desde do dia 6 de agosto de 2019, o Colégio do Mi-
nho é membro da Rede de Escolas UNESCO. 

É com enorme orgulho que o Colégio do Minho 
se compromete a promover os ideais da UNESCO, 
reforçando as dimensões humanista, cultural e inter-
nacional da educação através de abordagens e práticas 
inovadoras de ensino e aprendizagem.

Coordenadora do Projeto UNESCO

Este ano, o Colégio do Minho tem vindo a dar cartas 
em vários projetos eTwinning, tendo conseguido, através de 
várias votações internacionais, tornar-se vencedor nos logos 
de dois projetos, o que muito nos honra. 

A aluna Mercedes Rego do 6.º B venceu no projeto “Ce-
lebrating European Day of Languages in Our Schools” com um 
poster, utilizando uma ferramenta da Web 2.0. 

O aluno João Noel Vieira do 6.º A venceu no projeto 
“Shiva in Nature”, com o seu trabalho criativo. 

A participação dos alunos nestas atividades permite 
aprofundar os seus conhecimentos internacionais e desen-
volver a sua criatividade e imaginação. 

Parabéns aos dois alunos pela sua vitória e continuem 
com o vosso ótimo trabalho! 
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O Colégio do Minho deseja um

FELIZ NATAL


